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  ملخص

 مث، ومن ادلعرفية، وكفاءاتو الذىنية قدراتو وفق يتعلم أن حقو فمن التعلم، يف الطفل حق على صراحة تؤكد الدولية ادلواثيق كانت إذا

 فمن وسليمة، نظيفة بيئة يف يعيش أن أيضا الطفل حق من كان وإذا. والوجدانية ادلعرفية خصوصياتو تراعي تربوية مناىج تطوير وجب

. ذباىها مواقفو وربسُت عليها، واحملافظة بيئتو مع التعامل حسن على تربيتو واجبنا

 استثمار على زيرتك البيئية للًتبية تصور بلورة بغية ادلعرفية، للًتبية النظري اإلطار من االستفادة على ادلداخلة ىذه ستعمل أساسو، وعلى

 وكيفية للطفل ادلعارف تقدمي أساليب ربسُت عرب أساسا دير متوازنة، بيئية تربية تطوير فإن وبذلك،. للمتعلم ادلعرفية للكفاءات أمثل

. حوذلا علمية معارف إىل البيئة حول الساذجة دبعارفو السلس االرتقاء وكيفية معها، وتفاعلو ذلا استيعابو

 البيئة ذباه وسلوكاتو الطفل مواقف مالحظة على أساسا ترتكز البيئية الًتبية مناىج وأغلب بالبيئة، ادلرتبطة اساتالدر أغلب كانت وإذا

 من عينة لدى بالرسم، التعبَت تقنية باستعمال البيئة حول الطفل سبثالت رصد على سنعمل الدراسة، ىذه يف فإننا تعديلها، وزلاولة

 الغازي،: الثالثة بتمظهراتو) التلوث دلفهوم الطفل سبثل مضمون عن الكشف ىو ىدفنا(. سنة 12و سنوات 7 بُت) ادلغاربة األطفال

 لتطوير الًتبية، رلال يف السيكولوجية نتائجها توظيف زلاولة الدراسة ىذه ىدف ويكون. النمائي مساره وتتبع ،(والصلب والسائل،

. البيئة ذباه إجيابية وجدانية مواقف تطوير على ويساعده ادلعرفية، الطفل خصوصيات يراعي تعليمي مسار

 

. التمثل البيئية، التربية المعرفية، التربية الطفل، البيئة،: المفتاحية الكلمات

  



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

2 

 

L’éducation à l’environnement et les représentations de la 

pollution chez l’enfant 

Pr. Benaissa ZARHBOUCH - Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Laboratoire des Sciences Cognitives 
LASCO, Fès, Maroc 

Dr. Samuel LEBAZ - Université de Rouen, PSY-NCA FIACRE EA4700, 76821 Mont Saint Aignan, France 
 Dr. Delphine PICARD - Aix Marseille Université, PSYCLE EA3273, 13621 Aix en Provence, France 

 

 

Résumé 

Si les chartes internationales insistent sur le droit de l'enfant à l'éducation, il est de son droit d’apprendre en 
conformité avec ses capacités mentales et cognitives et donc, développer des méthodes éducatives adaptées aux 
spécificités cognitives et émotionnelles de l’enfant. Si l’enfant a le droit de vivre dans un environnement propre et sain, il 
est de notre devoir de lui préparer une éducation qui favorise la bonne gestion et la préservation de l'environnement. 

Ainsi, notre intervention puisera dans le cadre théorique de l'éducation cognitive afin de développer une vision de 
l'éducation à l'environnement, basée sur l’exploitation optimale des capacités cognitives de l'apprenant. De ce fait, le 
développement d'une éducation à l'environnement équilibrée, passe principalement par l’amélioration des méthodes de 
transmission des savoirs aux enfants et par la compréhension de la façon avec laquelle l’apprenant assimile et interagit 
avec ces savoirs, pour aboutir à une évolution homogène de ses connaissances naïves sur l'environnement vers des 
connaissances scientifiques. 

Alors que la plupart des études sur l'environnement et la plupart des méthodes éducatives à l'environnement reposent 
principalement sur l’observation des attitudes et des comportements des enfants vis-à-vis de l'environnement et tentent de 
les modifier, nous avons essayé dans cette étude, de déchiffrer les représentations mentales de l'enfant sur environnement, 
à l'aide de la technique d'expression par le dessin, chez des enfants marocains (7 à 12 ans). Notre objectif est de détecter le 
contenu et le développement de la notion de pollution selon ses trois formes : gazeuse, liquide et solide. Le but de cette 
étude est d'essayer d’exploiter ces résultats psychologiques dans le domaine de l'éducation, pour contribuer à l’élaboration 
d’un parcours éducatif sensible aux connaissances des enfants et qui favorise le développement des attitudes positives vis-
à-vis de l'environnement. 

Mots-clés : environnement, enfant, éducation cognitive, éducation à l’environnement, représentation. 
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تقديم. 1  

 كان وإن. حيتاجوهنا اليت بالكتب ادلدارس أطفال حاجيات لتموين قطعها يلزم اليت األشجار كمية عن الباحث يتساءل قد

 ملونة، طباعة من ذلك يتطلبو ما مع وعددىا، لألطفال ادلًتفة الكتب تقدمي ازدياد من نالحظو ما فإن التعليم، يف تربوية ضرورة الكتاب

 عدد من السنوي التخلص بعد البيئة يف انتشارىا مدى وما ادلطابع، مداد يتضمنها اليت السامة ادلواد كمية عن أيضا لالتساؤ إىل يدفعنا

 ىذه كانت وإن. التمارين وإصلاز للكتابة استعمالو إىل بالنظر واحدة، سنة االفًتاضي عمره يتجاوز ال الكتاب أضحى إذ اذلائل، الكتب

 بغرض الطبيعية للثروة التبذير وىذا الًتف ىذا فإن تقدديو، على سنعمل الذي للبحث مغايرا آخر، نوع من تقنيا حبثا تتطلب ادلسألة

 دبدينة حرة دبدرسة السابع القسم يف طفل فمثال،. البيئة ضد جردية تقديرنا يف يعترب سنويا، الكتب طباعة إعادة من مادية منافع ربقيق

 384 حيتوي منها واثنان( 29.7*21) الكبَت احلجم من دفاتر 4 منها كيلوغرامات، 5 حوايل زهنمو يصل دفًتا 17 يستعمل ادلغربية، فاس

 الربح أن أم تربويا؟ معقولة األدوات ىذه كل فهل. غرام 3.400 حوايل وزهنا يصل ملونة، كتب 9 إىل نفسو الطفل حيتاج كما !!صفحة

 ادلتمدرسُت األطفال عدد االعتبار بعُت أخذنا إن األدوات؟ ىذه بكل كاىلها الوإثق واألسرة التلميذ إلغراق احملرك اذلاجس ىو ادلادي

 أنظمتنا توريط بصدد ضلن فهل. عامة وبيئتنا خاصة بغاباتنا ستحيق اليت الكارثة ىول تصورنا وكتب، دفاتر من حيتاجونو وما كوكبنا على

 البيئة؟ تدىور عن ادلسؤولية يف الًتبوية

. الًتبوية أنظمتنا تورط ادلادي الربح ىواجس أن على خالذلا من نبهنا بل دراستنا، موضوع السابقة سئلةاأل عن اجلواب يكون لن

 الرمحن عبد ؛2002 ترمجة آندرو، ماك: مثال راجع) البيئي النفس علم كان فلئن. اىتمامنا زلور للتلوث، الطفل سبثل كيفية إشكال ويكون

 مادام ملحة، أضحت البيئة القضايا" كون إىل بالنظر األفراد، سلوك على البيئية تأثَتاتال دراسة على يعمل( 1997 عيسوي، زلمد

 يعد لكونو الكربى؛ راىنيتو السياق ىذا يف التلوث دلوضوع فإن ،(9: 2002 ترمجة آندرو، ماك" )النمو يف آخذ بالبيئة العام االىتمام

 اختل إذا متناغما، بيئيا نظاما باعتبارىا بيئتنا، أداء يف دائم خلل حدوث إىل حتما وسيؤدي احلية، الكائنات صحة هتدد بيئية معضلة

 الطبيعي للتكوين الصناعي اإلفساد" بو يقصد التلوث أن إىل تشَت العربية التعاريف بعض كانت وإذا. األجزاء باقي لو تداعت منها جزء

 الرمحن عبد" )التلوث مصادر من ذلك إىل وما ادلصانع دبخلفات ياهامل تلوث وكذلك الضارة والغازات باألتربة اجلو بتلوث وذلك للبيئة

 أننا، حُت يف للتلوث، واحدا مصدرا يعتمد لكونو رلملها، يف التلوث بظاىرة حييط ال التعريف ىذا أن نرى فإننا ،(1997 عيسوي، زلمد

 أو( ادلشعة أو الكيميائية أو الطبيعية) ادلكونات بعض عن ناتجٌ  البيئة تدىور بأن عموما يفيد الذي التلوث تعريف نتبٌت الدراسة، ىذه يف

 قد كما اإلنساين، بالنشاط أساسا التلوث ويرتبط(. واحلرارة والضوء، الضوضاء،) ادلختلفة ادلضايقات أو( الصناعية أو ادلنزلية) النفايات

 باعتبارىا البيئة من الراشد مواقف عن كشفال على انصبت الدراسات بعض كانت وإن(. بركانية ثورة مثل) طبيعيا مصدره يكون

 & .Morrone, M., Mancl, K: وكذلك Kaiser, F.G., Ranney, M., Hartig, T. & Bowler, P.A., 1999: مثال راجع) خارجية سلوكات

Carr, K., 2001)، يف ىامة مسألة يعد عرفية،م ذىنية سَتورات باعتباره لو وتصورىم البيئي للتلوث األطفال سبثل كيفية عن التساؤل فإن 
 أن ينبغي" أنو ارتأت اليت ،Özsoy (2012 :1133) دراسة إليو أشارت دبا ارتباطا الًتبوي، ادلستوى على عملية آثار من ذلا دلا الدراسة، ىذه

 ،"ادلشاكل ىذه لح من للتمكن ذباىها، إجيابية مواقف لديهم تكون أن وجيب هبا، وواعُت البيئية بادلشاكل معنيُت األطفال يكون
". احلي الكائن عن خارج ىو ما كل(: "1994) احلنفي ادلنعم عبد تعريف حسب ىي، البيئة كون من انطالقا

 يونيو يف Stockholm ستوكهومل يف اإلنسانية البيئة حول ادلتحدة األمم مؤسبر إطار يف بيئية تربية إىل احلاجة مرة ألول انبثقت

 ادلعيشية، البيئة تدىور دلكافحة أساسية أداة بوصفها البيئية بالًتبية اعًتف كوكبنا، بيئة تدىور ىول إىل أشار الذي ادلؤسبر ىذا. 1972

 يف يكمن ،Tiflis  (1977) تبليسي إعالن يف موضح ىو كما البيئية، الًتبية من العام اذلدف إن. البلدان مجيع يف هبا النهوض إىل ودعا
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 أمهية يويل وزلفز، مستنَت بشكل ادلستقبلية، ادلشاكل واستباق احلالية ادلشاكل حل إىل ويسعى بيئية،ال بادلشاكل واع عادلي رلتمع خلق

. مبكرة سن منذ البيئية، الًتبية يف زلوريا دورا تلعب ادلدارس أن الواضح من السياق، ىذا ويف. األفراد لًتبية كربى

 بشكل يتم خاص، بشكل والتلوث بالبيئة ادلتصلة دلشكالتا تناول أن يبدو الرمسية، النصوص من الرغم على ذلك، ومع

 التعليم من سنوات( 6) الست خالل القضايا ىذه تناول يتم ال مثال، ادلغربية الدراسية ادلناىج حالة يف. الدراسي النظام يف ىامشي

 معلومات التالميذ يكتسب السياق، ىذا يف(. 1 رقم اجلدول انظر) ادلوالية( 3) الثالث السنوات يف زلدود بشكل تناوذلا ويتم االبتدائي،

 مالئمة وغَت وسطحية ضئيل بشكل نسقية تصورات إىل يؤدي شلا اإلعالم، وسائل مثل رمسية غَت مصادر من رئيس بشكل التلوث عن

 التلوث االبتدائية دارسامل أطفال يتصور كيف معرفة اذلام من ادلدرسي، النظام يف البيئية الًتبية ترقية إطار ويف(. Ali, 1999) جزئيا

 مع للتغيَت عرضة التصورات ىذه وألن. التلوث حول لألطفال األولية التصورات االعتبار بعُت يأخذ فعال تعليم تطوير هبدف ويتمثلونو،

. فعال بشكل وبنينتو وتنظيمو ادلدرسة يف التعليم توجيو يتسٌت حىت هبا اإلدلام أيضا اذلام من الدراسي، ادلستوى

 المغرب في التعليمية البرامج في التلوث قضايا مقاربة(. 1) رقم ولالجد

 المحتوى الدراسي البرنامج الدراسي المستوى

 الفصول التربة، التلوث، - العلمي التفتح 5-6

7 
 الطبيعية العلوم

 

 اإلنسان صحة على وآثاره عام بشكل التلوث

 اإلنسان صحة على وآثارهما والهواء الماء تلوث -

 البيئة على البشرية األنشطة أثر - االجتماعيات 9

 بدأ قد األمر أن نالحظ فإننا فيها، أصلزت اليت السنة إىل بالنظر السالفة اخلالصة إىل أفضتAli (1999 ) دراسة كانت وإن

 بدأ للبيئة االعتباري لوضعا أن نالحظ السابع، ادلستوى يف 2003 منذ ادلعتمدة مثال ادلدرسية الكتب إىل فبالرجوع. 2003 منذ يتحلحل

 سنة بعد ادلعتمدة ادلدرسية الكتب وخصوصا ادلغربية، ادلدرسية الكتب يف حضورا أكثر البيئية القضايا وأضحت اإلجياب، ضلو يتغَت

. ادلوايل( 2) رقم اجلدول يف موضح ىو كما ،2009

 المدرسية الكتب في البيئة المواضيع نماذج بعض(: 2) رقم الجدول

 الموضوع طرح طريقة الموضوع الطبعة االعتماد سنة الكتاب

 2014 2003 واألرض احلياة علوم

 الطبيعي التوازن. 1

 ادلائية ادلوارد. 2

 ادلائية ادلوارد هتدد اليت األخطار. 3

 قرائي نص+  صورة. 1

 وعنواهنا صورة. 2

 وعنواهنا صورة. 3

 قرائي مثال الغذاء مصدر واحمليطات البحار 2014 2004 االجتماعيات
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 كامل درس ادلياه ومعاجلة ادللوثة السلوكات 2014 2003 الفيزيائية العلوم

 دروس 4 من وحدة البيئية الًتبية 2014 2009 اإلسالمية الًتبية

 قرائي نص البيئة تلوث 2014 2003 العربية اللغة

 كيفية وربديد للتلوث، وسبثالهتم األطفال تتصورا عن الكشف يف الدراسة ىذه من الرئيس اذلدف يكمن سلف، ما على بناء

 12و سنوات 7 بُت ما أي ،6-2 الدراسية ادلستويات) االبتدائية ادلدارس يف ادلتمدرسُت ادلغاربة األطفال لدى السن مع التمثالت ىذه منو

 واستخدمت وادلاء، اذلواء بتلوث اىتم معظمها(. Özsoy، 2012) قليلة للتلوث األطفال تصورات حول السابقة األعمال إن(. سنة

 اجلوي للتلوث األطفال تصورات على الدراسات بعض ركزت فقد وىكذا،. الظاىرة ىذه حول التالميذ آراء لدراسة ادلقابلة أسلوب

 ,Saxena اذلند، يف) مهيكلة أو( Dimitriou & Christidou, 2007 اليونان، يف) semi-structurés مهيكلة-شبو مقابالت خالل من وادلائي

 سنة 13و سنوات 7 بُت لألطفال أن الدراسات ىذه كشفت(. Straridou & Marinopoulos, 2001 اليونان،) مكتوبة واستمارات( 2009

 ،(السيارات من ادلنبعثة الغازات مثل) للتلوث خاصة مصادر أساسا يتصورون إهنم: اجلوي للتلوث نسقية وغَت وعامة زلسوسة تصورات
 البيئة مكونات بُت ادلتبادلة العالقات شرح يف صعوبات جيدون ذلك، ومع. احلية الكائنات من وغَته اإلنسان على عنها النامجة واألضرار

 غَت مصادر على رئيس بشكل األطفال يعتمد ،Dimitriou & Christidou (2007) لطرح ووفقا(. ادلعيشة وظروف اذلواء تلوث) بدقة

 كذلك ادلؤلفان ىذان ويشَت. ادلدرسية الربامج يف التلوث حول ومالئم نسقي نقاش غياب إىل اجزئي ذلك ويرجع مدرسية،-وخارج رمسية

 أو الصور ادلثال، سبيل على) سلتلفة تقنيات باستخدام اذلواء لتلوث التالميذ فهم من أخرى جوانب دراسة اذلام من سيكون" أنو إىل

(. 28 ص(" )الرسومات

 األطفال تصورات لدراسة تقنية باعتباره الطبيعية، ادلناظر رسم وربديدا الرسم، راستناد تستخدم الدراسات، ىذه إىل إضافة

 األطفال لدى اليت ادلفاىيمية ادلعرفة طبيعة ربجب أن ديكن وأهنا السيما القيود، بعض الواقع، يف ادلقابلة، لتقنية إن. للتلوث وسبثالهتم

 االجتماعية ادلطالب من الرسم يقلل ،Hayne (1998، 1999)و Gross من لكل وفقا(. Siegal & Surian, 2004) ما ظاىرة حول

 الرسومي، إنتاجو يف ومشولية دقة أكثر معلومات يستخدم فالطفل: الراحة من دبزيد يشعر بأن للطفل الرسم يسمح وبذلك للمقابلة،

 & Picard) رسومية لغة يعد عموما فالرسم. يالشفو اللغوي اإلصلاز استعمال عند عليها احلصول ديكن اليت ادلعلومات مع مقارنة

Zarhbouch, 2014 )بسيطا انعكاسا اعتباره ديكن ال الرسم أن من الرغم وعلى. األطفال لدى ادلفاىيم منو لدراسة استخدامها ديكن 

 حول ىامة معلومات فيكش أن ديكن للرسم الداليل احملتوى ربليل فإن ،(Thomas & Silk, 1990) للطفل الذىنية للتمثالت ومباشرا

 جدا، متنوعة ومفاىيم لظواىر األطفال فهم على سابقة أعمال ركزت السياق، ىذا ويف. وتصورىا ادلختلفة للظواىر الطفل إدراك كيفية

(: 3) رقم اجلدول يف تلخيصها ديكن

 الرسم باستعمال المدروسة المفاهيم بعض(: 3) رقم الجدول

 األبحاث عن أمثلة البلد المفهوم

 Bonoti, Leondari, & Mastora, 2013 اليونان ادلوت
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 Tamm & Granqvist, 1995 السويد

 Yang & Chen, 2002 الصُت

 Dikmenli, 2010 تركيا اخلاليا انقسام

 الصوت انتقال
 Eshach & Schwartz, 2006 ىولندا

 Sözen & Bolat, 2011 تركيا

 الدماغ
 Bartoszeck & Bartoszeck, 2012 الربازيل

 Savy & Clément, 2002 فرنسا

 اإلنساين اجلسم

 Prokop & Facovicova, 2006 سلوفاكيا

 الربازيل، أسًتاليا،) بلدا 11

...( روسيا الدامنارك،
Reiss et al., 2002 

 اذلضم

 Carvalho, Silva, Lima, & Coquet, 2004 الربتغال

 Texeira, 2000 الربازيل

 Megalakaki & Fouquet, 2009 فرنسا

 األرض شكل

 Vosniadou & Brewer, 1992 اليونان

 Panagiotaki, Nobes, & Potton, 2009 اصللًتا

 Hannust & Kikas, 2007 ; 2010 إستونيا

 وادلرض الصحة
 Piko & Bak, 2006 ; Pluhar, Piko, Uzzoli, Page, & Dull, 2010( ىنغاريا) اجملر

 Pridmore & Bendelow, 1995 اصللًتا

 ادلناطق يف العنف

 احلضرية
 Farver, Ghosh, & Garcia, 2000 ; Lewis, & Osofsky, 1997 األمريكية ادلتحدة الواليات
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 البيئة

 Özsoy, 2012 ; Yimaz, Timur, & Timur, 2013 تركيا

 Shepardson, Niyogi, Choi, & Charusombat, 2009 األمريكية ادلتحدة الواليات

 Alerby, 2000 لسويدا

 Barraza, 1999 ادلكسيك

( 2006) وطرواديك زغبوش ادلغرب الزمٍت السهم

 وسيطا باعتباره الرسم -علمنا حد على -دراسة أي تستخدم مل ذلك، ومع. الرسم خالل من السابقة ادلفاىيم كل عن التعبَت يتم

. سنال يف التقدم مع ومنوىا التلوث حول األطفال تصورات لدراسة

.( 2013 وآخرون، Yimaz ؛Özsoy، 2012 ادلثال سبيل على انظر" )اشرح-مث-ارسم" تقنية الدراسة ىذه يف إذن، نستخدم،

 ىذه تطور كيفية ربديد يف الرئيس ىدفنا يكمن. طبيعية مناظر رسم خالل من عنها يعرب كما التلوث، حول األطفال تصورات لدراسة

 7 بُت أعمارىم تًتاوح الذين أي ،6-2 الدراسية ادلستويات) االبتدائية ادلدارس يف ادلتمدرس ريبادلغ الطفل لدى السن مع التمثالت

 دلفهوم سبثلو على( قروي أو حضري) الطفل فيو يعيش الذي الوسط يلعبو الذي الدور دراسة يف الثانوي ىدفنا ويكمن(. سنة 12و سنوات

. ادلغرب يف االبتدائية ادلدارس يف البيئية الًتبية رلال يف نادراست نتائج عن ادلًتتبة اآلثار وسنناقش. التلوث

 

 للتلوث األطفال تمثالت: 1 التجربة. 2

 ملوث طبيعي منظر رسم خالل من عنو عربوا كما التلوث، حول األطفال تصورات ربديد يف األوىل التجربة من اذلدف يكمن

. للطفل الدراسي ادلستوى مع وتطورىا( ملوث غَت طبيعي منظر) مرجعي رسم مع مقارنة

 الدراسة منهج. 1.2

 ينتمون ،(ادلغربية فاس مدينة) حضرية مناطق يف متمدرسون مجيعهم مغريب، طفل 100 الدراسة ىذه يف شارك: المشاركون* 

 اجلدول يف ادلشاركُت خصوصيات بيان وديكن. سنة 12و سنوات 7 بُت أعمارىم وتًتاوح ،(6 ،5 ،4 ،3 ،2) دراسية مستويات( 6) لست

(: 4) رقم

 الدراسة في المشاركين خصوصيات(: 4) رقم الجدول

( 12-11) 6( 11-10) 5( 10-9) 4( 9-8) 3( 8-7) 2( العمرية الفئة) الدراسي ادلستوى

( 10) 20( 14) 20( 10) 20( 9) 20( 11) 20( اإلناث فيهم دبا) العدد

( 10) 140( 6) 127( 13) 117( 6) 102( 8) 92 بالشهر( ادلعياري االضلراف) السن متوسط
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 األطفال أغلب كون عن كشفت أولية، استكشافية دراسة ألن الدراسة، ىذه يف( سنوات 7-6) األول ادلستوى أطفال ندرج مل

. التلوث لتعيُت الطبيعي ادلنظر رسم يف مالئمة تغيَتات إدخال يف يفشلون األول، ادلستوى يف

 وإجراءاتها الدراسة أدوات* 

 قلما 12 وكذا ،(ارتفاعا سم 11و طوال سم 18) للرسم زلددتُت مساحتُت تتضمن( 1 رقم الشكل) بيضاء بورقة طفل كل ويدتز مت

 وقلم( بنفسجي أسود، برتقايل، أصفر، غامق، أزرق فاتح، أزرق وردي، غامق، بٍت فاتح، بٍت غامق، أخضر فاتح، أخضر أمحر،) ملونا

 دلنظر الثاين والرسم. ملوث غَت طبيعي دلنظر األول الرسم: رمسُت إصلاز منك سأطلب: "كالتايل ةالشفوي التعليمة كانت. للرسم رصاص

 أن ديكنك. وهنر وأشجار مساء على معا الرمسُت حيتوي أن جيب. ملوثا يبدو الطبيعي ادلنظر أن رمسك يف نرى أن جيب. ملوث طبيعي

 لكي فعلت كيف الحقا يل ستفسر. رمسك إلصلاز تريد اليت األقالم مالاستع ديكنك .أقالم ىذه. ذلك أردت إن أخرى عناصر تضيف

 الطبيعي ادلنظر برسم متبوعا ،(مرجعيا رمسا كونو يف يفيد) ملوث غَت طبيعي دلنظر دائما األول الرسم كان". ملوثا الطبيعي ادلنظر يبدو

. اآلخر البعض رسم إىل البعض ينظر ال حىت افك بشكل متباعدين وكانوا دبدرستهم، قسم يف فرادى األطفال اشتغل. ادللوث

                            ……………………

                  ……………………………………………………………………………                  

                                         ………………………………………………………………

                                                                 …………………………………………

                     ……………………           ……………………          ……………………       

                       ……………………          ……………………          ……………………       

                       ……………………          ……………………          ……………………       

        ………………………………………………………………

                        

                                                        .                          

     .                                                .                         

                     .                                     .        .       

                                   .                                       

              

                                                         

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                   

                      

 

 للطفل المقدمة الرسم وورقة والتعليمات المعلومات ورقة(: 1) رقم الشكل

 الملوث الطبيعي المنظر رسوم ترميز* 

 غَت الطبيعي ادلنظر مع ادللوث الطبيعي ادلنظر رسوم قارنا التلوث، لتعيُت فلالط أدخلها اليت الرسومية التغيَتات ربديد هبدف

 اجلدول يف موضح ىو كما التغيَتات من صنفا 12 رلموعو ما رصدنا. األطفال قدمها اليت التفسَتات أيضا االعتبار بعُت آخذين ادللوث،

 عدد وأحصينا التغيَتات، من صنف كل إنتاج تكرارات بعدّد  قمنا. أكثر أو التغيَتات ىذه أحد رسم كل يتضمن أن ديكن(. 5) رقم

 عدم حاالت حل مت وقد. مستقل بشكل اشتغال اثنُت زلكمُت قبل من اجلدول ىذا وفق بالًتميز القيام مت. رسم كل يف ادلدرجة التغيَتات

. اإلحصائي التحليل مباشرة قبل النقاش خالل من( %5) احملكمُت اتفاق
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 الملوث الطبيعي المنظر رسم في المدرجة التغييرات أصناف مختلف الئحة (:5) رقم الجدول

( األرض سطح على أو/و النهر يف قنينات بالستيك، األزبال، أكياس) منزلية نفايات إضافة" أ"

( الشمس السماء، األرض، سطح األشجار، النهر،: الطبيعي ادلنظر عناصر على) سوداء بقع إضافة" ب"

( مشس أشجار، األرض، سطح النهر، السماء،: الطبيعي ادلنظر لعناصر) أسود تلوين" ج"

( مشس نبات، حيوان،) احلياة أشكال( عدد) تقليص" د"

( طيور مسك، كالب، قطط،: ميتة حيوانات يابسة، تالفة، مكسرة، أشجار) احلياة أشكال( كلي أو جزئي) زبريب" هـ"

( األشخاص أو الشمس أو األشجار على) احلزينة الوجو تعابَت" و"

( طائرات سيارات، مصانع، مساكن، أشخاص،) إنساين حضور إضافة" ز"

( سيارات منازل، معامل، عن ناتج) دخان إضافة" ح"

( عادمة مياه) صناعية نفايات إضافة" ط"

 ماطرة سحب" ي"

 نباتية نفايات إضافة" ك"

( ثعابُت) خطرة حيوانات إضافة" ل"

 جالنتائ تقديم. 2.2

 الملوث الطبيعي المنظر رسوم في المدرجة التغييرات عدد* 

 القيام مت. الدراسي ادلستوى حسب ادللوث الطبيعي ادلنظر رسم يف ادلدرجة التغيَتات أعداد متوسط تطور ،(2) رقم الشكل يقدم

 ربديد مت وقد. فردية-بُت عوامل باعتبارىا( 2) واجلنس( 5) الدراسي ادلستوى حسب التغيَتات عدد حول( ANOVA) التباين بتحليل

. لذلك 0.05 من ألفا مستوى
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 الدراسي المستوى حسب الملوثة الطبيعية المناظر رسم في المدرجة التغييرات عدد متوسط(: 2) رقم الشكل

 دالة ،19.39(=90 ،4)ف) الرسم يف أدخلت اليت التغيَتات عدد على التعليمي للمستوى دال تأثَت وجود إىل التباين ربليل أشار

 وبُت ،(0.05 عند دالة) 3 وادلستوى 2 ادلستوى بُت التغيَتات عدد يف دالة زيادة Tukey لتوكي البعدي االختبار وأظهر(. 0.001 عند

 5 ادلستوى وبُت ،5 وادلستوى 4 ادلستوى بُت التغيَتات عدد يف دال فرق وجود عدم أظهر كما ؛(0.01 عند دالة) 4 وادلستوى 3 ادلستوى

. التعليمي وادلستوى اجلنس بُت للتفاعل تأثَت أي يوجد وال دال، غَت اجلنس عامل تأثَت أن إىل إضافة. 6 وادلستوى

 الملوث الطبيعي المنظر رسومات في المدرجة التغييرات أصناف* 

 فيشر باختبار ستعانةاال سبت. الدراسي ادلستوى حسب التغيَتات من صنف كل إصلاز تكرارات أدناه،( 6) رقم اجلدول يبُت

Fisher تطبيق مت متعددة، مقارنات وجود وبسبب. الدراسة دلستويات وفقا التغيَتات من صنف كل حدوث تكرارات توزيع دلالحظة 

(. 6) رقم اجلدول يسار عمود آخر يف ادلعدلة القيم تظهر. 0.05 يساوي ألفا مستوى مع Holm ىومل تصحيح

 الطبيعي المنظر رسومات في التغييرات من صنف لكل( المئوية والنسب) ألعدادا حسب التكرار(. 6) رقم الجدول

 تفوقها أو ٪50 تساوي تكرارات: األسود بالحرف. الدراسي المستوى حسب الملوث

 التغييرات أصناف

 الدراسي المستوى

 2 فيشر اختبار

 20=ن

3 

 20=ن

4 

 20=ن

5 

 20=ن

6 

 20=ن

 0,05 عند دالة( %80) 16( %95) 19( %60) 12( %70) 14( %45) 9 منزلية نفايات إضافة-أ

 0.05 عند دالة- ( %20) 4( %15) 3( %15) 3 (%50) 10 سوداء بقع إضافة-ب

* 

* 
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 0,001 عند دالة( %100) 20( %55) 11( %85) 17( %70) 14( %40) 8 أسود تلوين-ج

 0,01 عند دالة( %85) 17( %85) 17( %90) 18( %70) 14( %35) 7 احلياة أشكال تقليص-د

 دالة غَت( %35) 7 (%50) 10( %40) 8( %20) 4( %15) 3 احلياة أشكال زبريب-هـ

 دالة غَت( %10) 2( %5) 1- ( %30) 6( %20) 4 احلزينة الوجو تعابَت-و

 0,001 عند دالة( %90) 18( %75) 15( %50) 10( %30) 6( %15) 3 اإلنساين احلضور إضافة-ز

 0.001 عند دالة( %70) 14( %50) 10( %40) 8( %10) 2( %5) 1 الدخان إضافة-ح

 دالة غَت( %15) 3( %5) 1( %5) 1- -  صناعية نفايات إضافة -ط

 0,01 عند دالة- ( %15) 3( %50) 10( %20) 4( %10) 2 ماطرة غيوم-ي

 دالة غَت( %15) 3- ( %20) 4- -  نباتية نفايات إضافة-ك

 دالة غَت- ( %5) 1- - -  خطَتة حيوانات إضافة-ل

 بالفعل،. ادللوثة الطبيعية ادلناظر رسومات يف أدخلت اليت التغيَتات أصناف يف التعليمي ادلستوى حسب تطورا النتائج أظهرت

 زاد كلما عددا أكثر تدرجييا وتصبح طبيعتها يف زبتلف فإهنا الرسومات، من أكثر أو ٪50 يف احلاضرة التغيَتات أصناف إىل نظرنا إذا

 ىذا. الرسم يف( ٪50 ،"ب" الصنف) سوداء بقع بوجود رئيس بشكل التلوث تعيُت يتم ،(سنوات 8-7) 2 ادلستوى يف. التعليم مستوى

 بشكل تكراراتو وتنخفض األطفال، لدى" األوساخ"و" القذارة" بفكرة ويقًتن التمايز قليل( 1.3 رقم الشكل انظر) التعيُت من الصنف

 أسود وتلوين ،(٪45 ،"أ" الصنف) ادلنزلية النفايات أيضا 2 ادلستوى أطفال بعض يضيف(. 0.05 عند دال) لتعليما مستوى ارتفاع مع دال

. التعليم من 3 ادلستوى يف تكرارا أكثر يصبحان التغيَتات من األخَتين الصنفُت إن(. ٪40 ،"ج" الصنف) الطبيعي ادلنظر لعناصر
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 سنوات 7 طفل،) اليمُت رسم. 2 ادلستوى من لطفلُت( أسفل) وملوث( أعلى) عاد عيطيب منظر من رسومات .1.3 رقم الشكل

 ؛"(و" صنف) احلزينة الوجو وتعابَت ،"(د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،"(ب" صنف) سوداء بقع بإضافة التلوث تعيُت(: أشهر 5و
 التلوث عيّدنت(: شهرا 11و سنوات 7 طفلة،) اليسار سمر". الشجرة وعلى النهر يف قمامة" وىناك ،"قذرة السماء" بأن الطفل ويفسر

". وسخة أشياء السماء، ويف النهر، ويف األشجار، على القمامة" رمست بأهنا الطفلة وتفسر ؛"(ب" صنف) سوداء بقع بإضافة

 ،(٪70 ،"أ" نفص) ادلنزلية النفايات وجود خالل من أساسا للتلوث الرسومي التعيُت فيتم ،(سنوات 9-8) 3 ادلستوى يف أما
 أن إىل فيشر اختبارات وتشَت(. ٪70 ،"د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،(٪70 ،"ج" صنف) الطبيعي ادلنظر لعناصر األسود والتلوين

 دالة كلها) الدراسي ادلستوى حسب كبَت بشكل زبتلف"( د"و ،"ج"و ،"أ: "أصناف) التغيَتات من الثالثة األصناف ىذه توزيع تكرار

 ادلستوى ارتفاع مع تكرارا أكثر يصبح التغيَتات أصناف من صنف كل أن( 6) رقم اجلدول يف النتائج من يتضح كما(. 0.05 عند

. الدراسي

 والتلوين ،(٪60 ،"أ" صنف) ادلنزلية النفايات وجود طريق عن أساسا الرسم يف التلوث يعُتّد  ،(سنوات 10-9) 4 ادلستوى ويف

 صنف) اإلنسان حضور إليها ينضاف ،(٪90 ،"د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،(٪85 ،"ج" صنف) الطبيعي ادلنظر لعناصر األسود

" ز: "صنفا) التغيَتات من الصنفان ىذان تكرار توزيعات أن إىل فيشر اختبارات وتشَت(. ٪50 ،"ي" صنف) ادلاطرة والغيوم ،(٪50 ،"ز"

 تصبح ،(6) رقم اجلدول نتائج من ذلك يتضح وكما(. 0.01 عند ةدال كلها) الدراسي ادلستوى حبسب ملحوظ بشكل تتفاوت"( ي"و

 شليزا أساسا يبدو"( ي" صنف) ماطرة غيوم وجود فإن وبادلقابل،. الدراسي ادلستوى ارتفاع مع تكرارا أكثر "ز" صنف من التغيَتات

. 4 ادلستوى أطفال قبل من ادلنجزة للرسومات

 ،(٪95 ،"أ" صنف) ادلنزلية النفايات حضور يف أساسا يكمن للتلوث الرسومي التعيُت فإن ،(سنة 11-10) 5 ادلستوى يف أما
 ،"ز" صنف) اإلنسان وحضور ،(٪85 ،"د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،(٪55 ،"ج" صنف) الطبيعي ادلنظر لعناصر األسود والتلوين
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(. ٪50 ،"ح" صنف) اإلنسان ومساكن ياراتوالس ادلصانع ودخان ،(٪50 ،"هـ" صنف) احلياة أشكال تدمَت إليها ينضاف ،(75٪

 تلك أن حُت يف الدراسي، ادلستوى حسب دال بشكل تتغَت مل ،"هـ" صنف يف التغيَتات تكرار توزيعات أن إىل فيشر اختبارات وتشَت

 نتائج من ذلك يتضح وكما(. 0.001 عند دالة) الدراسي ادلستوى حبسب كبَتا تفاوتا تتفاوت ،"ح" صنف يف بالتغيَتات تتعلق اليت

. الدراسي ادلستوى ارتفاع مع تكرارا أكثر تصبح" ح" صنف تغيَتات فإن ،(6) رقم اجلدول

 النفايات وجود: التالية اخلمسة التغيَتات خالل من أساسا للتلوث الرسومي التعيُت حيدث ،(سنة 12-11) 6 ادلستوى يف وأخَتا،

 ،(٪85 ،"د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،(٪100 ،"ج" صنف) الطبيعي ادلنظر رلعناص األسود والتلوين ،(٪80 ،"أ" صنف) ادلنزلية
 الشكل انظر( )٪70 ،"ح" صنف) اإلنسان ومساكن والسيارات ادلصانع من ادلتصاعد والدخان ،(٪90 ،"ز" صنف) اإلنساين واحلضور

 وصنف ،(الصناعية النفايات إضافة" )ط" وصنف ،(نةاحلزي الوجو تعابَت" )و" صنف يف التغيَتات حضور إىل اإلشارة وذبدر(. 2.3 رقم

 وتشَت(. ٪30و 5 بُت ما) الرسومات يف منخفضة( خطرة حيوانات وجود" )ل" صنف تكرارات أن إال ،(النباتية ادلخلفات إضافة" )ك"

 حسب دال بشكل تلفتخ مل"( ل" ،"ك" ،"ط" ،"و)" التغيَتات من األربعة األصناف ىذه تكرار توزيعات أن إىل فيشر اختبارات

. الدراسي ادلستوى

 
 11و سنة 11 طفلة،) ديينا الرسم(. أسفل) وملوث( أعلى) عاد طبيعي دلنظر 6 ادلستوى من طفلُت رسومات .2.3 رقم الشكل

 وإضافة ،("د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،"(ج" صنف) األسود والتلوين ،"(أ" صنف) ادلنزلية النفايات بإضافة التلوث تعيُت(: شهرا

 النباتية النفايات وإضافة ،"(ط" صنف) الصناعية النفايات وإضافة ،"(ح" صنف) الدخان وإضافة ،"(ز" صنف) اإلنساين احلضور

 النهر، تلوث الزيوت ومصانع ادلتساقطة، واألوراق ادلصانع عن الناجم التلوث بسبب ميتة األمساك" أن الطفل ويوضح ؛"(ك" صنف)

 والسماء طيور، وال قرود ىناك تعد ومل والنفايات، السماء، على يؤثر وادلصانع احلافلة عن الناجم والدخان عة،ساط تعد مل والشمس
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 النفايات بإضافة التلوث عُتّد (: شهرا 11و سنوات 10 طفل،) يسارا الرسم". األسود باللون وادللونة ادلصانع، دخان بسبب بالغيوم ملبدة

 ،"(ز" صنف) اإلنساين احلضور وإضافة ،"(د" صنف) احلياة أشكال وتقليص ،"(ج" صنف) األسود والتلوين ،"(أ" صنف) ادلنزلية
." ادليتة واألشجار اذلواء، يف السيارات ودخان النهر، يف القاذورات" رسم إنو الطفل ويقول ؛"(ح" صنف) الدخان وإضافة

 خالصة. 5.2

 مستوى من بدءا التعليمي، ادلستوى لتطور وفقا ملوث بيعيط منظر لرسومات التدرجيي التطور 1 التجربة نتائج أظهرت

 6و 5 ادلستويُت عند ومتبلورة غنية رسومية سبثيالت إىل( األوساخ التلوث يعادل حيث) 2 ادلستوى يف التمايز قليلة الرسومة التمثيالت
 للتلوث، أويل فهم( سنوات 8-7: 2 ستوىامل) الصغار األطفال لدى أنو نالحظ وبذلك،(. وعواقبو التلوث أسباب مرئية، سبظهرات)

 أن يفيد ما وىو نظيف، غَت شيء كل التلوث يكون أن ديكن وبذلك،. الطبيعي ادلنظر عناصر على سوداء بقع وجود خالل من يتجلى

 التمظهرات الاألطف يتمثل ،(سنوات 9-8) 3 ادلستوى من وابتداء. والتبسيط بالتعميم تتميز الطفل لدى التلوث مفهوم تكوّدن بدايات

 التصور ىذا يغتٍت مت(. احلياة أشكال تقلص) العضوية احلياة على التلوث تبعات وكذا ،(األسود والتلوين ادلنزلية، النفايات) للتلوث ادلرئية

 مث ،(البيئي للتلوث الرئيس السبب أنشطتو تعد حيث) اإلنسان حضور االعتبار بعُت األخذ خالل من ،(سنوات 10-9) 4 ادلستوى يف
 األنشطة عن الناذبة السامة األخبرة وجود) اجلوي للتلوث الرئيس السبب االعتبار بعُت األخذ خالل من( سنة 11-10) 5 ادلستوى

(. احلياة أشكال تدمَت) احلياة على للتلوث ادلدمرة والعواقب( اإلنسانية

 مت كما التصورات، ىذه تعكس ذلك، ومع. النمو مع مهمة لتغيَتات زبضع للتلوث األطفال تصورات أن إىل النتائج ىذه تشَت
 بشكل ينتبهون فاألطفال بالفعل،. عاما 12 يف حىت البيئي، التلوث لظاىرة زلدوداً  فهماً  ادللوث، الطبيعي ادلنظر رسومات يف عنها التعبَت

 النقل وسائل) اإلنسانية لألنشطة ادللوث الدور ويعرفون ادلنزلية، النفايات خاص وبشكل التلوث، من ادلرئية األشكال إىل أساسي

 أن إال. والنباتية احليوانية: احلياة أشكال على بتأثَتىا يتعلق فيما خاصة للتلوث، البيولوجية األبعاد بشأن منشغلون أيضا إهنم(. وادلصانع

 الطبيعية وادلظاىر ،(والضوئي ويت،الص التلوث) وادلضايقات ،(النووي والتلوث الصناعية النفايات مثل) أقل بشكل ادلرئية التلوث جوانب

 اخلالصات، ىذه من وانطالقا. عنو سباما غائبة تكون قد أو التلوث دلفهوم الطفل سبثل بناء من مندرلا جزءا تشكل ما قليال للتلوث،

 الطفل؟ لدى مضامينو وعلى التلوث مفهوم تبلور على تأثَت السكنية للمنطقة ىل: نتساءل

 

 للتلوث الطفل تمثالت على السكنية لمنطقةا تأثير: 2 التجربة. 3

 وغَت ادللوثة الطبيعية ادلناظر رسومات 2 التجربة يف سنقارن فإننا حضرية، مناطق من أطفاال الحظنا قد 1 التجربة يف كنا إذا

 طريقة على تأثَت فل،الط سكن دلنطقة كان إذا ما ربديد هبدف وقروية، حضرية مناطق يف يعيشون الذين األطفال ينتجها اليت ادللوثة

. الطبيعي ادلنظر يف للتلوث الرسومي التعيُت

 الدراسة منهج. 1.3

 قطرىا نصف دائرة يف فاس، دبدينة احمليطة الصغَتة القرى) قروية مناطق يف يعيشون مغربيا طفال( 60) ستون ،2 التجربة يف شارك

 من طفال( 60) ستُت إىل إضافة ،6و 5و 4: دراسية مستويات 3 إىل وينقسمون سنة، 12و سنوات 9 بُت أعمارىم تًتاوح ،(كم 80 حوايل

(. 7) رقم اجلدول يف ذلك وبيان. 1 التجربة من هبم االحتفاظ مت حضري وسط
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 والحضري القروي المجالين من الدراسة في المشاركين خصوصيات(: 7) رقم الجدول

 حضري قروي حضري قروي حضري قروي السكنية المنطقة

 الفئات) دراسيال ادلستوى

( العمرية
4 (9-10 )5 (10-11 )6 (11-12 )

( 10) 20( 10) 20( 14) 20( 10) 20( 10) 20( 10) 20( اإلناث) العدد

( ادلعياري االضلراف) السن متوسط

 بالشهر
129 (13 )117 (13 )131 (12 )127 (6 )149 (12 )140 (10 )

 التجربة نتائج ألن ،(6 ،5 ،4) الثالثة الدراسية ادلستويات ىذه اخًتنا ادللوث، لطبيعيا ادلنظر رسم يف بالسن ادلرتبطة التغايرات لتحليل

 مقارنة وسبت. 4 ادلستوى من ابتداء ملوث طبيعي منظر رسم يف ادلدرجة التغيَتات وطبيعة عدد يف االستقرار بعض أظهرت األوىل الرئيسة

 5و 4: أي) نفسها الدراسية ادلستويات من( فاس مدينة) احلضرية ادلناطق من مغربيا طفال 60 معطيات مع اجلديدة العينة ىذه معطيات
 رسومات ترميز مت. 1 التجربة يف ادلستعملة لتلك سباما مطابقة واإلجراءات األدوات كانت. 1 التجربة يف سابقا مالحظتها سبت اليت ،(6و

 رسومات يف جديدة تغيَتات أي نرصد مل(. 5 رقم اجلدول راجع) 1 بةالتجر يف ادلستخلصة 12 التغيَتات شبكة وفق ادللوث الطبيعي ادلنظر

 أصلز وقد. الرسم يف احلاضرة التغيَتات عدد وأحصينا التغيَتات، أصناف من صنف كل إنتاج تكرار أحصينا. القروية ادلناطق يف األطفال

 الشروع قبل ادلناقشة خالل من( ٪3) ادلالحظة ادرةالن اخلالف حاالت بعض حل ومت. مستقل بشكل عمال اثنُت زلكمُت قبل من الًتميز

. اإلحصائي التحليل يف

 النتائج تقديم. 2.3

 أدخلت التي التغييرات عدد* 

 التباين ربليل أجري. السكنية للمنطقة وفقا ادللوث الطبيعي ادلنظر رسم يف أدخلت اليت التغيَتات عدد متوسط أدناه،( 4) الشكل يبُت

 مت كما. األفراد-بُت عوامل بوصفها( 2) السكنية وادلنطقة( 2) واجلنس ،(3) الدراسي ادلستوى حسب أدخلت اليت التغيَتات عدد على
. لذلك 0.05 من ألفا مستوى استخدام
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 األطفال سكن لمنطقة وفقا ملوث طبيعي منظر رسم في أدخلت التي التغييرات عدد متوسط(: 4) رقم الشكل

 ادلنطقة لعامل الدال التأثَت ذلك على يشهد كما الرسومات، يف احلاضرة التغيَتات عدد على تأثَت ذلا سكنيةال ادلنطقة أن النتائج بينت

 من أكثر( رسم/تغيَت 4.72: ادلتوسط يف) أكثر رسومية تغيَتات ينجزون احلضري الوسط فأطفال(: 0.001 عند دالة ،24.64(=108 ،1)ف)

 التغيَتات عدد على التعليمي للمستوى دال تأثَت إىل أيضا التباين ربليل وأشار(. الرسم/تغيَت 3.85: ادلتوسط يف) القروية ادلناطق أطفال

 عدد يف زيادة Tukey لتوكي HSD اخلاص البعدي االختبار ويشَت(. 0.001 عند دالة ،5.49(=108 ،2)ف) الرسم، يف أدخلت اليت

 يتم ومل دال، غَت اجلنس عامل تأثَت أن كما(. 0.05 عند دالة( )4.80=متوسط) 6 وادلستوى( 4.20=متوسط) 5 ادلستوى بُت التغيَتات

. للتفاعل تأثَت أي تسجيل

 أدخلت التي التغييرات أصناف* 

 توزيع على Fisher فيشر اختبار تطبيق مت. السكنية ادلناطق حسب التغيَتات من صنف كل إنتاج تكرارات أدناه،( 8) رقم اجلدول يبُت 

 مع  Holm ىومل تصحيح تطبيق مت ادلتعددة، ادلقارنات إىل وبالنظر. السكنية ادلنطقة أساس على التغيَتات من صنف كل تكرارات

(. 8) رقم اجلدول يسار عمود أقصى يف َتظهر ادلعدلة القيم إن. 0.05 من ألفا مستوى

 حسب ملوث طبيعي منظر رسومات في التغييرات من صنف لكل( المئوية والنسب) األعداد حسب التكرار(: 8) رقم الجدول

 السكنية المنطقة

 التغيَتات أصناف
 السكنية ادلنطقة

 فيشر اختبار
 قروية حضرية

 0,05 عند دالة( %50) 31( %78) 47 منزلية نفايات إضافة"-أ"

 دالة غَت( %28) 17( %12) 7 سوداء بقع إضافة"-ب"

 دالة غَت( %78) 47( %80) 48 أسود تلوين"-ج"
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 دالة غَت( %83) 50( %87) 52 احلياة أشكال تقليص"-د"

 دالة غَت( %40) 24( %42) 25 احلياة أشكال زبريب"-هـ"

 دالة غَت( %3) 2( %5) 3 احلزينة الوجو تعابَت"-و"

 0,001 عند دالة( %33) 20( %72) 43 اإلنساين احلضور إضافة"-ز"

 دالة غَت( %28) 17( %53) 32 الدخان إضافة"-ح"

 دالة غَت( %7) 4( %8) 5 صناعية نفايات إضافة "-ط"

 دالة غَت( %7) 4( %22) 13 ماطرة غيوم"-ي"

 دالة غَت( %15) 9( %12) 7 نباتية نفايات إضافة"-ك"

 دالة غَت( %10) 6( %2) 1 خطَتة حيوانات إضافة"-ل"

 ،("أ" صنف) ادلنزلية النفايات إضافة وىي التغيَتات، من صنفُت توارد تكرار على تأثَت السكنية للمنطقة أن التجربة ىذه نتائج تبُت
 شيوعا أكثر ،"(ز" صنف) اإلنساين احلضور وإضافة ،(٪52) القروية ادلناطق يف منو( ٪78) احلضرية ادلناطق يف األطفال بُت تكرارا أكثر

 عند جذريا النتائج من التشكيلة ىذه تتغَت ال كما(. ٪33) القروية ادلناطق أطفال لدى منو( ٪72) احلضرية ادلناطق يف األطفال لدى

. حدة على دراسي مستوى كل بتحليل القيام

 خالصة. 3.3

 عموما يضيفون القرية فأطفال. قروية أو حضرية: سكنهم دلنطقة وفقا تتغاير للتلوث األطفال تصورات أن 2 التجربة نتائج أظهرت

 التلوث أقل أحيان يف يعيّدنون فهم التحديد، وجو وعلى. احلضرية ادلناطق أطفال من ادللوث الطبيعي للمنظر رسوماهتم يف أقل تغيَتات

 مؤسسا التلوث، حول حدسيا تصورا يبنون األطفال أن يعٍت قد االختالف ىذا. اإلنساين احلضور وإضافة النفايات إضافة طريق عن

. البيئة مع اخلاصة مذبربتو على كبَت حد وإىل ادلوضوع، ىذا حول اإلعالم وسائل تنقلو ما على

 عامة خالصة. 4

 إن( 2. األطفال لدى التلوث تصورات لدراسة مالئم معلومات مصدر الطبيعي ادلنظر رسم إن( 1: يلي ما الدراسة ىذه نتائج تظهر

 سنوات 10 يف غتٍتوت سنوات، 8-7 يف متمايزة غَت فهي: النمو مع تتغَت البيئي للتلوث االبتدائي ادلستوى من ادلغاربة األطفال تصورات

 تزال ال سنة، 12 يف حىت ذلك، ومع( 3. نفسو اآلن يف الرئيسة وعواقبها وأسباهبا الظاىرة ذلذه ادلرئية ادلظاىر من كال االعتبار بعُت لتأخذ

 للطفل السكنية ادلنطقة إن( 4. التلوث ىي اليت ادلعقدة الظاىرة ىذه مظاىر مجيع تعكس ال فهي: وجزئية للغاية زلدودة التصورات ىذه

. للتلوث األطفال تصورات جزئيا تشرط ،(قروية أو حضرية مناطق) ادلباشرة بيئتو مع لديو اليت اخلربة ونوع
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 ادلعامل عن النامجة اخلطرة السموم بُت للتلوث، سبثلو يف أحيانا يساوي( 6 ادلستوى يف حىت) الطفل أن ىو عليو، التنبيو يلزم ما أن إال

 مناسبة بيئية تربية إطار يف نعمل مل وإن. األشجار أوراق سقوط أو ادلطر سقوط عن أحيانا النامجة البسيطة ألوساخا وبُت والسيارات،

 نستطيع كنا إن: مثال) اخلطر باألمر ليس التلوث كون حول عقالنية غَت أفكار لديو نكرس قد الساذجة، التصورات ىذه تغيَت على

. مستقبال البيئة ذباه سليمة غَت مواقف تبٍت إىل يؤدي قد ما ،(!!! ادللوثة وادامل تنظيف نستطيع فإننا األوساخ، مسح

 تربوية انعكاسات. 1.4

 مبكر وقت يف يظهرون إهنم ذلك، من العكس على بل البيئي، بالتلوث جاىلُت غَت ادلغاربة األطفال أن نستخلص أن عموما ديكن

 ربت والتهذيب التطوير وربتاج جزئية، تصوراهتم فإن ذلك، ومع. واحليوانية النباتية ياةللح بشدة ادلدمرة وألشكاذلا الظاىرة ذلذه حساسية

 لدى البيئي التلوث حول الساذجة التصورات إن. الرمسي الًتبوي النظام ضمن مؤطَّر مدرسي تعليم خالل من الراشدين مسؤولية

 ومشاكل البيئي الوعي تعزز اليت البيئية الًتبية برامج وتطوير الدراسي، دلستواىم ادلناسبة التعلمات لبلورة أساسا تكون أن جيب األطفال،

: مقًتحات أربع تقدمي ديكن السياق، ىذا يف. البيئية التلوث

 أمام عائقا تشكل أن ديكن الساذجة فالتصورات. الدراسية األقسام يف التلوث دلناقشة األطفال لدى القائمة التمثالت من االنطالق( 1

 العملية يف وبدرلها(. Thornber, Stanisstreet, & Boyes, 1999) ادلدرسُت قبل من ذباىلها مت إذا علميا الصحيحة فاىيمامل اكتساب

 االعتبار بعُت يأخذىا أن ادلدرس على واليت التعلم، وجو يف زلتملة لعوائق مالئمة مؤشرات تشكل أن ديكنها نفسها، التعليمية

 .لألطفال علميا حيحةص مفاىيم تقدمي هبدف ويتجاوزىا

 ذلك يف دبا وجدانيا، وادلشحون القائم اىتمامهم على االشتغال من باالنطالق البيئي التلوث بقضايا األطفال اىتمام تطوير( 2

. (Dimitriou & Christidou, 2007: راجع) والنباتية احليوانية احلياة أشكال على للتلوث ادلدمرة التأثَتات ذباه الواضحة حساسيتهم

. البيولوجي التنوع فقدان مثل من تعقيدا أكثر مفاىيم معاجلة أيضا وديكن

 لإلدراك، القابلة جوانبها االعتبار بعُت تأخذ البيئي، للتلوث زلسوسة مقاربة تصور وديكن. الطفل عمر مع والربامج اخلطاب تكييف( 3

 ديكن ،(سنة 11-10) 5 الدراسي ادلستوى من وانطالقا. األوىل الدراسية ادلستويات منذ الصغار، األطفال لدى ادلألوفة أو للقياس، والقابلة

. فيو ادلتدخلة ادلختلفة اآلليات وكذا فيو، مرئية غَت جوانب على تنطوي أن ديكن البيئي، للتلوث ذبريدا أكثر مقاربة أسس وضع

 خارج للمتعلمُت سبرر وأن مالئمة، البيئية الًتبية ينمضام تكون أن فكرة الباحثُت بعض يدعم. للتعليم كفضاء نفسها البيئة استخدام( 4

 طبيعية بيئات يف األطفال ذبارب تشجيع إن(. Ballantyne & Packer, 2002 ; Özsoy, 2012) نفسها الطبيعة يف أي الدراسية، الفصول

 مناطق من األطفال بُت البيئية بادلعرفة تعلقةامل الفوارق من احلد على يساعد أن ديكن ادلدرسية، التعلمات إطار يف( وقروية حضرية) سلتلفة

. البيئي للتلوث ادلتعددة الوجوه مجيعهم ليفهموا سلتلفة، سكنية

 والسياق البيئية التربية. 2.4

 قد لةادلسأ ىذه فإن ،(Koenig، 2006و Harris) معا عربمها أو اإلعالم وسائل عرب أو الغَت عرب أساسا دير العلمية ادلعرفة اكتساب كان إذا

 ذبربة من استقيت وحدسية ساذجة معرفة من التمثل ىذا يتشكل إذ ادلغريب، الطفل لدى التلوث مفهوم لتمثل دراستنا عنها كشفت

 التثقيف مصادر" بغياب يتميز ،(7: 1985) ربيع حسب ادلغاربة، لألطفال الثقايف-االجتماعي السياق كون إىل بالنظر زليطو، مع الطفل

 فيما نالحظ فإننا ،(2006 فراعي،) الطفل لثقافة الوحيد ادلصدر ىو ادلدرسي الكتاب كان وإذا". ادلوازية الًتبوية دلؤسساتا وانعدام)...( 
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 اجلدول راجع) 2003 سنة قبل ادلعتمدة تلك خصوصا ادلدرسية، الكتب يف ادلوضوع ىذا تناول يف خصاص وجود البيئية، ادلفاىيم خيص

(. سابقا( 2) رقم

 منو على بالفعل" تؤثر" والثقافية، اإليكولوجية السياقات أن استنتاج ديكن فإنو وبَنينتها، ادلفاىيم تبلور على تؤثر السكنية نطقةامل وألن 

 الطبيعة ذات البيئية بادلفاىيم مرتبطة خاصة سياقية سبثالت لألطفال أن تفيد دراستنا نتائج إن (.Troadec، 2007) األطفال معارف

 تفيد اليت ،(2005) وآخرين Vosniadou وتصورات ادلنسجم للتمثالت ادلعريف الطابع إنو. والتبليغ ادلالحظة بعفوية كلةادلتش الساذجة

 تدريس أن إىل( 2005) وآخرون فوسنيادو خلصت وبذلك. الفلكية للمفاىيم بناءىم تؤطر األطفال لدى قبلية" داخلية" سبثالت وجود

 القبلية ادلعارف ربويل على العمل يستلزم الذي األمر إنو. القبلية األطفال معارف االعتبار بعُت يأخذ تفسَتا يستلزم العلمية ادلفاىيم

. العلمي طابعها إىل الساذج السياقي طابعها من بسالسة

 على احلفاظ رةبضرو حياهتم، من ادلبكرة ادلرحلة منذ األطفال، توعية األمر يستلزم البيئية، الًتبية من القصوى النجاعة تتحقق ولكي

 مواقف تبٍت على تعويدىم خالل من ادلسألة هبذه وربسيسهم حياتنا، يف احليوية البيئة أمهية عن التساؤل على محلهم خالل من البيئة،

 لبشك بالتصرف للطفل سيسمح ما وىو. السيئة العادات أو ادلالئمة غَت السلوكات تغيَت ذلك بعد الصعب من ألنو البيئة، ذباه إجيابية
 يعيش الذي الوسط على مباشرة نتائج لسلوكاتو أن وفهِهمَ  البيئة، مع اإلجيايب والوجداين العقالين التعامل بأخالقيات ربصَّنَ  إنْن  مسؤول،

. فيو

 احلقول كل توظيف ديكنها التخصصات، متعددة مقاربة بل جديدا، زبصصا البيئية الًتبية اعتبار ديكن ال سلف، ما أساس وعلى

 ىذا لكن. وغَتىا والفنون، الدينية، والًتبية ادلواطنة، على والًتبية واجلغرافيا، اللغة، ودروس بأصنافها، العلوم: مثل من لتبليغها، ادلعرفية

 لزمتست العلمية ادلعرفة فبناء" االعتبار، بعُت تعلمو وسَتورات العفوية وسبثالتو الطفل معارف تؤخذ مل إن منو ادلرجوة النتائج حيقق لن األمر

 منذ البيئة ذباه إجيابيا سلوكا يتعلم الذي الطفل بأن ربفظ، دون نُنقرُّر  وقد(. de Vechi, Giordan, 1991" )االعتبار بعُت ادلتعلم أخذ أوال

 سباح وخيمة عواقبها وستكون البيئية، األمية من أيضا سنعاين ذلك، غَت وما. مستقبال اإلجيايب السلوك هبذا اإلتيان يف سيستمر الصغر،

 قطع من ذلك يستلزمو ما مع هبا، التالميذ نطالب اليت والدفاتر الكتب كمية أيضا نراجع مل وإن. كوكبنا مستقبل وعلى بيئتنا وعلى علينا

 نظامنا توريط بصدد سنكون فإننا الكتب، لطباعة الضروري ادلداد لصناعة السامة الكيميائية ادلواد واستعمال الورق، لصناعة األشجار

 راعينا إن االلكًتونية، والكتب احلديثة التقنيات استعمال يف ادلعضلة ذلذه احلل يكون وقد. بيئتنا من جزء تدىور عن ادلسؤولية يف بويالًت

 .منها التخلص عند أو صناعتها عند سواء البيئة، على احلديثة التقنيات تأثَت من التقليل أيضا

 

 شكر

 مجع يف ودلساعدهتم. دبدارسهم واإلدارية والًتبوية التعليمية لألطر وكذا ادلشروع، ىذا يف اركواش الذين لألطفال بالشكر ادلؤلفون يتوجو

 سكينة خبًتي، رشيدة احلجيوي، بشرى زينون، وسام مغناوي، إديان الربنوصي، الطايفي حسيبة: من لكل موصول الشكر البيانات،

. التيجاين مسَتة منو، سليمة اجلابري، كوثر حلماوي، كردية حلكَتة، زىراءال فاطمة بربرة، أزمي عواطف احساين، آيت مسَتة النوري،
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