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هدف البحث الحالى  إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على مهاااا  لاا الكالا    
البيئية فى تدايس الجغرافياا  لتمكياة اتذاال الراراا لادي ت ميا  اللاا اانو اللاانيي نلتحريا  ها ا 

 الهدف أعد  الباللة 
اا( نقاااد إتباااث البحاااث الحاااالى الكااامهج  اااب  التجريباااى لا )مقياااال الراااداا علاااى اتذاااال الرااار 

( طالباااة ماااا طالباااا  اللاااا اانو 45الكجكيعاااة التجريبياااة اليالااادا نعلغاااح مجكيعاااة البحاااث )
 اللانيي ، نقد أظهر  المتائج 

( بيا متيسطى داجا  طالبا  الكجكيعة 05,0نجيد  فرق داو إللائيًا عمد مستيي )
 لى نالبعدي لكقيال الرداا على اتذال الرراا للالح التطبي  البعدي.التجريبية فى التطبيريا الرب

 

 

 

 

 



  شيماء إبراهيمأ/ ،أ.د/ حممود على ،أ.د/ منصور أمحد
 

 590 

Abstract  

The research aims to the identification of effectiveness of the 

suggested program in geography based on environmental   problem-

solving skills for develop decision-making ability of the first secondary 

pupils, and this research has followed the quasi-experimental design and 

used one of its designs that is the one – group experimental design. 

The research sample consists of (45) students and this research has 

research that There is a statistically significant difference between the 

mean scores of the experimental group on the pre-post administrations of 

decision-making scale at level of (0.05), in favor of the post test results.  



2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 591 

لم تعد الجغرافيا ترفًا يك ا االستغماء عمها ، با هى أساسية فى إعاداد الكاياطا ليالااا  
فهااى تساااعد فااى ترااديم الحلاايو الكماساابة للكلياار مااا الكالاا     بفاعليااة فااى لااا مالاا    بيئتاا ،

لبح فاعلاة البيئية الكعاصرا نأغلبها مال    جغرافية )م انية( قبا كا  ئ ، ترتبط بالك ان نت
، تتاار ر نتااف ر فااى مذتلااا عماصاار الم اااى البيئااى التااى تالاا ا مع كهااا عماصاار الم اااى نمتغياارا

، ة الكعاصاارا  محلاياا فااى م اان محااددالجغرافاى )الطبييياة نالبالاارية(. لام تعااد الكالا    البيئيا
نال  نلياااة أن ايقليكياااةنإنكااااهى امن مالااا    عالكياااة ال تعااارف الحااادند الجغرافياااة السياساااية الد

 .تعترف بها
تسااااعى الجغرافيااااا لترااااديم صااااياا مسااااتربلية ناكااااحة ن اااااملة لتلاااا  الكالاااا    علااااى نال 

الكستيي الكحلى فحسب با على الكستيي العالكى أيضا ما خ و ايجابة على  تل  التساؤال  
مااالا سااتفعا تجاااو التلااي س نمااالا سااتفعا لكياجهااة ظاااهرا  االلتبااال الحاارااي )اللاايعة( س نهااا 

أن نتكادي فاى استكالااف الفضااء س نهاا اااد قادماة علاى علار جلياديس  نغيار للا   يجب
مااا التساااؤال  ،  نمااا همااا باادأ الكهتكااين نالكتذللااين فااى تعلاايم الجغرافيااا بااساااليب الحد لااة 

 .بيئيةفى تعليكها لكياجهة ه ا العالم نمال  ت  ال
ياة نم اناة تعلكهاا علاى ليااا نما هما تبار  أهكياة اساتذداى مهاااا  لاا الكالا    البيئ

الطالب فهى تردى ل  الكعااف نالكهااا  ال  مة الستغ و البيئة نلا مال  تها ، نك ل  تكسب  
ما العادا  ال همية التى تساعدو علاى التفكيار بطريراة علكياة فاى مياجهاة ماا يعتركا  فاى بيئتا  

ا نلاا مالا لة الك اان. دااساة نمجتكع  ما مالا   ، نماا الدااساا  التاى تمانلاح تعلام الجغرافيا
( ن دااساة ساها لكاد   2012( ن دااسة نائا ممليا )2011( نا ا إماى )2010مماو السيد )

(  ن 2017( ن دااسااة ميرفااح  اارف )2014( ن دااسااة عباادم علكااان ن ألكااد سااعيد )2013)
 أاساا ن ندااسااة يااافي  ن جيلتاايا ن (Kwan ,t & So, M,2008 )كاايان ن سااي دااسااة

(Yavuz; Gulten ; Arslan, 2010. 
نيعد لا الكال    ما االتجاها  الحد لة التى  تم التركيز عليها فى التدايس ؛ لياث 
أن التاادايس الرااائم علااى مهااااا  لااا الكالاا    يعتباار اسااتراتيجية بمائيااة ، مااا خاا و الكيقااا 
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باا لياتعلم ماا  ال ي يرايى عليا  نهاي تراديم ميقاا للطا   يرايد إلاى مالا لة  تعايا علايهم للهاا ،
خ و محانالتهم لحا الكال لة عبر تفسيرها نجكث الكعليما  ننكث الحليو الكحتكلة ، نما  م 

 (*).(1639:  2011ترييم البدائا ييجاد أفضا الحليو  م ترديم استمتاجاتهم )سي ان محكيد ،
ى نتتكيز مهااا  لاا الكالا    بالعد اد ماا الككيازا  التاى تكسابها أهكياة خاصاة ؛ فها

ن تطيا اللرة باالمفس  تلعب دنًاا مهكًا  فى إ ااا الدافيية للتعلم لدي الط   ناالستكتاع بالعكا،
لد هم الط   نايعتكاد عليها فى مياجهة الكال    التى يساعين إلاى للهاا ، نتعلكهام التعاانن 

لكا لها ما  فيكا بيمهم ، نتجعلهم يالعرنن برهكية ما  تعلكين ما لرائ  علكية نمفاهيم نمبادئ
 .     إداا  أهكية الكعرفة قيكة نظيفية تفيدهم فى لا مال     يمية فى لياتهم ، نه ا  مكى لد هم

نتفكاااد هااا و االساااتراتيجية  أن التعلااايم لا المييياااة الجيااادا  يجاااب أن  هاااتم بتعلااايم جكيااااث 
( 1: 2009كان ،الكهااا  الحياتية الكذتلفة نممها مهااا  اتذال الرراا.) ماهر مفلاح ن  ياد سالي
نالتراااااييم ناالساااااترراء  فكهاااااااا  اتذاااااال الراااااراا ترااااايى علاااااى مهاااااااا  التفكيااااار العلياااااا ملاااااا التحلياااااا

ر الماقاد نايباداعى نلاا ؛ ل ل   تم تلميفها ككا مهااا  التفكير الكركبة ملاا التفكياناالستمباط
، ان لاااا  ، ككاااا أن عكلياااة اتذاااال الراااراا جااازء ال  تجااازأ ماااا عكلياااة لاااا الكالااا   الكالااا   

الكالاا لة هاااى فاااى المهاياااة عكلياااة اتذاااال قاااراا بالمسااابة للبااادائا التاااى سااايتم اختيااهاااا لليصااايو إلاااى 
 ( 640: 2011، ن محكد عيداالهدف )مها لسمي 

نمااا ناليااة أخااري فاا ن مهااااا اتذااال الرااراا تساااعد الطالااب علااى تمكيااة اابعاااد الذلقيااة 
ديا  اللراة نالقيكية لدي  نالتعرف على الجيانب السلبية للررااا  غيار ااخ قياة  ،ككاا أنهاا تمكاي ل

بالمفس ن يادا ايلسال بالكسئيلية عا  الرارااا  التاى يرخا ها  نعادى االنادفاع نالترياث نالتكهاا 
فى دااسة جكيث العياما الكف را فى الرراا  ناالستفادا ما خبرات  الكاكاية نعادى تكاراا ااخطااء 

 ( 199:2018السابرة نالتكها قبا اتذال قرااا  جد دا. )محكد العطيي ،
 ،نالدااساا  ملاا دااساة )االء يحياى ى الرغم ماا للا  فراد أكاد  العد اد ماا البحاي نعل

( ن دااسااة 2016ن دااسااة )مااى محكااد ،(Gutierez,S, 2015) جيتريااز ( ن دااسااة 2015
( ن دااساااااة )ساااااكا  سااااا مة 2017( ن دااساااااة )ساااااااا محكااااايد ،2016) ااااايكاء عباااااد السااااا ى ،

                                           

( فاى تي يا  American Psychology Association( اتبعاح الباللاة ن ااى الجكيياة المفساية اامري ياة ) *)
علااى المحااي التااالى : )اساام الكفلااا،  نيسااير التي ياا  فااى الكااتا –الكراجااث فااى مااتا البحااث نقائكااة الكراجااث 

 (السمة : اقم اللفحة

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
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لرارااا  ، نقااد أاجعااح هاا و الدااسااا  هاا ا التاادنى (. تادنى فااى قااداا الطاا   علااى اتذااال ا2017،
إلااى أن الطاا   لاام  تعركاايا لذباارا ترعييااة مبا اارا فااى مجاااو لااا الكالاا    نإلا لااد   اائ لن 
 ع قة بكياجهة الكال    ف  يعدن غالبًا أن ي ين إجراءًا عاليائيًا ال يستمد إلى خطة مدانسة.

مادا الجغرافيا نجد أنهاا قاد تعاد بيئاة  ن بالم ر إلى الكيكيعا  نالرضايا الكطرنلة فى
م ئكة لتمكية الرداا علاى اتذاال الراراا فالكالا    نالكياقاا التاى تتضاكمها تليار تفكيار الطا   
نتحفزهم على البحث فيها نه ا  تتطلب استذداى خطايا  علكياة ممهجياة تتكلاا فاى مهاااا  لاا 

معهاا نصاياًل لرارااا  مماسابة، ن لكاا   الكال    التى تساعدهم على إيجاد لليو لهاا أن التكيا 
ناقاااث  تااادايس الجغرافياااا فاااى الكرللاااة اللانيياااة فيكاااا  تعلااا  بتمكياااة مهاااااا  اتذاااال الراااراا نجاااد أن 
االهتكاااى بتلاا  الكهااااا  كاائيا نللاا   رجااث إلااى أن الكتااا  الكداسااى ال  تضااكا مااا الكياقااا 

لطاارق التاادايس الترليديااة التااى تعتكااد  نالكالاا    التااى تحااث علااى التفكياار ، نكاا ل  اتباااع الكعلكاايا
على الحفظ نالتلريا ، نأيضا طبييية الكرراا  الككتلئة بالكعليما  ، ككا أن اانالاطة التعليكياة التاى 
   تردى داخا لجرا الدااسة ال تردى بالال ا ال ي  مكى الدافيية لدي الط   لتحليا مادا الجغرافيا.

ة التااى تمانلااح اتذااال الرااراا ن التااى أظهاار  بعاا  نإنط قااًا مااا نتااائج الدااسااا  السااابر
الرليا فى مستيي الرداا على اتذال الرراا لدي الط   ن ممهم ط   الكرللاة اللانيياة ، كاان 
لل  دافث لعكا دااسة استكالافية على عيمة ما طالبا  اللا اانو اللاانيي نالتاى بلاد عاددها 

اا على اتذال الرراا لدي طالبا  العيمة ل ل  فرد ( طالبة نكان ما نتائجها  نجيد تدنى الرد60)
تيفر للبحث الحالى الدافث ال اتى نهي اغبة فى إعداد برنامج  قائم على مهاااا  لاا الكالا    
البيئية فى الجغرافيا لتمكية الرداا علاى اتذاال الراراا لاد  طا    الكرللاة اللانيياة ،نكا ل  الادافث 

لدااسة االستكالافية )التى أظهر  قليا فى مهاااا  الراداا الكيكيعى نال ي تتحدد ما خ و ا
 على اتذال الرراا(  نالتى كالفح عمها البحي  نالدااسا  السابرة*.

كاعا االهتكااى بتمكياة الراداا علاى اتذاال  فى مال لة البحث الحالي تتحددمكا تردى ف ن 
و  البحااث ؛ للتعاارف إلااى أ اار برنااامج قااائم علااى الرااراا، لاا ا كانااح الحاجااة ماسااة يجااراء ملااا هاا 

                                           

لرااراا لاادي طاا   الكرللااة تعاارف علااى مسااتيي الرااداا علااى اتذااال ادااسااة استكالااافية ل يكااح  ( 2)ملحاا   (*)
 .اللانيية
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مهااا  لا الكال    البيئية فى الجغرافيا  لتمكياة الراداا علاى اتذاال الراراا لادي طا   اللاا 
 اانو اللانيي. 

 :وقد اقتضت طبيعة مشكلة البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية
هاااا فاااى البرناااامج الراااائم علاااى مهاااااا  لاااا الكالااا    ماااا الكالااا    البيئياااة الكاااراد تيافر  -1

 البيئية لط   اللا اانو اللانييس
مااا مهااااا  لااا الكالاا    البيئيااة الكااراد تيافرهااا فااى البرنااامج الرااائم علااى مهااااا  لااا  -2

 الكال    البيئية لط   اللا اانو اللانييس
  البيئيااة لتمكيااة الرااداا مااا التلاايا الكرتاار   للبرنااامج الرااائم علااى مهااااا  لااا الكالاا   -3

 سالرراا لط   اللا اانو اللانيي على اتذال 
ماااا أ ااار تااادايس نلااادا ماااا البرناااامج الراااائم علاااى مهاااااا  لاااا الكالااا    البيئياااة  فاااى  -4

 سالرراا لط   اللا اانو اللانيي الجغرافيا لتمكية الرداا على اتذال 

 وقد يهدف البحث الحالي إلى:
ث قائكاة بالكالا    البيئياة التاى يجاب تيافرهاا فاى البرناامج الكرتار  لطا   اللاا نكا -1

 اانو اللانيي.
 بماء برنامج قائم على مهااا  لا الكال    البيئية فى الجغرافيا لط   اللا اانو اللانيي. -2
بيااان أ اار نلاادا مااا البرنااامج الرااائم علااى مهااااا  لااا الكالاا    البيئيااة  فااى الجغرافيااا  -3

 ى تمكية الرداا على اتذال الرراا لدي ط   اللا اانو اللانيي. عل

 :وقد ترجع أهمية البحث الحالي إلى
 علي الرلايا فاي تادايس  تزنيد معلكى الجغرافيا بعدد ما التيصيا  قد تفيد في التغلب

أن اعاط الجغرافياا  ماادا الجغرافياا نجعلهاا ماادا مالايقة بعيادا عاا التجرياد نالتعرياد، لياث
بحا الكال    البيئة للطالب يجعل  يالاعر برهكياة ماا  تعلكا  فاى لياتا  مكاا  افدي إلاى 

 براء أ ر ما  تعلك .   
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  تزنيااد ناكااعى الكماااهج ببرنااامج قااائم علااى مهااااا  لااا الكالاا    البيئيااة فااى الجغرافيااا
لاا الكالا     يك ا االستفادو مم  فى إعداد مماهج ننلدا  دااساية فاى كايء مهاااا 

 البيئية لجكيث الكرالا التعليكية ااخري. 

  تيجي  أن اا الكسئيليا عامة نمعلكى الجغرافيا خاصةإلى اهكية اساتذداى  مهاااا  لاا
الكال    البيئية  كاتجاهاا  ترعيياة لد لاة  لتاى  تك مايا ماا تحريا  ااهاداف الكرجايو 

 ما عكلية تدايس الكادا .

  اتذال الرراا يك ا استذدام  أن االستفادا مم  ما قبا البالليا ترديم مقيال للرداا على
 نالكهتكيا به ا الكجاو

 :التاليين الفروضين صحة من للتحقق  الحالي البحث يسعى
( بااااايا متيساااااطى داجاااااا  طالباااااا  0,05ال  يجاااااد فااااارق داو إللاااااائيًا عماااااد مساااااتيي ) -1

 ربلى نالبعدي لكقيال الرداا على اتذال الرراا.الكجكيعة التجريبية فى التطبيريا ال
عدى  فاعلية البرنامج الرائم علي مهااا  لا الكال    البيئية لتمكية الرداا علاى اتذاال  -2

 الرراا لد  طالبا  اللا اانو اللانيي.

 :اعتمد البحث الحالي على
الم ااري للبحااث،ن بماااء البرنااامج  نللاا  لجكااث الكااادا العلكيااة ل طاااا المننجها الفصننفى: -1

الكرتاار  فااى كاايء مهااااا  لااا الكالاا    البيئيااة ،نمسااح الدااسااا  السااابرة فااى مجاااو 
 ميكيع البحث.

نتاام اسااتذدام  عمااد تجريااب البرنااامج الكرتاار  علااى طالبااا  اللااا  :المننجها التيرىبننى -2
ليكيااة بكحاف ااة اانو اللااانيي بكداسااة السااادا  اللانييااة بمااا  باا دااا  اارق الزقااا ي  التع

 الالرقية لقيال أ رهكا فى تمكية الرداا على اتذال الرراا.
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 تتمثل حدود البحث الحالي فيما يلي:
البحااث الحااالي علااي عيمااة مااا طالبااا  اللااا اانو اللااانيي  اقتلاارالحنندود المفضننف ية:  -1

ساسية نعداية الكرللة اللانيياة ، نقد أختير اللا اانو اللانيي ان  يكلا نهاية الكرللة اا
فااالط   فااى هاا و الكرللااة معركااين لتكااًا التذااال قاارااا  فااى لياااتهم تتعلاا  باختياااا ناايع 
دااستهم أن طبييية عكلهم أن مياقفهم تجاو بع  الرضايا فاى الكجتكاث نالعاالم بعاد أن أنهايا 

ا مالااا  تهم عالااار ساااميا  ماااا دااساااتهم ، فااا  باااد أن يكتلكاااين الكمهجياااة اللاااحيحة فاااى لااا
 ليتذ نا قرااا  مماسبة تجاهها. 

  2017/2018تطبي  البحث في الفلا الدااسي اانو للعاى الدااسي  تم الحدود الزمجية : -2
تام التطبيا  بكداساة الساادا  اللانيياة بماا  با دااا  ارق الزقاا ي  التعليكياة  الحدود المكانينة: -3

لكايا ماث الباللاة ، إكاافة لرار  الكداساة بكحاف ة الالرقية نلل  لتعانن إدااا الكداسة نالكع
 ما محا إقامتى.

  :تمثلت أداة البحث فى
 (.)إعداد الباللة مقيال الرداا على اتذال الررا ا.

 لإلجابة عن أسئلة البحث تم إتباع الخطفات التالية:
 تي تمانلح مهاااا  لاا الكالا    البيئياة ، ايط ع علي اادبيا  نالدااسا  السابرة ال

 الرداا على اتذال الرراا.
  نكث قائكة بالكال    البيئية الكراد تيافرهاا لادي طا    اللاا اانو اللاانيي نالتركاد

 ما دقتها نس متها العلكية بعركها على مجكيعة ما الكح كيا فى مجاو التذلص. 
 حتياو، الطرق نااساليب التدايسية، اانالطة تحد د عماصر البرنامج )أهداف البرنامج، م

 م كبط البرنامج لعرك  على الكح كايا   ناليسائا التعليكية، أدنا  الترييم الكماسبة(،
للتركد ما س مة بمائ ، إعداد ايطاا المهائي للبرناامج فاي كايء التعادي   التاي سايف 

  يصى بها الذبراء.
 لرائم على مهااا  لا الكال    البيئية.إعداد دليا الكعلم للبرنامج الكرتر  ا 
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 .إعداد أداا البحث الكتكللة فى : مقيال الرداا على اتذال الررا ا 
  اختياا العيمة ااساسية ) الكجكيعة اليالدا ( الكجكيعاة التجريبياة بطريراة عالايائية ماا

 طالبا  اللا اانو اللانيي 
  تطبي  أداا البحث على عيمة البحث تطبيرًا قبليًا. 
   تاادايس نلاادا مااا البرنااامج الكرتاار  الرااائم علااى مهااااا  لااا الكالاا    البيئيااة لطالبااا

 الكجكيعة التجريبية.
 .تطبي  أداا البحث على عيمة البحث تطبيرًا بعديًا 
 .اصد الداجا  نمعالجتها إللائيًا نمماقالتها نتفسيرها فى كيء أدبيا  البحث 
 فر  عمها نتائج البحث.ترديم التيصيا  نالكرترلا  فى كيء ما أس 

 تم تعري  ملطلحا  الدااسة إجرائيًا فى كيء ما تم عرك  ما تعريفا  ككا  لى:

 مهارات حل املشكالت البيئية: -1
  عرفه قامفسlong man  مهااا  لا الكال    البيئية برنها" الذطيا  التى تتذ  ييجاد

اينسااااااااان نمااااااااا يحاااااااايط باااااااا  مااااااااا عيامااااااااا بيئيااااااااة" لااااااااا ل كااااااااراا البيئيااااااااة الماجكااااااااة عااااااااا 
(longman,2010,p.337) 
 مهاااااا  لاااا الكالااا    البيئياااة برنهاااا " مجكيعاااة ماااا الكهاااااا   وتعنننرف ميرفنننت  نننرف

الكتتالية يستذدى التلكي  ما خ لها الكعليما  نالكهااا  الك تسبة سابرًا لكياجهة ميقا 
 ( 316:  2017جد د نغير مرليف لدي ." )ميرفح  رف ، 

 :مجكيعاة ماا ايجاراءا  التاى يرايى  وتعرف مهارات حل المشكالت البيئية إجرائيًا بأنها
لكالا لة ، جكاث الكعليماا  : تحد اد ادما  تعارد لكالا لة بيئياة تتكلاا فاىبها الطالاب عما

ا، ، التركااد مااا ساا مة الفاارند نصااحتهبماااء فاارند مذتلفااة تعااالج الكالاا لة ،نتم يكهااا
 لا للكال لة البيئية .  ؛ نلل  ما أجا اليصيو إلىرراانالذرنج بالحا نالتيصا لل

  القدرة على اختاذ القرار: -2
  عرفننه قننامفسlong man  الرااداا علااى اتذااال الرااراا برنهااا" عكليااة تحد ااد ناختياااا الباادائا

 ( long man, 2010, p.260الرائكة على القيم نالتفضي   ما صانث الرراا" )
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 تذاال الراراا برنهاا " عكلياة ترايى علاى الكفاكالة بالا ا ناعاى علاى ا وىعرف خالد قاش القندرة
نماادا  باايا مجكيعااة مااا الحلاايو الكتالااة لكتذاا  الرااراا الختياااا نالااد ممهااا باعتبااااو أنسااب 

 (83: 2018قاش ،نسيلة لتحري  الهدف أن ااهداف التى  بتغيها متذ  الرراا" )خالد 
 الرااداا التااي تلااا بالطالااب إلااى لااا  وتعننرف القنندرة علننى اتخننا  القننرار إجرائيننًا بأنهننا :

للكال لة البيئية التى تعترك   نلل  باالختياا بايا بادائا الحاا الكيجايدا نها ا االختيااا 
 يعتكد على الكعليما  الكيجيدا لدي  دنن أن  ترتب علي  أي مال    بيئية أخري .

 : مهارات حل املشكالت البيئية:اواًل
 المشكالت البيئية -1

أجكعاااح الدااسااااا  البيئياااة علااااى أن بيئااااة اااد تعاااانى مااااا التااادهيا بساااابب اسااااتغ و 
اينسان لكحتيياتها بكعدال  أع م ما معدال  تجددها، نما تلف   ما ملي ا  تغير ما طبيعة 

إلاى م يناتها التى خلرهاا م سابحان  نتعاالى، ن قاد تجاان   لادند ها ا التادهيا الحادند الكحلياة 
مساااتييا  إقليكياااة نعالكياااة ن اااكلح الغااا ف الجااايي ، نالغااا ف الكاااائى ، نغااا ف الياااابس نماااا 
تحتيياة ها و ااغلفاة مااا تمايع ليايي، فالكالا    البيئيااة اليايى تاف ر علاى كااا فارد بالتسااني فاا  

أن الديانااة ، نمااا خاا و هاا و  أن السااا، فاارق فااى الكسااتيي االجتكاااعى، أن اللرااافى، أن الجاامس،
يرة أصبح ما الضرناي التفكير فى نسائا الحكاية الدنلية للكال    البيئية  العالكية التاى الحق

(، نلكااا كانااح الكالاا    البيئيااة متعااددا نمتميعااة Avci & Darçinتااف ر علااى البالاارية كلهااا
 -فسيف  تم تمانو أخطار الكالا    البيئياة للرارن اليالاد نالعالاريا نهاى )مالا لة التلاي  البيئاى

 مال لة استمزاف الكيااد الطبييية(. -لتغيرا  الكماخيةمال لة ا
باتح أكبر مال لة يعاني ممها الجمس البالر  على كيكب اااد ،  مشكلة التلفث البيئى:: أوالً 

فعالااة للحااد مااا هاا ا التلااي ،  فهااى مالاا لة عالكيااة نيسااعى كااا العااالم للبحااث عااا للاايو
ا نليااث أن العماصاار ااساسااية فااي بالكرابااا ال تتيقااا اانالااطة البالاارية اللااماييةنغيره

 الكين تتكين ما: الهياء، نالكاء، نالترعة، ف ن هما  أنياعًا عد ادا للتلاي  البيئاي هاي ه ا

 ، تلي  الترعة ، بايكافة إلى التلي  اي عاعى(.تلي  الهياء ، تلي  الكاء
الكية الطابث ليث أنها تكيز  مال لة التغيرا  الكماخية برنها ع مشكلة التغيرات المجاخية: :ثانياً 

ل ياااح مالااا لة التغيااارا   تعاااد  لااادند الااادنو لتالااا ا خطاااياا علاااى العاااالم أجكاااث ، لااا ل 
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الكماخية في امننة ااخيرا  بردا كبير ما االهتكاى في اانساط ااكاديكية نالبحلية على 
الكسااتي  الكحلااي نالعااالكي ،فهااى مالاا لة  متالاااب ة االطااراف نمتالاايبة المتااائح التااى تااف ر 
على الكماالى البيئياة التاى بادناها تعكاا علاى ظهايا العد اد ماا الكالا    ملاا ) مالا لة 

 االلتبال الحرااي ، مال لة استمزاف طبرة اان نن ،مال لة اامطاا الحكضية( 
:هاى ماا أكبار الكالا    البيئياة نأكلرهاا خطاياا ،فهاى مشكلة استجزاف المفارد الطبيعية  :ثالثاً 

    البيئياة نالكرلايد باساتمزاف مايااد الطبييياة هاي االساتذداى محللة تر ير كافاة الكالا
نالتر ير الجائر على ميااد الطبيعة مكا  فدي إلى ايخ و بالتميع الحيي  على اااد ن 

: فرااادان نماااا م ااااهر اساااتمزاف الكااايااد ،يااد إلاااى نعالتاااالى إنتهااااء الحيااااانضاااي  هااا و الكااا
 .تماقص الطاقة، الحييي، التلحر، تماقص الكياو التميع

 حل المشكالت الجغرافية المكانية: -2
  -تعااد مع اام الكالاا    البيئيااة مالاا    جغرافيااة )م انيااة( قبااا كااا  اائ  نيرجااث للاا 
 -إلااى كااين الجغرافيااا علكااا م انيااا  تكيااز بذاصااية فرياادا تكياازو عااا باااقى العلاايى فااى دااسااة البيئااة

نالتا يرا  الكتبادلة بيا مذتلا م ينا  البيئة  الن محيا اهتكاى الجغرافيا االخت فا  الك انية ،
( ، نع ل  تتسث دائرا اهتكاماا  الجغرافياا بالبيئاة لتالاكا كاا 57: 2016)كياء عبد الكحسا ، 

عماصاار البيئااة نمالاا  تها نقااد نااادي العد ااد مااا الجغاارافييا بضاارناا االهتكاااى بتمااانو الجيانااب 
جتكث البالر  ما اجا فهم د مامي ية العليى الكتداخلة الك انية للتفاع   بيا العلم الطبيعى  نالك

ملاااا الهيااادانليجيا ناالاصااااد الجيياااة نالجيليجياااا نالجييميافيليجياااا نالبييليجياااا ناالي يليجياااا بكاااا 
يساهم فى نكث تليا للع قا  الكتالااب ة بايا البالار نالبيئاة ننكاث للايو للكالا    الماتجاة 

 (196: 2013عا التفاعا بيمهكا. )ايهاى افعح ، 
ل ا اصبح تدايس الجغرافيا جزءا مهكا فى التعليم البيئى ، فهي يسااعدعلى تراديم الحلايو 
الكماسبة للكلير ما الكال    البيئية الكعاصرا خاصة تل  الكال    التى تتعرد لها م ينا  
ة البيئااااة ؛  نللاااا  الن تلاااا  الكالاااا    ال يك ااااا للهااااا اال مااااا خاااا و دااسااااة الع قااااا  الكتبادلاااا

 .با را بيا مذتلا عماصر البيئةالك
(إلى أن دنا الجغرافيا فى لا الكال    البيئية  تجلاى  2012نيالير )نائا ممليا ، 

 فى ااميا التالية: 
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ايجاد الحليو للكال    العالكية يال ا محيا اهتكاى التذال قرااا  محددا به ا الالان ،  -1
ى كليارا ن اارا الن علاام الجغرافيااا الااد نلها ا يجااب القياااى ببحااي  مذتلفاة تالاااا  فيهااا علااي 

اهااام العلااايى التركيبياااة التاااى تجكاااث ماااا بااايا العلااايى الطبييياااة نالعلااايى االجتكايياااة ، فانااا  
 يستطيث ان يردى خبرا ن اساسا علكيا ممهجيا لدااسة ه و الكال    البيئية العالكية.

العالكياة تعتكاد  نكث قاعدا بيانا  تضام الكعليماا  الكطليعاة نالكتايافرا عاا الكالا    -2
على ابحا  علام الجغرافياا كساج   الكساح الجغرافاى ، نالذارائط ،نالكعليماا  الكحاددا 
الدقيرة التى تمطيي تحح اطاا البحي  الجغرافيا ، نيك ا تيسيعها نف  ماا  تطلبا  لاا 

 تل  الكال    البيئية.

الجغرافيااا تراادى  أن الكالاا    العالكيااة تكلاا  دنن  اا  مياصاافا  اقليكيااة ، نعالتااالى فااان -3
الذبااارا الكطليعاااة لدااساااة تلااا  الكالااا    ساااياء الطبييياااة نالبالااارية ، نتحلياااا الع قاااا  
الكتبادلة فيكا بيمها ، نعيا مذتلا العماصار كاكا االقلايم نفسا  نعايا االقااليم االخاري. 

 (19: 2012)نائا ممليا ، 
فهام الكالا    البيئياة الجغرافياا أنساب العلايى نأقاداها علاى ت ومما سبق يمكن القفل أن

نتجمبها نللها الا ناجهت  ؛ نلل  لالكيليتها في معالجة أبعاد الكال    البيئية بالاريها الطبيعاي 
نالبالااار ، نلتاااى  اااتك ا الطالاااب ماااا القيااااى بحاااا هااا و الكالااا    يجاااب عليااا  أن  تعااارف علاااى 

كالاا    إن مهاااا  لااا الكالاا    ني تساابها لتاى  ااتك ا مااا ايجاااد لاا سااريث ننهااائى لهاا و ال
 أم ا بطريرة علكية نعداجة عالية ما الدقة ناالتران.

 مهارات حل المشكالت البيئية -3
إن قداا اينسان على لا الكال    التى تياجه  هى ما السكا  الككيزا ل  عا ساائر 

د فاااى الكذليقاااا  ااخاااري ، لياااث  تطلاااب لاااا أي مالااا لة مجكيعاااة ماااا الكهاااااا  التاااى تسااااع
صفاء عبد ( ن )125: 2010، )إ مال محكد، نقد اتف  ك  ما  و الكال لةاليصيو إلى لا له

علاااى أن  (20130:90، ( ن )نااااجى بااادا47:   2012اجااااء،  ( ن)لماااان72: 2012، الجاااياد
 لا أي مال لة  تطلب ما اينسان القياى بكجكيعة ما الكهااا  التالية :

يجيد مال لة نايلسال بهاا ناستالاعااها تعمى االعتراف ب مهارة الشعفر بالمشكلة البيئية: :أوالً 
لهااادف الكرغاااي  )عباااد الح ااايم دنن امااات   طريراااة لاااا محاااددا ي التهاااا نإنجاااا  الحاااا أن ا

( ، ليااث أن  ااعيا الطالااب بالكالاا لة هااي الاا ي  دفعاا  إلااى الرغبااة 2012،1989، محكاايد
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كالاا لة فااى للهااا نمعرفااة أساابابها . لاا ا  مبغااى علااى الكعلاام مساااعدا الطاا   علااى إداا  ال
نالايعى بهاا ماا خا و طار  االسائلة ، مكااا يجعلهام يالاعرنن بيجايد عاائ  ان ميقاا محياار 

 إيكاااان ااادفعهم إلاااى التفكيااار نالتاماااا لليصااايو الاااى لاااا لهااا ا العاااائ  ان الكيقاااا الكحيااار. )
 ( 114:  2010،سكير

ا تتكلااااا فااااى إداا  الفاااارد بيجاااايد مالاااا لة أن قضااااية ماااا مهننننارة تحدينننند المشننننكلة البيئيننننة:: ثانينننناً 
نصياغتها نتحد د ابعادها نداجة تعردها نمعرفة اسبابها ناال اا الكترتبة عليها نيتم التعبير 
عمها بجكلة ترريرية مذتلرا أن نكعها على هيئة سفاو  تطلب البحث عا إجابة  )فتحاى 

: هاااا يك اااا يجااا  الكعلااام عااادا اسااائلة للطااا   ملاااا، نلفهااام الكالااا لة  (82، 2010لياااا  ،
سليع  الذاص س، نما الكطلاي  للا  فاى الكالا لة نماا البياناا  الكعطااو تيكيح الكال لة با

فيهاااا س هاااا يك مااا  ايجااااد ع قاااة بااايا الكطلاااي  للااا  نالكعطياااا  بالكالااا لةس هاااا ال تااازاو 
 إيكاان ساكير) .الكال لة امن ككا بد  فى البداية اى أنها أصبحح أكلر سهيلة بالمسبة لا س

،2010 :114) 
ُتعرف بانها الرداا على الكفاكلة بيا الكلادا الكتالة  :مات وتجظيمهامهارة جمع المعلف  :ثالثاً 

( 2012:47،لمااان اجاااءلجكااث الكعليمااا  نالحرااائ  ناالااء نااللاادا  الكتعلرااة بالكالاا لة )
الكلاااادا البالاارية ماااا مذتلااايا  -:ة لجكااث الكعليماااا  نهااىنهمااا   ااا   ملااادا ائيساااي

 –لكجاا   نعاارامج الحاسااب االلااى ناالفاا ى الكتااب نالكراجااث ناللااحا ن ا  -ناهااا الذباارا 
الياقااااث لاتااااا  ماااااا خاااا و اجاااااراء التجااااااا  نالك ل ااااا  نالزياااااااا  الكيدانياااااة ناالساااااتفتاءا  

 ( 2010:114، إيكان سكيرنالكراب  .) 
تالاير الاى تحلياا ناؤياة الارنابط بايا مهارة بجاء فروض مختلفة تعنالا المشنكلة البيئينة:  :رابعاً 

بالكالاا لة البيئيااة نالعيامااا الكتعلراااة بهااا ، ناليصاايو ممهااا الااى تفسااايرا   الكفاااهيم الكرتبطااة
، (47:  2012،لماان اجااء ) مفقتة تلاغ فى صياا فارند تارعط بايا متغيارا  الكالا لة

ن هماااا  عااادد ماااا الترمياااا  تسااااعد الطالاااب عمااادما  بحاااث عاااا البااادائا نممهاااا : تحلياااا الحلااايو 
عارد الكالا لة بعياين جد ادا  -طر  االسائلة -لكماقالة ا -التفكير -البحث -الرراءا  -السابرة 

 (71، 2012)صفاء عبد الجياد ،. االستط عا  -خرائط العرا –همى العلا ال  –
 ا بها الح ام تالير الى االجراءا  التى يك مهارة التاكد من سالمة الفروض وصحتها:: خامساً 

 لضاااااااابط ، نهمااااااااا يجااااااااب ان تكااااااااين االجااااااااراءا  مح كااااااااة اعلااااااااى ماااااااادي صااااااااحة الفاااااااارند
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نفااى هاا و الكهااااا   ااتم اختياااا انسااب الفاارند التااى تراايد الااى  (48: 2012 ،لمااان اجاااء)
الحااا الكماسااب نللاا  مااا خاا و مماقالااة الفاارند بااالكمط  العلكااى  اام التجريااب نهاا ا يعمااى 

 .ف  بقية الفرنكيا  االخري ا 
ة نلل  ما خ و تتكلا فى ايجاد لا للكال لة البيئي الفصفل إلى حل المشكلة البيئية: :سادساً 

، ني ين ها ا االختيااا بمااء علاى مجكيعاة ماا الحا )الفرد( االنسب لحا الكال لةاختياا 
، بكعماى انا   اتم الكرااناة بايا تم نكاعها ماا قباا الكعلام ن الطا  الكعا ير الكسبرة التاى  ا

 افضاااااااااا الفااااااااارند ماااااااااا اجاااااااااا اليصااااااااايو الاااااااااى لاااااااااا للكالااااااااا لة نللااااااااا  لساااااااااب اهكيتااااااااا  
 .نالمتائج الكترتبة علي 

 أهمية مهارات حل المشكالت البيئية : -4
ا تعد تمكية مهااا  لا الكال    البيئية متطلاب اساساى فاى ليااا الطالاب  تساعى إليها

كهااااا  لااا الكالا    البيئيااة مهااااا لياتيااة أساسااية تسااهم فااى ، فجكياث ان كتمااا الترعييااة الحاليااة
: 2009،محكااد لسااا ) تفاا  كاا  مااافرااد ا، ن لبمااى الكعرفيااة ناليجدانيااة للطالاابتفاعااا نتكامااا ا

ااهكيااااة  ( علاااى673:  2014ن ) يساااا محكاااايد ،  (121:  2010،  إيكاااان سااااكير( ن )96
 :يةالترعيية لتمكية مهااا  لا الكال    فى المراط االت

  يعتباار ماادخ  مماساابا لتعلاايم الكااتعلم مهااااا  التفكياار العلكااى نقدااتاا  ليااث ان كااا خطاايا ان
 .ي تسب الكتعلم مهااا لا الكال لة عرلية بسيطة نعكجكيعها مرللة في  تعتبر مهااا

  تعطاااى الكاااياد التعليكياااة الطبييياااة الكالااايقة نالياقيياااة عاااا طريااا  تراااديم الكعرفاااة فاااى صااايا
مالاا    تحفااز الكااتعلم علااى اعكاااو العرااا لليصاايو الااى لااا لهااا مااا خاا و تذياار الااادي 

 الحليو الكماسبة ما ككا بدائا متعددا لحلها.

 ام تطبيرهاا فاى مياقاا جد ادا غياار معالجاة نتكاماا نتذازيا الكعليماا     مااتك اا الطا  ،
ماليفاة ، ن ال  ااتم هاا ا االماار اال مااا خاا و تادايب الطاا   علااى اسااتذداى مهااااا  اكتالاااف 

، نتزنيدهم بكهااا  التحليا ناالسترلاء ناصاداا يما  بدال ما الحليو عليها جاهزاالكعل
  م تطبيرها فى لا الكال   .الررااا  نالفهم العكي  نما 

 لياث عمادما  يكاث الطا   أمااى مالا    لقيقياة خا و  دا  الط   على صمث الرراا ،
، لاا ا يعتاااد علااى هاام فااى كااا خطاايا يلاامعين قااراااالاادال نقيااامهم باليصاايو الااى للاايو يجعل

 صمث الرراا الكماسب عمدما  ياجهين بكال    لياتية خااج اسياا الكداسة.
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 م الجغرافيا فى مهارات حل المشكالت البيئية:دور معل -5
أن ما أهداف الدااساا  االجتكايياة عكيماا نالجغرافياا خليصاا لاا الكالا    البيئياة 

سااااا انى، اسااااتمزاف الكااااايااد الطبيييااااة، التلاااااي  البيئااااى، أ ماااااة الغاااا اء، التلاااااحر، كاالنفجاااااا ال-
يس مهااااا  لاا الكالا    التااى نهاا ا لاا يارتى إال عااا طريا  تادا  -، الازال و نالباراكيا الجفااف

تك ا الط   ما اليعي بتل  الكال    نتدايبهم علاى التفكيار ن اتذاال الرارااا  الكماسابة لحاا 
لكااااادا عاااايد م ) ن (36:  2009، صااااافيما  علااااى نقااااد اتفاااا  كاااا  مااااا ) ،هاااا و الكالاااا   

هم مهااااا  أن همااا  أماايا يجااب علااى الكعلكاايا مراعاتهااا أ ماااء اسااتذدامعلااى ( ن 65: 2013،
 :  الكال    البيئية مث ط بهم نهىلا 
  مبغاااى أن يرااايى الطالاااب بااادنا ائيساااى فاااى اختيااااا الكالااا    البيئياااة ناسااام خطاااة للهاااا 

 نتمفي ها نترييم نتائجها. 
 .مبغى طر  االسئلة على الط   للكالا عا مدي فهكهم لكضكين الكال لة الكطرنلة  
 ة التى تك ا الط   ما لا الكال لة نتيجي   مبغى تحد د الكعااف نالكهااا  الضرناي

 انتباو الط   للكلادا نالكراجث التى  رجعين اليها لتساعدهم فى لا الكال لة .
  مبغى تيجي  الط   إلى الم ر الى الكال لة ما جكيث الزنايا نلفح انتباو الطا   الاى 

 الضرناا ل ل  .التركيز على الحليو الدائكة نليسح اليقتية للكال    اال الا دعح 
  مبغااى التماايع فااى اسااتذداى طاارق التاادايس الكذتلفااة بجانااب لااا الكالاا    لكساار لاادا 

 الكلا نا ااا الحكال نالدافيية للط  .
  مبغااى تالااجيث العكااا الجكااااعى التعاااننى باايا الطاا   ماااا خاا و مجكيعااا  تعلاام صاااغيرا 

ا الحاا ماث الكجكيعاا  نتزنيد كا  مجكيعة بكال لة معيمة للعكا علاى للهاا ، نمماقالاة ها 
 االخري بايكافة إلى بث ان  الكلابرا نعدى االتكالية ا ماء العكا الجكاعى.

  :اذ القرار للمشكالت البيئيةعلى اتخالقدرة 

 مهارة اتخا  القرار: -1
 اااري العد اااد ماااا الترعااايييا نالباااالليا بااارن االهتكااااى بتمكياااة مهاااااا  اتذاااال الراااراا أصااابح 

، لليصااايو إلاااى تلكيااا  قاااادا علاااى التعاماااا ماااث باااا  العلااار الحاااالىب كااارناي ماااا متطلمتطلااا
الجيانب الكذتلفة للكال لة ندااساة الحلايو الكتعاددا نماا  ام انترااء الحاا اانساب لتحريا  الهادف 
 الكطلي ، نفيكا  لى عرد لبع  آااء البالليا نالترعيييا التى اهتكح بدااسة مهااا  اتذال الرراا:
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  علاااى تسااااعد الطالاااب علاااى عااادى االنااادفاع نالترياااث نالتكهاااا فاااى إن مهاااااا اتذاااال الراااراا
دااسااة جكياااث العياماااا الكاااف را فاااى الراااراا  ناالساااتفادا ماااا خبراتااا  الكاكاااية نعااادى تكاااراا 

 (199:2018)محكد العطيي ،ااخطاء السابرة نالتكها قبا اتذال قرااا  جد دا. 
 ا ااهداف الترعيية نالتعليكياة إن مهااا اتذال الرراا تساعد الطالب على تحري  العد د م

فعاليتهاااا  ، نالح ااام علاااىالتمباااف بمتائجهااااالتاااى تجعاااا الطالاااب قااااداًا علاااى تريااايم خياااتااا  ن 
 (74: 2011)فاطكة محكد ،

 فهادف ليا  التفاعا مث الكجتكث بفاعلياةإن مهااا اتذال الرراا تساعد الطالب على عك ،
لاااا التعلااايم بالكهاااااا  ااساساااية الترعياااة ااساساااى هاااي تزنياااد الطااا    فاااى جكياااث مرا

الكعرفيااة نالعلكيااة التااى تساااعدهم علااى مياجهااة مالاا  تهم باادال مااا تزنياادهم بالكعااااف 
 (56: 2012، سماء محكيدنالكعليما  فرط.) 

 خطفات اتخا  القرار: -2
عاددا الباد لكتذا   ري العلكاء أن عكلية اتذال الررااا  تكر بكرالا نخطايا  مم كاة نمت

، لكاا اتفا  طايا ، نقاد تبا ماح آااء العلكااء نالباالليا لايو عادد نترتياب ها و الذاعاتهاالرراا مر 
( ن)غساااااان 21: 2010يا ياسااااايا ،( ن )لسااااا105: 2011)فتحاااااى عباااااد الااااارلكا  )كاااااً  ماااااا 
( أن اينسااااان عماااادما  ياجاااا  مالاااا لة أن 61: 2014( ن )دعاااااء عااااادو ، 76: 2011 يسااااا، 

 جب إتباع الذطيا  التالية : قضية ما يسعى التذال قراا ليالها في
 نيرلااد باا  ايلسااال الااياعى بيجاايد ميقااا أنمالاا لة تتطلااب إصااداا تحدينند المشننكلة :

 قراا محدد نه ا  تم ما خ و اقتماع بيجيد مال لة.
 يرلاااد بااا  تحد اااد أبعااااد الكيقاااا أن الكالااا لة نالتعااارف علاااى طبيعاااة جمنننع المعلفمنننات :

 العياما الكف را في  نالكتر را ب 
 يرلااد باا  اقتاارا  عاادد مااا الحلاايو البد لااة التااى تلاالح أساسااا لكياجهااة لبنندائلتحدينند ا :

 الكيقا أن لحا الكال لة.
 يرلااد باا  دااسااة الحلاايو الكرترلااة نمراانتهااا فااى كاايء ال اارنف االختيننار مننن البنندائل :

 نالك بسا  التى تحيط بالكيقا أن تتلا بالكال لة.
 نإختيااااو علااى أناا  انسااب لااا نإصااداا تغليااب ألااد الكرترلااا   : برلااد باا إصنندار القننرار

 .قراا بالرن
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 اتخا  القرار وحل المشكالت:  -3
 يجد ااتباط ن ي  بيا اتذال الراراا نلاا الكالا    ، نللا  باعتبااا أن لاا الكالا    

ب قارااا  بذلايص عكلياة  تطلب أصالة نإبداع نقراا، نأن الكال    ليسح سيي مياقا تتطل
، بيمهكاا   إلاى أن اتذاال الراراا نلاا الكالا  (2011النرحمن  )فتحنى عبند نيالاير الحا نفساها

 أنج   ب  تتكلا فى: 
 . سلسلة ما الذطيا  تبدأ بكال لة ما نتمتهى بحا 
 اجااراء ترياايم للباادائا أن الحلاايو الكتميعااة فااى كاايء معااا ير مذتااااا بهاادف اليصاايو إلااى 

 (  108: 2011، قراا نهائى.  )فتحى عبد الرلكا
أن أنجا  االخاات ف بايا اتذااال الراراا نلااا   (2011عبنند الننرحمن   )فتحننى ا كر  بيمكاا

 :فيكا لى تتكلاالكال    عد دا 
  إداا  الحا؛ ففى عكلية لا الكالا لة  براى الطالاب دنن إجاباة  اافية نيحاانو أن يلاا

إلى لاا عكلاى مربايو للكالا لة ،نفاى عكلياة اتذاال الراراا قاد  بادأ الطالاب بحلايو مك ماة 
 يو إلى أفضا ه و الحليو.نتكين مهكت  اليص

  تلعاااب القااايم دناا أكبااار فاااى عكلياااة اتذاااال الراااراا، نعذاصاااة عماااد تحلياااا البااادائا ناختيااااا
 البد ا الكماسب.

  تم ترييم البدائا فى عكلية اتذال الرراا بلياا متزاممةأن دفعة نالدا نليس خطيا خطيا 
 ككا فى لا الكال   .

 د صااحيح مااا الماليااة الكيكااييية  نقااد ي ااين ال يجااد فااى عكليااة اتذااال الرااراا بااد ا نالاا
 هما  أكلر ما بد ا مربيو.

  تسااتذدى فااى عكليااة اتذااال الرراامعااا ير ككيااة ننيييااة للح اام علااى ماادي م ءمااة الباااد ا
 ( 108: 2011)فتحى عبد الرلكا  ، 

الراراا فيكاا يذاص الذطايا  أن هما  تالاب  بيا لا الكال    ناتذال  ومما سبق نيد
أنهكااا ليسااا متاارادفيا، فاتذااال قااراا قااد  تضااكا لااا عاادد مااا مااا الكالاا    التااى قااد  ، إالالكتبعااة

كحانلااة نالذطاار فااى تلااادف ، قبااا التيصااا إلااى الرااراا المهااائى، كاا ل  يلااعب اسااتذداى طريرااة ال
،كا ل   يجاد تالااب  فاى ، نعذاصة إلا كانح ماا المايع الا ي  مطايي علاى مذااطرا اتذال الررااا 
نو هااي التفكياار للذاارنج مااا لتكييااز باايا اال ماايا علااى أسااال المتااائج ليااث اا، نأن اناايع التفكياار

 ، أما اللانى هي التفكير الختياا بد ا ما عدا بدائا ما جهة .الكر ق 
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 دور معلم اليغرافيا فى تجمية القدرة على اتخا  القرار للمشكالت البيئية: -4
ا ممطلا  أن الهادف ااساساى يعد تمكية مهااا  اتذاال الراراا للطا   كارناا ترعيياة ما

علااااى اكتسااااا   الطاااا  للترعيااااة ال يرتلاااار علااااى تاااادايب العرااااا بااااا  تعاااادي للاااا  إلااااى مساااااعدا 
مفياد عباد . )ك  ماا ، نتتمايع ااسااليب التاى  تبعهاا الكعلام لتمكياة اتذاال الراراا،  فيالاير الكهااا 
أن  (92: 2013، الراااا افى خلااااا( ن) 75: 2011، فاطكااااة محكااااد( ن)46:  2009، الكحساااا

 هما  عدا طرق يك ا استذدامها الكعلم لتمكية اتذال الرراا أهكها:
  جكاااث الكعليماااا  الكماسااابة أن الكتلااالة بالكيكااايع أن بالكالااا لة نتم يكهاااا ن ترييكهاااا ن

التركد ما دقتها نملداقيتها نتيكيح القيم الكتضكمة فى الكيقا نمعا ير اختياا الحا 
 ناستكالاف ااخطاء فى الكيقا.

 م بعاا  الكالاا    البيئيااة برساااليب الكترننيااة باللااي  ناللااياا نالفيااد ي ، نيراايى تراادي
 باتذال قراا بالرنها نطر  التساؤال  الكفيدا فى لل .  الط  

 لتاى  اتك ا الطا   ماا االساتفادا ممهاا فاى صاياغة   تفعيا استذداى اانالطة اي رائياة
ا  الكتميعاااااة ايكاااااافية الكالااااا    نتحد اااااد جياناااااب التمااااااق  فيهاااااا ماااااا خااااا و الذبااااار 

 للكحتيي؛ نما  م اتذال قرااا  مماسبة لحا الكال لة التى تياجههم.
  التماايع فااى اسااتراتيجيا  نطرائاا  نأساااليب التاادايس، نلاا ل  لكراعاااا الفاارنق الفرديااة باايا

الط   نكسر لدا الكلا نخل  مماخ تعليكي قاائم علاى التعاانن بايا الكجكيعاة اليالادا 
 كيعا  داخا الفلا.نالتمافس بيا الكج

  اتالة الفرصة للطالب التذال قراا لايو التفضاي   التاى  رغبهاا أن الكتاب التاى يفضاا
قراءتهااااا نغياااار للاااا   اااام  يظااااا هاااا و الكهااااااا بالاااا ا تاااادايجى فااااى اتذااااال قاااارااا  بالاااارن 

 الكال    البيئية.

امج قااائم علااى مهااااا  لااا ن اارًا ان البحااث الحااالي  هاادف إلااي التعاارف علااى أ اار برناا
الكال    البيئية فى تدايس الجغرافيا لتمكية الرداا على  اتذال الرراا لادي ت ميا  اللاا اانو 

 نلل  فيكا  لى: ،مانو الفلا الحالي إجراءا  البحثاللانيي ل ا  ت
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 اءاألدوات :  ــــــــــأواًل: بن
 وتتمثل فى مايلى: 

 قرار :إعداد مقياس القدرة على اتخاذ ال 
: هدف الكقيال إلى قياال الراداا علاى اتذاال الراراا لادي طا   تحديد الهدف من المقياس -1

 اللا اانو اللانيي.
مااا خاا و بعاا  الكرااا يس الكعاادا لقيااال الرااداا علااى اتذااال الرااراا  تحدينند أبعنناد المقينناس:  -2

ياة تح؛ 2012، ساماء محكايد؛ 2009،ملا مقياال ملاا مقياال )مااهر مفلاح ن  ياد ساليكان 
؛ ايكاء عباد 2016؛ مى محكد ،2015االء يحيى ،2013؛ سامية إبراهيم ، 2013، محكد

التااى تاام االسااتفادو ممهااا فااى  (2017؛ سااكا  ساا مة ،2017؛سااااا محكاايد ،2016الساا ى ،
ترديم تعري  للرداا على اتذال الرراا ن تحد د أبعاد مقيال الرداا على اتذاال اتذاال الراراا ن 

 ل الرداا على اتذال الرراا نترممة مقيال الرداا على اتذال الرراا.صياغة مفردا  مقيا
تم صياغة مفردا  الكقيال ما نايع االختيااا ماا تحديد نفع مفردات المقياس وصياغتها:  -3

متعدد، بحيث تلاغ كا مفردا فى صياا ميقا أن مال لة لياتياة عاماة تتطلاب اتذاال قاراا 
نالادا ممهاا مساتيي محادد للراداا علاى اتذاال الراراا  ليالها ن أاععة بدائا مرترلة ، تكلا كاا

 متيفر لدي الطالبة.

: نالتاى ا اتكلح علاى صافحة التعليكاا  نمفاردا  الكقيااال إعنداد الونفرة الولينة للمقيناس -4
ممفلاااالة مااااا أجااااا سااااهيلة نساااارعة ايجابااااة  مي عااااة علااااى أبعاااااد الكقيااااال،  ناقااااة ايجابااااة
فتاا  تلاحيح للكقياال ، نللا  لتساهيا عكلياة نالتلحيح ، ع نا علاى للا  فراد تام إعاداد م

 ( مفردا30التلحيح  ؛ نع ل  ي ين قد تم إعداد الكقيال فى صيات  اانلية م ينًا ما )
نللا  عاا طريا  عارد مقياال الراداا علاى اتذاال الراراا فاى التحقق من صند  المقيناس:  -5

ادا الكح كيا الكتذلليا فاى مجااو الكمااهج نطارق صيات  اانلية على مجكيعة ما الس
( يبااااداء آاائهاااام نقااااد انعااااى تعاااادي   السااااادا الكح كاااايا عمااااد صااااياغة 1التاااادايس )ملحاااا  

 الكقيال فى صيات  المهائية.

: تم تطبي  مقيال الرداا على اتذال الرراا بليات  اانلية علاى عيماة التيربة االستطال ية -6
البااة مااا طالبااا  اللااا اانو اللااانيي بكداسااة السااادا  ( ط38اسااتط يية  بلااد عااددها )

اللانييااة بمااا  التابعااة يدااا  اارق الزقااا ي  التعليكيااة  بكحاف ااة الالاارقية )غياار عيمااة البحااث 
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ااساسية( ما أجا ترميا أدنا  البحث ن لل  عا طري  لسا  ما لى : )االتساق الداخلى 
 مااا مقيااال   -الرااداا علااى اتذااال الرااراا   بااا  مقيااال –لكقيااال الرااداا علااى اتذااال الرااراا 

 الرداا على اتذال الرراا(،  نقد تبيا بعد تطبي  الكقيال على العيمة االستط يية ، ما لى:
 تااام لساااا  االتسااااق  لالتسنننا  النننداخلى لمقيننناس القننندرة علنننى اتخنننا  القنننرار: بالجسنننبة

ط بايا داجاا  مفاردا  الداخلى لكقيال الرداا على اتذال الرراا ، بحسا  معاما االاتبا
كا بعد ما أبعاد مقيال الرداا على اتذال الرراا ماث الداجاة الكلياة لكاا بعاد نقاد تتاران  

( نهااااى جكيعااااًا دالااااة عمااااد مسااااتيي 0 ,920، 0 ,276نتااااائج معااااام   االاتباااااط باااايا )
( نعالتااالى فاا ن مفااردا  الكقيااال تتجاا  لقيااال داجااة كااا بعااد مااا أبعاااد مقيااال 05,0)

تذاال الراراا.  نلتحد اد مادي اتسااق أبعااد الكقياال ن الداجاة الكلياة لكقياال الرداا علاى ا
الرداا على اتذال الرراا.تم لسا  معام   االاتباط بيا داجة كا بعد ، نالداجة الكلية 

( ، نهاى جكيعااًا دالااة  0 ,977، 0 ,928للكقياال ، فترنالااح جكياث  معااام   االاتباااط )
 الكقيال مماسبًا للتطبي  على عيمة البحث ااساسية. (، نع ل  ي ين 05,0عمد مستيي )

 :تااام لساااا   باااا  االختبااااا باساااتذداى معادلاااة " ألفاااا  بالجسنننبة لتحديننند ثبنننات المقيننناس
(ايصااااداا الذااااامس عالاااار ؛ SPSSكرننباااااخ" نللاااا  مااااا خاااا و البرنااااامج االللااااائى)

فعاة إلاى نهاى قايم مرت   (0 ,913 -0 ,708بنين )فترانلح قيم معاما ألفا كرننبااخ  
لاد مااا ، نهاا ا يعمااى أن الكقيااال  ابااح إلااى لااد كبياار نيك ااا االعتكاااد علياا  ناسااتذدام  

 بكي يقية عالية ، نتطبير  على عيمة البحث ااساسية.
 :تام تحد اد  ماا ايجاباة عاا الكقياال، عاا  بالجسبة لتحديد زمن اإلجابة عن المقيناس

( دقيراة ، نالازما الا ي 40جاباة )طري  لسا  الزما ال ي استغرقت  أنو طالبة  فاى اي
( دقيراااة. نماااا  ااام فااا ن متيساااط الااازما 50اساااتغرقت  أخااار طالباااة انتهاااح ماااا ايجاباااة )

 ( دقيرة   45الحقيري لتطبي  الكقيال على العيمة االستط يية هي )
فااى كاايء المتااائج التااى أساافر عمهااا الوننفرة الجهائيننة لمقينناس القنندرة علننى اتخننا  القننرار:  -7

اسااتط ييًا نفااى كاايء آااء السااادا الكح كاايا التااى ساابرح اي ااااا إليهااا ، تجريااب الكقيااال 
( مفاردا ، تماداج تحاح 30( م اين ماا )4أصبح الكقيال معدًا فاى صايات  المهائياة )ملحا  

 خكسة أبعاد.
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 ثانيًا: املواد التعليمية واإلجراءات املرتبطة بها :  
 لبيئية.إعداد البرنامج القائم على مهارات حل المشكالت ا -1

 وىتم  لك وفقًا لما يلي:
 تحديد أهداف البرنامج: أ( 

 وقد تم تحديدها وهى كالتالى:
 .تعرف أسبا  مال    البيئية فى ملر  
 .يكح ام اا الكترتبة على الكال    البيئية فى ملر  
 . يعى خطياا  الكال    البيئية على صحة الكياطا الكلري 
    البيئية فى ملر.             يرتر  للياًل للرضاء على الكال 
 .ترييم ايفتراكا  الكرترل  لحا الكال    البيئية فى ملر 
 . تذ  قرااا  لحا الكال    البيئية فى ملر مدعكًا بالكبراا  
 .يفسر دنا الجغرافيا فى  الكساهكة فى لا الكال    البيئية الكلرية 

 ئية فى ملر. دا  الع قة بيا سلي  اينسان ن لدن  الكال    البي 

 .يردا خطياا  الكال    البيئية على التيا ن البيئي فى ملر 

 .التمبف برنكاع الكال لة البيئية فى كيء تي يعها الجغرافى 

 .يستمتج الع قة بيا الكال    البيئية  ناخت و الم اى االي يليجى فى ملر 

 . يجكث معليما  عا بع  الكال    البيئية الكيجيدا فى بيئت 

  الرأي  فى الحليو الكرترل  لحا مال    بيئت  مدعكًا بالكبراا  .إبداء 
 تحديد المشكالت البيئية القائم عليها البرنامج: (ب

  فحص كتاا  الجغرافياا الذااص: باللاا اانو اللاانيي لليقايف علاى الكالا    البيئياة
 التى لم  تضكمها الكتا  أن التى لم  تم تمانلها بال ا أنسث .

 لكراجاااث نالدااساااا  لا  اللااالة بكيكااايع البحاااث ملاااا  دااساااة دااساااة ممااااو ايطااا ع علاااى ا
( ن دااساة ساها لكااد   2012( ن دااساة نائااا مملايا )2011( نا اا إمااى )2010السايد )

 (.2017( ن دااسة ميرفح  رف )2014( ن دااسة عبدم علكان ن ألكد سعيد )2013)
 برنااامج الكرتاار  نقااد تضااكمح االسااتكااا إعااداد اسااتكااا جاايدا للكالاا    البيئيااة ال  مااة لل

( مييااًا  مداج تحح كاا مالا لة، نقاد تام عارد الرائكاة علاي مجكيعاة ماا الذباراء 15)
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هي نالكتذللااايا فاااي مجااااو الكمااااهج نطااارق تااادايس الجغرافياااا نععااا  معلكاااي نمااايج
*؛ نللااا  للتعااارف علاااي آاائهااام فاااي جااايدا الكالااا لة البيئياااة الجغرافياااا  بالكرللاااة اللانيياااة

 رنامج الكرتر . للب
 بالكالااا    البيئياااة التاااى يجاااب تضاااكيمها فاااى محتااايي البرناااامج نقاااد  إعاااداد قائكاااة أنلياااة

تضكيمح الرائكاة علاى ) ا  ( مالا    بيئياة ائيساية  ماداج تحاح كاا مالا لة عادد ماا 
علي مجكيعة ما الذبراء نالكتذلليا فاي  الكال    الفريية ، نقد تم عرد الرائكة

دايس الجغرافياااا نععااا  معلكاااي نمااايجهي الجغرافياااا  بالكرللاااة مجااااو الكمااااهج نطااارق تااا
( 3، نعاساتذداى الرائكاة قاماح الباللاة ب عاداد )ل  للتعرف علي آاائهام فاي الرائكاة؛ نلاللانيية

 .نلدا  للبرنامج الكرتر  ن  مداج تحح كا نلدا عدا  دانل تكلا الكال    الفريية
 تحديد طرق واستراتيجيات التدريس:  (ج

العلاااا تيجيا  التدايساااية الكذتلفاااة ملاااا )ساااتذداى مجكيعاااة ماااا الطااارق ناالساااتراتااام ا
( لكماساااابتها لطبيعااااة محتاااايي الحااااياا نالكماقالااااة -لااااا الكالاااا    -الااااتعلم التعاااااننى   -الاااا همى

 البرنامج الكرتر .
  تحديد الوسائل والوسائط التعليمية:د( 

ا  لاااى: )صااايا، خااارائط،  مح ماااتااام اساااتذداى مجكيعاااة ماااا اليساااائا نالكاااياد التعليكياااة نتضاااك
 (فيد يها 

 تحديد األنشطة التعليمية:  ـ(ه

كتاباااة تراااااير متعلراااة بكيكااايعا  ) مثنننلتااام اساااتذداى مجكيعاااة ماااا اانالاااطة التعليكياااة 
البرناااامج، عكاااا ليلاااا  اا اااادية مرتبطاااة بالتييياااة البيئياااة، جكاااث معليماااا  نصااايا عاااا بعااا  

 (طيطية متعلرة بكيكيعا  البرنامجتذالكيكيعا  الكرتبطة بالبرنامج، عكا اسيما  
   :تحديد أساليب التقويم( و

البمائي(: يحد  أ ماء تدايس البرنامج ما خا و ااسائلة الالافيية نااعكااو الترييم الكرللي )
(: يحااد  بعااد تاادايس لمهااائي  )التجكيعاايالتحريريااة التااي تطلااب مااا الطاا   القياااى بهااا أمااا الترااييم ا

 .نمقيال للرداا على اتذال الرراا سئلة الالفيية نااسئلة التحريريةالبرنامج ما خ و اا
                                           

 .استكااا جيدا للكال    البيئية ال  مة للبرنامج الكرتر   يكح (3)ملح   (*)
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 إعداد دليل المعلم  لتدريس البرنامج القائم على مهارات حل المشكالت البيئية :  -2
تاااام إعااااداد دليااااا الكعلاااام ل سااااتفادا مماااا  فااااى تاااادايس البرنااااامج الرااااائم علااااى مهااااااا  لااااا 

أهكياة الادليا، ، اصرا(، نقد تضكا الدليا مردماة للكعلامئية )الكال    البيئية الكعالكال    البي
، الطارق ناالساتراتيجيا  مى ال ي  يكح خطة تدايس البرناامج،  الجدنو الزمأهداف دليا الكعلم

الكساااتذدمة فااااى تاااادايس البرنااااامج، الذطاااايا  التااااى اتباعهاااا الاااادليا فااااى كااااا نلاااادا مااااا نلاااادا  
 اساليب ترييم نلدا  البرنامج(   – البرنامج، مراجث ليستعيا بها الطالب  نالكعلم

بعااااد االنتهاااااء مااااا إعااااداد الاااادليا فااااى صاااايات  اانليااااة  تاااام عركاااا  علااااى مجكيعااااة مااااا 
  الذباااااااااراء نالكح كااااااااايا فاااااااااى مجاااااااااااو الكمااااااااااهج نطااااااااارق تاااااااااادايس الجغرافياااااااااا ب لياااااااااا  الترعيااااااااااة

، ب ماااامهم إبااااداء آاائهاااام فااااى الاااادليا، نقااااد  تاااام مراعاااااا آااء الكح كااااياليااااث طلاااا ،(*)(1)ملحاااا  
 .   أصبح الدليا فى صيات  المهائية لنع

ننعااارد المتاااائج التاااي تااام التيصاااا إليهاااا نتفسااايرها نمماقالاااتها نللااا  فاااي كااايء فااارند 
( لكعالجة البيانا  التى تيصا إليهاا البحاث بعاد spss.ver.21البحث  نقد تم استذداى برنامج )

 الربلاااااى نالبعااااادي للكجكيعاااااة التجريبياااااة نللااااا  عاااااا طريااااا  اساااااتذداى اصاااااد داجاااااا  التطبيرااااايا 
 .T-Testاختباا   " 

 عرض النتائج املتعلقة مبقياس القدرة على اختاذ القرار وتفسريها :
 ( بايا متيساطى داجاا  05,0" ال  يجد فارق داو إللاائيًا عماد مساتيي )  مص: الفرض الول

 لربلى نالبعدي لكقيال الرداا على اتذال الرراا.".طالبا  الكجكيعة التجريبية فى التطبيريا ا
( لحساا  قيكاة (SPSS .Ver.21نللتحر  ما صحة الفرد اانو تم استذداى برنامج 

 " " لداللااااة الفاااارق باااايا متيسااااطى داجااااا  طالبااااا  الكجكيعااااة التجريبيااااة فااااي التطبيراااايا الربلااااى
لكالا    فاى تمكياة الراداا علاى ، نلسا  لجم تر ير البرنامج  الرائم على مهااا  لا انالبعدي

 ك ا نفى أبعادو الفريية كً  على لدا لد هم. اتذال الرراا
                                           

 .اسكاء السادا الكح كيا  يكح ( 3)ملح   (*)
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 (1جدول)
 نتائج اختبار )ت( ومستوى الداللة فى مقياس القدرة على اختاذ القرار ككل وفى أبعاده الفرعية

 05,0كاًل على حدة للتطبيقني القبلى والبعدى عند مستوى داللة  

 التطبيق األبعاد
 النهاية
 العظمى

 املتوسط
االحنراف 

 املعيارى
قيمة 

 "ت"
 قيمة
η2 

 قيمة
D 

حجم 
 التأثري

 حتديد املشكلة
 قبلى

24 
8,866 1,439 

 كبري 19,262 0,989 63,886
 0,596 23,688 بعدى

مجع البيانات 
 واملعلومات

 قبلى
24 

8,244 1,090 
 كبري 21,996 0,991 72,954

 1,072 23,377 بعدى

 توليد البدائل
 قبلى

24 
8,600 1,194 

 كبري 17,711 0,987 58,742
 1,057 23,133 بعدى

 تقييم البدائل
 قبلى

24 
8,511 1,254 

 كبري 16,174 0,985 53,645
 1,496 23,177 بعدى

أختيار أفضل 
 بديل

 قبلى
24 

8,844 1,429 
 كبري 15,732 0,984 52,179

 1,110 23,244 بعدى

 املقياس ككل
 قبلى

120 
43,066 3,466 

 كبري 33,629 0,996 111,537
 2,822 116,622 بعدى

 :(1ىتضح من جدول )و 
 ( ااتفاع قيكةη

كاً  علاى لادا نللكقياال ك اا الراداا علاى اتذاال الراراا ( البعاد مقياال 2
دو علااى نهااى تعتباار قاايم مرتفعااة جاادًا مكااا  اا (0,996 - 0,991) ليااث تتااران  مااا باايا 

الكالاا    البيئيااة علااى  تمكيااة الرااداا علااى اتذااال البرنااامج الرااائم علااى مهااااا  لااا أ اار 
 الرراا ك ا نأبعادو الفريية كً  على لدا لدي طالبا  الكجكيعة التجريبية.

 ( ااتفااااع قيكاااةd( التاااى ترانلاااح ماااا بااايا )لكقياااال الراااداا علاااى 33,629 - 15,732  )
كااً  علااى لاادا نهااى تعتباار قاايم مرتفعااة مكااا  اادو علااى أن اتذااال الرااراا ك ااا ن ابعااادو 

البرنامج الرائم على مهااا  لاا الكالا    البيئياة لا  لجام تار ير كبيار فاى تمكياة الراداا 
 على اتذال الرراا ك ا ن أبعادو كُ  على لدو لدي طالبا  مجكيعة التجريبية.

 ( الكحساااايعة ) ( نهااااى دالااااة إللااااائيًا ، ن 111,537بلغااااح قيكااااة )  عالتااااالي  ااااتم افاااا
 الفرد اانو ما فرند البحث ن رًا الن  مذالا للمتائج.
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 تفسري ومناقشة النتائج املتعلقة مبقياس القدرة على اختاذ القرار:
( 0,05 تضااح نجاايد فارق داو إللااائيًا عمااد مسااتيي داللااة)باساترراء المتااائج السااابرة 

لكقياال الراداا الربلاي نالبعاد   بيا متيسطى داجا  طالبا  مجكيعة الدااسة فى التطبيرايا
، نيرجااث علاى اتذاال الرااراا ك اا نفاي أبعااادو الفريياة كاً  علااى لادا للاالح التطبياا  البعادي

 لل  إلي ما  لي:
  لدا ااة محتاايي البرنااامح الكرتاار  ناخت فاا  ننكااث الطالبااا  فااى خباارا  نمياقااا لياتيااة

 مماسبة لها؛ مكا ساعد على نكي قدااتها على اتذال الرراا.

  انتراء مال    بيئية ملحة تتعرد لها الطالبا  فى لياتها الييمياة تبحاث عاا للايو؛
مكا ساهم فى لث الطالباا  علاى كارناا ايلكااى بها و الكالا    ، نالساعى إلاى اتذاال 

 الرراا الكماسب ليالها.
  تميع اانالطة داخا البرنامج مكا ساهم بال ا كبير فى إتالاة الفرصاة للطالباا  للتعبيار

 رية نتلرائية عا آاائها نتبرير كا قراا ترخ و الطالبة مدعكًا باادلة نالبراهيا.بح
  نجيد مياقث إكافية ما الالب ة العالكية للكعليما  تستطيث الطالبا  الدخيو علاى ها و

الكياقاااث ناكتساااا  الكزياااد ماااا الكعليماااا  لااايو ميكااايعا  البرناااامج الكرتااار ، نعالتاااالي 
 ا ببع  الكال    البيئية. اد  معرفة الطالبا  ننعيه

  اعتباا الطالبا  الكحيا الرئيسى فى العكلياة التعليكياة نالكعلام هاي الكر اد نالكيجا  كاان
لاا  اا اار البااالد فااى الااتعلم نالرااداا علااى اتذااال الرااراا ، مااا خاا و  يااادا دافييااة الطالبااا  

ى أكبار قادا على فهم الكهك  الكيكلة إليها نالتيسث فى البحث ناالستكالاف للتيصاا إلا
 ما الكعليما  الدقيرة التى تغطى تل  الكهكة.

  ،  استذداى ملادا تعلم متميعة ساعد  على ترريب الكال    البيئية الهان الطالبا
 بكا أسهم فى  يادا قداا الطالبا  على اتذال الررااا  الكماسبة بالرن ه و الكال   .

 الاا لة  ، جكااث البيانااا  نالكعليمااا لكاالتساااق باايا مهااااا  اتذااال الراارااما ليااث )تحد ااد ا ،
تيليااااد الباااادائا ، ترياااايم الباااادائا  ، أختياااااا أفضااااا بااااد ا )اتذااااال الرااااراا( نعاااايا مهااااااا  لااااا 

مااا ليااث عاارد الكالاا لة البيئيااة نمعرفااة أساابابها  -الكالاا    البيئيااة الرااائم عليهااا البرنااامج
 البرنامج.نجكث معليما  عمها نكيفية مياجهتها نللها بالطرق الكتيفرا فى 
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  اسااتذداى مهاااااا  لااا الكالااا    البيئيااة التاااى ساااهكح فاااى تيليااد أفكااااا جد اادا كحلااايو
للكالااا    البيئياااة فاساااتذداى الكهاااااا  بالااا ا مااام م نناكاااح سااااعد فاااى إداا  الكالااا لة  

 البيئية الكطرنلة نالتبلر بها نعالتالى اتذال قراا مماسب نممطرى نعر نى ليلها.
 على اتذال الرراا كً  على لدا: نعالمسبة البعاد الرداا 

 أ بتااح المتااائج نجاايد فاارنق باايا متيسااط داجااا  طالبااا  الكجكيعااة  تحدينند المشننكلة :
التجريبيااة فااى التطبيراايا الربلااى ن البعاادي فااى بعااد تحد ااد الكالاا لة  لكقيااال الرااداا علااى 
 اتذااااال الرااااراا للااااالح التطبياااا  البعاااادي؛ نيرجااااث للاااا  إلااااى أن الكالاااا    البيئيااااة التااااى
 تضكمها البرنامج تكس ناقث الطالبا  الكحلى نالعالكى مكا ساها علاى الطالباا  تحد اد 

علااى كااا مااا  الكالاا لة البيئيااة ن صااياغتها بلااياا صااحيحة تهياائ لهااا الفرصااة للتعاارف
  تعل  به و الكال لة .

 :أ بتاااح المتاااائج نجااايد فااارنق بااايا متيساااط داجاااا  طالباااا   جمنننع البياننننات والمعلفمنننات
ريبيااة فااى التطبيراايا الربلااى ن البعاادي فااى بعااد جكااث البيانااا  نالكعليمااا   الكجكيعااة التج

لكقياااال الراااداا علاااى إتذاااال الراااراا للاااالح التطبيااا  البعااادي ؛ نيرجاااث للااا  إلاااى طبييياااة 
البرنامج ال ي يحتيي على كلير ما التساؤال  ناانالطة التى تدفث الطالبا  إلى البحث 

بة على التساؤال  نلا اانالطة، بايكاافة إلاى عا الكعليما  نجكعها نتم يكها ل جا
تيجياا  الطالبااا  إلااى عاادد مااا الكراجااث ل سااتفادا ممهااا فااى جكااث البيانااا  ن الكعليمااا  
نعاادى االعتكاااد فرااط علااى الكعليمااا  التااى تراادى مااا قبااا الكعلاام مكاساااعد علااى تعزيااز 

 نتريية ه ا البعد.
 :تيسااااط داجااااا  طالبااااا  الكجكيعااااة أ بتااااح المتااااائج نجاااايد فاااارنق باااايا م تفلينننند البنننندائل

ال التجريبية فى التطبيريا الربلى ن البعدي فى بعد تيليد البادائا لكقياال الراداا علاى اتذا
؛ نيرجث لل  إلى استذداى مهااا  لاا الكالا    البيئياة الرراا  للالح التطبي  البعدي

لفارند( أن فى تدايس البرنامج الكرتر  التى ساعد  الطالبا  على طار  العد اد ماا )ا
الحلاايو الكذتلفااة الكتعلرااة بالكالاا    البيئيااة الكتضااكمة بالبرنااامج التذااال قااراا مماسااب 

   ليالها.
 :نجاااايد فاااارنق باااايا متيسااااط داجااااا  طالبااااا  الكجكيعااااة  أ بتااااح المتااااائج تقيننننيم البنننندائل

ذال الرراا للالح التجريبية فى التطبيريا  البعدي فى ترييم البدائا لكقيال الرداا على ات
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؛ نيرجااث للاا  إلااى اسااتذداى مهااااا  لااا الكالاا    البيئيااة فااى تاادايس التطبياا  البعاادي
البرنامج الكرتار  التاى سااعد  الطالباا  علاى التاكاد ماا سا مة الفارند نصاحتها ماا 

التااى ساايف  ااتم  خاا و نكااث مح ااا  نمعااا ير  ااتم علااى اساسااها الكفاكاالة باايا الحلاايو
ا ماااا فاااى كاااا ان لاااا علاااى لااادا لتاااى  تباااي ،  ااام مماقالاااة كاااا فركااايةتجريبهاااا ناختيااهاااا

،  م ركية( ننيالى كعا )سلبيا  لا فركية(ايجابيا  كا ففركية ما نيالى قيا )
يساااتبعد الفااارند ان الحلااايو التاااى  لباااح عااادى صاااحتها ماااا خااا و الكماقالاااة الهادفاااة ن 

 الكيكييية.
 )اجاااا  أ بتااح المتاااائج نجاايد فاارنق بااايا متيسااط د :أختيننار أفضنننل بننديل )اتخنننا  القنننرار

طالباااا  الكجكيعاااة التجريبياااة فاااى التطبيرااايا  البعااادي فاااى أختيااااا أفضاااا باااد ا لكقياااال 
؛ نيرجاث للا  إلاى اساتذداى مهاااا  لاا ذال الرراا للاالح التطبيا  البعاديالرداا على ات

الكال    البيئية فى تدايس البرنامج الكرتر  التى ساعد  الطالبا  على اليصيو إلاى 
ا خ و الكراانة بيا افضا الفرند ما اجاا اليصايو الاى لاا لا الكال لة البيئية، م

 للكال لة نلل  لسب أهكيت  نالمتائج الكترتبة علي .                            
مكاا ساب   تضاح أن تادايس الجغرافياا باساتذداى مهاااا  لاا الكالا    البيئياة ساااعد  

بعاا  الكالاا    البيئيااة الكتضااكمة طالبااا  علااى القياااى بااالذطيا  ال  مااة التذااال الرااراا نحااي 
 بالبرنامج، مكا أدي فى المهاية إلى تمكية الرداا على اتذال الرراا.

 عرض النتائج املتعلقة بفاعلية الربنامج وتفسريها:

  :عاادى  فاعلياة البرناامج الراائم علااي مهاااا  لاا الكالا    البيئيااة نيامص الفنرض الثنانى "
 لا اانو اللانيي."لتمكية اتذال الرراا لد  طالبا  ال

البرناامج   لبياان فاعلياةنللتحر  ما صحة الفرد الرابث تم لسا  معدو الكسب لاب    
 لدي طالبا  مجكيعة التجريبية. الرائم على مهااا  لا الكال    فى تمكية إتذال الرراا

 (2جدول )
 ت البيئية قيمة معدل الكسب لبالك لبيان فاعلية الربنامج القائم عل مهارات حل املشكال
 فى تنمية القدرة على اختاذ القرار لدى  طالبات جمموعة التجريبية

 الفاعلية نسبة الكسب املعدل النهاية العظمى البيان

 كبرية 1,569 120 مقياس اختاذ القرار ككل
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فااى مقيااال الرااداا  التجريبيااة( أن قيكااة معاادو الكسااب للكجكيعااة 2 تضااح مااا الجاادنو )
الراااائم علاااى فاعلياااة البرناااامج ( نهاااى قيكاااة  تااادو علاااى 1,569ا  بلغاااح )علاااى اتذاااال الراااراا ك ااا

الرااااداا علااااى اتذااااال الرااااراا لاااادي طالبااااا  مجكيعااااة البيئيااااة فااااى تمكيااااة مهااااااا  لااااا الكالاااا    
 وترجع هذه الجتائا إلى :  التجريبية
 تم التدايس في  نف  مهااا  لاا  أن البرنامج الرائم على مهااا  لا الكال    البيئية 

كال    البيئية ال ي يريى على أسال خطة نإجراءا  محددا نمم كة تك ا الطالبا  ال
اسااااتذداى التفكياااار لسااااب تسلسااااا ممطرااااى،  باااادأ بتحد ااااد الكالاااا لة، جكااااث البيانااااا  مااااا 

، البااد ا الكماسااب الاا ي يك ااا تطبيراا ، نتحد ااد تيليااد الباادائا، ترياايم الباادائا ،نالكعليمااا 
 لى اتذال الرراا.مكا يساعدها على تمكية الرداا ع

  أن البرناااامج الراااائم علاااى مهاااااا  لاااا الكالااا    البيئياااة  زياااد ماااا قاااداا الطالباااا  علاااى
البحاااث بااايا الساااطيا نالرجااايع إلاااى االطااااا الكعرفاااى الالذلاااى فاااى ماااا  تعلااا  بكعاااانى 
الكفاااااردا  نتفساااااير اليباااااااا  نااسااااابا  ناالدلاااااة الكفيااااادا ممهاااااا نالكذالفاااااة نالذلاااااائص 

 نالع قا  ناامللة.
   البرنامج الرائم على مهااا  لا الكال    البيئية م اا الطالباا  ماا فهام الكيكايعا

الكتعلرة بالبيئاة بطريراة أفضاا، ن ارًا لزياادا الكماقالاا  ناالستفساااا  أ مااء عكلياة الاتعلم 
ما قبا الطالبا ، نما نالية اخري ترايى الكعلكاة بكماقالاتها ا مااء تطبيا  البرناامج بكاا 

 تعلم نيدعكها. لر  عكلية ال
  البرنامج الرائم على مهااا  لا الكال    البيئية ال ي تمانو ميكيعا  متعلرة بالبيئة

بطريرااة أفضااا مكااا ساااهم  بالاا ا كبياار فااى اسااتلااا تفكياار الطالبااا  ناقتاارا  العد ااد مااا 
اافكاا مكا نفر فرص الككااساة الفعلياة نالعكلياة لكهاااا  إتذاال الراراا، مكاا ا ار بالا ا 

 بى على تفاعلها مث الكال    البيئية الكتضكمة فى البرنامج.إيجا

فااى كاايء مااا تيصااا إلياا  البحااث الحااالى مااا نتااائج ، نفااى كاايء لاادند البحااث نممهجاا  
يردى مجكيعة ما التيصيا  يك ا أن تسهم فى اليصيو بمتائج البحث إلى التطبي  العكلاى فاى 

 :ا ، نفيكا  لى عرد له و التيصيا فيميدان تدايس الجغرا
  تضاااكيا مهاااااا  لاااا الكالااا    البيئياااة فاااى بااارامج تااادايب نإعاااداد الكعلكااايا ساااياء قباااا

 الذدمة أن فى أ مائها، باعتبااها كرناا ملحة لكياكبة ايتجاها  العالكية الكعاصرا. 
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 يااة تضااكيا بعاا  الكيكاايعا  التااى تساااعد علااى اسااتذداى مهااااا  لااا الكالاا    البيئ
 بمحي أفضا فى جكيث الكرالا 

  كااارناا اساااتذداى الاااتعلم الراااائم علاااى مهاااااا  لاااا الكالااا    البيئياااة كجااازء أساساااى ماااا
 العكلية الترعيية لتمكية التفكير نعراء أ ر التعلم.

  تفعياااا دنا جكيياااا  البيئاااة الكداساااية نأصااادقاء البيئاااة فاااى الكاااداال، نتيجيااا  أنالاااطتها
افااث مسااتيي نعاايهم بالكالاا    البيئيااة نكيفيااة اتذااال  لكساااعدا الطاا   نالطالبااا  علااى

 الرراا ليالها.

  ،االهتكاااى بتمكيااة اتذااال الرااراا بربعادهااا الكذتلفااة لاادي طلبااة الكرالااا التعليكيااة الكذتلفااة
 نلل  ما خ و بع  البرامج البيئية.

 لاة كرناا الم ر في تذطيط مماهج الجغرافيا في جكياث الكرالاا التعليكياة عاماة، نالكرل
اللانييااة خاصااة بحيااث تركااز أهاادافها نمحتياهااا ناسااتراتيجيا  التاادايس فيهااا علااي تمكيااة 

 الرداا على اتذال الرراا.
  كاااارناا تاااايفير بيئااااة تعليكيااااة مالاااايقة يساااايد فيهااااا الحريااااة ناامااااا ناالسااااترراا ناالهتكاااااى

 بالجانب اليجدانى للكتعلم.
  عطااااء نقاااح اكبااار ل هتكااااى ترلاايص لجااام الكرااارا الدااساااى مكاااا يسااااعد الكعلكااايا علاااى ا

 بالتفكير بيج  عاى.
  مراعاااا ن ااا الترعيااة نالتعلاايم نالجهااا  التااى تتاايلى تطاايير مماااهج الدااسااا  االجتكاييااة

بلاااافة عامااااة نمماااااهج الجغرافيااااا بلاااافة خاصااااة ، فيكااااا  تعلاااا  بتضااااكيا محتاااايي كتااااب 
تمكية قداتهم على الجغرافيا ما هي مماسب ما الكال    البيئية التى تعانى بيئتهم بها؛ ل

 اتذال الررااا  اللائبة نحي تل  الكال    البيئية.
  كرناا أن تكين االمتحانا  فى الكياد الدااسية الكذتلفة نممها مادا الجغرافيا بعيدا عا

 الحفظ نالتلريا ، نأن تتضكا معالجا  ايجابية للكعليما .
 التااى ال تجعااا الطالااب اعتكاااد طاارق تاادايس تبتعااد قاادا ايم ااان عااا الطاارق الترليديااة ،

 محيا العكلية التعليكية ما ليث التفكير نالكماقالة ن إبداء الرأي.
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فاااااى كااااايء نتاااااائج البحاااااث الحاااااالي نالتاااااى تااااام عركاااااها نانط قاااااا ماااااا أن قيكاااااة البحاااااث 
العلكااااى تتيقااااا علااااى مااااا  لياااارو البحااااث مااااا مالاااا    بحليااااة فااااى مجاااااو الدااسااااة لفااااتح آفاااااق 

د اااادا عااااا طرياااا  ترااااديم مالاااا    بحليااااة جد اااادا تعااااد اسااااتككاال للبحااااث الحااااالي، لاااا ا ترتاااار  ج
 الدااسا  الكستربلية التالية:

  دااسااة ترييكيااة لكماااهج الجغرافيااا بالكرللااة اللانييااة فااى كاايء تضااكمها للكالاا    البيئيااة
 .الكعاصرا

 م علااى مهاااااا  تلاايا مرتاار  لبرنااامج تااادايبي لطاا   كليااة الترعيااة  ااايبة  جغرافيااا قااائ
 التفكير االبداعى لتمكية مهااا  لا الكال    البيئية ناالنجا  االكاديكى.

  ماامهج مرتاار  فااى الجغرافيااا للكرللااة اللانييااة فااى كاايء مهااااا  اتذااال الرااراا نأ اارو علااى
 تمكية التفكير الماقد ن لا الكال    البيئية. 

  ء مهاااا  لاا الكالا    البيئياة برنامج تدايبي لكعلكاى الجغرافياا أ مااء الذدماة فاى كاي
 نفاعليت  فى اكتسا  معلكي الكرللة اللانيية مهااا  اتذال الررااا  البيئية.

  دااسااة مراانااة لفاعليااة اسااتذداى اسااتراتيجيا  مذتلفااة فااى تمكيااة نالرااداا علااى اتذااال الرااراا
 لدي طالبا  اللا اانو اللانيي.   
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 بـــع وكتــــــجأواًل: مرا
.عكاان : 1( : ن رياة اتذاال الرارااا  أسالي  ككاى تحليلاى . ط2010لسيا ياسيا طعكاة.) -1

 دااصفاء للمالر ن التي يث.
( : ن اااااى الكعليمااااا  التسااااييقية )ماااادخا اتذااااال الرااااراا(.ااادن : داا 2018خالااااد قاااااش .) -2

 اليا نا  العلكية للمالر نالتي يث
. عكان : 1. ط GIS(: دااسة فى ن م الكعليما  الجغرافية 2016كياء عبد الكحسا . ) -3

 ااكاديكيين للمالر نالتي يث.
.داا اللرافاااة للمالااار  ااادن( : لاااا الكالااا    . 2012عباااد الح ااايم محكااايد  اللاااافى .)  -4

 نالتي يث 
. عكااااان : داا اللرافااااة  1(: لااااا الكالاااا    إبااااداييا . ط2011غسااااان  يسااااا قطاااايط  . ) -5

 تي يث.للمالر نال
(: أصيو نطرائ  تادايس العلايى  . عكاان : الجماداياة للمالار 2010فتحى ليا  سبيتان . ) -6

 نالتي يث.
. عكاان : داا  5(: تعليم التفكير مفاهيم نتطبيرا  . ط2011فتحى عبد الرلكا جرنان. ) -7

 الفكر للمالر نالتي يث.
ا اليااااااا نا  العلكيااااااة للمالاااااار (: االا اااااااد االكاااااااديكى.ااادن : دا2018محكااااااد العطاااااايي .)  -8

 نالتي يث
(: التفكيار نالبحاث العلكاى . عكاان : 2010محكاد ب ار نيفاا  ن فريااو محكاد اباي عاياد. ) - 9

 داا الكسيرا للمالر نالتي يث. 
 . عكان: داا الكماهج. 2(: ن ريا  اتذال الرراا،ط2009مفيد عبد الكحسا الفضا. ) -10
. عكااان : داا الكساايرا  1رجااث فااى تعلاايم التفكياار.ط(: الك2014 يسااا محكاايد قطااامى. ) -11

 للمالر نالتي يث. 
12- Rithards, J.C. & Schmid,T.R.(2010).Long man Dictionary Of  

English  Language Teaching and Applied .( 4
th

.ed) . Edin burgh 

Gate, Harlow, United Kingdom Tear son Education Limited  
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 :التــــــات وجمــــــيثانيا : دور
( : اسااتراتيجية مرترلااة للااتعلم الذلاايط قائكااة علااى نكاايلج 2012لمااان اجاااء عبااد الساا ى. ) -1

با بى البمائى نفاعليتها فى تمكية مهااا  لا الكال    البيئية لدي طالبا  كلية الترعية. 
عية . جامعة عيا  كس الجكيية الكلرية للترعية العلكية . مجلة الترعية العلكية. كلية التر 

 (. ابريا. 2(.العدد )15.الكجلد )
(: نلدا مرترلة عا الجغرافياا البيئياة نا رهاا فاى تمكياة نعاى 2013ايهاى افعح عبد العاو.) -2

طالبا  اللا االنو اللانيي ببع  الرضايا البيئية نعراء ا ر الاتعلم ناالتجااو نحاي الكاادا 
 . ماال. 49جتكايية . العدد . مجلة الجكيية الترعيية للدااسا  اال

(:أ اار أساالي  تدايسااي قااائم علااى التلكاا ا الكعرفيااة فااي 2011. )أبااي هااداا  سااي ان محكاايد -3
تدايس العليى لطلبة اللا الذامس ااساسي في تمكية الرداا على لا الكال    لد هم. 

 .اللاني (، تالريا5(. ملح )38جلد )مجلة دااسا   العليى الترعيية . الجامعة ااادنية. م
( فاى تمكياة SWOM(: فاعلية استذداى استراتيجية سي )2016 يكاء عبد الس ى سليم . ) -4

عاااادا  العراااا نمهاااااا  اتذاااال الراااراا فاااى العلااايى لااادي ت ميااا  اللاااا اانو ايعااادادي . 
الجكيية الكلرية للترعية العليىة . مجلة الترعية العلكية. كلية الترعية . جامعة عيا  كس 

  (. ابريا.4(. العدد )19د ).الكجل
(:فاعليااة اسااتراتيجية ساا امبر لتعلاايم العلاايى فااى تمكيااة بعاا  2015صااالح صااالح محكااد . ) -5

عادا  العرا العلكية نمهااا  اتذال الراراا لادي ت ميا  الكرللاة ايعدادياة . مجلاة الترعياة 
 (.103(. العدد )26. جامعة بمها الكجلد)

( : نلااادا مرترلاااة لتااادايس التااااايس باساااتذداى إساااتراتيجيا  2013طااااهر محكااايد الحماااان. ) -6
التفكيااار الكتالاااعب فاااى تمكياااة مهاااااا  اتذاااال الراااراا نالااايعى التااااايذى بتااااايس الرااادل لااادي 

مجلااة الجكييااة ت مياا  اللااا اللااانى ايعاادادي. الجكييااة الترعييااة للدااسااا  االجتكاييااة .
 ( . ما ر.48. كلية الترعية . جامعة عيا  كس. العدد ) الترعيية للدااسا  االجتكايية 

(: برناامج مرتار  للمفاياا  االلكترننياة باساتذداى اليسااائط 2011فاطكاة محكاد عباد اليهاا .) -7
لها نالدافيية ال اتية للتعلم لدي طا   الفائرة التفاعلية لتمكية الكعرفة بها ناتذال الرراا ليا

اللاااا اانو اللاااانيي. الجكيياااة الكلااارية للترعياااة العليىاااة . مجلاااة الترعياااة العلكياااة. كلياااة 
  (. ابريا.2(. العدد )14الترعية . جامعة عيا  كس .الكجلد )

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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مى (:أ ر استذداى طريرة العلا الا ه2009ماهر مفلح الزيادا  ن  يد سليكان العدنان . ) -8
فى تمكية مهااا اتذال الرراا لدي طلبة اللا التاسث ااساسى فى مبحث الترعية اليطمياة 
نالكدنياااة فاااى ااادن ، مجلاااة الجامعاااة ايسااا مية ) سلسااالة الدااساااا  اينساااانية( . الكجلاااد 

 (. ينيي.2(. العدد )17)
ة قائكاة علاى ( : فاعلية نلدا مرترلة فى التغيرا  الكماخي 2017ميرفح  رف ملطفى .) -9

فاااى تمكياااة   INTERDISCIPLINARY APROACHمااادخا الدااساااا  البيئياااة 
مهاااااا  لاااا الكالااا    فاااى ماااادا العلااايى لااادي ت ميااا  الكرللاااة ايعدادياااة. مجلاااة البحاااث 

 (18العلكى . كلية البما  . جامعة عيا  كس. العدد )
البيئياة الكعاصارا (: برنامج مرتار  لتضاكيا بعا  الكالا    2010مماو السيد  يسا .) -10

كااكا ماامهج الكيكياااء لطاا   التعلاايم اللااانيي العاااى ، نفاعليتاا  فااى تمكيااة عكليااا  العلاام 
لد هم. الجكيية الكلرية للكمااهج نطارق التادايس. دااساا  فاى الكمااهج نطارق التادايس. 

 (. ديسكبر.2(. الجزء)165كلية الترعية. جامعة عيا  كس .العدد )
أ ر االعا  ايلكترننية على (: 2011الريكاني . ) ن محكد عيدامها لسمي الالحرنا    -11
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