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 :سمخصال
معخفة فاعمية البخنامج التجريبي الحي أعجتو وفق أبعاد إلى  حثيجؼ البي  

 الجغخافية في السخحمة اإلعجادية التشسية البيئية السدتجامة في تحديغ أداء مجرسي  
 يليجؼ عمى الترسيع شبو التجخيبي ذالباحثة لتحقيق ا اعتسجت ،وتحريل شمبتيع

عجت الباحثة بصاقة أ وقج  ية والزابصة ذات االختبار البعجي،السجسػعتيغ التجخيب
 ،التشفيح ،التخصيط)( فقخة مقدسة بيغ 04مالحطة لألداء التجريدي والتي تألفت مغ )

ج وق ،أشيخ( 3شبقتيا الباحثة عمى السجسػعتيغ بعج نياية التجريب بػ )( التقػيع
أوضحت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية التي خزعت لمبخنامج التجريبي عمى 

غ وتفػؽ شمبة السجرسيغ الحي ،السجسػعة الزابصة التي لع تخزع لمبخنامج التجريبي
ختبار التحريمي عمى شمبة السجرسيغ الحيغ لع خزعػا لمبخنامج التجريبي في اال

 .خزعػا لمبخنامج التجريبي السقتخحي
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Abstract:  

The researcher aims to know the effectiveness of the training 

program Prepared it according with the dimensions of sustainable 

environmental development in improving the performance of 

geographical teachers in the preparatory stage the Achievement of 

their students, The researcher relied on the experimental semi-

experimental design of the experimental and control groups with the 

Post-test, The researcher prepared a card for teaching performance, 

which consisted of (40) paragraphs divided between (planning, 

implementation, evaluation)  applied by the researcher on both groups 

after the end of training (3 months)  Later the results showed that the 

experimental group, which was subjected to the training program, was 

superior to the control group, which was not subject to the training 

program, and The students of the teachers who underwent the training 

program were better than the students of the teachers who did not 

undergo the proposed training program. 
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 :مقدمة

ومأساوي ال نبالغ إذا قمشا أنو  الخاىغ في العخاؽ بأنو مدر  يػصف الػاقع البيئي  
فالبيئة العخاقية ممػثة بالسمػثات البيئية الخصيخة  ،وحاضخ بائذ ،كارثي  لساضي  امتجاد

ة ىي كيفية إذ إف السذكمة الخئيد ؛بحلظ يشبغي أف تػلى أىسية قرػى باألمغ البيئي ،كافة
حتياجات اعمى سج وذلظ لتبقى قادرة  ،ستشدافيااوعجـ  ،السحافطة عمى السػارد الصبيعية

والتخكيد  ة عمى مػارد ىي في شخيقيا لمشزػب،مغ محاولة الديصخ  بجاًل  األفخاد مدتقباًل 
لكي تكػف بيئة مؤاتية إلحجاث عسمية التشسية  ،عمى أىسية التػازف بيغ بيئة مدتقخة ونطيفة

ا وذلظ يتصمب تفعيل التخبية البيئية في مؤسدات السجتسع كافة ومشي بشجاح،السدتجامة 
ستجامتيا مغ اوالحفاظ عمى  ةكذخط إلحجاث التشسي يالبيئ يالسؤسدات التخبػية لديادة الػع

مرظفى )خالؿ الحفاظ عمى حقػؽ األجياؿ القادمة الحي يتحقق مغ خالؿ حساية البيئة 
فقج نادى العالع أجسع بتبشي وغخس فكخة التشسية  ،ومغ أجل ذلظ ،(939 :9105 وجبر،

رد البذخية في كافة القصاعات وتجديج ذلظ مغ خالؿ الصاقات والسػا ،السدتجامة
 0400 -0404وبحلظ سعت خصط التشسية الػششية  ،ختراصات لمعسل عمى تحقيقياواال
االستثسار في إلى دمج البيئة في مشطػمة التفاعالت التشسػية ليكػف  0402-0403و 

البيئة الصخيقة إلى إرساء أسذ االقتراد األخزخ مغ خالؿ تبشي مذاريع صجيقة لمبيئة 
 ،وسياسات تحج مغ استيالؾ الصاقة السػلجة النبعاثات الغازات السدتشفحة لصبقة األوزوف 

والحج مغ الترحخ وتمػث اليػاء وإحياء األىػار والسحافطة عمى التشػع األحيائي وتػسيع 
ومغ أجل تحقيق أىجاؼ  ،(042 :9104 مرظفى وآخرون،).داحات الخزخاءالس

ف مغ خالؿ تذجيع وتجريب نو يكػ إف ،التشسية السدتجامة مغ خالؿ مشطػمة التخبية والتعميع
ولتحديغ  ،عتساد أساليب تجريدية تخبػية حجيثة لتجريذ مادة الجغخافيةا عمى  السجرسيغ

 ،السدتجاـ خالؿ سياؽ الجرس ونذاشاتو العجيجة والسختمفةيع الستزسغ فيو البعج البيئي ئأدا
زيادة الػعي لجييع ونذخ ثقافة والحي بجوره قج يؤدي إلى تحديغ تحريل شمبتيع و 
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يجاد حل لسذكمة العرخ الحالي إوبالتالي مغ السسكغ  ،ستجامة في كافة السجتسعاتاال
 .ساف مدتقبل جيج ألجيالشا القادمةلز

 :مذكمة البحث   
 -:وبحلظ تتبمػر مذكمة البحث مغ خالؿ اإلجابة عمى الدؤاؿ التالي

ما فاعمية البخنامج التجريبي السقتخح في ضػء أبعاد التشسية البيئية السدتجامة في  -
 ؟وتحريل شمبتيعتحديغ أداء مجرسي الجغخافية في السخحمة اإلعجادية 

 ؟يةتأثيخ في تحديغ أداء مجرسي الجغخاف ىل لمبخنامج التجريبي -
 ؟ما االنعكاسات التي يتخكيا البخنامج التجريبي عمى تحريل شمبة السجرسيغ -

 :أىداف البحث
 :ييجؼ ىحا البحث إلى

بشاء بخنامج تجريبي في ضػء أبعاد التشسية البيئية السدتجامة لسجرسي مادة  .0
 الجغخافية في السجارس اإلعجادية.

وفق البخنامج في تحديغ  التعخؼ عمى فاعمية تجريب مجرسي مادة الجغخافية عمى .0
 .يع التجريديئأدا

التعخؼ عمى أثخ تجريب مجرسي الجغخافية عمى وفق البخنامج التجريبي في تحريل  .3
 شمبتيع.

 :حدود البحث
 .لى السجيخية العامة لتخبية بغجادمادة الجغخافية في السجارس اإلعجادية التابعة إ ػمجرس -
األدبي( والحيغ يقػـ بتجريديع مجرسي  شمبة السخحمة اإلعجادية )الخابع والخامذ  -

 .مادة الجغخافية في حجود تجخبة البحث
 .(0402-0402العاـ الجراسي ) -
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 :فرضيات البحث
( بيغ متػسط درجات 4040لة )ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى دال .0

التجريبي ومتػسط درجاتيع مغ السجسػعة التجخيبية قبل خزػعيع لمبخنامج  مجرسي
 تساميع التجريب في اختبار مقياس األداء التجريدي.إبعج 

( بيغ متػسط درجات 4040لة )ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى دال .0
ة التجخيبية( مادة الجغخافية الحيغ خزعػا لمبخنامج التجريبي )السجسػع مجرسي

الجغخافية الحيغ لع يخزعػا لمبخنامج التجريبي )السجسػعة  ومتػسط درجات مجرسي
 .في اختبار مقياس األداء التجريديالزابصة( 

( بيغ متػسط درجات 4040ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عغ مدتػى داللة ) .3
)السجسػعة  ة الحيغ خزعػا لمبخنامج التجريبيمادة الجغخافي شمبة مجرسي

مادة الجغخافية الحيغ ال يخزعػا  بة مجرسيجخيبية( ومتػسط درجات شمالت
 .ختبار التحريمية الزابصة( في االلمبخنامج التجريبي )السجسػع

 :أىسية البحث 
ستسخار وجػده عمى ىحه اعالع الصبيعة في نذأتو وتكػيشو و اإلنداف جدء مغ 

بذكل حية الغيخ الصبيعية بجسيع أشكاليا الحية و وىػ يتفاعل مع العشاصخ  ،األرض
 ةشيج العالع في اآلون، (10 :9102)عبهد , فيػ يتأثخ بالبيئة ويؤثخ فييا ، مدتسخ

وقج أدى ىحا الشذاط السكثف إلى ضغػط  ،في وتيخة التشسية اممحػضً  ااألخيخة تدارعً 
جتساعية في العالع عامة وفي الجوؿ قترادية واالعمى السػارد والشطع البيئية واال متدايجة

التشسية السدتجامة جاءت  ،(9101:12 ،)مظرفي العخاؽ بالتحجيج العخبية خاصة و 
وىحا  ،أي البحث عغ الشسػ ميسا كاف الثسغ ،لترمح ما أفدجتو التشسية السدتشدفة لمبيئة

ما أحجث عػاقب وخيسة عمى البيئة والسجتسع والجوؿ وبالتالي العالع كمو يالقي نفذ 
ف ضيػر إ ،(090 :9105 ،نرر ودمحم أبه)خ سػاء كانت الجولة محنبة أـ ال السري

مفيػـ التشسية السدتجامة والحي يسثل نسط مغ التقجـ والخقي بسػجبو تمبية الحاضخ دوف 
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أف يكػف ذلظ عمى حداب األجياؿ القادمة أو يزعف قجرتيا عمى تمبية احتياجاتيا 
حيث تخكد عمى قزايا السجتسع بأسخه عشج تعامميا مع السذكالت مغ أجل  ،األساسية

 .تحديغ نػعية الحياة
حيث بيا تتقجـ األمع وتختقي  ،ف التخبية اليػـ تعبخ عغ حخكة السجتسعاتإ
لو عائج  وىي استثسارا ،و أنيا تعج القػى البذخية وتدتثسخ شاقات اإلنداف ،بػسائميا

مغ ىشا يشبغي أف  ،قجـ إال وكانت التخبية وسيمتياالت ضخع وما مغ دولة حخصت عمى
تتأثخ بتغيخات الحياة  ةخ ال يشطخ إلى التخبية عمى أنيا ثابتة بل ىي عسمية متغي

نفتاح االسدتجامة في التعميع ىػ في دعع يتسثل اليجؼ اإلستخاتيجي لمتشسية  ،والعرخ
في شتى السجاالت مسا الفعل التخبػي بذكل شامل لتحقيق أفزل تشذئة لمستعمسيغ 

وكحلظ  ،يعدز السداواة ومعالجة مذكالت الحياة الحقيقية التي تػاجو السجتسعات كافة
إذ تجمج في السشاىج وتعدز ميارات التفكيخ العميا  ؛بتػثيق الرمة بيشيا وبيغ السشاىج

وىشاؾ العجيج مغ السؤتسخات البيئية التي أكجت عمى أف الػسيمة  ،(9101 ،)اليهندكه
كتدابيع القيع البيئية والدمػؾ االبيئية السدتجامة لجى الصمبة و  لفعالة لتشسية التشسيةا

البيئي الدميع ىػ إدخاؿ الجػانب البيئية ضسغ بخامج التعميع العاـ وأىسية تػعية جسيع 
أفخاد الذعػب في جسيع األعسار بيا بذكل مدتسخ وإعادة الشطخ في السشاىج برػرة 

التي تؤكج عمى أىسية  والتقاريخومغ ىحه السؤتسخات  (975 :9109 ،)العياصرة عامة
مؤتسخ )بمغخاد(  ،0720)مؤتسخ ستػكيػلع(  :التشسية السدتجامة في التخبية والتعميع

تقخيخ المجشة العالسية السعشية بالبيئة والتشسية )تقخيخ بخونتالنج(  ،0720السشطع في 
      األمع السعشي بالبيئة والتشسيةخ مؤتس ،0722تحت عشػاف "مدتقبمشا السذتخؾ" 

        مؤتسخ القسة العالسي لمتشسية السدتجامة  ،0770)قسة ريػ( )قسة األرض( 
عقج األمع الستحجة لمتعميع مغ أجل التشسية  ،0440( 04)قسة جػىاندبػرغ( )ريػ +

   مؤتسخ األمع الستحجة لمتشسية السدتجامة  ،تقاريخ تقييع األلفية ،0440السدتجامة 
بخنامج العسل العالسي بذأف التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة  ،0400( 04)ريػ +
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مؤتسخ  ،0400دراج التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة تفاؽ مدقط" إلا" ،0403
كػ السشعقج مؤتسخ اليػند ،0400اليػندكػ العالسي لمتعميع مغ أجل التشسية السدتجامة 

ويجرؾ كل مغ يتابع  ،0400السشتجى العالسي لمتخبية  ،0400في الياباف / شػكيػ 
 ،غيخىا اليـػ اوأف ميامو غجً  ،الذأف التعميسي أف مياـ السجرس اليـػ غيخىا باألمذ

 .رتفع أداء شالبوارتقى أداء السجرس اوكمسا 
 -:وبذلك تتجمى أىسية ىذا البحث في الشقاط التالية

 .يدود البخنامج الحالي السجرسيغ بأبعاد التشسية البيئية السدتجامة لتحديغ أدائيع التجريدي .0
يتػافق ىحا البحث مع تػجيات السؤسدات العالسية كاليػندكػ والسشطسات الجولية  .0

 .والكثيخ مغ الجوؿ الستقجمة السيتسة بسػضػعات التشسية السدتجامة وتجريديا
رتباط مادة الجغخافية الكبيخ بالتشسية السدتجامة بذكل عاـ االبحث عمى تأكيج يقف  .3

والتشسية البيئية السدتجامة بذكل خاص كػنيا تالمذ روح الجغخافية في كثيخ مغ 
 أىجافيا وأبعادىا ورؤيتيا وجػانبيا.

 :مرظمحات البحث
 :عخفو كل مغ -:البخنامج التجريبي

عغ التجريب في  ػف ويشفحىا السدؤولالتي يخصط ليا مجسػعة مغ األنذصة والخبخات  -
مػضػع معيغ ولسجة زمشية محجدة بيجؼ تصػيخ السعارؼ والسيارات لجى الستجربيغ 

 .(07 :9101 ،)االزيرجاوي عت بسا يتفق وحاجاتيع التجريبية وتحقيق أىجاؼ وض
عسمية مخصصة بذكل مشطع عغ شخيق التخصيط  -:االبخنامج التجريبي إجخائي   -

يصبق  ،والتقػيع 0 تيجؼ إلى تشسية مفاىيع وأبعاد التشسية البيئية السدتجامةوالتشفيح 
تباع ايع التجريدي بئمادة الجغخافية لمسخحمة اإلعجادية لتحديغ أدا عمى مجرسي

 .أساليب وشخائق حجيثة ومذػقة
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  -:التشسية البيئية السدتدامة
والتي تخاعي البعج البيئي في  ،ىي التشسية السدتسخة والعادلة والستػازنة والستكاممة" -

والتي ال تجشي الثسار لألجياؿ الحالية عمى حداب األجياؿ  ،جسيع مذخوعاتيا
 .(69 :9105 ،أبه نرر ودمحم) "القادمة

مادة الجغخافية لمسخحمة  كتداب مجرسيا -:اتشسية البيئية السدتجامة إجخائي  ال -
اإلعجادية لمسعخفة والقيع والسيارات والسسارسات الالزمة مغ أجل تػجيو التعميع 

 .ابيئي   استجامةنحػ رؤية وتػجو عالسي معاصخ ىجفو الحفاظ عمى عالع أكثخ 

 :عرفو كل من -:األداء التدريدي
ذ أو في التجري تخجسة ما يقػـ بو السجرس مغ أفعاؿ وإستخاتيجيات وأساليب في" -

سيامو في األنذصة السجرسية وغيخىا مغ األعساؿ التي إأدارة الفرل الجراسي أو 
 .(060 :9117 ،)ربيع وطارق "تديع في تحقيق تقجـ تعمع الصمبة

السسارسات األدائية وأنساط الدمػؾ التجريدي جسيعيا -:ااألداء التجريدي إجخائي   -
والتي تكػف قابمة لمسالحطة والقياس التي يقػـ بيا السجرس داخل غخفة الرف 

 .عمى وفق بصاقة السالحطة السعجة ليحا الغخض

 :كل من عرفيا -:الجغرافية
أي دراسة االمتجاد والتبايغ السكاني عمى سصح األرض لمطػاىخ  ،"عمع السكاف -

)الظائي  خخ".ئة واإلنداف وعالقة كل مشيسا باآلوكحلظ يجرس البي، الصبيعية والبذخية
 (921: 9104، وآخرون 

مادة عمسية تذسل مجسػعة مغ الحقائق والسعمػمات والسفاىيع  -:االجغخافية إجخائي   -
التي أقختيا وزارة التخبية في العخاؽ واألفكار الجغخافية التي تتزسغ مػاضيع فرػليا 

والتي تع تجريديا في البحث الحالي مغ قبل ـ 0402ػػػػػػ  0402لمعاـ الجراسي 
  .الحيغ خزعػا لمبخنامج التجريبيالستجربيغ 
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 :اإلطار الشظري 
 ؛السحاور األساسية التي تشاوليا البحث الحالي تعخض الباحثة في ىحا الجدء

إذ تعج الجػانب الشطخية مجسػعة خبخات ومعمػمات متخاكسة مشطسة لجى الباحثة حػؿ 
لتحقيق األىجاؼ مػضػع البحث تخشجىا آللية العسل والتعخؼ عمى أساليب السعالجة 

 :ولحا اختارت الباحثة العشاويغ اآلتية ،السشذػدة إلتساـ متصمبات البحث
ف التجريب ىػ نذاط مخصط لو أىجاؼ محجدة تبمػرت في إ :البرنامج التدريبي

، والسحجدة في ضػء متصمبات أعساليع ةصػرة دقيقة مغ حاجات الستجربيغ الفعمي
مغ ناحية السعمػمات والخبخات والسيارات ييجؼ إلحجاث تغييخات في الستجربيغ 

ومعجالت األداء وشخؽ العسل والدمػؾ التشطيسي واالتجاىات ما يجعميع قادريغ عمى 
ويتع باستخجاـ األساليب العمسية في جػ يداعج عمى ، أداء أعساليع بكفاءة وفاعمية

التعمع الفخدي وعمى ، الشسػ السيشي والحاتي ويذجع عمى التعميع التعاوني بيغ السجربيغ
الحاتي لكل متجرب في آف واحج بسا يؤدي إلى إشباع الحاجات السذتخكة والفخدية 

أىسية البخنامج التجريبي أثشاء وتكسغ  ،(012 :9109، عمي)لمستجربيغ بذكل مخض 
 :في الخجمة

 .ق الشسػ السدتسخ لمسجرسيغ وزيادة مقجرتيع عمى اإلبجاع والتججيجيتحق .0
والػقػؼ عمى كل ما ىػ ججيج في تقشيات  ،السجرسيغ وتشسيتياتججد معمػمات  .0

 .وأساليبو والتعميع وشخائق
الحي يخمق غخس أخالقيات عسل وسمػكيات ججيجة وشخائق مغ التفكيخ الدميع  .3

 لمتعميع. اا جيج  مشاخً 
رفع مدتػى مخخجات التعميع بعج زيادة وصقل ميارات وقجرات الستجربيغ  .0

 .وتحديغ األداء
 كتداب معمػمات وخبخات وقجرات ججيجة.البأنفديع نتيجة  ثقة السجرسيغزيادة  .0
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ة تػجو السجرس لمتعمع الحاتي ولسسارسة التقػيع الحاتي بصخيقة عمسية ومػضػعي .6
 .اتداعجه عمى تشسية ذاتو ميشي  

وخاصة  ،تتالفى أوجو الشقز والقرػر في بخامج إعجاد السجرسيغ قبل الخجمة .2
جػانب القرػر الذجيجة في التجريب العسمي لمصالب السجرس مغ حيث السجة 

مجرس دوف السدتػى  ونقز التجييدات وضعف اإلمكانات تؤدي إلى تخخج
 (  014 :9109 ،)عمي (11 :9100 ،)الدكارنو.االسصمػب ميشي  

ـ مع ءلسفيػـ التشسية بسا يتشاسب ويتالىػ تحجيث  :السدتدامة التشسية
قترادية والبيئية الستاحة والسسكغ الاأي بسا يخاعي السػارد  ،متصمبات العرخ الحاضخ

 .( 61 :9104 ،حدن) إتاحتيا مدتقباًل لتحقيق التشسية

  :أىداف التشسية السدتدامة
 .اا وخارجي  التعامل مع البيئة السحيصة محمي  تعديد قجرات السجتسع في  .0
 الرحي لمجسيع وإدارتيا إدارة مدتجامة.ضساف تػفيخ السياه وخجمات الرخؼ  .0
 .التخكيد عمى العالقات بيغ نذاشات الدكاف والبيئةب تحقيق نػعية حياة أفزل لمدكاف .3
القائسة وتشسية إحداسيع بالسدؤولية اتجاىيا  تعديد وعي الدكاف بالسذكالت البيئة .0

 .إيجاد حمػؿ مشاسبة ليا  وحثيع عمى السذاركة الفعالة في
تالئع  تباع شخيقةاشاسب في حاجات وأوليات السجتسع بتغييخ مدتسخ ومإحجاث  .0

لديصخة عمى جسيع اإمكانياتو وتدسح بتحقيق التػازف الحي بػاسصتو يسكغ 
 (11-97 :9101 ،)غشيم وماجدة.السذكالت البيئية

بعاد ثالثة متخابصة إف التشسية السدتجامة ىي تشسية بأ :أبعاد التشسية السدتدامة
يتدع بالزبط والتشطيع والتخشيج لمسػارد وال يكفي وصف ، شار تفاعميإومتكاممة في 

إذ يتع التػضيح  ؛ا كسا يطيخ مثمث التشسية السدتجامةىحه األبعاد بأنيا متخابصة معً 
سكغ التعامل بذكل صخيح وواضح عمى أف ىحه األبعاد متخابصة ومتجاخمة ومتكاممة وي
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 (0والذكل ) ،مشطػمات فخعية لسشطػمة التشسية السدتجامة يانإاألبعاد عمى مع ىحه 
 :يػضح ذلظ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

يعج ذلظ السفيػـ الزيق  عف مفيػـ البيئة اليػـ لإ :التشسية البيئية السدتدامة
  ابل أصبح مفيػمً ، شكالو وصػره فقطأالسقرػد بو مكافحة التمػث بذتى  السزسػف 

 البعد البيئي

 تكامل الشظم البيئية-
 التشهع األحيائي -
 الظاقة اإلستيعابية -

 السهارد الظبيعية-
 قتراديد االالبع

 الشسه السدتديم-
 )كفاءة رأس السال(

 
 

 جتساعيالبعد اال

 السداواة في التهزيع-
 جتساعياالالحراك  -
 السذاركة الذعبية -
 أبعاد التشسية السدتدامة تفهيض الرالحيات-

 (0)شكل 
 أبعاد التشسية السدتدامة
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يدتػعب الخبخات الججيجة التي أنتجتيا اإلندانية في مختمف حقػؿ العمع  امخكبً 
ستثسار او ، مثل حفع األنػاع الحية، ويعالج جسيع األمػر السختبصة بالحياة، والسعخفة

يئة مغ الخكائد األساسية التي تخكد عمييا لحلظ تعج الب ،الصبيعية وغيخىا مغ األمػر
وعمى الخغع مغ عالقة اإلنداف الػثيقة  ،(54 :9101 ،)الظاىرالتشسية السدتجامة 

ولعل اضسحالؿ مشاشق  ،فإنو غالًبا ما يغفل حالة التجىػر واستغالؿ تمظ البيئة، ببيئتو
والسخمفات تسثل واستسخار تخاكع السمػثات ، وفقجاف الغصاء الشباتي، صيج األسساؾ

وفي عالع تختفع فيو مدتػيات الحياة ويدداد تعجاد  ،بعس األمثمة الػاضحة عمى ذلظ
الدكاف، فإف تحج ي ىػ كيف يعير الدكاف ضسغ نصاؽ قجرة كػكب األرض 

 .(07 :9115 ،)حدن وإمكاناتو؟

لتخبية تعج ا :الـســدـتـــدامــــــــةمــن أجـــل الـتـشـسـيــــة البيئية والتعميم الـتــربـيـــة 
وفمدفة ىجفيا تدميح اإلنداف في شتى أرجاء العالع بػ  اا وفكخً البيئية السدتجامة إتجاىً 

 فإإذ  ؛يحجد سمػكو وىػ يتعامل مع البيئة في أي مجاؿ مغ مجاالتيا( خمق بيئي)
تخاذ القخارات البيئية ميسا كاف مدتػاىا اا في مؤثخً  الخمق البيئي يجب أف يكػف عاماًل 

الخمق البيئي  ،(....تخمز مغ قسامة السشدؿ ،صيج سسظ ،شق شخيق ،بشاء مجيشة)
 ،مرظفى وجبر) معشاه أف يعي اإلنداف الػحجة والتكامل البيئي في عالسشا السعاصخ

ل التشسية السدتجامة عتخاؼ دولي مصمق بالتعميع مغ أجا ضيخ  ،(911 :9105
عقج عمى  ،لتحقيق التشسية السدتجامة اا أساسي  ا لمتعميع الجيج وميدخً ا مكػنً بػصفو عشرخً 

جتساع العالسي لمتعميع لمجسيع عتسج في االا  الحي  ،تفاؽ مدقط"اعتخاؼ "الأثخ ىحا ا
تفاؽ أىجاؼ التشسية السدتجامة الحي أعجه الفخيق التابع قتخح في ىحا االاو  ،0400

حيث أدرج الفخيق  ،لألـ الستحجة والسعشي بأىجاؼ التشسية السدتجامةلمجسعية العامة 
أنو قج تع دمج التعميع  اونخى أيًز  ،0400فييا غايات مقتخحة لخصة التشسية لسا بعج 

ة عجيجة مختبصة مغ أجل التشسية السدتجامة حتى اآلف في أ شخ وإتفاقيات عالسي
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تفاقيات ومغ ىحه اال ،لسجاؿ البيئية لمتشسية السدتجامة ومشيا ابالسجاالت الخئيد
 :واأل شخ
 تفاقية األمع الستحجة بذأف تغيخ السشاخ وبخامج عسمياا. 
 تفاقية التشػع البيػلػجي وبخامج عسميياا. 
 ( في بشاء قجرة الجوؿ والسجتسع0400-0440إشار عسل ىيػغػ لفتخة ما بيغ ) ات

 .عمى الرسػد في مػاجية الكػارث
 لعذخ لمبخامج أنساط العير السدتجامة وبخنامج التعميع في إشار عسل الدشػات ا

-0400)واإلنتاج السدتجاـ لفتخة ما بيغ ستيالؾالستعمقة بأنساط اال
 .(00 :9102 ،)اليهندكه(0400

 ،ستعخضشا السؤتسخات التي دعت لمتعميع مغ أجل التشسية السدتجامةاوبعج أف 
ندتصيع أف نصخح  السؤتسخات والجراسات التي تع متابعتيا ستشاد إلى نتائج ىحهوباال

ومغ ىحه  ،أبرز الدوافع التي أدت إلى ىيسشة فكرة التعميم من أجل التشسية اإلستدامة
 -:البػاعث ما يمي

ختالؿ ميداف استيالؾ و ما يختبط بو مغ زيادة التمػث واالالسذكل البيئي الستفاقع و  .0
عمى الجور الحيػي الحي يجب أف يمعبو التعميع بػصفو جتساعية الحي يؤكج العجالة اال

حيث يجب أف تتػفخ أدوات دقيقة  ،الخكيدة الفكخية الستقجمة في السجتسعات السعاصخة
ع مع اإلشارة إلى أف األم ،لتذخيز وبمػرة الحمػؿ عبخ تبشيو لمتخبية البيئية السدتجامة

لمتعميع مغ أجل التشسية  اا أمسي  ( "عقجً 0400-0440خحت مغ الفتخة )تاالستحجة 
التػجو الفعاؿ لتفعيل الحراع  0440تخحت الجسعية العسػمية احيث  ،السدتجامة"

الفكخي األ مسي )اليػندكػ( لبحؿ كافة الجيػد الزخورية لتحقيق تقجـ ممسػس عمى 
عالقات التعاوف والذخاكة بيغ مؤسدات  الجولي بسا يدتمدمو ذلظ مغ زيادة السدتػى 

يع إلعجاد إستخاتيجيات والتذج ،التعميع وكافة الجيات ذات الرمة في إشار تكاممي
 ستجامة عمى السدتػيات الػششية السحمية واإلقميسية.لتعميع اال
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نشا فذمشا وبذكل ذريع في حساية حقػؽ األجياؿ القادمة والسحافطة أىشاؾ إقخار ب .0
ستجامة ومياراتيا ليجافعػا خ الحي يدتمـد تعميسيع مفاىيع االاألم ،عمى مدتقبميع

 .عغ حقػقيع بأنفديع عبخ اآلليات الستاحة

تت حيث با ،عتساد األكاديسيا ال يتجدء مغ عسمية االستجامة جدءً أضحت اال .3
 استجامة وتعجه ركشً عتساد األكاديسي التخكيد عمى االالسشطسات الجولية السخمػقة لال

عتساد نو مغ الستػقع أف يعيغ االإوبحلظ ف ،ا في السسارسات السثمىأساسي  
ا لحخصيا نطخً  ،ستجامة في الجامعات وغيخىااألكاديسي عمى تجحيخ مسارسة اال

 (45-44 :9103 ،)البريدي .عتساد األكاديسيعمى حرػؿ شيادة اال

 

 
)عقد األمم الستحدة لمتعميم من أجل التشسية وقج وضع أعزاء األمع الستحجة في 

ة عمى التعميم القيام بيا لتحقيق قيم تحقيق (أدوار رئيد9113 ،السدتدامة
  -:ومغ أىع أدواره التي حجدىا العقج ىي ما يمي ،ثقافة التشسية السدتدامة

 بأف كل فخد مشا يستمظ القجرة ويتحسل مدؤولية لتحقيق  عتقادأف يخسخ التعميع اال
 .التغييخ اإليجابي عمى الرعيج السحمي والعالسي

 كػف التعميع  ،تعديد قجرات األفخاد عمى تحػيل رؤياىع لمسجتسع إلى حقيقة واقعية
 .في التحػؿ نحػ التشسية السدتجامة ىػ العامل الخئيذ

 يات وأنساط الحياة الالزمة لتأميغ مدتقبل مدتجاـيعسل عمى تعدز القيع والدمػك. 
 ي تخاذ القخارات التي تخاعاة ىػ عسمية تعمع كيفية التعميع مغ أجل التشسية السدتجام

قترادية والبيئية لكافة أفخاد السجتسع في متصمبات اإلنراؼ والستصمبات اال
 .الحاضخ واألجياؿ القادمة

 يبشي القجرة عمى التفكيخ السػجو نحػ السدتقبل. UNICCO,2005:14-15) ) 

 )نيمدػف مانجيال(ستعسالو لتغير العالماعميم ىه أكثر سالح فــتاك يسكشك الت
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 :العالقة بين عمم الجغرافية والتشسية السدتدامة

بسا إف الجغخافية ىي عمع السكاف الحي يدودنا بتفديخ مشصقي ومعقػؿ لتػزع 
فالذخرية الجغخافية تشبع مغ دراستيا لعجد كبيخ مغ السالمح  ،الطاىخات في السكاف

فسغ ىشا تأتي أىسية دراسة األبعاد السكانية ألي ضاىخة  ،والعالقات الستفخدة لمسكاف
وماييسشا في ىحا السجاؿ مػضػع التشسية بأبعاده السختمفة الحي ، عمى سصح األرض

لمجراسات الجغخافية باعتبار إف سيخمق اختالفات وتبايشات مختمفة تذكل مادة خربة 
ف التػزيع مغ السفاىيع إإذ  ؛عمع الجغخافية ىػ عمع التػزيعات كسا يحمػ لمبعس تدسيتو

في تحجيج  ثخ بالغأمغ  والتي ال يسكغ لمجغخافي أف يتخصاىا لسا ليا السيسةالجغخافية 
ليتشاوؿ خرائز ومؤشخات وضػاىخ  ؛تدعت آفاقو السعخفيةامفيػـ الجغخافية كعمع 

ولع يكغ ألحج إمكانية  ،عمى عمػـ معيشة اتمفة كانت حتى األمذ القخيب حكخً مخ
 يػف ويخى الجغخاف ،(27 :9100 ،)حدينالػلػج إلى معالسيا والخػض في غسارىا 

ف ىحه أو ، ف التشسية تعشي أفزل الدبل الستغالؿ مػارد إقميع ما لتحقيق رفاىية سكانوأ
السػارد يختمف تػزيعيا مغ نصاؽ إلى آخخ ويختمف معيا شخؽ استغالليا حدب مقجرة 

ومغ  ،ومغ ثع يشعكذ ذلظ عمى تفاوت مدتػيات نػعيات الحياة ،الدكاف عمى ذلظ
ىشا تطيخ قزية االختالفات السكانية في مدتػيات التشسية ويأتي دور الجغخافية إلبخاز 

تعشي مستمكات األقاليع السختمفة بقرج  ادتجامة جغخافي  لحا فالتشسية الس ،تمظ االختالفات
كسا تداىع الجغخافية في بمػرة التفاعل  ،حتياجات الدكاف وتحديغ مدتػياتياتػفيخ ا

ومغ ىشا ضيخت جغخافية  ،السكاني لمتشسية وما يؤدى إليو مغ أنساط مكانية مختمفة
التشسية السدتجامة التي مشيا  التشسية وىي إحجى فخوع الجغخافية البذخية التي انبثقت

تعشي استعساؿ السػارد الصبيعية بالذكل الحي يزسغ السحافطة عمى حقػؽ األجياؿ 
وربسا ، تخشيج السشاىج االقترادية واالجتساعية والتكشػلػجيةوتتصمب العسمية  ،ةالقادم

رى مغ األقوذلظ بالتخكيد عمى الحج ، اإلدارة السثمى لمسػارد الصبيعيةت عخؼ عمى إنيا 
 ،بذخط السحافطة عمى خجمات السػارد الصبيعية ونػعيتيامشافع التشسية االقترادية 
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وتعخؼ التشسية السدتجامة عمى إنيا التحػؿ إلى تكشػلػجيات أنطف وأكفأ وتقميز 
عغ إيجاد أفزل وأحدغ وأسيل  ة فزاًل استيالؾ الصاقة وغيخىا مغ السػارد الصبيعي

 .(061 :9110 ،)رشهانت والسمػثات الصخؽ لمتخمز مغ الشفايا

  :ت البحثإجـــراءا

في إعجاد البخنامج التجريبي وفق السشيج  تع عخض إجخاءات البحث مفراًل   
وفيسا يمي  ،وبعجىا تع تشاوؿ السشيج التجخيبي الحي شبق البخنامج عغ شخيقو ،الػصفي

 :شخح مفرل بحلظ

  :بشاء البخنامج التجريبيخصػات  :بشاء البرنامج التدريبي -:أوالا 

تذيخ مخحمة التخصيط لمبخنامج التجريبي إلى األنذصة العقمية التي :التـخـظـيـــــط
وىػ مجسػعة اإلجخاءات  ،تدتيجؼ التفكيخ في بشاء األىجاؼ وترسيع البخنامج

والتجابيخ التي يتخحىا السجرب لزساف نجاح ميستو وفيو تشطيع مدبق لمسعمػمات 
والخبخات والحقائق بقرج تحقيق األىجاؼ التعميسية والتخبػية التي تع التخصيط ليا 

 :يكػف التخصيط عمى مخحمتيغ ،(151 :9100 ،)الحدشي

صػة أساسية في تحجيج مدارات بشاء تعج خصػة التحميل خ -:أ. مخحمة التحميل 
البخنامج التجريبي إذ يتع عغ شخيقيا الكذف عغ األساسيات والحاجات التي يشبغي 

تحميل خرائز  ،)تحميل الػاقع التعميسي :أف تخكد عمييا مشيا ؛لمبخنامج التجريبي
  .تحميل البيئة التعميسية( ،تحميل الحاجات التجريبية ،الستجربيغ

وضع ىيكمية لمبخنامج التجريبي مغ تحجيج األىجاؼ والسحتػى  -:الترسيعب. مخحمة 
وتشطيسو وتحجيج الستصمبات الالزمة لمجمدات التجريبية وتحجيج اإلستخاتيجيات 

ويعج الترسيع "عسمية مشصقية تتشاوؿ  ،وأساليب التقػيع وأنػاعو والػسائل التعميسية
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وتصػيخه وتشفيحه بسا يتفق ويتدق  اإلجخاءات الزخورية الالزمة لتشطيع التعميع
  .(13 :0777 ،)الحيمةواألىجاؼ اإلدراكية لمتعميع" 

تحجيج األىجاؼ التعميسية  ،)عشػاف البخنامج التجريبي:خظهات مرحمة الترسيم
تحجيج التقشيات  ،إستخاتيجيات وأساليب التعميع ،تحجيج السحتػى وتشطيسو ،وصػغيا
صجؽ  ،إعجاد الجمدات ،تحجيج أساليب التقػيع ،التجريبيةتحجيج األنذصة  ،التعميسية

 .(محتػى البخنامج التجريبي

إجخاءات قبل تشفيح ) :قدست ىحه السخحمة إلى ثالثة إجخاءات ىي :الـتـشــفـيـــــــــذ
 .(نتياء البخنامجاإجخاءات بعج  ،إجخاءات أثشاء تشفيح البخنامج ،البخنامج

مغ  التقػيع قبل تشفيح البخنامج) :أنػاع مغ التقػيع وىي ثةثال عتسادا تع  :التـقــهيــــــم
التقػيع بعج  ،التقػيع في أثشاء تشفيح البخنامج ،خالؿ عخض البخنامج عمى السحكسيغ

 .(مغ خالؿ بصاقة السالحطة نتياء مغ تشفيح البخنامجاال

  :إجراءات البحث -:اثانيا 

ف أجل أا مغ ا وعمسي  مشصقي   خصػات متتالية ومتدمدمة تدمداًل  " :مشيج البحث
عتسجت الباحثة السشيج ا  ،(1 :9105 ،)جهاد" يقػـ الباحث بكتابة بحث عمسي محكع 

الػصفي لتحقيق أحج أىجاؼ البحث وىػ بشاء بخنامج تجريبي عمى وفق أبعاد التشسية 
والسشيج التجخيبي لتحقيق  ،مادة الجغخافية ئية السدتجامة لتحديغ أداء مجرسيالبي

اليجؼ الثاني لمبحث وىػ بياف فاعمية البخنامج التجريبي السبشي عمى وفق أبعاد التشسية 
 .مادة الجغخافية ئية السدتجامة لتحديغ أداء مجرسيالبي

إحجاىسا تجخيبية وأخخى  ،أ عتسج الترسيع التجخيبي لسجسػعتيغ:الترسيم التجريبي
 ،وبصاقة السالحطة لقياس األداء التجريدي لمسجرسيغ ،الزبط الجدئي ذاتضابصة 

ف السجسػعة التجخيبية تخزع لمبخنامج التجريبي في إحيث  ،واالختبار التحريمي لصمبتيع
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والصمبة الحيغ يجرسيع السجرسػف الحيغ  ،حيغ ال تخزع السجسػعة الزابصة ليحا البخنامج
يخزعػف لمبخنامج )السجسػعة التجخيبية( والصمبة الحيغ يجرسيع السجرسػف الحيغ ال 

 :(0وكسا ىػ مػضع في الذكل ) ،يخزعػف لمبخنامج التجريبي )السجسػعة الزابصة(
 

 )الستغير التابع(  الستغير السدتقل السجسهعة
ضػء أبعاد  بخنامج تجريبي في التجريبية

 التشسية البيئية السدتجامة
بصاقة مالحطة األداء  -

 التجريدي لمسجرسيغ
 -------------    الزابظة اختبار تحريمي لمصمبة -

 الترسيم التجريبي لمبحث ( 9)الذكل 

مادة الجغخافية  ػف مجتسع البحث الحالي مغ مجرسيتك :مجتسع البحث
لمسخحمة اإلعجادية وشمبتيع )الرف الخابع والخامذ األدبي( لمسجارس التابعة لسجيخية 

 (.0402-0402تخبية الخصافة الثالثة لمعاـ الجراسي)

  :عيشة البحث
وىي إحجى  اقرجي   ،عجادية )الفيحاء( لمبشاتإ اختارت الباحثة  :عيشة السجارسأ.

 ،السجارس الشيارية الحكػمية التابعة لمسجيخية العامة لتخبية بغجاد الخصافة الثالثة
  .وذلظ لعقج الجمدات التجريبية في إحجى قاعاتيا

عجد مغ مجرسيغ ومجرسات مادة الجغخافية عجدىع  اختيخ عذػائي  ا   :عيشة السجرسيغب. 
بحلظ قدست الباحثة أعجاد السجرسيغ  ،عمى حدب حجع عيشة البحث ا( مجرسً 34)

ليكػنػا السجسػعة التجخيبية الحيغ سػؼ يتع تصبيق البخنامج  ا؛مجرسً ( 00إلى )
( البقية سيسثمػف السجسػعة الزابصة التي لغ 00أما اؿ ) ،التجريبي السقتخح عمييع

  .يصبق عمييا البخنامج السقتخح
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 ،( مغ شمبة كل مجرس ضسغ عيشة البحث04) اختيخ عذػائي  ا   :ج. عيشة الصمبة
( شالب لمسجسػعة 004( لمسجسػعة التجخيبية و)004وبحلظ قدست الباحثة )

 .يغالزابصة لكل مغ الرفيغ الخابع والخامذ األدبي
بيجؼ التحقق مغ الدالمة الجاخمية حخصت  :التكافؤ بين السجسهعتين

في عجد مغ  السجسػعتي البحث إحرائي  اء تكافؤ الباحثة قبل البجء بالتجخبة عمى إجخ 
ار العذػائي بختخ في نتائج التجخبة بالخغع مغ االالستغيخات التي تعتقج إنيا قج تؤث

 ،الذيادة ،الجشذ ،)سشػات الخجمةلمسدرسين  :و ىي كاآلتي ،ألفخاد كل مجسػعة
 ،درجات الكػرس األوؿ ،العسخ الدمشي ،لمصمبة )الحكاء ،(دورات التأىيل التخبػي 

 .ف متكافئتيغ في ىحه الستغيخاتاوكانت السجسػعت ،السعخفة الدابقة(

لزبط الستغيخات الجخيمة أجخت الباحثة التكافؤ  :ضبط الستغيرات الدخيمة
إال إنيا ، اإلحرائي بيغ مجسػعتي البحث )التجخيبية والزابصة( في بعس الستغيخات

أثخ عجد مغ الستغيخات الجخيمة في سيخ التجخبة التي أشارت حاولت قجر اإلمكاف تفادي 
حتى يسكغ ، السرادر والجراسات الدابقة إلى أنيا قج تؤثخ في إجخاءات البحث التجخيبي

فقط إلى أثخ الستغيخ  ي ي قج تحرل في الستغيخ التابع تعد أف نؤكج أف التغيخات الت
تخزع لتأثيخ ، كسجسػعة تجخيبيةختيار أحجاىسا اومغ ثع في نتائجيا فتع ، السدتقل

ال تخزع لتأثيخ الستغيخ السدتقل شخط أف تتعخض ، الستغيخ السدتقل واألخخى ضابصة
 .ستثشاء تأثيخ الستغيخ السدتقلامجة التجخبة إلى الطخوؼ نفديا ب السجسػعتيغ خالؿ

 :وفيسا يأتي إجراءات ضبط عدد من ىذه الستغيرات

ف جسيع وذلظ أل ؛أثخ عمى نتائج التجخبة لع يكغ ليحا العامل :عامل الشزج -
 وبيحا تع ضبط ىحا الستغيخ.الستجربيغ يخزعػف لعػامل واحجة و أعسارىع متقاربة 

ولع يتعخض البحث الحالي لحػادث مراحبة أو حادث  :الحػادث السراحبة -
 .يعخقل سيخه لحا لع يكغ ليحا العامل أثخ في الستغيخ
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حاالت الغياب أو عجـ اإللتداـ بحزػر الجمدات تعخض لبعس :نجثار التجخيبياال -
باحثة بتفادي ىحا األمخ عغ شخيق وقج قامت ال ،مغ قبل بعس مغ الستجربيغ

ستبعادىع مغ عيشة البحث لمسحافطة عمى سالسة سيخ التجخبة و ضساف صحة ا
 .نتائجيا

)التجخيبية إستعسمت الباحثة أداة القياس نفديا عمى مجسػعتي البحث  :أداة القياس -
 .عمى نتائج البحث المديصخة عمى ىحا الستغيخ وحفاضً  والزابصة( وذلظ

تع ضبط ىحا الستغيخ مغ خالؿ إجخاءات التكافؤ الحي أجختو  :ختيار أفخاد العيشةا -
دورات التأىل  ،الجشذ ،الباحثة بيغ مجسػعتي البحث في متغيخات)سشػات الخجمة

 الذيادة(. ،التخبػي 
السادة بعج تعخضيع  مغ أجل التحقق مغ أداء مجرسي :البــحــــــــثأداتا 

 ،لمستغيخ السدتقل )البخنامج التجريبي السقتخح في ضػء أبعاد التشسية البيئية السدتجامة(
والتي  ،عتسجت الباحثة أسمػب السالحطة السباشخة التي تعج مغ أدوات البحث العمسيا 

انات بتدجيل تقجيخات األداء عمى وفق مدتػيات يتسكغ الباحثة مغ خالليا جسع البي
بشاء بصاقة السالحطة بسا يتشاسب وقج قامت الباحثة  ،التقجيخ السحجدة في البصاقة

مػزعة بثالثة مجاالت ىي  ،( فقخة04وتحتػي البصاقة عمى ) ،ىجؼ البحث
إذ وضع لكل فقخة خسدة بجالئل  ؛التقػيع( ذو التقجيخ الخساسي ،التشفيح ،)التخصيط

 ،0 ،3 ،0 ،0وزف كل بجيل ىػ )و  ،( اػؿ ~ وسط ~ جيج ~ جيج جج  ضعيف ~ مقب)
مغ فقخات البصاقة في كل مغ  وقج قامت الباحثة التعجيل عمى بعس ،عمى التػالي( 0

 ،التقػيع( بسا يتشاسب مع أبعاد التشسية البيئية السدتجامة ،التشفيح ،)التخصيط مجاؿ
ا يتدع بالسػضػعية والذسػلية والرجؽ تحريمي   اعجاد إختبارً إحلظ قامت الباحثة بوك

فاعمية الستغيخ السدتقل وىػ البخنامج )لصمبة مجسػعتي البحث لسعخفة ، والثبات
رفع مدتػى الستغيخ التابع )في ( التجريبي السقتخح وفق أبعاد التشسية البيئية السدتجامة

لمعاـ  ،لمرف الخامذ والخابع األدبي( دة الجغخافيةالثاني وىػ التحريل في ما
ػعة التجخيبية أي بعج خزػع ( التي خزعت لو السجس0402-0402) الجراسي
 مقارنة  ،مادة الجغخافية لمبخنامج التجريبي وفق أبعاد التشسية البيئية السدتجامة مجرسي
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الحالي الس قخ مغ ستسخوا عمى أتباعيع لمبخنامج التقميجي المسجسػعة الزابصة الحيغ 
 .قبل وزارة التخبية في تجريديع لسادة الجغخافية

 ( ستشتاجات والتهصيات والسقترحات)عرض الشتائج وتفديرىا واال

 :عغ شخيق التحقق مغ فخضيات البحث وكسا يأتي :عرض الشتائج :أوالا 

( بيغ متػسط أداء 4040ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) -
ولسعخفة  ،عيشة البحث في بصاقة السالحطة بيغ التصبيقيغ القبمي والبعجي مجرسي  

صحة الفخضية الرفخية تع إعتساد إختبار ولكػكدغ لسعخفة الفخؽ بيغ التصبيقيغ 
وكانت  ،القبمي والبعجي لعيشة مجسػعة البحث الحيغ شاركػا في البخنامج التجريبي

 :(0الشتائج كسا ىػ مػضح في ججوؿ )
نتائج اختبار ولكهكدن ألداء مدرسي عيشة البحث في بظاقة السالحظة  (0جدول )

 القبمي والبعدي
 

 
 اإلختبار

عدد 
 السدرسين

الستهسط 
 الحدابي

نحراف اال 
 السعياري 

مدتهى الداللة  قيسة ولكهكدن
 الجدولية السحدهبة (1,13عشد )

 السجسػعة التجخيبية
  القبمي

00 
 

043 03002  
6 

 
00 

ًا إحرائي  دالة 
سرمحة اإلختبار ل

 02000 064073 البعجي البعجي
 السجسػعة الزابصة

  القبمي
00 
 

04006 0007  
60 

 
00 

 غيخ دالة 
 اً إحرائي  

 03 77003 البعجي
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( 6يتبيغ أف القيسة السحدػبة الختبار ولكػكدغ لمسجسػعة الجخيبية يداوي )
( وبيحا تخفس الفخضية الرفخية وتقبل 00)وىي أصغخ مغ القيسة الججولية البالغة 

داللة إحرائية بيغ السالحطة القبمية والبعجية  يإذ تبيغ وجػد فخؽ ذ ؛الفخضية البجيمة
وىحا يجؿ عمى فاعمية  ،( ولسرمحة السالحطة البعجية4040عشج مدتػى داللة )

مادة الجغخافية في  تحديغ األداء التجريدي لجى مجرسيالبخنامج التجريبي السقتخح في 
فيتبيغ مغ  ،أما بالشدبة لمسجسػعة الزابصة ..بعاد التشسية البيئية السدتجامةضػء أ

ولكػكدغ لمسجسػعة الزابصة  ختبارأف القيسة السحدػبة ال ،الججوؿ أعاله
وبحلظ تقبل الفخضية  ،(00( وىي أكبخ مغ القيسة الججولية البالغة )00)يداوي 

داللة إحرائية بيغ السالحطة  يإذ تبيغ عجـ وجػد فخؽ ذ ؛الرفخية وتخفس البجيمة
وىحا يجؿ عمى  ،( بتقارب نتائج االختباريغ4040القبمية والبعجية عشج مدتػى داللة )

تباعو لألداء التقميجي اػ عميو بجوف تغييخ كبيخ في إشار بقاء أداء السجرس عمى ما ى
 .في التجريذ

( بيغ متػسط أداء 4040لة )مدتػى دالال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج  -
ومتػسط أداء  ،السجسػعة التجخيبية الحيغ خزعػا لمبخنامج التجريبي مجرسي
السجسػعة الزابصة الحيغ لع يخزعػا لمبخنامج التجريبي في بصاقة  مجرسي

عتساد اختبار ماف وتشي لسعخفة الفخؽ بيغ ا ولسعخفة صحة الفخضية تع  .السالحطة
وكانت  ،أداء التجريذيبية والزابصة في بصاقة مالحطة لتجخ أداء السجسػعة ا

 :(0) الشتائج كسا ىػ مػضح في ججوؿ
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 ختبار مان وتشي لدرجات مدرسي عيشة البحث التجريبيةانتائج  (9جدول )

 والزابظة في بظاقة السالحظة

وىي أصغخ مغ قيسة ماف وتشي  ،(00يتبيغ أف قيسة ماف وتشي السحدػبة )
إذ تبيغ  ؛بيحا تقبل الفخضية البجيمة وتخفس الفخضية الرفخية ،(23الججولية البالغة )

داللة إحرائية بيغ أداء مجرسي السجسػعة التجخيبية والزابصة عشج  يوجػد فخؽ ذ
وىحا يجؿ عمى فاعمية البخنامج  ،( ولسرمحة السجسػعة التجخيبية4040مدتػى داللة )

مادة الجغخافية في ضػء  يسالتجريبي السقتخح في تحديغ األداء التجريدي لجى مجر 
 .أبعاد التشسية البيئية السدتجامة

( بيغ متػسط 4040ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )
ومتػسط  ،السجسػعة التجخيبية الحيغ خزعػا لمبخنامج التجريبي درجات شمبة مجرسي
جريبي في السجسػعة الزابصة الحيغ لع يخزعػا لمبخنامج الت درجات شمبة مجرسي

( T-testختبار التائي )التع إعتساد ا ،ولسعخفة صحة الفخضية .اإلختبار التحريمي
تجخيبية السجسػعة ال لفخؽ بيغ متػسط درجات شمبة مجرسيلعيشتيغ مدتقمتيغ لسعخفة ا

وكانت  ،ختبار التحريميومتػسط درجات شمبة مجرسي السجسػعة الزابصة في اال
 .(3)الشتائج كسا ىػ مػضح في الججوؿ 

 

 السجسهعة

عدد 
 السدرسين

الستهسط 
 الحدابي

 لمرتب

مجسهع 
 الرتب

مدتهى  قيسة مان وتشي
الداللة عشد 

(1,13) 
 الجدولية السحدهبة

  330 00046 00 التجخيبية

00 

 

23 

دالة 
 اإحرائي  

لسرمحة 
 التجخيبية

 033 2026 00 الزابصة
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البحث التجريبية  ختبار التائي لستهسط درجات طمبة مدرسي عيشةنتائج اال( 1جدول )
 ختبار التحريميوالزابظة في اال

عدد  السجسهعة
 الظمبة

الستهسط 
 الحدابي

نحراف اال 
 السعياري 

درجة 
 الحرية

القيسة 
التائية 
 السحدهبة

القيسة 
 التائية

 الجدولية

مدتهى 
الداللة عشد 

(1,13) 
 الرف الخابع األدبي

 20 التجخيبية
 

30000 0   
002 

 
 

 
04000 

 
0076 

دالة 
 اإحرائي  

لسرمحة 
 التجخيبية

 6040 06043 20 الزابصة

 الرف الخامذ األدبي
 0000 20 التجخيبية

 
0002  

002 
 

 
2000 

 
0076 

دالة 
 اإحرائي  

لسرمحة 
 التجخيبية

 2000 33020 20 الزابصة

يتبيغ أف القيسة التائية السحدػبة لستػسط درجات  ،امغ الججوؿ السحكػر آنفً 
وىي أكبخ مغ القيسة التائية الججولية البالغة  ،(04000شمبة الرف الخابع ىي )

إذ تبيغ وجػد فخؽ  ؛وبيحا تقبل الفخضية البجيمة وتخفس الفخضية الرفخية ،(0076)
ػعة التجخيبية ودرجات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات شمبة مجرسي السجس يذ

( ولسرمحة السجسػعة 4040السجسػعة الزابصة عشج مدتػى داللة ) شمبة مجرسي
سقتخح في تحديغ تحريل شمبة وىحا يجؿ عمى فاعمية البخنامج التجريبي ال ،التجخيبية

 .يغ خزعػا لمبخنامج التجريبيمادة الجغخافية لمرف الخابع األدبي الح مجرسي

القيسة التائية السحدػبة لستػسط درجات شمبة الرف الخامذ األدبي ىي  أما
وبيحا تقبل الفخضية  ،(0076وىي أكبخ مغ القيسة التائية الججولية البالغة ) ،(2000)
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داللة إحرائية بيغ متػسط  يإذ تبيغ وجػد فخؽ ذ ؛البجيمة وتخفس الفخضية الرفخية
درجات شمبة مجرسي السجسػعة التجخيبية ودرجات شمبة مجرسي  السجسػعة الزابصة 

وىحا يجؿ عمى فاعمية  ،( ولسرمحة السجسػعة التجخيبية4040عشج مدتػى داللة )
مادة الجغخافية لمرف  سقتخح في تحديغ تحريل شمبة مجرسيالبخنامج التجريبي ال

 .حيغ خزعػا لمبخنامج التجريبيالخامذ األدبي ال

 :تفدير الشتائج -اثانيا 

في ضػء الشتائج استشتجت الباحثة أف البخنامج التجريبي القائع عمى أساس  
مادة  مية إيجابية في تحديغ أداء مجرسيأبعاد التشسية البيئية السدتجامة لو فاع

 :وتعدى الباحثة ىحه الشتيجة إلى ،وتحريل شمبتيع الجغخافية لمسخحمة اإلعجادية

 تفدير الشتائج الستعمقة بالفرضية األولى: 

الجغخافيػػػػػة عمػػػػػى مػضػػػػػػعات البخنػػػػػامج والعسػػػػػل عمػػػػػى  ف عسميػػػػػة تػػػػػجريب مجرسػػػػػيإ .0
تشفيػػػػػػحىا فػػػػػػي أثشػػػػػػاء التػػػػػػجريب قػػػػػػج زودىػػػػػػع بسجسػعػػػػػػة مػػػػػػغ الخبػػػػػػخات والسعمػمػػػػػػات 

 .والسيارات التعميسية التي ساعجت عمى تشسية وتحديغ أدائيع التجريدي
ػػػػػ ،ف التػػػػػجريذ فػػػػػي ضػػػػػػء أبعػػػػػاد التشسيػػػػػة السدػػػػػتجامةإ .0  اتجعػػػػػل مػػػػػغ التجريدػػػػػي م مس 

. .. التكشػلػجيػػػػػػػة.قترػػػػػػػادية. اال.جتساعيػػػػػػػة. اال.اة )البيئيػػػػػػػةبجسيػػػػػػػع محػػػػػػػاور الحيػػػػػػػ
الدياسػػػػػية( وبالتػػػػػالي تحدػػػػػيغ مدػػػػػتػى أدائيػػػػػع التجريدػػػػػي وإيرػػػػػاؿ السعمػمػػػػػة إلػػػػػى 

 .شالبو بذكل أكثخ فاعمية

ائج عجـ فقج تبيغ مغ خالؿ الشت :أما فيسا يتعمق بالذق الثاني لمفخضية األولى
بعج قياس أدائيع  ،صة في أدائيع التجريديالسجسػعة الزاب وجػد فخؽ بيغ أداء مجرسي

 :وىحا يجؿ عمى أف ،مغ خالؿ بصاقة السالحطة القبمية والبعجية
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ػ ججيج ومدتحجث في البخنامج التقميجي الستبع ال يعسل عمى إضافة كل ما ى. 0 
 .السادة  مغ أجل تحديغ أداء مجرسيعالع التجريذ 

 .لتداـ السجرس بأداء محجد في التجريذاية األساليب التجريدية الستبعة و محجود. 0  

 تفدير الشتائج الستعمقة بالفرضية الثانية: 

البخنامج التجريبي  يع الستبع بتقجيعئتذجيع السجرسيغ عمى التغييخ في نسط أدا .0
 ،تجاىات العالسية الججيجة في التجريذمجسػعة مغ السعارؼ واالالسقتخح ليع 

دور  نتباىيع إلى دورىع وادتجامة في الجغخافية مسا يدتجعي وأىسية التشسية الس
  .مادتيع في تحقيق األىجاؼ العالسية الدائجة

مغ مجرس يعسل عمى تحفيع  ،مادة الجغخافية التغييخ في سمػكيات مجرسي .0
ا ا وإجتساعي  يقػد أنذصة مدتجامة مشتجة بيئي   إلى مجرس ،الستعمسيغ باإلجبار

 .ـ دوره ورسالتو في التجريذبسا يخج اوإقترادي  

 تفدير الشتائج الستعمقة بالفرضية الثالثة: 

 .خخوج الستعمسيغ مغ قالب الشسصية في تشاوؿ السادة الجراسية .0

. .. والبيئية.جتساعيةضيف القزايا السحمية الدائجة )االعسل السجرس عمى تػ  .0
وإيجاد الحمػؿ السشاسبة ليا عغ شخيق مذاركة  ،قترادية( في درس الجغخافيةواال

 .الستعمسيغ في ذلظ
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 :الــتــهصـيـــــات -اثالثا 

بحسمة التخبية والتعميع مغ أجل  ءوالبج ،العسل عمى تغييخ التػجو التخبػي الدائج .0
 التشسية السدتجامة.

التخمي عغ الشطخة لمسجرسة عمى إنيا مؤسدة تخغع الصالب عمى الحفع ودور  .0
والعسل عمى خمق مؤسدة تخبػية مدتجامة  ،السجرس فييا ىػ التمقيغ والتػبيخ

 مشتجة تعكذ نتاجيا لمسجتسع السحمي.
ألثخه  ،مادة الجغخافية لبيئية السدتجامة في تجريب مجرسيعتساد بخنامج التشسية اا  .3

 مغ ،الػاضح في تحديغ أدائيع التجريدي وبالتالي رفع مدتػى تحريل شمبتيع
 .ورش العسل والشجواتخالؿ إقامة الجورات التجريبية و 

تغييخ وتصػيخ السشياج السجرسي والعسل عمى جعمو متكامل مع أسذ وأىجاؼ  .0
 .ورؤيا التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة

كسا ىػ الحاؿ في مختمف الجوؿ  ،تحديغ وضع السجارس لتكػف مجارس مدتجامة .0
إلى  وتجعػ ،مجارس مدتجامة متكػنة مغ مػاد مدتجامةفتتاح ااألوربية التي عسمت عمى 

 .يقجر بيئتو ويحافع عمييا فعاليتيا وأنذصتيا لخمق جيل واع   اإلستجامة في مختمف
 :الـسقـتــرحـــات

إجخاء دراسات تجريبية مساثمة لمسجرسيغ في أقداـ عمسية وإندانية أخخى في  .0
 كميات التخبية.

. .جتساعية. اال.ألبعاد التشسية السدتجامة )البيئية اإجخاء دراسات تجريبية وفقً  .0
 .تباع أثخىا في األداء التجريدي لسػاد ومخاحل مختمفةاو  ،قترادية(اال

تباع أثخىا في متغيخات او  ،ألبعاد التشسية السدتجامة اإجخاء دراسات تجريبية وفقً  .3
 .( . وغيخىا.الجافعية ،الحكاء ،ججيجة )التفكيخ

 .الجغخافية لسخاحل التعميع السختمفة وفق أبعاد التشسية السدتجامةتحميل كتب مادة  .0
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 :والسراجعالسرادر 
. .. أبعادىا.التشسية السدتجامة مفيػميا :(0402)ياسسيغ مجحت دمحم ، مجحت، أبػ نريخ .0

 .مرخ، القاىخة، السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ، 0ط، مؤشخاتيا
فاعمية بخنامج تجريبي مقتخح في اكتداب السيارات  :(0403)مشتيى فيج بخيدع ، األزيخجاوي  .0

 ،كمية التخبية ابغ رشج ،بغجادجامعة ، ي المغة العخبية في ضػء حاجتيعالتعميسية عشج معمس
 .أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة

. مجخل تكاممي لسفاىيع االستجامة وتصبيقاتيا مع .التشسية السدتجامة :(0400)عبج هللا ، البخيجي .3
 الخياض.، دار العبيكاف، 0ط، عمى العالع العخبيالتخكيد 

 .جامعة بابل ،كمية اآلداب ،مشيج البحث :(0402عمى سجاد جعفخ ) ،جػاد .0
، البيئة والتشسية السدتجامة اإلشار السعخفي والتقييع السحاسيبي :(0442)أحسج فخغمي ، حدغ .0

 .مرخ، القاىخة، مخكد تصػيخ الجراسات العميا والبحػث
 .مرخ، القاىخة، جامعة حمػاف، مفاىيع التشسية والتشسية السدتجامة :(0406)فؤاد حديغ ، حدغ .6
 جامعة بغجاد.، ق تجريذ الخياضياتئالسشاىج وشخا :(0400)غازي خسيذ ، الحدشي .2
وقائع السؤتسخ العمسي ، جل التشسية السدتجامةأالتخبية مغ  :(0400)إخالص عمي ، حديغ .2

 .العخاؽ –جامعة ديالى ، األساسيةكمية التخبية ، الخابع
 .عساف، دار السديخة، 0ط ،( نطخية ومسارسة)الترسيع التعميسي  :(0777)دمحم ، الحيمو .7

. أسذ إعجاده .معمع القخف الحادي والعذخيغ :(0447)شارؽ عبج الجليسي ، ىادي مذعاف، ربيع .04
 .عساف، مكتبة السجتسع العخبي، 0ط، وتأىيمو

جامعة ، 0ط، دراسة في عمع االجتساع –البيئة والسجتسع  :(0440)عبج الحسيج أحسج ، رشػاف .00
 اإلسكشجرية.

دار السديخة لمشذخ والتػزيع ، 0ط، ترسيع البخامج التجريبية :(0400)بالؿ خمف ، الدكارنو .00
  .عساف، والصباعة

، 0ط، لشطخية والتصبيقالتشسية السدتجامة في البمجاف العخبية بيغ ا :(0403)قادري دمحم ، الصاىخ .03
 .بيخوت، مكتبة حدغ العرخية

دار الجكتػر لمعمـػ اإلدارية ، 0ط، التشسية السدتجامة والتكاليف البيئية :(0400)سالع دمحم ، عبػد .00
 .بغجاد، واالقترادية
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" السياـ التخبػية لسعمسي العمـػ في نذخ الػعي البيئي عمى وفق  :(0400)ىالة مجيج ، عمي .00
رسالة ماجدتيخ غيخ ، جامعة ديالى، كمية التخبية األساسية، التشسية البيئية السدتجامة "ات متصمب

 .مشذػرة
، دار أسامة لمشذخ، 0ط، التخبية البيئية واستخاتيجيات تجريديا، (0400)وليج رفيق ، العياصخة .06

 .عساف
التشسية السدتجيسة فمدفتيا وأساليب تخصيصيا  :(0404)ماججة أبػ زنط  ،عثساف دمحم، غشيع .02

 .عساف، دار صفاء لمشذخ، 0ط، وأدوات قياسيا
 ،3ط ،(: الجغخافية الصبيعية لمرف الخامذ األدبي0406وآخخوف ) ،أياد عاشػر ،الصائي .02

 .العخاؽ -بغجاد ،مصبعة الذخكة العامة لمشقل البخي 
 ةقخاءات نطخي)في سػسيػلػجيا التشسية  :(0402)وليج عبج جبخ ، عجناف ياسيغ، مرصفى .07

 .العخاؽ، بغجاد، دار الكتب والػثائق، 0ط، (ةوخبخات تصبيقي
مخايا سػسيػلػجية الذباب والبيئة )ججؿ التسكيغ  :(0406)عجناف ياسيغ وآخخوف ، مرصفى .04

 .العخاؽ، بغجاد، دار الكتب والػثائق، 0ط، (والتدكيغ
، اإلنجازات، الكػارث، السكػنات :البيئة العخاقيةمػسػعة ) :(0404)سميع وآخخوف ، مصخ .00

 –جيشيف ، ميدوبػتاميبيا–مخكد دراسات األمة العخاقية ، 0ط، (السقتخحات، الػثائق، السؤسدات
 .لبشاف، بيخوت، دار الكمسة الحخة، بغجاد

 التخبية مغ أجل التشسية :(0403)مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمع والثقافة ، اليػندكػ .00
 .الػدائع اليابانية، السدتجامة

السؤتسخ العالسي لمتعميع مغ  :(0400مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمع والثقافة )، اليػندكػ .03
ناغػيا بذأف التعميع مغ أجل التشسية  –إعالف آيذي، الياباف، 0400 –جل التشسية السدتجامة أ

 .السدتجامة
24. UNICCO (2005) agenda items 5 and 6, unece strategy for education for 

sustainable development, cep, ac.13. 2005.3. rev.23 march. 
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