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�س ا��غرافيا لتنمية الوعـي بأ�عــاد  � تد�رفاعليـة استخدام اس$#اتيجية التعلم ا��دمي 

(ــة لدى طــالب املرحلـة الثانو(ــة   ورال$#بـيـة املر

، عبد ا�:فيظ دمحم عبد الرحمن عA@?<، أحمـد عبـد ا�:ميـد حـافظ خالد ع7� دمحم عقي34
 أبو Eشيمة

ر التدقسم املناFG وطر Eر،�س بOلية ال$#بية بتفNنا Mشرافق M ز جامعة  
  khaledokaiby.26@azhar.edu.eg: البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  :املستخلص

�س ا�: اسـ��دف البحــث التــا�� *غرافيــا ر'عـرف فاعليـــة اســتخدام اسـ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي �ـ� تــد

ـــة لــدى طــــالب املرحلـــة الثانو-ــــة، واتبــع الباحــث املــن/. التجر-,ــ+  -ـ ـــة املر ـــاد ال! بيـ ورلتنميـة الوعـــي بأ?عـ

لطالبــــا مــــن طــــالب الــــصف Lو ) 30(تــــصميم اF*موعــــة الواحــــدة، وتDونــــت مجموعــــة البحــــث مــــن 
ً

، واشــتملت أدوات ومــواد البحــث عPــ� ور-ــة، مقيــاس للــو�W بأ?عــاد قائمــة بأ?عــاد ال! بيــة املر: يالثــانو

ت نتائج البحث إ�� -ة، واس! اتيجية التعلم ا��دمي، ودليال للمعلم، وأشا رال! بية املر قوجـود فـر : ور

جـــات أفـــراد مجموعـــة البحـــث �ـــ� التطبيـــق القبPـــ� والبعـــدي ملقيـــاس  ردال إحـــصائيا بـــaن متوســـطي د
ً

ــ -ـــة لـــصا�c التطبيـــق البعـــدي ممـــا يـ دل عPـــ� فاعليـــة اســـ! اتيجية الـــتعلم ورالـــو�W بأ?عـــاد ال! بيـــة املر

ة deتمــام بتطبيــق الــتعلم ا��ــدمي �ــ� 'علــيم و'علــم ا�*غرافيــا �ــ�  ورا��ــدمي، وأوiــgh البحــث بــضر

-ب و'ــj*يع  راملراحــل التعليميــة ا�Fتلفــة؛ إلضــفاء ا�oيــاة عPــn موضــوعا�lا اF*ــردة، وdeتمــام بتــد

مي وeســـتفادة م�wـــا، وdeتمـــام بvنميـــة معلuـــ+ ا�*غرافيـــا عPـــn اســـتخدام اســـ! اتيجية الـــتعلم ا��ـــد

-ة   .ورالو�W بأ?عاد ال! بية املر

-ة ،التعلم ا��دمي :الOلمات املفتاحية -ة الو�W ،ورال! بية املر   . وربأ?عاد ال! بية املر
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ABSTRACT 

This research aimed at identifying the effectiveness of using the 
service learning strategy in teaching geography to develop awareness 

of the dimensions of traffic education among secondary school 
students. The researcher followed the experimental approach (one 

group design). The research group consisted of (30) students from the 
first year of secondary school. The research tools and materials 

included: a list of the dimensions of traffic education, a scale of 
awareness of the dimensions of traffic education, a service learning 

strategy, and a guide for the teacher. The results revealed that there is a 

statistically significant difference between the mean scores of the 

research group members in the pre and post administration of the 

measure of awareness of the dimensions of traffic education in favor 

of the post application, which indicates the effectiveness of the service 

learning strategy. The research recommended the necessity of paying 

attention to the application of service learning in teaching and learning 

geography in the different educational stages and to train and 

encourage geography teachers to use and benefit from the service-

learning strategy, and to develop awareness of the dimensions of 

traffic education. 

Keywords: Service Learning, Traffic Education, Awareness of the 

Dimensions of Traffic Education. 
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  :مقدمة

تباطـــا بواقـــع اF*تمـــع ومـــشكالتھ  اســـية صـــلة وا 'عت�ـــ  مـــادة ا�*غرافيـــا مـــن أك{ـــ  املـــواد الد
ً

ر ر
 ملا تتصف بھ من طبيعة تطبيقية، تتطلب مشاركة الطـالب مباشـرة �ـ� مـشكالت وقـضايا وتحدياتھ

ناF*تمـع الــذي �ع�ــشو فيــھ، و�عت�ـ  إعــداد املــواطن الــصا�c القــادر عPـn املــشاركة �ــn بنــاء مجتمعــھ 
dم  �ــــn تنميـــة شــــعو الطــــالب بــــدو رمـــن dLــــداف ال�ــــ+ 'ـــس�n إل��ــــا منــــا�. ا�*غرافيــــا؛ حيـــث 'ــــس�م  ر

ــــيا eجتمـــــــا�W وت ـــــع سياســـ اك مـــــــا يجـــــــر �ـــــــn اF*تمــ ة عPـــــــn اد Dـــــــو-ن ال�jـــــــصية eجتماعيـــــــة القـــــــاد
ً

ي ر ر
ًواقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ولذلك تتعدد أdداف ا�*غرافيا نظـرا لتعـدد مجاال�lـا فم�wـا مـا ��ـتم  ً ً ً

بــالتعرف عPــn أنــواع وســائل النقــل واملواصــالت بأشــDال�ا ا�Fتلفــة ومــا يتعلــق ��ــا مــن قواعــد وآداب 
-ة و-ظ�ر ذلك جليا �n ا�*غرافيا eقتصاديةورمر

ً
 .  

ر  ة توعيــة الطــالب بقواعــد املــر وونظــرا ألن التعامــل اليــومي مــع وســائل النقــل يفــرض ضــر رو ً

   : بما يnP)45، 2010(منظمة Mمم املتحدة وآدابھ، فقد أوصت 

-ة بال! بية الو�W لحو ّالفعال التعليم تقديم -  ، وراملر   .ائقaنوالس والشباب رل�*م�و

-ة سياسة ذات أولو-ة -   .ور جعل ال! بية املر

 واملـواطنaن Lطفـال ذلـك �ـ� بمـا ل��طـر، املعرضـaن قالطـر ملـستخدمي ًأمنـا أك{ـ  قالطـر  جعـل      -
اجات وقائـدي 'عمـل بمحـرك، ال ال�ـ+ املركبـات ومـستخدمي واملـشاة الـسن كبـار  رالـد

-ة     .�عاقة يذو من و��Lاص رالبخا

يـة �ـn تDـو-ن eتجاdـات و'عـديل ?عـض�ا، ومعا�*ـة الـسلوكيات  التعليمية أdموللمؤسسات
ر وآداب  -ة بما تتضمنھ من قانو املر والسلبية، حيث إن إدخال محتو 'عليu+ ��تم بال! بية املر نو رى
اســـية  -ـــة �ـــ� املنـــا�. الد ات املر روقواعـــد الـــسa  �ـــn الطـــر والـــدالالت ا��اصـــة بالعالمـــات و�شـــا ر ور ق

-ة لدى الطالب، وتDو-ن اتجاdات ايجابية 'عاونية يمكن أن � جة كبa ة �n خلق ثقافة مر رس�م بد ور
-ة ر، باإلضافة لتنمية و�W املتعلمaن باملشDلة املر جال املر رمع  ور   )18، 2010:دمحم بيان( .و

-ـــة  ة deتمــام بال! بيـــة املر اســـات والبحـــوث الــسابقة إ�ـــn ضـــر ت كثaـــ  مــن الد روقــد أشـــا ر ر ور و
 nـPتنمي��ـا عنـد التالميـذ مثـلوالعمـل ع : )Gharaibeh, and Abu Abdo, 2011 ؛Truls, et al: 

(ة الغامدي و عبt# أمtنGuo, et al: 2014 ؛ Jain, et al: 2012 ؛  2012   ).2015:ز؛ فو

 .�-ـة، حيــث إن ا�*غرافيـا مــن أك{ـ  املنــا تباطـا وثيقــا بـaن ا�*غرافيــا وال! بيـة املر روdنـاك ا ور ً ً

-ــــة صـــلة بمـــشكالت وقـــضا وريا الب�ئـــة واF*تمــــع، ومـــن أdـــم dـــذه القــــضايا مـــا يـــرتبط باملـــشكالت املر
ات وكـذا الـضوضاء النـاتج  اك ذلـك مـن خـالل تـأثر الب�ئـة ?عـوادم الـسيا سائل النقل، و-مكن إد رو ر و
ا سلبية عnP ا�oالة ال¤oية العامة لإل¢سان، كما أن املناخ يؤثر  ر والذي لھ آثا دحام املر e عن

ً
ر يز و

ة خــالل فـصل الــصيف، وعنــد dبــوب عPـn قيــا جـات ا�oــرا تفــاع د ات وعPـn الطــر عنــد ا ردة الــسيا ر ر قر
-ـــــة للـــــسائقaن، وعنـــــد  ـــد تDـــــو الـــــضباب وانخفـــــاض مـــــستو الر ؤالر-ـــــاح والعواصـــــف الرمليـــــة، وعنــ ى ن
-ــة أمــام قائــدي املركبــات وتــؤدي إ�ــd nبــوط ?عــض  ؤســقوط Lمطــار �ــ� فــصل الــشتاء ممــا 'عــو الر ق

ات واملنعطفات قالطر وإحداث 'شققات �� �س عnP القيادة و»األخص �� املنحد را، كما تؤثر التضا ر
 nـــPانية والتخطـــيط العمرا¢ــي يــؤثران عDــ ة باملنــاطق املرتفعــة وا�*بليـــة، كمــا أن الكثافــة الــسaا��ط
تفاع معدالت الـدخل ف��ـا وتزايـد  جة كبa ة وا -ادة عدد سDان املدن بد -ة، حيث إن  را�oركة املر ر ز ور

-ـادة ا�oاجـة إ�ـn وسـائل L¢شطة eق تفاع حركة التنقل ومن ثم  زتصادية ف��ا فقد أدى ذلك  إ�n ا ر
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-ــــة، Lمـــر الـــذى �ــــستوجب البحـــث عــــن  -ـــادة ا�oـــوادث املر رالنقـــل ا�Fتلفـــة ممــــا قـــد ي! تـــب عليــــھ  وز
ر والب�ئــة ال�ــg �ع�ــشو ف��ــا،  �ــسية تــر»ط بــaن توعيــة الطــالب بقواعــد وآداب املــر ناســ! اتيجيات تد و ر

  .  اس! اتيجية التعلم ا��دميوم�wا 

�س ا��ـدمي حيــث �عـرف  سـالم القحطــاwي رومـن بـaن dـذه eســ! اتيجيات اسـ! اتيجية التـد
ـh+ الــذى ��ــدف :  الـتعلم ا��ــدمي بأنـھ)58، 2002( راســ! اتيجية �lــتم بـالطالب وتــرتبط بــاملن/. املد

ســة الطــالب وتنفيــذdم لــبعض ال�ــ امج واملــ عات ال�ادفــة إ�ــn رإ�ــn خدمــة اF*تمــع مــن خــالل مما وشر
ا�lم، ومشارك��م الفاعلة ال�ـg تل,ـ+ احتياجـات مجـتمع�م و»�ئـ��م،  ف�م واتجاdا�lم وقد رتطو-ر معا ر

سة واF*تمع روتحقق التعاو والتواصل بaن الطالب واملد   . ن

اسية، من خالل  ات الد ر      ونظرا ألdمية التعلم ا��دمي �n الر»ط بaن اF*تمع واحتياجاتھ واملقر ر
ً

عات خدميـــــھ تفيـــــد اF*تمـــــع وتحقـــــق أdدافـــــھ، فـــــضال عـــــن مـــــساعدة  واشـــــ! اك املتعلمـــــaن �ـــــn مـــــشر
اسية  ات الد ات وeتجاdات والقيم ال�+ ترتبط بأdداف املقر ف وامل�ا راملتعلمaن �� اكvساب املعا ر رر
ـــــات الــــــسابقة بأdميـــــــة اســـــــتخدام  اســ ـــد مــــــن البحـــــــوث والد ســـــــو®�ا، ولــــــذلك أوصـــــــت العديــــ رال�ــــــg يد ر

اسـات مـا يPـ�اس! اتيجية ا  Parece( :رلتعلم ا��دمي �� العملية التعليمية، ومن dذه البحـوث والد
& Aspaas: 2007 ؛Delorenzo, and Kohun: 2011 ؛Robinder, 2012ارع ؛  2014:ز؛ أحمـد 

Holz, and Pinnow, 20152016:؛ علياء حسب(  

      وتأس�سا عnP ما سبق البحث ا�oا�� �س�n إ�n تنمية الـو�W بأ?
ً

-ـة مـستخدما �ـ�  عـاد ال! بيـة املر
ً

ور
  .ّذلك اس! اتيجية التعلم ا��دمي ال�+ قد 'س�م ?شDل فعال �n تحقيق ذلك

  :مشOلة البحث

-ــة لــدى طــالب املرحلــة الثانو-ــة،  ورتتمثــل مــشDلة البحــث �ــn تــد¢ي الــوnW بأ?عــاد ال! بيــة املر
  : وdذه املشDلة قد اس! عت انvباه الباحث من خالل

مل�نيــــة وال! بو-ـــة، حيــــث الحـــظ الباحــــث أثنـــاء متا?عــــة برنـــامج ال! بيــــة العمليـــة بــــبعض  املالحظـــات ا-
-ـة فـال يوجـد  س يتعلق بال! بية املر اسية ال يوجد ��ا أي د ات الد س واملعاdد أن املقر راملدا ر ر ور ر
-ة  غب��م بأdمية ال! بية املر رسو معلومات عن النقل وأنواعھ بصفة عامة، وأبدى املعلمو  ور ن ى

ث الناجمـة عـن ا�oـوادث وروضر رة تضمي�wا داخل من/. ا�*غرافيـا؛ ل�oـد مـن املـشكالت والDـوا
-ة   .  وراملر

 

-ـة والعمـل عPـn تنمي��ـا عنـد -    اسـة ال! بيـة املر ة د اسات والبحوث السابقة بـضر ر توصيات الد ر ر ور و
اسة ±ل من (ة الغامد و عبt# أمtن( : رالطالب، وم�wا د   ).2015:زفو

-ـة لـدى أفـراد  توصـيات الكثaـ  - ر، والـسالمة املر ورمـن املـؤتمرات باالdتمـام بقـضايا ومـشكالت املـر و
، )2004: املتغtـ#ات املعاصـرة ظـل �ـ� العر�ـي الطفـل( لMو املـؤتمر eقليuـ+: اF*تمـع وم�wـا

(ة(لواملؤتمر الدو�� Lو  ردو (، واملؤتمر الرا?ع للبحث العلu+ )2006: ورالتعليم والسالمة املر
(ــة �ــ� ا�:ــد مــن حــوادث Mطفــالالتوعيــ ، كمــا أوصــت بتــضمaن ودمــج مفــاdيم )2009: ورة املر

اسية �� ±افة املراحل التعليمية -ة �� املنا�. الد رال! بية املر   . ور
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اســـات والبحـــوث الـــسابقة ال�ـــ+ تناولـــت اســـ! اتيجية الـــتعلم ا��ـــدمي وال�ـــ+ و²ـــoت - ر توصـــيات الد
�lم �ـــ� تطبيـــق املعرفـــة أdمي��ـــا وفاعلي��ـــا �ـــ� عملي�ـــ+ التعلـــيم و -ـــادة قـــد رالـــتعلم لـــدى الطـــالب و ز

-ـادة ا�Fرجـات L±اديميـة وشـعو الطـالب  سة �� أ¢شطة ا�oياة الواقعية و راملكvسبة من املد ز ر
اســات .باملــسئولية نحــو الــتعلم وتــ¤oيح املفــاdيم ا��اطئــة �ــ� 'علــم ا�*غرافيــا ر، ومــن dــذه الد

اسة  ة طھ2017:شيماء جمعھ( رد ؛ داليا 2019:؛ إيمان إمام2019:إسراء سيد؛ 2017:و؛ مر
  )2019:الشر�ي�3

اسـة eستكـشافية مــن وجـود ضـعف لـدى طــالب املرحلـة الثانو-ـة فيمــا - ر مـا أسـفرت عنـھ نتــائج الد
ـــم يتعرضـــــوا لتلـــــك  ــــالب ذلـــــك بـــــأ®�م لــ -ـــــة والـــــوnW بأ?عادdـــــا، وقـــــد بـــــر الطـ ـــة املر ـــرتبط بال! بيــ ريــ رو

-ــة  مــن قبــل كمــا أن ا��لفيــة النظر-ــة لــد��م لــم تمكــ�wم مــن وراملعلومــات أو موضــوع ال! بيــة املر
ر عمليا سة قواعد املر مما
ً

و   .ر

ـــ� ضـــــوء مــــا ســـــبق فقـــــد جــــاء dـــــذا البحـــــث كمحاولــــة مـــــن الباحـــــث للتعــــرف عPـــــn فاعليـــــة  و�ـ
-ــــة  ـــة املر �س ا�*غرافيــا لتنميــة الوعـــي بأ?عــــاد ال! بيـ راســتخدام اســ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي �ــ� تــد ور

  .رحلـة الثانو-ــةلدى طــالب امل

  :وقد س�� البحث إ�� محاولة �جابة عن Mسئلة التالية

ــــ اء   -1 ـــر ا���ـــ ـــة نظـــ ـــة املـــــــراد تنمي��ــــــا لطـــــــالب املرحلــــــة الثانو-ـــــــة مــــــن وج�ــــ -ـــ ـــــة املر ـــا أ?عــــــاد ال! بيــ ورمـــ
  واملتخصصaن؟

�س ا�*غرافيـا  لتنميـــــة الوعـــي بأ?عـاد ال! بيــة امل-2 -ــة لــدى ر مـا اســ! اتيجية الــتعلم ا��ـدمي �ــn تــد ورر
  طالب املرحلة الثانو-ة؟ 

-ة لدى طالب املرحلة الثانو-ة؟  -3 ورما مستو الو�W بأ?عاد ال! بية املر   ى

ـــاد ال! بيـــــة   -4 ــــــة الوعـــــي بأ?عــ �س ا�*غرافيـــــا لتنميــ �ـــــn تــــد رمــــا فاعليـــــة اســـــ! اتيجية الــــتعلم ا��ـــــدمي 
-ة لدى طالب املرحلة الثانو-ة؟    وراملر

ض البحث    :وفر

ى إحصائيــا عند مستـو قيوجــد فر دال
ً

جات عينة البحث �� التطبيق ) 0,05(  ربaن متوسطي د
-ة لصا�c التطبيق البعدي  .ورالقب�P والتطبيق البعدي ملقياس الوnW بأ?عاد ال! بية املر

  :أEداف البحث

nا�� إ�oدف البحث ا���:  

 nPس ا�*غرافيـا  لتنميالتعرف ع� ــــة الوعــي بأ?عـاد ال! بيـة رفاعليـة اسـ! اتيجية الـتعلم ا��ـدمي �ـn تـد
-ة لدى طالب املرحلة الثانو-ة   .وراملر

  :أEمية البحث

nPمن املتوقع أن يفيد البحث فيما ي:  

-ـة  -  ، البي¼ـ+، Lم«ـ+، eجتمـا�W، الـص�º، اتخــاذ (ورتقـديم قائمـة بأ?عـاد ال! بيـة املر ر ياملــر و
اسية �� كت) القرار  .ب ا�*غرافيارو-مكن eفادة م�wا عند تطو-ر املنا�. الد



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

ةمجلة التربي  
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد
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عات الـــــتعلم  -  وإلقــــاء الـــــضوء عPـــــn أdــــم املعوقـــــات ال�ـــــ+ تحـــــو دو تنفيــــذ أ¢ـــــشطة ومـــــشر ن ل
ة  ا �س مــــادة ا�*غرافيــــا، ممــــا �ــــساعد مخططــــي املنــــا�. واملــــسئولaن بــــو را��ــــدمي �ــــ� تــــد زر
ة علميــــة والعمـــــل عPــــn ايجـــــاد ا�oلـــــو  ـــة والتعلـــــيم �ــــ� 'عـــــرف dــــذه املعوقـــــات بـــــصو لال! بيـ ر

 .املناسبة لتلك املعوقات

ض الواقــــع عــــن توظيــــف أ¢ــــشطة  -  ريــــوفر البحــــث للمــــشرفaن ال! بــــو-aن نتــــائج علميــــة مــــن أ
�س مـــادة ا�*غرافيــا، ممـــا �ــس�م �ـــ� توجيــھ ج�ـــودdم  عات الـــتعلم ا��ــدمي �ـــ� تــد رومــشر و

عات التعلم ا��دمي  .ولjv*يع املعلمaن عnP تحسaن توظيف�م أل¢شطة ومشر

-ن لكتـب ا�*غرافيـا باملرحلـ -  ة الثانو-ـة بتقـديم معلومـات dامـة عـن رإفادة املؤلفaن واملطـو
�س�ا للطالب -ة وكيفية تد رأ?عاد ال! بية املر  .ور

  :أدوات البحث 

  : �� ضوء طبيعة البحث سوف يقوم الباحث بإعداد

  الوحدة املق! حة •

 كتاب الطالب •

 دليل املعلم •

-ة •           .ورمقياس الوnW بأ?عاد ال! بية املر

  :مصط�:ات البحث 

 Service Learning: التعلم ا��دمي

ـــh+ :  بأنـــھ)58، 2002(ســـالم القحطـــاwي     �عرفــھ  راســـ! اتيجية �lـــتم بالطالـــب وتـــرتبط بـــاملن/. املد
عات  سـة الطــالب وتنفيــذdم لـبعض ال�ــ امج واملــشر والـذى ��ــدف إ�ـn خدمــة اF*تمــع مـن خــالل مما ر

ا�lم، ومــــــشارك��م الفاعلــــــة ال�ــــــg تل ف�م واتجاdــــــا�lم وقــــــد ـــn تطــــــو-ر معــــــا رال�ادفــــــة إ�ـــ ــــ+ احتياجــــــات ر ,ــ
ســة واF*تمــع، وقــد تب«ــg الباحــث  ��م، وتحقــق التعــاو والتواصــل بــaن الطــالب واملد رمجــتمع�م و»�ئــ ن
ـــا وأdمي��ـــــا بال¿ــــسبة للطالـــــب  ـــ! اتيجية وال�ـــــدف م�wـ ـــذا التعر-ـــــف لDونــــھ يركـــــز عPــــn اجـــــراءات eسـ dـ

  .   واF*تمع
 awareness:  الو¡�

، آمال عبد الفتاح(     و�عرف   �� Awareness الو�W )49، 2013:، أحمد عبد الفتاحردمحم أبو النو
اك، و-ؤســـس عPـــn؛ جانـــب معر�ـــ� و-قـــصد بــــھ : اللغـــة بأنـــھ را�oفـــظ والتقـــدير والف�ـــم، وســـالمة �د

ـــو  ـــــ� تDـــــــو-ن امليــــ ـــــaن، وجانـــــــب وجـــــــدا¢ي و-تمثـــــــل �ــ ــــوع معــ ــــاdرة أو موضـــ ـــات العلميـــــــة عـــــــن ظـــ لاملعلومــــ
� املواقـف ا�oياتيـة ال�ـg تواجـھ �¢ـسان، وeتجاdات، وجانب تطبيقي و-تمثل �� كيفية التصرف �

�Wا�*وانـــــب الـــــثالث للـــــو nـــــPـــواءه ع املعرفيـــــة والوجدانيـــــة : (وقـــــد تب«ـــــg الباحـــــث dـــــذا التعر-ـــــف الحتــ
   ).والتطبيقية
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(ة   : ور ال$#بية املر

شــــــدي (و�عـــــرف  �ـــــة املو¥ـــــ?<،  رعبـــــد ا¦�يـــــد الـــــشاعر، صـــــالح أبــــــو الـــــرب، عـــــصام الـــــصفدي، عر و
-ة بأ®�ا)371، 2005:قطاش، لي�7 أبو حسtن ترجمة ا�oقائق املتعلقة بقواعد وآداب : ور ال! بية املر

-ــة ســليمة عPــn مــستو الفــرد واF*تمــع، وذلــك باســتعمال  ىالــسa  وتحو-ل�ــا إ�ــn أنمــاط ســلوكية مر ور
-ة   . ورLساليب ال! بو-ة ا�oديثة، ?غرض ا�oد من ا�oوادث املر

اك الس: و»عرف اجرائيا بأ©¨ا       -ـة وتDـو-ن eتجاdـات رالف�م و�د ورليم للمعلومات واملفـاdيم املر
ر، ح�ـــg ال يتعـــرض طـــالب  وeيجابيـــة والتـــصرف ا�*يـــد حيـــال املواقـــف املتعلقـــة بقواعـــد وآداب املـــر

، و-مكن أن ¢ستدل عليھ من خالل  املرحلة الثانو-ة رل��طر أو ي�oق باآلخر-ن أى ضر ُ gجة ال�ـ رالد
nWمقياس الو n� ةيحصل عل��ا الطالب-   .ور بأ?عاد ال! بية املر

 .ي¬طار النظر للبحث 

أوال 
ً

  :التعلم ا��دمي: 

  التعلم ا��دمي مفNوم -

ل'عــددت التعر-فــات ال�ـــ+ تناولــت الـــتعلم ا��ــدمي، و-رجــع ذلـــك إ�ــn اخـــتالف البــاحثaن حـــو 
�Pذه التعر-فات ما يd ية التعلم ا��دمي، ومنdما:  

�ــسية إلشــراك املتعلمــaن �ــ� : ھ الــتعلم ا��ــدمي بأنــ(Kemis: 2000, 15)�عــرف  رطر-قــة تد
اس��م لبعض املشكالت ال�+ تواجھ اF*تمع الذي �ع�شو فيھ وeس�ام �� حل  نالتعلم عن طر-ق د ر
»ــط   nــدف إ�ــ�l ا مــن مــصادر الــتعلم الرئ�ــسة رتلــك املــشكالت باعتبــار أن اF*تمــع اPoFــ� �عــد مــصد ر

ً

اسية بأ¢شطة خدمة اF*تمع ات الد راملقر   .ر

اس! اتيجية يتم ف��ا تDامل أdداف املن/. أو الكتاب مع :  أنھ)5، 2019: يأمل الع²±(ىوتر 
أdــداف اF*تمـــع، و-¿ــتج عـــن dــذا التDامـــل تحفaــÊ الـــتعلم والتعلــيم وإثرا�Éمـــا ح�ــg تتحقـــق dLـــداف 

  .املقصودة وتنمية املواطنة واملسئولية وeنتماء اF*تم��

(ر، خالــد الــسعو(و�ــشa  ±ــل مــن  عــا ريح³ــ<  �ــسية :  بأنــھ)689، 2018: ديز راســ! اتيجية تد
تقـــوم عPـــn إشـــراك الطلبـــة بأ¢ـــشطة تجمـــع بــــaن أdـــداف الـــتعلم وأdـــداف خدمـــة اF*تمـــع، لتحقيــــق 

  .املنفعة املتبادلة بaن الطرفaن

�ـــhË+ يرتكـــز عPــــn التجر»ـــة والعمــــل :  بأنـــھ)22، 2019: إيمــــان إمـــام(وقـــد عرفتـــھ  رمــــدخل تد
ـــــة ا ـــــث تــــــتم العمليـ �ــــــسية ±أســــــاس للــــــتعلم حيـ ـــراءات التد ــــة مــــــن eجـــ رلتعليميــــــة مــــــن خــــــالل مجموعــ

عات خدميـة 'ـس��دف تلبيـة eحتياجـات ا�oقيقيـة  ووL¢شطة املتنوعة ال�+ تدمج الطالب �� مـشر
ر بخ� ات مباشرة �� التفاعل مع عالم Lعمال بما يvيح  وللمجتمع وحل مشكالتھ وتÌÍ الفرص للمر

ف واملفـــــاdيم ىللطـــــالب 'علـــــم واســـــvيعاب اoFتـــــو L±ـــــاد اســـــية واكvـــــساب املعـــــا ات الد ريu+ للمقـــــر ر ر
ـــدادdم ل�oيـــــاة  ـــات و'عز-ـــــز ا�oـــــس بمـــــسئولي��م اF*تمعيـــــة ومـــــن ثـــــم إعــ ــــيم وeتجاdــ ات والقـ روامل�ـــــا

dم ±أعضاء فاعلaن �� اF*تمع   .رالعملية ومساعد�lم عnP اسvيعاب أدوا

ر-فـات �ـ� تحديـد من خالل العرض الـسابق لتعر-فـات الـتعلم ا��ـدمي نالحـظ اخـتالف التع
ـــالتعلم ا��ـــــدمي فبعـــــض�ا أشـــــار إ�ـــــn أنـــــھ مـــــدخل 'عليuـــــ+، والـــــبعض اعت�ـــــ ه اســـــ! اتيجية  املقـــــصود بــ
�س، إال أنـھ عPـn الـرغم مـن اخـتالف وج�ـات النظـر �ـ�  �سية، ونظر إليھ البعض عnP طر-قـة تـد رتد ر
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ـــر 'ـــــش! ك ف��ـــــا ـــن اســـــت¿باط مجموعـــــة مـــــن العناصــ  dـــــذه تناول�ـــــا ملف�ـــــوم الـــــتعلم ا��ـــــدمي فإنـــــھ يمكــ
  :التعر-فات وتتمثل �� Î'ي

ئ�ـــسة وÏـــ� � Ðعـــة عناصـــر  رأن الـــتعلم ا��ـــدمي يقـــوم عPـــn أ ـــh+، واملعلـــم، : ر رالطالـــب، واملـــن/. املد
�PoFتمع ا*Fوا. 

»ط التعلم L±اديu+ بحاجات اF*تمع؛ حيث �ستفيد ±ل من املتعلم التعلم ا��دمي ��دف  �  nرإ�
 .��دمةالذي يقدم ا��دمة، وكذلك املتلقaن ل�ذه ا

ريركز التعلم ا��دمي عnP الدو الفعال للطالب �ـ� عمليـة الـتعلم مـن خـالل deتمـام بالوسـائل  �
+uتمع، ومحاولھ توظيف�ا �� املوقف التعلي*Fانيات واملصادر التعليمية املوجودة باDو�م. 

ا مـــن مـــصادر الـــتعلم الرئ�ـــسة،  � أن اF*تمـــع اPoFـــ� مـــصد
ً
ات الدر »ـــط املقـــر روأنـــھ ي¿بÑـــ�  اســـية رر

ســــــة  ــــالب واملد ـــn تحقيــــــق التعــــــاو والتواصــــــل بــــــaن الطــ ربأ¢ــــــشطة خدمــــــة اF*تمــــــع، والعمــــــل عPـــ ن
 .واF*تمع

�ــسية تحتــو عPــn عــدة  ي      و-vنــاو البحــث ا�oــا�� الــتعلم ا��ــدمي مــن خــالل ±ونــھ اســ! اتيجية تد رل
ل! بيــــة إجـــراءات علميــــة لتحقيــــق dLـــداف املرجــــوة، وال�ــــ+ يمكـــن مــــن خالل�ــــا تنميـــة الــــو�W بأ?عــــاد ا

-ة لدى طالب املرحلة الثانو-ة، ول�ذا اتجھ الباحث إ�n استخدام اس! اتيجية التعلم ا��ـدمي  وراملر
-ة  .ورمن أجل تنمية الو�W بأ?عاد ال! بية املر

  :أEداف التعلم ا��دمي

    تvنــــوع أdــــداف الــــتعلم ا��ــــدمي لتعــــدد املــــشاركaن فيــــھ مــــن طــــالب ومعلمــــaن وعــــاملaن باملؤســــسة 
ـــة  عات الــــــتعلم التعليميـــ ــــة بمــــــشر ـــــض مؤســــــسات الدولــــــة املعنيــ ـــــع اPoFــــــ� وÐعـ ووأعــــــضاء مــــــن اF*تمـ

ــــــات ±ـــــــل مـــــــن  ــــــn كتابـ ـــــن خـــــــالل eطـــــــالع عPـ  Center for Community(ا��ـــــــدمي، ومــ
Engagement:2010, 31-33 25، 2016:؛ عليــــاء حــــسب1854؛ ، (ــــد العــــدوان، دمحم قطــــاو ي؛  ز

ة طــھ128-127، 2017:أحمـد داود ص¿يف أdــداف الـتعلم ا��ــدمي عPــn  يمكـن تــ)41، 2017:و؛ مــر
  :النحو التا��

1-�  الو¡� ا¦�تم�

-ة ونقــــاط القــــوة وجوانــــب  • ر-ــــادة معرفــــة الطــــالب بقــــضايا اF*تمــــع وeحتياجــــات الــــضر وز
د املتعلقة ��ا  .رالضعف واملوا

 .ف�م العالقات بaن الديمقراطية واملشاركة املدنية •

eجتماعيــة والثقافيــة والديموغرافيــة تحديــد وتحليــل اF*تمــع اPoFــ�، ومعرفــة العوامــل  •
 .والدي¿ية وغd aا من العوامل ال�+ تؤثر فيھ و-تأثر ��ا

 .تحديد ال� امج العامة وا��اصة اF*تمعية ال�+ تقدم املساعدة واملشاركة مع اF*تمع •

 .ز-ادة كمية ونوعية تفاعالت الطالب، وتحسaن موقف الطالب من املشاركة •

لية eجتماعية واملواطنة الفاعلة مستقبال�lيئة الطالب لتحمل امل • سؤ
ً

 .و

سـة، و»ــaن  • اك العالقـة بــaن مـا يــتم 'علمـھ داخــل املد رإتاحـة الفرصـة للطــالب مـن أجــل إد ر
 .املشكالت ا�oقيقية املوجودة �� اF*تمع

 .التأكيد عnP أdمية تحسaن Lوضاع الÒشر-ة •



م استراتيجية التعلم الخدمي في تدريس الجغرافيا لتنمية فاعليـة استخدا
 الوعـي بأبعــاد التربيــة المروريــة لدى طــالب المرحلـة الثانويــة

  خالد علي دمحم عقيبي/ أ
  عبد الحفيظ دمحم عبد الرحمن /د.أ

 أحمد عبد الحميد حافظ / د. أ
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• �Wرة التنوع �� ال¿سيج �جتماdلقبو ظا.  
 ��دمة¬ل$±ام با -2

تحــسaن موقــف الطــالب مــن ا��دمــة، وتنميــة eتجاdــات �يجابيــة نحــو قــضايا اF*تمــع  •
 .ومشكالتھ

لية eجتماعية، خاصة عند تو�� مناصب قيادية مستقبلية •  .وeل!Êام فيما ?عد باملسؤ

الة ا�oواجز أمام ا��دمة املستقبلية •  .زإ
  التطو(ر ºMادي3¹ وامل¸3 -3

يu+ و'عز-زه، لDونھ �عد أسلو»ا تر»و-ا فعاالالر�Ó بالتعلم L±اد •
ً ً ً

. 

اسية • ريوفر فرصا للتعلم غa  متوفرة �� القاعات الد
ً

. 

»اب العمل • ات Lساسية ال�+ يحتاج�ا أ �س امل�ا رتد ر  .ر

 .تقديم بدائل للسلوك الغa  مرغوب فيھ •

ات امل�نية املتعلقة بامل�ن املستقبلية •  .رتطو-ر امل�ا

ات القيادة •  . وتطو-ر أسلوب القيادة ال�jصيةراستخدام م�ا

�ـــع Lدوار خـــالل  • ز'علـــيم الطـــالب كيفيـــة العمـــل داخـــل ا�*ماعـــة عـــن طر-ـــق التعـــاو وتو ن
  .مرحلة التخطيط و�عداد للعمل

�س ا�*غرافيا ��  ر     ومن خالل العرض السابق يمكن ت��يص ?عض أdداف التعلم ا��دمي �� تد
nــPات ر»ــط 'علــم ا�*غرافيــا ب: (±ونــھ �ــساعد ع راحتياجــات اF*تمــع ومــشكالتھ، 'ــشكيل وتطــو-ر م�ــا

فع الكفاءة eجتماعية لدى الطالب من خالل ¢ـشر الـو�W البي¼ـ+  راملتعلمaن eجتماعية والثقافية، 
ات ا�*غرافية، تنمية eتجاdات �يجابية نحو موضوعات ا�*غرافيا والرغبة  روالثقا��، تنمية امل�ا

 ).�� 'علم�ا

  ��دميخصائص التعلم ا

ة طھ(حددت  ئ�سية للتعلم ا��دمي)48، 2017:ومر   :ر خمس خصائص 

ولDـــي يــصبح أك{ــ  مــن ±ونـــھ خدمــھ مجتمعيــة فقــط فالبـــد أن : اســتجابة لالحتيــاج ا�:قيقــي  -1
ع حاجة حقيقية �� اF*تمع  . ويخاطب املشر

ا �ــــ� املـــــساعدة : ي¾¨مــــك الطــــالب �ــــ� العمـــــل بــــصف¼¨م قــــادة  -2 ـــn الطــــالب أن يتــــصدر وي¿بÑــــ� عPــ
ه يوفر الـتعلم وتح عات ا��دمية، و»دو رديد حاجة اF*تمع وقيادة الفر-ق أثناء تنفيذ املشر و

 .ا��دمي الفرص للطالب الستغالل طبقھ عر-ضة من املواdب
حيــــث إن الـــــتعلم ا��ــــدمي لــــ�س فقــــط وقتـــــا للتطــــوع، إنــــھ يرجــــع ?عالقتـــــھ : يتعلــــق باملوضــــوع -3

ً

ــــة واقعيــــــة جــــــدا و»طر-ــــــق باملوضـــــوع L±ــــــاديu+، ومــــــساعدة الطــــــالب للــــــتعلم، وتنف يـــــذه بطر-قــ
ً

 .املشاركة
4- #tالوقت للتفك #tع ا��دمية خ� ات شديدة للطـالب : توف� ن ولكـن دو أن تأخـذ -ر'عطي املشا

محــل الفعـــل،  و-مكــن أن ي¿ـــghË أو يخفــق الطـــالب �ـــ� التوصــل إ�ـــn املــادة L±اديميـــة، و-مكـــن 
ـــ ــــن كتابــــــة املــــــذكرات أو الرســـ ــــDاال عديــــــدة مــ للتفكaــــــ  أن يأخــــــذ أشــ

ً
ـــغa ة  ـــn مجموعــــــات صـــ م إ�ـــ
واoFادثة املوج�ة، والvسلسل الفكر النافع dو مـا يـتم فيـھ الـسؤال بــماذا، وإذا مـاذا، وÎن 

ً
ي
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 ومــاذا حــدث لــك مــن خ�ــ ات اليــوم، إذا مــا مع«ــd gــذا وÎن مــاذا يمكننــا أن نفعلــھ مــن -مــاذا 
ً

 .dنا؟
ع أفراد ا¦�تمع -5 ط من يوفر موقـع ا��دمـة الشر-ك ا�*يد �� اF*تمع ل�س فق: ويدمج املشر

�ع  د مــن املعرفـة واملــواد ال�ــ+ 'ـستخدم �ــ� الفــصل أيـضا 'عت�ــ  املــشا رال�ادفـة ولكنــھ أيـضا مــو
ً ً

ر
ا  ة Ïـــ� Lك{ـــ  فاعليـــة، إذا إيجـــاد شـــر-ك 'ـــستطيع أن 'عمـــل معـــھ مـــرا طو-لـــة Lجـــل أو املتكـــر
ً ً
ر ر

ا dو من Lصو الثابتة Lساسية لوتكرا
ً
  .ر

ة ً     ونظــرا ألdميـــة الــتعل اســات والبحـــوث، وأوصــت بـــضر رم ا��ـــدمي فقــد تناولتـــھ العديــد مـــن الد ور
�Pبحاث ما يLاسات و اسة، ومن dذه الد رتضمينھ ضمن منا�. الد   :ر

اســـة  ارع(ر     د ات )2014:زأحمـــد  اســـات eجتماعيـــة عPـــn م�ــــا -ب معلuـــ+ الد ر ال�ـــ+ اســـ��دفت تــــد ر ر
ات العمـــل اF*تم�ـــ�  واتخـــاذ القـــرار لـــدى تالميـــذdم، وكـــشفت رالـــتعلم ا��ـــدمي وأثـــره �ـــ� تنميـــة م�ـــا

اسات eجتماعية  -,+ املق! ح قد حقق نجاحا �� إكساب معلu+ الد اسة أن ال� نامج التد رنتائج الد ر ر
ً

ات العمــل اF*تم�ــ� لــدى تالميــذdم، وقــد  ات الــتعلم ا��ــدمي، وقــد أدى ذلــك إ�ــn تحــسaن م�ــا رم�ــا ر
اسات eجت -ب معلu+ الد ة تد اسة ضر رأوصت الد ر ر ات ور رماعية عnP طر وأساليب اسـتخدام م�ـا ق

-ب الطـالب عPـn تنميـة جوانـب  ات للعمل اF*تم��، وكذا تد رالتعلم ا��دمي وما يرتبط ��ا من م�ا ر
ات اتخاذ القرار ع�  الب�ئة اoFلية  . رالتعلم بما يتوافق مع م�ا

6-  

  :مراحل التعلم ا��دمي

اسـات وكتابـات ±ـل مـن  ؛ Christine M, peter J, Vick L, 2005, 19:26(ر       بـاالطالع عPـn د
Cathryn Berger, 2010, 15:18آمـال عبـد الفتـاح، أحمـد عبـد الفتـاح ، ، 2013:ر؛ دمحم أبـو النـو

، أحمـــــد داود104-106 (ـــــد العـــــدوان، دمحم قطـــــاو ي؛  يمكـــــن ت��ـــــيص مراحـــــل ) 137-132، 2017:ز
� É»ي�  :التعلم ا��دمي 

   :مرحلة التخطيط و�عداد -1
مرحلة التخطيط و�عداد أو�� ا��طوات Mساسية للتعلم ا��دمي وتتضمن Eذه     »عد 

  :املرحلة ¬جراءات التالية

 - �PoFتمع ا*Fتحديد احتياجات ا. 

 - +hا راختيار قضية أو مشDلة ل�ا عالقة باF*تمع واملقر الد  .ر

 - +hا رتحديد كيفية الر»ط بaن احتياجات اF*تمع ا�PoF واملقر الد  .ر

 - L جتماعيةتحديدe داف املتعلقة باملسئوليةdLداف املتعلقة باملوضوع وd. 

حة -   .واختيار الوسائل واملصادر التعليمية املناسبة للمشDلة املطر

حة -   .وتحديد L¢شطة التعليمية املناسبة للقضية أو املشDلة املطر

س -  ات املتضمنة �� ±ل د رتحديد امل�ا  .ر

و الطالب �� ضوء dLداف املعدة مسبقاتحديد أساليب التقو-م املناسبة ملست - 
ً

 .ى
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 :نمرحلة التعاو -2
 ،�Wم مراحل التعلم ا��دمي، وف��ا يـتم الـتعلم داخـل سـياق اجتمـاdن'عد مرحلة التعاو من أ
ـــات حــــو املـــــشكالت  لو»طر-قــــة تفاعليــــة بــــaن املعلــــم واملتعلمــــaن، حيــــث يــــتم جمــــع البيانــــات واملعلومـ

الب مــع اF*تمــع اPoFــ� ?ـشDل مباشــر إلكــسا��م العديــد مــن روالقـضايا محــو deتمــام، و�عمــل الطـ
�Pذه املرحلة ما يd صية، وحل املشكالت واتخاذ القرار، وتتضمن�jات مثل املقابالت ال  :رامل�ا

 -  .�يوc² املعلم أdمية الر»ط بaن ا��� ات املعرفية ال�+ يكvس�Õا الطالب مـن خـالل املنـا
اسية وا��� ات واملشكالت ا�oياتية  . ال�+ �ع�شو®�ا �� اF*تمعرالد

غبـــــا�lم وميـــــول�م  -  ر يقــــوم املعلـــــم بتقــــسيم الطـــــالب إ�ـــــn مجموعــــات صـــــغa ة وذلـــــك حــــسب 
 .وتختار ±ل مجموعة مشDلة من املشكالت ال�g تم تحديدdا �� املرحلة السابقة

ع املعلــم امل�ــام والتDليفــات عPــn اF*موعــات وعPــn الطــالب داخــل اF*موعــة الواحــدة  -  زيــو
، واختيار أفضل ا�oلوجمع مع(من  للومات، تحليل املشDلة، اق! اح ا�oلو  ).ل

 -  nــــPة ع ر�lيئــــة الطــــالب ل�*لــــسة التعاونيــــة وحــــ�Öم عPــــn التعــــاو وتحمــــل املــــسئولية والقــــد ن
حة  .والتوصل إ�n القرار الصائب للقضية أو املشDلة املطر

 : مرحلة التنفيذ -3
 ��عNــــا �ــــ املرحلــــة الــــسابقة وتتــــضمن Eــــذه زوÏــــ� مرحلــــة أداء املNــــام والتOليفــــات الÎــــ3 تــــم تو

�  :املرحلة ما ي7

حة عن طر-ق لقطات فيديو أو صـو أو مقالـة  -  ر�lيئة الطالب للمشDلة أو القضية املطر و
حة  .ومن جر-دة أو موقف مثa  أو سؤال محa  مرتبط باملشDلة املطر

�ع�ا عل��م �� اF*موعات -   .زيطلب املعلم من الطالب مناقشة املشكالت ال�+ تم تو

لم ±ـــل مجموعــــة تقر-ـــرا عــــن أداء اF*موعـــة متــــضمنا أdـــم مق! حــــا�lم حـــو املوضــــوع تقـــد - 
ً ً

 .الذي تم مناقشتھ

 .يقوم املعلم بالتعليق عnP أداء اF*موعات وتقديم التغذية الراجعة ل�م - 

 .ير»ط املعلم بaن املشكالت ال�+ تم مناقش��ا وغd aا من املشكالت ال�+ ت¿تج ع�wا و'سب�Õا - 
 : مرحلة التOامل -4

ا¥ـ?3 وأEـداف ا¦�تمـع ا¦:7ـ� وتتـضمن Eـذه املرحلـة       روفÑ¨ا يتم تحقيق التOامـل بـtن أEـداف املـنFÐ الد
� :ما ي7

 - +hا  .ريوc² املعلم أdمية الر»ط بaن احتياجات اF*تمع واملن/. الد

حــــة عPــــn مـــــستو  -  ـــھ �فــــادة مــــن املــــشDلة املطر ىيطلــــب املعلــــم مــــن الطــــالب تحديــــد أوجــ و
 .اF*تمع

حةيطلب املعل -  مال�Éم Îخر-ن ��ذه املشDلة أو القضايا املطر وم من الطالب توعية   .ز
اـــh+ وأdـــداف  رو»ــذلك يـــتم التDامـــل والـــر»ط بــaن L¢ـــشطة ال�ـــ+ يقـــوم ��ــا الطـــالب، واملـــن/. الد
ــــالطبع إ�ــــــn التDامــــــل، والــــــر»ط، والــــــدمج بــــــaن ا�*وانــــــب النظر-ــــــة،  ــــك بــ ــــؤدي ذلــ اF*تمــــــع؛ ممــــــا يــ

  . وا�*وانب التطبيقية
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 : ة التأمل والتفكt#مرحل  -5
سـا�lم الواقعيـة،  اك مع«L gشياء ال�ـg يقـوم ��ـا الطـالب، بخ�ـ ا�lم ومما ريDونان من أجل إد ر
ا للقـــضايا، واملـــشكالت ال�ـــ+ �عـــا¢ي م�wـــا  و�lــدف dـــذه املرحلـــة إ�ـــn أن يـــصبح الطالـــب أك{ـــ  ف�مـــ

ً

*Fمة �� تقدم اdوضع حلو ل�ذه املشكالت بل واملسا nPتمع، والعمل ع*Fقيـھ، و�ـ� لا رتمع و
 :dذه املرحلة يطلب املعلم من ±ل متعلم كتابة تقييم ذا'ي عن

اh+ ومستو اF*تمع -  اسة املوضوع عnP مستو املن/. الد ىمدى �فادة من د رى  .ر

اسة املوضوع -   .رالسلبيات أو املعوقات ال�g واج�تھ أثناء د

 .املق! حات ال�g تدعم نقاط القوة، وتتغلب عnP املعوقات - 

 .j*يع Îخر-ن عnP املشاركة �� أداء امل�ام املتعلقة بخدمة اF*تمعكيفية ' - 
وال يقتــصر التأمــل عPــn مرحلــة معينــة، بــل يتخلــل ±ــل إجــراءات الــتعلم ا��ــدمي، إلحــداث 'غيaــ ات 

 .إيجابية لتطو-ر املعلومات وا��دمات املقدمة للمجتمع

 :مرحلة ¬حتفال -6
ع، وتقديم الـشكر لDـل مـن سـاdم  وال يقصد ��ا الvسلية، بل ان��از الفرصة  ولعمل دعاية للمشر

ن �ــــ� العمــــل مــــستقبال ��دمــــة  ع، وتقــــدير ج�ــــود Lفــــراد الــــذين ســــوف �ــــستمر �ــــ� تنفيــــذ املــــشر
ً

و و
عات املستقبلية ومجتمع�م، وا�oصو عnP دعم جديد للمشر   .ل

 : مرحلة التقو(م -7
�  :و»عد من أEم خطوات التعلم ا��دمي، وتتضمن ما ي7

الطالب �� ضوء أdداف املوضوع اoFددة مسبقا، و»ما يتفق مع أdـداف تقو-م ما 'علمھ  - 
ً

 .املن/.

 .تقو-م ما 'علمھ الطالب من dذه ا��� ة �� ضوء dLداف املتعلقة بخدمة اF*تمع - 

لتDليــف ±ــل مجموعــة بكتابــة تقر-ــر جمــا�W عمــا توصــلوا إليــھ مــن حلــو واق! احــات حــو  -  ل
ح  .واملوضوع املطر

 .ئج التقو-م للتغلب عnP نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوةتطو-ر Lداء وفق نتا - 
 

اWـn الباحـث dـذه ا��طــوات عنـد إعـداد دليـل املعلــم، وتنفيـذ خطـوات ±ـل مرحلــة  ر  وقـد 
  .ىداخل ±ل موضوع من موضوعات اoFتو التعليu+ �� تجر»ة البحث 

  
�س ا��غرافيا   :رالتعلم ا��دمي وعالقتھ بتد

تتــــصل ا�*غرافيـــــا اتـــــصاال مباشـــــر
ً

ـــن ظـــــواdر مختلفـــــة، وتÍـــــÌ مجـــــاالت  ـــا مــ ا با�oيـــــاة ومـــــا ف��ـ
ً

متنوعة 'ساعد عnP النمو �جتما�W امل¿شود، كما أ®�ا 'عد من املواد ال�+ 'ساعد الطالب عnP ف�ـم 
ــــع الـــــذي �ع�ـــــشو فيـــــھ وقيمـــــھ ومثلـــــھ العليـــــا، وإكـــــسا��م العديـــــد مـــــن eتجاdـــــات  نأنفـــــس�م واF*تمـ

، حيـــــث تبحـــــث املرغـــــوب ف��ـــــا مـــــن اح!ـــــ ام Îخـــــر-ن وتقـــــ نديرdم واح!ـــــ ام العمـــــل والقـــــانو والتعـــــاو ن
ـــ� �¢ــــسان كDــــائن اجتمـــــا�W وعالقتــــھ بالب�ئــــة ال�ــــ+ �عـــــ�ش ف��ــــا وكيــــف يحــــل �¢ـــــسان  ا�*غرافيــــا �ـ

  .مشكالت dذه الب�ئة
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ر تقـــديم  اســـية، وا�*غرافيــا كعلـــم؛ وأنـــھ مــن الـــضر يوdنــاك فـــر بـــaن ا�*غرافيــا كمـــادة د وق ر
اســية للطــالب  �ــ� مراحــل التعلــيم العــام ?ــشDل ��ــتم بجغرافيــة ا�oيــاة اليوميــة را�*غرافيــا كمــادة د

Everyday Life Geography ف س�ا الطالب عرف ±ل hÙ+ء عن نمط وطبيعة وظر و وال�+ إذا ما د ر
املDــان الــذي �عــ�ش فيــھ وقــوانaن ا�oيــاة فيــھ و�ــ� غaــ ه مــن Lمــاكن، أمــا ا�*غرافيــا كعلــم فإ®�ــا مــن 

س إق اســـة مستفيــــضة، وتتفــــق ا�*غرافيـــا كعلــــم وكمــــادة راختـــصاص ا�*غرا�ــــ� الــــذي يـــد رليمــــا مــــا د
ً

س ا�*غرافيــا، ولك�wمـا يختلفـان �ــ�  اسـية �ـ� املـادة ا��ــام ال�ـ+ يتعامـل مع�ــا ±ـل مـن ا�*غرا�ـ� ودا رد ر
  ) 15، 2005: صالح الدين محمود. (dدف ±ل م�wما، و»التا�� نوع ا�*غرافيا ال�+ تلزم ±ل م�wما

ا�*غرافيا تتفق مع أdداف التعلم ا��دمي فDل م�wما �س�n إ�ـn إدمـاج        و»ذلك نجد أن أdداف 
ات وeتجاdــــات والقــــيم، والــــر»ط بـــــaن  ـــ ات وامل�ــــا رالطــــالب �ــــ� اF*تمــــع وإكــــسا��م العديــــد مـــــن ا���ـ
ـــاdيم والــــــسمات  ــــساب الطـــــالب العديـــــد مـــــن املفــ ـــn اكvـ ـــع، ممـــــا �ـــــساعد عPــ الطالـــــب واملـــــن/. واF*تمــ

ات املناســـبة ألغلـــب ا�*و انـــب ا�oياتيـــة ا�Fتلفـــة حيـــث إن الـــتعلم ا��ـــدمي يقـــدم ا�*غرافيـــا روالقـــد
بطر-قة حية مشوقة بدال من تلقي�wا بأسلوب جاف

ً
.  

�س ا�*غرافيا وم�wا اسات السابقة ال�+ استخدمت التعلم ا��دمي �� تد روdناك العديد من الد   :ر

اسة  ة طھ(ر     د يصف Lو الثانو �� ضوء ال�+ اس��دفت إ�n تطو-ر من/. ا�*غرافيا لل) 2017:ومر ل
 .�ــــا ــــو منــ ــــت بتــــــضمaن معــــــايa  الـــــتعلم ا��ــــــدمي �ــــــ� أdــــــداف ومحتــ ىمعـــــايa  الــــــتعلم ا��ــــــدمي، وأوصــ
ات  �ع الــتعلم ا��ــدمي لتنميــة امل�ــا را�*غرافيــا �ــ� املراحــل التعليميــة ا�Fتلفــة، وكــذا التنــوع �ــ� مــشا ر

 .ا�Fتلفة ال�+ تل,+ احتياجات اF*تمع
اســة  �س ا�*غرافيــا لتنميــة الــو�W ) 2019:راء Òــ:اتھإســ(ر      واســتخدمت د رالــتعلم ا��ــدمي �ــ� تــد

اســـة أن اســـ! اتيجية الـــتعلم ا��ـــدمي  رeقتــصادي لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانو-ـــة، وكـــشفت نتـــائج الد
 ، جــة كبaــ ة مــن الفاعليـــة �ــ� تنميــة الــوe �Wقتـــصادي لــدى طــالب الــصف Lو الثـــانو يتتــصف بد ل ر

ة اdتمــا اســة بـضر روأوصـت الد اســية ور ي منـا�. ا�*غرافيــا بتـصميم الوحــدات الد رم واضـ�� ومطــو ر
س متنوعة وفقا الس! اتيجية التعلم ا��دمي ملا حققتھ من نتائج ايجابية أثبvت  بما تتضمنھ من در

ً
و

-Òيـة ملعلuـ+  ات تد ة ال! بية والتعلـيم ?عقـد دو ا اسة بقيام و �س، كما أوصت الد رفاعلي��ا �� التد ر ر رر ز
�Õ- ، را�*غرافيـا لتـد �س داخـل الفــصو لم عPـn كيفيـة اسـتخدام اسـ! اتيجية الـتعلم ا��ـدمي �ـ� التـد ر

ـــل الثالثــــــة الثانو-ــــــة �ــــــ� ضــــــوء  ــــا للمراحـــ ـــــو-ر مــــــن/. ا�*غرافيــ ـــــة تطـ اسـ ــــات الد رو±ــــــان مــــــن بــــــaن مق! حــ
  .اس! اتيجية التعلم ا��دمي

 

(ة: ًثانيا   :ورال$#بية املر

(ة -   :ورمفNوم ال$#بية املر

يبأ®�ــــا ن/ــــ. تر»ــــو لتDــــو-ن الــــو�W ) 160، 2019 (وحمــــدي محمــــودرمنــــصو عبــــد املــــنعم،      �عرف�ــــا 
ات ال�+ تنظم سلوكھ وتمكنھ مـن  ف والقيم وeتجاdات وامل�ا -د الفرد باملعا ر من خالل تز راملر ر و يو

-ة بما �س�م �� حماية نفسھ وÎخر-ن   .ورالتقيد بالقوانaن وLنظمة والتقاليد املر

ادكـــھ، وإبـــ     و�عرف�ـــا ±ـــل مـــن  رنـــو د  بأ®�ـــا عمليـــة )508، 2019(راEيم القـــاعود، وEـــاwي عبيـــدات ر
ر لـدى الطـالب  ات وأ¢شطة ��دف توجيھ و'عديل الـسلوك املـر ف وقيم وم�ا يتتضمن تقديم معا و ر ر

dا السلبية �� اF*تمع   .ربما يضمن ل�م الع�ش ?سالم والتخفيف من ا�oوادث وآثا
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أ®�ــا الف�ــم املــش! ك مــن قبــل مــستخدمي ب (Einarsson and Sigborsson:2010,15)و�عرف�ــا      
الطر-ــق F*موعـــة مــن �جـــراءات املعتــادة واملتـــصلة بــالواقع، وكيفيـــة 'عامــل الـــسائقaن مــع ?عـــض�م 
-ة معينة �� منطقة محددة، حيث ترتبط بالقوانaن واللوائح ال�+ توضع من  ورالبعض ضمن ب�ئة مر

  .قبل السلطة �� تلك املنطقة

-ـة ال! بيـة أن إ�ـd nـذا مـن       ونخلـص ات املعلومـات تـضم تDامليـة عمليـة وراملر  والقـيم روامل�ـا
-ـة  وتنظـيم حاجاتـھ إشـباع أجـل مـن املـتعلم ��ـا يتمـسك أن يجـب ال�ـ+ �يجابيـة وروeتجاdـات املر

 عPـn مـساعدتھ الطر-ـق، وكـذا أخطـار من Îخر-ن وحماية نفسھ حماية أجل من الشارع �� سلوكھ
  .فيھ �ع�ش الذي eجتما�W طمع الوس التوافق تحقيق

(ة   :ورخصائص ال$#بية املر

ث مليكة، بـن دومـة العاليـة70، 2010:دمحم بيان(يوc² ±ل من  خـصائص ) 82-81، 2018:ر؛ ب�:ا
-ة �� Î'ي   :ورال! بية املر

 .'س�n لتحقيق السالمة وLمن للفرد - 

تھ -   .ر'شعر الفرد بأdمية dذا اF*ال و»خطو

ر'س�n إ�n توعية الفرد بدو -  وه �� مجال املر  .ر

-ة -  ورتطو السلوك �يجاÐي لدى الفرد �س�م �� ا�oد من ا�oوادث املر  .ر

'عمــل عPــn تنميــة مواقــف إيجابيــة لــدى Lفــراد 'عكــس حــسا مــدنيا مرdفــا �عمــق مف�ــوم  - 
ً ً ً

 .التضامن املكرس �� مجتمعاتنا

-ــة �يجا -  ات والقــيم وeتجاdــات املر رعمليـة متDاملــة للمعلومــات وامل�ــا بيــة، وÏــ� حاجــة ور
 .الفرد للتوافق مع الوسط الذي �ع�ش فيھ

(ة   :ورأEمية ال$#بية املر

-ة لتعميـق ا�oـس والـشعو بالواجـب تجـاه  -ة من حيث إ®�ا ضر ر     تأ'ي أdمية تنمية ال! بية املر و رو ر
ــــaن املــــــواطنaن،  ـــاو بـ ناF*تمـــــع، والتعـــــرف عPـــــn ا�oقــــــو والواجبـــــات، و¢ـــــشر ا�oـــــب والتفــــــاdم والتعــ ق

ن الــنظم واملؤســسات، واح!ــ ام تلــك الــنظم للمـواطن دو تفرقــة بيــ�wم، وتنميــة أ?عــاد ال! بيــة واح!ـ ام
ـــة �ـــــساعد الطـــــالب عPـــــn أن يDونـــــوا مـــــواطنaن عPـــــn قـــــدر مـــــن املـــــسئولية، و-قومـــــو بأ¢ـــــشطة  -ــ ناملر ور
Üـــ� وLخالÓـــ� والثقـــا�� وأن يDونـــوا أك{ـــ  ثقـــة بأنفـــس�م ممـــا  وايجابيـــة، و'عمـــل عPـــn 'عز-ـــز نمـــوdم الر

س��م ومجتمع�م�j*ع ر�م عnP لعب دو إيجاÐي �� مد   .ر

  aن      و'شtEية شاÕـد مـن )29، 2007(حسoـة 'ـس�م إسـ�اما م�مـا �ـ� مجـال ا�-  بـأن ال! بيـة املر
ً ً

ور
نحــوادث الـــسa  ولـــذلك ي¿بÑـــ� للقـــائمaن عل��ـــا أن يDونــوا مقتنعـــaن بمـــا يقومـــو بـــھ وأن يDونـــوا قـــدوة 

س��م واح! ام�م ل ا إيجابيا �� الطالب الذين توجھ رحسنة �� سلوك�م ومما ر ح�g يؤثر قوانaن املر
ً

و و
ر و'عميمھ �� نفوس الطالب ال يمكن أن يتحقق  -ة، وكذلك فإن ¢شر الو�W املر يل�م ال! بية املر و رو
ر، ولــــذلك البــــد مــــن 'غيaــــ   وعPــــn الفــــو إذ نواجــــھ مجموعــــة مــــن Lفــــراد ال �lــــتم كثaــــ ا بقواعــــد املــــر ر

ً

ر الـسل,+ وح يسـلوك�م املـر -ـة فاعلي��ـا يجـب أن تتـصف بالـصدق والÒــساطة و ور�ـg يDـو لل! بيـة املر ن
-ة   .روeستمرا



م استراتيجية التعلم الخدمي في تدريس الجغرافيا لتنمية فاعليـة استخدا
 الوعـي بأبعــاد التربيــة المروريــة لدى طــالب المرحلـة الثانويــة

  خالد علي دمحم عقيبي/ أ
  عبد الحفيظ دمحم عبد الرحمن /د.أ

 أحمد عبد الحميد حافظ / د. أ
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  aن و�ش ل إ�n أن �حصائيات واملعلومات حو )173، 2009(وعبد ا�:ميد العبا¥?3 وآخر
ر 'عطي لنا داللة واo²ة عnP أننا بحاجة ماسة وÐشDل عاجل إ�n الو�W بأ?عاد ال! بية  وحوادث املر

-ة، وذل   :ك لآل'يوراملر

 .اoFافظة عnP أنفسنا والغa  من ال�الك أو الوقوع �� خطر - 

 .اoFافظة عnP مركبvنا من التلف - 

ات-قالطر(نصو ما يحيط بنا من الفساد أو الدمار  -   ).إ�ß ....- امل¿شآت-ر�شا

-ة -  ورتقليل ا��سائر الÒشر-ة املرتفعة وفقا لإلحصائيات املر
ً

. 

رتقليل ا��سائر eقتصادية الباdظ -    .وة الناتجة من حوادث املر
ة  اسات والبحـوث، وأوصـت بـضر (ة فقد تناول¼¨ا العديد من الد ر    ونظرا ألEمية ال$#بية املر ر ور و ً

�اسات وMبحاث ما ي7 اسية، ومن Eذه الد رتضمي¾¨ا داخل املناFG الد   :ر

اســــة  -ــــة  ال�ــــ+ أوصــــت باســــتحداث مــــادة تخــــصص للــــسالمة ا)140، 2005(دمحم الث×يÎــــ3 ر      د ورملر
ر  ات املـــر ســـة وإدا ة eتـــصال املباشـــر واملـــستمر والفعـــال بـــaن املد وضـــمن منـــا�. التعلـــيم، وضـــر رو ر ر
 nـPثـار الـسلبية ال�ـ+ ت! تـب عÎس و روأولياء Lمو من أجـل توضـيح أdميـة التعلـيم والقيـادة �ـ� املـدا ر

س بــأdم �حـــصاءات ا ر، باإلضــافة ل!Êو-ـــد املــدا رعــدم eل!ــÊام بقـــوانaن املــر -ــة عــن ا�Fالفـــات و ورملر
ات التعليم اسات العلمية وا�oلو الواجب اتخاذdا من قبل إدا -ة وا�oوادث والد راملر ر لر   .و

اسة  -ة لطالب املرحلة الثانو-ة فقد أوصت د رونظرا ألdمية تنمية الو�W بأ?عاد ال! بية املر ور
ً

-ب القائمaن عnP بناء امل)630، 2017(ع7� الشNراwي  ة تأdيل وتد ر بضر اسية بما �س�م ور رنا�. الد
-ة �� محتو منا�. املرحلة الثانو-ة ى�� تضمaن ثقافة السالمة وال! بية املر   .ور

(ة   :ورأ�عاد ال$#بية املر

، 2012:؛ عبــد هللا جميــل71، 2010:دمحم بيـان(يتفـق العديــد مـن الكتــاب والبـاحثaن ومــ�wم 
 عnP أن )161، 2019:محمودر؛ منصو عبد املنعم، حمدي 11، 2017:؛ ممدوح Mحمد480-481

ـــ  املواقــــف والــــسلوكيات واملفــــاdيم ال�ــــ+ اعتادdــــا Lفــــراد  ة 'غيaـ -ــــة تنطلــــق مــــن ضــــر رال! بيــــة املر ور و
اك ل�ـا  ر وآدابھ ل�س عnP أساس ا��وف مـن العقـاب القـانو¢ي، إنمـا بـاإلد اء أنظمة املر رباF*تمع إ وز

ر مراعاة L?عاد التالية ل�اوتف�م�ا وeنصياع الذا'ي ل�ا واح! ام�ا، لذا ±ان من ال يضر   :و

ر – 1 يالبعد املر و-ركز عnP الكيفية ال�+ يـتم ��ـا تـدعيم ثقافـة املواطنـة �يجابيـة ال�ـ+ يجـب أن : و
-ة   .ورتحكم جميع تصرفاتنا وسلوكياتنا �� الشارع وعnP الطر-ق ح�g تتحقق السالمة املر

2 – 3Ùالبعد البي :oتلفة مـن يرتبط بالكيفية ال�+ ��ا يتم ا��Fا اd رفاظ عnP عناصر الب�ئة ومصاد
ي للمركبة، و»ـالرغم مـن dـذا ف�نـاك  ر عnP الفحص الدو رأي تلف؛ لذلك تنص قوانaن املر و
ادة �¢ـسان مثـل  جـة عـن إ رحاالت يرجع ف��ا التلوث البي¼ـ+ لعـدة عوامـل طبيعيـة أخـر خا ر ى

ة الــو�W ��ـــا ح�ــ حـــف الرمــال وغaـــ  ذلــك ممـــا يتطلــب ضـــر ورالر-ــاح و g تتحقـــق الــسالمة عPـــn ز
  .الطر-ق

ات وإ?عادdا : البعد Mم�3 – 3 اك,+ وقائدي السيا ة السيطرة عnP أي عنصر ��دد  ريدعو إ�n ضر ر ور
ر ومن ثم تتحقق السالمة عnP الطر-ق يعن الطر-ق ح�g يتحقق Lمن املر   .و
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4 – �اع Lعراف املتعلقة و-رتبط بآداب التعامالت �� الطر-ق مع كبار السن، واتب: البعد �جتما¡
باإليثار، حيث 'عت�  قضايا السالمة عnP الطر-ق من املشكالت eجتماعية الكبa ة وال�+ ل�ا 
dــا ا��طaــ ة عPــn اF*تمــع بأكملــھ، ول�ــذا يتطلــب Lمــر معا�*ــة شــاملة وتــصديا جماعيــا،  آثا

ً ً
ر

ـــا أ لية ا�*ميـــــع املـــــشاة والــــسائقaن عPـــــn حـــــد ســـــواء، بمع«ــــg أننــ dــــا مـــــسؤ وباعتبا مـــــام اختبـــــار ر
ىمجتم�ـ� dـام يف!ـ ض أن 'ـساdم فيـھ ±ـل القـو مـن أجـل خلـق جيـل واWـ� بقـضاياه وقــضايا 

-ة –مجتمعھ  ن الذي �ع�ش فيھ، و-Dو ذلـك ثمـرة تر»يـة dادفـھ 'عمـل عPـn –ور ا�oوادث املر
-ة   .وراح! ام قواعد السالمة املر

5 – �Úة العامــة وتلــوث: البعــد الــصo¤الب�ئــة، حيــث 'عــد ال! بيــة و-ــرتبط بالنظافــة والوقايــة والــ 
 nـــــPفـــــاظ عoتمـــــع مـــــن ا�*Fــــتمكن ا ـــيلة للت¿ـــــشئة، بواســـــط��ا يـ ســ ـــة dامـــــة و وعمليـــــة اجتماعيــ
لية eجتماعيــة منــذ ¢ــشأ�lم Lو�ــn، و'عز-ــز  ح املــسؤ ه، وتنميــة إحــساس أفــراده بــر واســتمرا و ر

ــــة بـــــaن Lفــــــراد وتقو ـــر-ن وترســــــيخ العالقـــــات eجتماعيــ ــــال نحـــــو Îخـــ ه �يجـــــاÐي الفعــ -ــــــة ردو
ترابط�م وصال�lم مـن أجـل عمـل 'عـاو¢ي مـش! ك يحقـق مـن خاللـھ أdـداف وغايـات اF*تمـع 

dا أdداف وغايات الفرد ، حيث يتطلب Lمر من ±ل فرد أن   :رال�+ تتحقق �� إطا

 ).سالمتھ ال�jصية(يؤمن نفسھ  �
 .يراe �Wحتياطات الوقائية العامة �
ك �� إسعاف املصابaن �  .ر�شا

ات ال�ـ+ يتخــذdا الفـرد فيمــا يتعلـق بــأي أمـر عPــn : ر�عـد اتخـاذ القــرا – 6 رو-ـرتبط dــذا البعـد بــالقرا
الطر-ـق ?غــرض تفــادي ا�oــوادث قـدر �مDــان وحمايــة نفــسھ، وحمايـة Îخــر-ن مــن Lخطــار 
-ة ال�+ تو�o²ا  شادات املر رعnP الطر-ق، ومثل dذا Lمر يتطلب قدر �مDان eل!Êام باإل ور

 nPالطر-قالعالمات املوضوعة ع.  

وعليــھ نجــد أن L?عــاد الــسابقة 'ــساعد عPــn غــرس القــيم وeتجاdــات الــسليمة و�يجابيــة 
ابطـا م�مـا بـaن الـسلوك  -ة  ال�+ تvناسب مع مشكالت العصر ومتطلباتھ، حيث 'شDل ال! بية املر

ً ً
ر ور

  .وLخالق
 

(ة   :ورا��غرافيا وعالق¼¨ا بال$#بية املر

ا ســـية باملرحلـــة الثانو-ـــة مـــن أك{ـــ  املنـــا�. صـــلة بقــــضايا ر'عـــد ا�*غرافيـــا ±أحـــد املنـــا�. الد
ـــة؛ وذلــــك لطبيعــــة  -ـ -ــــة وتحقيــــق الــــسالمة املر رالب�ئــــة واF*تمــــع خاصــــة القــــضايا واملــــشكالت املر ور و
-ـة بمـن/. ا�*غرافيــا  اج ال! بيـة املر را�*غرافيـا ال�ـ+ �lـتم بـاF*تمع وقـضاياه، Lمــر الـذي يتطلـب إد ور

-ةباملرحلة الثانو-ة وذلك �� ضو   .ورء أdداف وأ?عاد ال! بية املر
  

ـــا )74، 2012(مNــــا حف�ــــ3 وdــــذا يتفــــق مــــع مــــا ذكرتــــھ   بأنــــھ البــــد أن 'عــــا�. منــــا�. ا�*غرافيـ
، وقد دللت عnP أنھ توجد عالقة كبaـ ة  -ة ال�+ �عا¢ي م�wا اF*تمع املصر يالقضايا واملشكالت املر ور

-ة من خالل النقاط التا   :ليةوربaن ا�*غرافيا واملشكالت املر

س �¢ـسان والب�ئـة وتـأثa  ±ـل  -  ربالرجوع إ�n 'عر-ف ا�*غرافيا نجد أ®�ا �Ï العلم الـذي يـد
م�wمـــا �ـــ� Îخـــر، فاإل¢ـــسان كعنـــصر أساـــh+ �ـــ� 'عر-ـــف علـــم ا�*غرافيـــا يقـــع عPـــn ال! بيـــة 



م استراتيجية التعلم الخدمي في تدريس الجغرافيا لتنمية فاعليـة استخدا
 الوعـي بأبعــاد التربيــة المروريــة لدى طــالب المرحلـة الثانويــة
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عايتــھ منــذ الــصغر ومــساعدتھ عPــn النمــو الــسليم الــذي يؤdلــھ للتوافــق مــع بيãتــھ  رعــبء 
ـــسابھ امل ــــق إكــ ـــا عـــــن طر-ـ ــــبة واملرغـــــوب ف��ــ ات وeتجاdـــــات واملواقـــــف املناسـ ـــا ف وامل�ــ رعـــــا ر

لتحقيق أdداف اF*تمع، وأما الب�ئة فä+ الوسـيط الـذي �عـ�ش فيـھ الDـائن الºـ� و-تـأثر 
بھ سلبا وإيجابا
ً ً

. 

ات  -  ر حيــث تتــأثر الب�ئــة ?عــوادم الــسيا رأن dنــاك عالقــة وثيقــة بــaن الب�ئــة واملــر التلــوث (و
لLعــداد الكبaــ ة للمركبــات نــواتج اح!ــ اق مثــل غــاز أو أكـــسيد ، حيــث يــنجم عــن )البي¼ــ+

نالكر»و والرصاص وأكـسيد الني!ـ وجaن، وdـذه امللوثـات تـؤدي إ�ـn تـأثa  ضـار عPـn الب�ئـة 
دحــام  e يــوان والنبــات، كمــا أن الــضوضاء النــاتج عــنoجــسم �¢ــسان وا� nــPزومــن ثــم ع

ا سلبية عnP ا�oالة ال¤oية العا ر لھ آثا املر
ً
ر ي  .مة لإل¢سانو

�س عnP ?عض أجزاء الوطن العرÐي و»األخص �� املناطق ا�*بلية ال�ـ+  -  رتأثa  عامل التضا
 nـPـذه املـدن، فعd تفـاع -ـة نvيجـة ا رينvشر �� ?عض�ا تجمعات سDانية عnP السالمة املر ور

ق م!ـ  فـو سـطح البحـر، و-! تـب عPـn 155سÒيل املثال ترتفع مدينة صنعاء بـاليمن حـوا�� 
ر، و-Dـو ك{ ة املن ات واملنعطفات ا��طa ة �� dـذه املنـاطق العديـد مـن حـوادث املـر نحد و ر

 .قتصميم الطر �� أغلب Lحيان مسار واحد لDل اتجاه

دحـام إ�ــn وقـوع العديـد مــن  -  e ر، حيــث يـؤدي زتـؤثر الكثافـة الـسDانية عPــn مـشكالت املـر و
�ــع ا�*غرا�ــ� للــسDان وتبــاين  -ــة، و-ــؤدي ســوء التو زا�oــوادث املر الكثافــة الــسDانية �ــ� رو

املنــــاطق ا�Fتلفــــة وتمركــــزdم �ــــ� العواصــــم واملــــدن امل�مــــة واملراكــــز ا�oــــضر-ة الــــصناعية 
ــــادة å*ــــــم املنــــــاطق  -ــ  nـــدة مــــــن املنــــــاطق الر-فيــــــة إ�ــــــ ـــة امل!Êايـــ ــــرة الداخليـــ -ـــــة وال/*ــ زوالتجا ر
dـــا مراكـــز جاذبـــة  را�oـــضر-ة، ممـــا �ـــشDل أعبـــاء م!Êايـــدة عPـــn املـــدن املكتظـــة غالبـــا باعتبا

ً

مaــÊ بوجـــود امل¿ـــشآت واملؤســـسات امل�مـــة �ـــ� اF*ــاالت ا�Fتلفـــة، و±ـــل ذلـــك ي! تـــب عليـــھ تت
ر دحام املر e لةDأس�ا مش  nPة وع- يحدوث املشكالت املر و زو ر  .ر

ر يــــنعكس ا¢عDاســــا مباشــــرا عPــــn النمــــو العمرا¢ـــــي رأن ±ــــل تطــــو �ــــ� وســــ -  ائل النقــــل واملـــــر
ً ً

و
�ـــ� التطــــو ال�ائــــل  رللمـــدن، ومــــن ثـــم عPــــn محيط�ــــا ا�*غرا�ـــ�، وÏــــ� عالقـــة شــــائكة تتمثــــل 
ر والتطو املقابل أو املواز للمدن والتجمعات  يوالسر�ع واملتالحق �� وسائل النقل واملر ر و

 .العمرانية

(ة وعالق¼¨ا ب   طالب املرحلة الثانو(ةورال$#بية املر

  aـة وتتـأثر ��ـا )5، 2006(دمحم النعمة      �ش- ور إ�n أن أك�  شر-حة عمر-ـة تvـسÒب �ـ� ا�oـوادث املر
�Ï شر-حة الناشئة Lقل من سن الثامنة عشرة و»األخص من طالب املرحلة الثانو-ة، ولذلك فإنھ 

-ــة ل�ـؤالء  ر تنميـة الــو�W بأ?عـاد ال! بيــة املر ورمـن الــضر مـا مــن مفــاdيم يو ا ال الطــالب وإكـسا��م قــد
ً ً

ز ر
-ة dامــة، حيــث إن تملــك  ســة حــضا ا�lــا وeتجاdــات �يجابيــة نحوdــا كمما -ــة وم�ا رالــسالمة املر ر ر ور
مــزا اجتماعيــا وdــو Lمــر الــذي أشــاع بــaن طــالب  ات وقياد�lــا �ــشDل أداة لإلشــباع النفــhË+ و الــسيا

ً ً
ر ر

ات، وت رتــــب عPـــn ذلــــك مــــشكالت أمنيــــة وæــــoية واجتماعيــــة راملرحلـــة الثانو-ــــة ظــــاdرة قيــــادة الــــسيا
 .واقتصادية للمجتمع

Üي وdذا يتفق مع ما ذكره  مـن الوفيـات ال�ـ+ % 50 أن مـا يز-ـد عـن )20، 2007(رEالل ا�:ا
-ة �Ï من فئة الشباب، وdذا يز-د املشDلة 'عقيدا؛ حيث إن ذلـك يـؤدي  تقع ?سÒب ا�oوادث املر

ً
ور
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ة كبaــــ ة �ـــ� الـــشر-حة الع ــا �ـــ� قطـــاع �نتــــاج ودفـــع è*لـــة eقتــــصاد رإ�ـــn خـــسا لمر-ــــة ال�ـــ+ �عـــو عل��ــ
  . والتنمية إ�L nمام

ي البق263¹-25، 2000:دمحم البق3¹(و�شa  ±ل من  بأن فئة الشباب ) 25-24، 2013:ز؛ در
-ـــة وطــالب املرحلــة الثانو-ـــة بــال شـــك  تDابــا للمخالفـــات وا�oــوادث املر رdــم أك{ــ  الفئـــات العمر-ــة ا ور

ً

ة وقياد�lا ني¿تمو ل�ذ ره الفئة، حيث إن الشباب �� dذه املرحلة يتطلعو و-تعطشو المتالك سيا ن ن
ات م�wا   :روذلك لعدة اعتبا

dا وسيلة للتعبa  عن الرجولة وeستقاللية والرشد -   .راعتبا

ات -   .ربلوغ السن القانو¢ي لقيادة السيا

ة -  dا وسيلة إلظ�ار ما تتمتع بھ Lسرة من حالة مادية م�سو راعتبا  .ر

ف eجتماعية ال�+ 'ع�ش�ا ?عض Lسر، كفقد العائل مثال -  الظر
ً

 .و
، لـذلك فـإن Lمــر  اسـة والتفــو dـا وسـيلة 'ــj*يع ومDافـأة ودعـم معنــو ملواصـلة الد قاعتبا ري ر
ر عPــd nــذه الفئــة والعمــل عPــn تنميــة  و�ــستد�W أن يDــو تركaــÊ البــاحثaن وا�Fتــصaن �ــ� مجــال املــر ن

-ة    لد��م ح�g �ستطيعوا التعامل بإيجابية مع وسائل القيادة Îمنةورالو�W بأ?عاد ال! بية املر

-ـــة، ممـــا يحــــتم  ورومـــن خـــالل مـــا ســـبق تتــــcê العالقـــة الوثيقـــة بـــaن ا�*غرافيــــا وال! بيـــة املر
-ة لدى الطالب خاصة طالب املرحلة الثانو-ـة، حيـث إن  ورdeتمام بvنمية الو�W بأ?عاد ال! بية املر

ر أصــبح �ــ� غا يالــو�W املــر يــة dLميــة لألفــراد، بــل إنــھ أولو-ــة وطنيــة خاصــة �ــ� ظــل تزايــد حــوادث و
 .�اح وتقتل ال{ وة الÒشر-ة، ولن يتحقق dذا الو�W إال بتضمaن املنا والسa  املفجعة ال�+ تزdق Lر
مة للتعامل مع  ات الال ف والقيم وامل�ا اسية بصفة عامة ومن/. ا�*غرافيا بصفة خاصة املعا زالد ر ر ر

-ـــة ل�ـــم، وتقـــديم تلـــك املعلومـــات باســـ! اتيجية تـــر»ط بـــaن الطر-ـــق مـــن أ ورجـــل تحقيـــق الـــسالمة املر
سة و-Dو ذلك باستخدام اس! اتيجية التعلم ا��دمي نمتطلبات اF*تمع واملد   .ر

  .وفيما ي7� توضيح ألEم إجراءات البحث: إجراءات البحث

(ة-   :ور إعداد قائمة بأ�عاد ال$#بية املر

  :ل Lو من أسئلة البحث، والذى ينص عnP      لإلجابة عن السؤال

-ة املراد تنمي��ا لطالب املرحلة الثانو-ة من وج�ة نظر ا��� اء واملتخصصaن؟  ورما أ?عاد ال! بية املر

  :ولإلجابة عن dذا السؤال اتبع الباحث ا��طوات التالية

-ــة ال:الNــدف مــن القائمــة � �س ور dــدفت dــذه القائمــة إ�ــn تحديــد أ?عــاد ال! بيــة املر مــة �ــ� تــد رال ز
ـــاء  ا�*غرافيــــا، واملناســــب تنمي��ــــا لطــــالب املرحلــــة الثانو-ــــة ، و»التــــا�� اســــتخدام dــــذه القائمــــة �ــــ� بنـ

  .املقياس

�س ا�*غرافيـا :(  تـم إعـداد القائمـة �ـ� ضـوء املـصادر Îتيـة:مصادر إعداد القائمة � رأdـداف تـد
اسات والبحوث السابقة املرتبطة بموضوع  البحث، Lدبيـات والكتابـات رللمرحلة الثانو-ة، الد

-ـــــة،  وراملتـــــصلة باملوضـــــوع، �طـــــار النظـــــر للبحـــــث ا�oـــــا�� وال�ـــــ+ تـــــم إعـــــدادdا عـــــن ال! بيـــــة املر ي
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-ـة بأ?عادdـا  �س ا�*غرافيا عن متطلبات ال! بيـة املر اء ا��� اء �� منا�. وطر تد راستطالع آ ر ور ق
 .ا�Fتلفة لطالب املرحلة الثانو-ة

، البعـــد البي¼ـــ+، البعـــد Lم«ـــ+، البعـــد eجتمـــا�W، (ئ�ـــسة رأ?عـــاد ) 6(    وقـــد تـــضمنت  ر يالبعـــد املـــر و
، و-ندرج تحت ±ل م�wا عدد من L?عاد الفرعية، وÐعد eن��اء من )البعد الص�º، ?عد اتخاذ القرار

�lا ال�wائيـة، و»ـذلك تمـت �جابـة عـن  رإعداد القائمة  وتحكيم�ا وضـبط�ا، أصـبحت القائمـة �ـ� صـو
-ـــة املـــراد تنمي��ـــا لطـــالب املرحلــــة : " ل للبحـــث والـــذي يـــنص عPـــnالـــسؤال Lو ورمـــا أ?عــــاد ال! بيـــة املر

  " الثانو-ة من وج�ة نظر ا��� اء واملتخصصaن؟

  :املقدم باس$#اتيجية التعلم ا��دمي) وحدة مق$#حة(ى اعداد ا¦:تو التعلي3¹ -

 تحدیــد: الــتعلم ا��ــدمي �ــ�ىاoFتــو التعليuــ+ املقــدم باســ! اتيجية  خطــوات إعــداد       تمثلــت
�ــسية واملوضــوعات، وكتــاب الطالــب، وeســ! اتيجية dLــداف،  املــستخدمة، وL¢ــشطة رالتد
ïس، وأسالیب الزمنیة وا��طة التعلیمیة، والوسائل   .التقوðم رللتد

   تحديد EMداف •

ــــو  ـــــة(ى      تــــــم صــــــياغة dLــــــداف العامــــــة للمحتــ -ـ ــــات ا)ورال! بيــــــة املر F*تمــــــع، ، اعتمــــــادا عPــــــn حاجــ
-ــة �ــ� مــصر والعــالم، وdLــداف العامــة  وروالقــضايا ال�ــ+ تتعلــق بالنقــل واملواصــالت والــسالمة املر

  .وeجرائية ملن/. ا�*غرافيا باملرحلة الثانو-ة

 :ى تحديد موضوعات ا¦:تو •

 nتو وتحكيم�ا وإجـراء التعـديالت عل��ـا، وتوصـل الباحـث إ�ـoFى     تم إعداد قائمة بموضوعات ا
موضــوعات وÏـ� ال�ـ+ حـصلت عPــn أعPـn ¢ـسب اتفــاق ) 4(ائمـة �ـ� شـDل�ا ال�wــاñي وال�ـ+ تـضمنت الق

ــــا�� ــــو التـــ ــــل : (بـــــــaن الـــــــسادة اoFكمـــــــaن وتـــــــم تنظيم�ـــــــا بال! ت�ـــــــب عPـــــــn النحـــ ـــا وطـــــــر النقـــ قا�*غرافيــــ
-ة  ر"ورواملواصالت، التوعية املر -ة، �سعافات Lولية"وقواعد وآداب املر   ). ور، ا�oوادث املر

  : كتAب الطالب إعداد •

 - أdميتــھ- مقدمــة-العنــوان: (ى     ?عــد تنظــيم اoFتــو تــم إعــداد كت�ــب الطالــب الــذي يتــضمن Î'ــي
شادات للطالب eداف العامة لل� نامج املق! ح-ر?عض التعليمات وdL ( 

�سية املستخدمة •  :ر تحديد ¬س$#اتيجية التد

ضــھ، تــم اســتخدا �س و     �ــn ضــوء أdــداف البحــث ا�oــا�� وفر رم اســ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي �ــn تــد
، ودليـــل  ، وال�ـــ+ تمــر بمجموعـــة مـــن ا��طــوات تـــم توضـــيح�ا �ــ� �طـــار النظـــر يموضــوعات اoFتـــو ى

  .املعلم

� ا¦:تو •� : ى wMشطة التعليمية املتضمنة 

أ��ـا الـسائق احـذر مخـاطر : "حملـة توعيـة ?عنـوان: (ى      تضمن اoFتـو مجموعـة مـن L¢ـشطة م�wـا
سية ?عنوان-وامل الطبيعيةالع ــــل "  :ر مجلة حائط مد ــــــر النقـــــ ــــn طـــ ــــل الÒـــــــــشر-ة عPــــ قتــــــــأثa  العوامـــــ

-ة وعقو»��ا: " ندوة 'عليمية ?عنوان-"واملواصالت   )وغd aا"... ورا�Fالفات املر
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  : الوسائل التعليمية املستخدمة •

جكتــو(ج�ــاز داتـــا شــو : (ى     تــضمن اoFتــو مجموعـــة مــن الوســائل م�wـــا ربر  فيــديو �lـــتم  مقـــاطع-)و
-ة -ة مطبوعة أو إلك! ونية-وربالسالمة املر   )وغd aا... ور مجالت ل�oوادث املر

�س موضوعات ا¦:تو • ى ا��طة الزمنية لتد   :                                               ر

�س اoFتو للطالب عينة البحث وذلك ملـدة اسـتغرقت  ى     قام الباحث بتد ) 3(أسـابيع، بواقـع ) 8(ر
اL +hو من العام  لحصص أسبوعيا، خالل الفصل الد ر

ً
  .م2022 -2021

  : أساليب التقو(م •

       dنــاك مرحلــة بــذا�lا مــن مراحــل اســ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي وÏــ� مرحلــھ التقــو-م  وÏــ� خاصــة 
ف ومعلومـــات وحقـــائق  ع أمـــا عـــن تقيــيم موضـــوعات اoFتـــو ومـــا تتــضمنھ مـــن معـــا ربتقيــيم املـــشر ى و

يوجد العديد من أساليب التقو-م ال�+ يمكنك عز-ز املعلم eستعانة ��ا �� تقو-م الطالب وقيم فت
  ). ا��تامي- البناñي-املبدñي: (وم�wا

، اطمأن الباحـث السـتخدام  اء اoFكمaن وضبط اoFتو ي    وÐعد عرض اoFتو التعليu+ وإجراء آ رى
اســـية و»ـــذلك تمـــت �جابـــة عـــن الـــسؤال اســـ! اتيجية الـــتعلم ا��ـــدمي �ـــ� تنفيـــذ تجر»ـــة البحـــث Lس

nـــPـــــة : " الثـــا¢ي للبحـــث والــــذي يـــنص ع �س ا�*غرافيـــا  لتنميــ رمــــا اســـ! اتيجية الــــتعلم ا��ـــدمي �ـــn تــــد
-ة لدى طالب املرحلة الثانو-ة؟   ".ورالوعـي بأ?عاد ال! بية املر

(ة-   :ور إعداد مقياس الوعـي بأ�عاد ال$#بية املر

ات تــم بنــاء املقيــاس �ــ� ضــوء قائمــة  صــل عــدد عبــا -ــة، و رأ?عــاد الــو�W بأ?عــاد ال! بيــة املر ور و
ئ�سية Ïـ�) 168(املقياس إ��  ة تتضمن ثالثة جوانب  رعبا -ـة -معرفيـة: (ر ، وللتأكـد ) وجدانيـة–ر م�ا

مـــن صـــدق املقيـــاس ومـــدى صـــالحيتھ تـــم عرضـــھ عPـــ� مجموعـــة مـــن الـــسادة اoFكمـــaن، وقـــد أبـــدي 
ات امل ــــوافق��م عPـــــ� عبـــــا ة 'غيaـــــ  صـــــياغة ?عـــــض رالـــــسادة اoFكمـــــaن مـ ـــاس مـــــع التوصـــــية بـــــضر ورقيــ

ات ح�+ يتالءم مع العمر الزم«+ واملستو العق�P لطالب املرحلة الثانو-ة يالعبا  وقد قام الباحـث ،ر
بتطبيـق املقيـاس عPـ� عينـة اسـتطالعية ��ـدف حـساب صـدق املقيـاس وثباتـھ، و»لـغ معامـل الثبــات 

ا يـــدعو للثقـــة �ـــ� æـــoة النتـــائج ال�ـــ+ وÏـــ� معـــامالت دالـــة إ) 0.89(الكPــ� للمقيـــاس بلـــغ  حـــصائيا ممــ
ً

  .�سفر ع�wا املقياس

?عــد إعــداد مـواد البحــث واملقيـاس والتأكــد مــن صـالحي��ا للتطبيــق قــام  :ًتطبيـق أدوات البحــث قبليـا
صـد نتائج�ــا  اق إجابـة الطــالب، و رالباحـث بتطبيق�ــا تطبيقـا قبليــا عPـ� عينــة البحـث وتــ¤oيح أو ر ً ً

  .Spssًصائيا باستخدام برنامج ًتم�يدا ملعا�*��ا إح

اسة �عديا ًتطبيق أدوات الد اسة اoFتو باس! اتيجية التعلم ا��دمي تم تطبيق  :ر ى?عد eن��اء من د ر
صد البيانات ومعا�*��ا احصائيا ع�P النحو التا�� أدوات البحث تطبيقا ?عديا و

ً
ر ً ً :  
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ية الو¡� بأ�عـاد ال$#بيـة النتائج ا��اصة بفاعلية اس$#اتيجية التعلم ا��دمي �� تنم
(ة    ): موضع البحث(وراملر

جات عينة البحث �n التطبيق القب�P والتطبيق البعدي        رتم حساب داللة الفر بaن متوسطي د ق
-ة، وذلك باستخدام اختبار      . للعينات املرتبطةt-test" ت"ورملقياس الو�W بأ?عاد ال! بية املر

  :  والذي ينص عnP حيث تم التأكد من oæة فرض للبحث

ىيوجــد فر دال إحصائيــا عند مستـو "  ق
ً

جات مجموعة البحث �� التطبيق ) 0,05(  ربaن متوسطي د
-ة لصا�c التطبيق البعدي   ."ورالقب�P والتطبيق البعدي ملقياس الوnW بأ?عاد ال! بية املر

ـــaن متوســـــط ــــالىقوللتحقـــــق مـــــن æـــــoة dـــــذا الفــــــرض تـــــم حـــــساب داللـــــة الفـــــر بـــ ــــات الطـ جـ ب �ــــــ� ر د
-ــة، وذلــك باســتخدام اختبــار  -t) ت(ورالتطبيقــaن القبPــ� والبعــدي ملقيــاس الــو�W بأ?عــاد ال! بيــة املر

test جتماعيــةe عــن ع�ــ  حزمــة ال�ــ امج �حــصائية للعلــوم (Statistical Package for Social 
Science)فة ب� نامج لو²ـc جـدو واستخدم الباحث �صدار التاسع عشر منھ، و-) Spss( و، واملعر

  .البيانات ال�+ تم التوصل إل��ا) 1(

  )1(لجدو 

جـات الطـالب �ــ� التطبيقـtن القب7ــ� والبعـدي) ت(قيمـة  رلداللـة الفــر بـtن متوســطي د  ملقيــاس  ق
(ة   .ورالو¡� بأ�عاد ال$#بية املر

 البيان

 

#tاملتغ 

 العدد
املتوسط 
 ا�:سا�ي

¬نحراف 
 ياملعيار

جة   رد

 ا�:ر(ة
 ىمستو الداللة )ت(قيمة 

�  التطبيق القب7

  
195.70 13.71  

  التطبيق البعدي

 

  

30 
463.10 11.11  

29  149.34  

دالة إحصائيا
ً

  

 ىعند مستو
)0.05( 

   

  :ما يnPليتcê من ا�*دو السابق 

-ة �� التطبيق البعدي - جات مقياس الو�W بأ?عاد ال! بية املر ر أن املتوسط ا�oساÐي لد ) 463.10(ور
جات التطبيق القب�P قيفو املتوسط ا�oساÐي ل   ). 195.70(رد

ىاoFــسو»ة كمـا يو²ــ�oا ا�*ـدو 'ــساو ) ت( أن قيمـة - ) ت(، وÏـ� أك�ــ  مـن قيمــة )149.34(ل
جــات حر-ــة  ، ممــا يــدل )2.42(ى، وال�ــ+ 'ــساو )0.05(ى، ومــستو داللــة )29(را�*دوليــة عنــد د

جـات الطـالب �ـ� التطبيقـaن القب رعPـn وجـود فـر دال إحـصائيا بـaن متوسـطي د
ً

Pـ�، والبعــدي ق
-ة، لصا�c التطبيق البعدي   .ورملقياس الو�W بأ?عاد ال! بية املر
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قــم  جــات عينــة البحــث �ــn التطبيقــaن القبPــ� والبعــدي ملقيــاس ) 1(ر     و-و²ــc الــشDل  رمتوســطي د
-ة   .ورالو�W بأ?عاد ال! بية املر

195.7

463.1
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جات عينة البحث �n التطب) 1(شDل    يقaن القب�P والبعديرمتوسطي د

(ة   ور ملقياس الو¡� بأ�عاد ال$#بية املر

 �Wتنمية الو n� اd aم تأث*å nPوللتحقق من فاعلية اس! اتيجية التعلم ا��دمي والتعرف ع

-ـــة، تـــم حـــساب قيمـــة مرÐـــع إيتـــا   ، وتـــم التوصـــل إ�ـــn النتــــائج Eta-Square )(وربأ?عـــاد ال! بيـــة املر
قم  راملوo²ة بجدو    ):2(ل

  )2 (رقملجدو 

-ة جات الطالب عnP مقياس الو�W بأ?عاد ال! بية املر رقيمة مرÐع إيتا للفر بaن متوسطى د ور   :ق

  ح.د قيمة ت Mداة
قيمة مر�ع إيتا 

η2 

  =�àم Mثر

  

داللة الفاعلية 
#tم التأث�àو 

 كبa   55.41  0  ,9  29 149.34 املقياس

قـــم  �ـــn جـــدو  رو»اســـتقراء النتـــائج  ، وÏـــ� )9.0(ى'ـــساو ) η2( Ðـــع إيتـــايتـــcê أن قيمـــة مر) 2(ل
ا يــدل عPــn فاعليــة اســ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي �ــn تنميــة الــو�W بأ?عــاد )16.0(أك�ــ  مــن القيمــة  ، ممــ

، وأن å*ــم تــأثa  املتغaــ  املــستقل  -ــة لــدى طــالب املرحلــة الثــانو يال! بيــة املر اســ! اتيجية الــتعلم (ور
-ةالو�W بأ?عاد(كبa  عnP املتغa  التا?ع ) ا��دمي   ).ور ال! بية املر

 

 �ــ� ضــوء مــا ســبق يتــæ cêــoة فــرض البحــث املنــصوص عليــھ ســابقا، كمــا دلــت قيم�ــ+ مرÐــع 
ً

 الثالــث، و»ــذلك تــم �جابــة عــن الــسؤال اســ! اتيجية الــتعلم ا��ــدميإيتــا وå*ــم Lثــر عPــn فاعليــة 
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nPبأ?عـاد ال:والذي ينص ع nWتنمية الو n� ـة لـدى  ما فاعلية اس! اتيجية التعلم ا��دمي- ور! بيـة املر
  طالب املرحلة الثانو-ة ؟

  

  : تفسt# النتائج ومناقش¼¨ا

تفـاع  رمن خالل ما تم عرضھ من بيانات، وتحليل�ا احصائيا، وتحقق oæة الفرض يمكن مالحظة ا
ً

  aـ  املـستقل، و-مكـن تفــسaـت فاعليـة املتغÒــ� ممـا يثPيمـستو التالميـذ �ـ� التطبيـق البعـدي عـن القب
 : ي�Pذلك من خالل ما

  

�س ال� نـــــامج مـــــع أdـــــداف اF*تمـــــع  -  ــــدمي ودمج�ـــــا ألdـــــداف تـــــد رطبيعـــــة اســـــ! اتيجية الـــــتعلم ا��ـ
 nط موضوعات ال� نامج املق! ح بحياة الطالب، وأدى إ�«  nPرواحتياجاتھ التنمو-ة، مما ساعد ع

اد تحقيق التفاعل بي�wم و»aن الب�ئة، مما أدى إ�n توفa  خ� ات مباشرة أدت إ�n نمو الو�W بأ?عـ
-ة  .ورال! بية املر

يحقـــق اoFتــــو العلuــــ+ اشــــباعا �oاجــــات الطــــالب الحتوائــــھ عPــــn معلومــــات ومفــــاdيم لــــم تكــــن  - 
ً

ى
جات مرتفعة �n التطبيق البعدي  ه ساعدdم عnP تحقيق د رمتوافرة لد��م من قبل، وdذا بدو ر

 إ�ــــــn أن مفتــــــاح دافعيــــــة الطالــــــب )140، 2002:محمــــــود مÕــــــ@?<(ملقيــــــاس الــــــو�W، حيــــــث أشــــــار 
ىحـــصيل يكمـــن �ـــn مـــدى مـــا يحققـــھ اoFتـــو مـــن اشـــباع �oاجـــات الطالـــب، وعالقـــة اoFتـــو للت ى

 .بال¿شاطات ا�oياتية ا�Fتلفة

�عتمــد الــتعلم ا��ــدمي عPــn تلبيــة احتياجــات اF*تمــع، واملــساdمة �ــ� حــل العديــد مــن املــشا±ل  - 
 ومــن ثــم البيãيـة واF*تمعيــة، حيـث يحــصل الطـالب عPــn املعلومــات مـن املؤســسات اF*تمعيـة،

نيتDـــو لـــدى الطـــالب اتجـــاه إيجـــاÐي نحـــو خدمـــة اF*تمـــع، و-Dونـــوا �ـــ� حاجـــھ إ�ـــn تـــوفa  الفـــرص 
  . ىL±اديمية ال�+ من خالل�ا يقوم الطالب بخدمة مجتمع�م فزاد مستو الو�W لد��م

رتقــديم نمـــاذج للــسلوكيات الـــ¤oيحة وا��طــأ مـــن خـــالل الــصو وLشـــDال ســاعد �ـــ� اكvـــساب  - 
 الــ¤oيحة والبعــد عــن الــسلوكيات ا��طـــأ، و±ــان ل�ــا بــالغ Lثــر �ــ� تثÒيـــت الطــالب الــسلوكيات

dـــذه الـــسلوكيات �ـــ� أذdـــان الطـــالب ليـــتم اســـتدعا�Éا أثنـــاء �جابـــة عPـــn مقيـــاس الـــو�W بأ?عــــاد 
-ة  . ورال! بية املر

-ـــة إ�ـــn العمـــل  -  وروترجـــع فاعليـــة اســـ! اتيجية الـــتعلم ا��ـــدمي �ـــ� تنميـــة الـــو�W بأ?عـــاد ال! بيـــة املر
سھ الطـالب ومـشارك��م �ـ� تحديـد احتياجـات اF*تمـع مـن خـالل مقـابل��م مـع امل ريدا¢ي الذي ما

-ة والتعرف م�wم عnP املشكالت  ورالسائقaن بموقف تحميل الر±اب أثناء تنفيذ حملة توعية مر
-ــــة ال�ــــ+ �عــــانو م�wــــا مثــــل ناملر ، وكــــذا عــــدم التقيــــد : ور قعــــدم التقيــــد بقواعــــد الــــسa  عPــــn الطــــر

ات ا��اطئــة، والــسa  عكــس eتجــاه، وقطــع بأولو-ــات ا ة والتجــاو ر وتجــاو الــسرعة املقــر زملــر رز و
ات عنـد e¢عطـاف يمينـا  -ـة، عـدم اسـتخدام eشـا ات املر ر، وعدم �ل!ـÊام با�oـا ة املر اشا
ً

ر ر ر ور و
ا، القيـــــادة برعونـــــة و»ـــــاألخص عنـــــد فئـــــة الـــــشباب، اســـــتخدام eضـــــاءة Lماميـــــة امل�Õـــــرة  أو �ـــــسا

ً
ر

عـــا را�ـــß، وdـــو Lمـــر الـــذي أدى إ�ـــn شـــعو الطـــالب بانتمـــا�Éم لـــوط�wم .... ج Îخـــر-ن، ز±وســـيلة إل
سات ال�+ يقومو ��ا �� حل مشكالت اF*تمع الذي �ع�شو فيھ، فزاد  نو»دو L¢شطة واملما ن ر ر

 .ىمستو الوnW لد��م
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ا كمـا أن تنفيــذ الطــالب للعديــد مـن L¢ــشطة ا��دميــة املرتبطــة بـالتعلم ا��ــدمي قــد وفــر فرصــ - 
ً

قو-ة للتعلم L±ـاديu+ وeجتمـا�W مثـل املـشاركة �ـ� التخطـيط واق!ـ اح أ¢ـشطة الـتعلم، وتنفيـذ 
جــھ وe¢غمــاس �ــ� م�مــات الــتعلم، وتطبيــق املعرفــة �ــ�  رالعديــد مــن L¢ــشطة داخــل املع�ــد وخا
ات  ر وeعتـــداء عPـــn عالمـــات واشـــا رحـــل مـــشكالت حياتيـــة مثـــل مـــشكالت ضـــعف الـــو�W املـــر ي و

- ر و زاملر نادة السرعة عن املسموح ��ـا، والتعـاو واملـشاركة بـaن الطـالب وأفـراد اF*تمـع اPoFـ� و
لية وتنمية العالقات  ات eجتماعية مثل خدمة اF*تمع وتحمل املسؤ وقد ساdم �� تنمية امل�ا ر

�PoFتمع ا*Fسانية و'عز-ز العالقة مع ا¢�. 

ر -  وتنمیة شعو الطالب واحساسھ بمشا±ل وقضایا املر  نvیجة تفاعلھ مع�ا، واحساسھ بأdمیة ٕر
ه �ــ� خدمــة اF*تمــع، وذلــك ?ــسÒب التنــوع �ــ� L¢ــشطة ا��دمیــة ال�ــ+ قــام ��ــا الطالــب، ممــا  ردو

-ة   .ورساعد عnP تنمية الو�W بأ?عاد ال! بية املر

ـــن خـــــالل  -  ـــا مــ -ـــــة بمختلـــــف أ?عادdـــــا ومDونا�lــ اســـــية تـــــدعم ال! بيـــــة املر ـــا كمـــــادة د رأن ا�*غرافيــ ور
-ـة ل�ـست مجـرد موضـوعات L¢شطة داخ عات ا��دمیة، حیث إن تنمیة ال! بية املر ورل املشر و

ســـ�ا  ســـات یما رمعرفیـــة، وانمـــا عملیـــة إعـــداد وتوجیـــھ للـــسلوك، وdـــذا ال یـــتم إال مـــن خـــالل مما ر ٕ
ج�ا اسة وخا رالطالب داخل å*رة الد  .ر

اســـات والبحـــوث الـــسابقة وال�ـــ+  أكـــدت فاعليـــة ر      وتتفـــق نتـــائج dـــذا البحـــث مـــع نتـــائج ?عـــض الد
اســية متباينــة، إال  راسـ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي �ــn تحقيــق ?عــض dLــداف L±اديميــة �ــn مجــاالت د
�س ا�*غرافيــا  رأ®�ـا تختلـف ع�wــا �ـn استقــصاء فاعليـة اســتخدام اسـ! اتيجية الــتعلم ا��ـدمي �ــn تـد

، وم�wــ -ـــة لــدى طـــالب الــصف Lو الثـــانو يلتنميــة الــو�W بأ?عـــاد ال! بيــة املر ل اســةور  :Grassel: (را د
فعـت؛  2006 ي؛ دمحم قطـاو 2017: ؛ شـيماء جمعـھ hegarty & angelidis: 2015؛ 2016:رإبـراdيم 

  ). 2019:إيمان دمحم؛ 2017:وعبدالكر-م أبو جاموس

  :التوصيات

ة تقــــديم طــــر  اك الباحــــث بــــضر ق     �ــــn ضــــوء النتــــائج ال�ــــg أســــفر ع�wــــا البحــــث، وانطالقــــا مــــن إد ر ور
ً

�س، يقوم الباحث بتقديم عدة توصيات تتمثل �Î n'يوأساليب جديدة   :ر �n التد

ة deتمام بتطبيق التعلم ا��دمي �� 'عليم و'علـم ا�*غرافيـا �ـ� املراحـل التعليميـة  -  ورضر
 .ا�Fتلفة؛ إلضفاء ا�oياة عnP موضوعا�lا اF*ردة

واصـالت استخدام أ¢شطة التعلم ا��دمي ال�+ تـم إعـدادdا �ـ� تطـو-ر موضـوع النقـل وامل - 
ي�� مصر املقر �� من/. ا�*غرافيا للصف Lو الثانو ل  .ر

-ر والتقاط  -  رتنوع أساليب وأدوات التقو-م ح�g 'ساعد الطالب عnP املالحظة وعمل التقا
ات ميدانية -ا رالصو وعمل  ز  .ر

يإعداد أدلة ملعلu+ ا�*غرافيا تحتو عnP اس! اتيجية التعلم ا��دمي وخطوا�lا �جرائية  - 
  . �� الصف ?شDل واق��لتنفيذdا

ة التخفيف من حدة املعوقات والصعو»ات ال�+ 'ع! ض توظيف املعلمaن أل¢ـشطة  -  ورضر
عات الــــــتعلم ا��ــــــدمي، وم�wــــــا ـــم با�oـــــــصص، : وومــــــشر دحـــــــام ال� نــــــامج Lســــــبو�W للمعلـــ زا
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اســـية، وعــــدم تـــوفر �مDانــــات والvــــس�يالت  دحـــام كتــــاب ا�*غرافيـــا باملوضــــوعات الد روا ز
مة  عاتزاملادية الال   .ولتنفيذ تلك L¢شطة وdذه املشر

 -  nـــــPـــد مـــــن أجـــــل 'علـــــم خـــــدمي ع س واملعاdــ رتبـــــادل ا���ـــــ ات بـــــaن معلuـــــ+ ا�*غرافيـــــا باملـــــدا
ات أو املدير-ات التعليمية رمستو �دا   .ى

ـــد تحـــــو دو اســــــتخدام اســــــ! اتيجية الــــــتعلم  -  نمحاولـــــة التغلــــــب عPــــــn الـــــصعو»ات ال�ــــــ+ قـــ ل
�ــــhË+ ملع مــــة را��ــــدمي، وذلــــك بمراعــــاة العــــبء التد زلuــــ+ ا�*غرافيــــا وتــــوفa  �مDانــــات الال

 .لتطبيق dذه eس! اتيجية

  :املق$#حات

ى  ؤإن املساdمة الفعلية للبحث العلu+ ال تقتصر عnP مجرد عرض النتائج، بل تتعدى إ�n إضافة ر
�Pجديدة ألبحاث مستقبلية ولذلك يق! ح الباحث ما ي:  

اسات القيام -  ات تنمية مثل ىأخر متغa ات �� ا��دمي التعلم تأثa  لقياس ىأخر ربد  رم�ا
 .التفكa  العليا وغd aا

عات الــــــتعلم  -  ـــ� ضــــــوء أ¢ــــــشطة ومــــــشر ــــا للــــــصف Lو الثــــــانو �ـــ وتطــــــو-ر مــــــن/. ا�*غرافيــ ي ل
 .ا��دمي

اسات وأبحاث مشا��ة تvناو متغa ات جديدة، ±أن تبحث أثر توظيـف أ¢ـشطة  -  لاجراء د ر
  .�� تنمية الوe �Wقتصاديالتعلم ا��دمي �� تنمية مستو-ات التفكa  العليا، و

اســة فاعليــة الـــتعلم ا��ــدمي �ـــ� 'عز-ــز الدافعيـــة الذاتيــة لـــتعلم ا�*غرافيــا واملـــسئولية  -  رد
 .eجتماعية

عات لـــدى  -  -ـــادة املــشر ات  وفاعليــة اســتخدام اســـ! اتيجية الــتعلم ا��ــدمي �ـــ� تنميــة م�ــا ر ر
  .طالب مراحل التعليم العام

ات اتخـــاذ فاعليـــة برنـــامج مق!ـــ ح قـــائم عPـــn الـــتعلم  -  را��ـــدمي لتنميـــة التفكaـــ  الناقـــد وم�ـــا
  .القرار لدى طالب املرحلة الثانو-ة

-ة �n محتو منا�. ا�*غرافيا للمرحلة الثانو-ة  -  ىأ?عاد ال! بية املر اسة تقو-مية(ور  ).رد

ات ا�oياتيـة لـدى  -  �س ا�*غرافيـا لتنميـة ?عـض امل�ـا راستخدام اس! اتيجية الـتعلم ا��ـدمي �ـn تـد ر
 . الثانو-ةطالب املرحلة

-ة لطالب املرحلة الثانو-ة -  ورتصميم مقر الك! و¢ي لل! بية املر   .ر
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  املراجع

أوال
ً

  املراجع العر�ية: 

فعت إبراdيم  ات تصميم املواد ): 2016(رإبراdيم  رأثر برنامج قائم عnP التعلم ا��دمي �� تنمية م�ا
ــــــصص  ـــaن تخــــ ـــــ! اتي� لـــــــــدى الطــــــــــالب املعلمـــــــ ـــــــة والتفكaــــــــــ  eســـــ التعليميــ

ســـعيد، ع  -39، ص ص 20رالر-اضـــيات، مجلـــة ±ليـــة ال! بيـــة، جامعـــة بو
74.  

ارع  ارع أحمـــد  زأحمـــد  ات الـــتعلم ا��ـــدمي ): 2014(ز اســـات eجتماعيـــة عPـــn م�ـــا -ب معلuـــ+ الد رتـــد ر ر
ات العمــــل اF*تم�ــــ� واتخــــاذ القــــرار لــــدى تالميــــذdم،  روأثــــره �ــــ� تنميــــة م�ــــا

، 36رات العر»يـة املتحـدة، ع ، جامعة �مـااF*لة الدولية لألبحاث ال! بو-ة
  . 223 – 181ص ص 

برنــامج مق!ــ ح �ـ� التعلــيم ا��ــدمي للطـالب املعلمــaن لتنميــة ): 2016(أحمـد ســعيد عبــدالن,+ سـو-لم 
�ــhË+ وامليـــل نحــو امل�نـــة �ــ� ضــوء تجـــدد دو املعلــم،  رادا�Éــم التد  مجلـــةر

اســات ال! بو-ــة ا�*معيـة -217، ص ص 86، مــصر، ع eجتماعيــة رللد
256.  

�س ا�*غرافيــا لتنميــة ): 2019(ســراء عبــد العــاطي �ــoاتھ ســيد إ راســتخدام الــتعلم ا��ــدمي �ــ� تــد
رســـالة ماجــــستa  غaــــ  الـــوe �Wقتــــصادي لــــدى طـــالب املرحلــــة الثانو-ــــة، 

ة،    .، جامعة عaن شمسوال! بية والعلوم لآلداب البنات ±ليةرم¿شو

 Êالع�ــــ cصـــــا� cعات الـــــتع): 2019(يأمــــل فـــــا� ومـــــستو تـــــضمaن مــــشر لم ا��ـــــدمي �ــــ� كتـــــب العلـــــوم ى
�س،  رباملرحلـــة املتوســـطة واتجاdـــات املعلمـــات نحـــو اســـتخدام�ا �ـــ� التـــد

  .33-1، ص ص 2، ع 35مجلة ±لية ال! بية، جامعة أسيوط، مج 

ث إمام  �س ا�*غرافيـا لتنميـة ): 2019(رإيمان دمحم عبد الوا راستخدام مدخل التعلم ا��ـدمي �ـ� تـد
-ادة Lعمال لدى طالب  مجلة املرحلة الثانو-ة الفنية الصناعية، رثقافة 

اسات ال! بو-ة ا�*معية   .79-1، ص ص e111جتماعية، ع  رللد

ث مليكــــة، بــــن دومــــة العاليــــة  -ــــة داخــــل ): 2018(رب�oــــا وردو �ذاعــــة اoFليــــة �ــــ� ¢ــــشر الثقافــــة املر ر
اســــة تحليليــــة ل� نــــامج ســــالمتك بإذاعــــة ا�*زائــــر مــــن  راF*تمــــع اPoFــــ�، د

وذجــا، مـــذكرة تخــرج لنيـــل شــ�ادة املاســ!  �ـــ� علــوم �عـــالم مــستغانم انم
وeتــصال، ±ليـــة العلـــوم eجتماعيـــة، جامعــة عبـــد ا�oميـــد ابـــن بـــاد�س، 

  .مستغانم

-ــة، مجلـة Lمــن وا�oيـاة، ): 2007(حـس¿ية أحمـد شــاadن  dــا �ـ� التوعيـة املر ورLسـرة ودو الر-ــاض، ر
   .29-28، ص ص 303ع ، L26منية، مج  للعلوم العر»ية نايف أ±اديمية

  



م استراتيجية التعلم الخدمي في تدريس الجغرافيا لتنمية فاعليـة استخدا
 الوعـي بأبعــاد التربيــة المروريــة لدى طــالب المرحلـة الثانويــة

  خالد علي دمحم عقيبي/ أ
  عبد الحفيظ دمحم عبد الرحمن /د.أ

 أحمد عبد الحميد حافظ / د. أ
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ي الــــشر»ي«+  عات الــــتعلم ا��ــــدمي لتنميــــة التحــــصيل ):  2019(زداليــــا فــــو ـــائم عPــــn مــــشر وبرنــــامج قـ
ــــ  املـــــستقب�P لــــــدى طـــــالب شــــــعبة  ات التفكaــ رواملـــــسئولية eجتماعيــــــة وم�ـــــا

ســـعيد، ع  ، 28را�*غرافيـــا بDليـــات ال! بيـــة، مجلـــة ±ليـــة ال! بيـــة، جامعـــة بو
  .368 – 308ص ص 

ي بـــن فيحـــ ر ): 2013(ان البقuـــ+ زدر فـــع مـــستو الـــو�W املـــر س التعلـــيم العـــام �ـــ�  ة مـــدا يدو إدا وى ر ر ر ر
س مدينـــة الطـــائف ومعلم��ـــا  رلـــدى الطـــالب مـــن وج�ـــة نظـــر مـــدير مـــدا ي

ة، ±لية ال! بية، جامعة أم القر سالة ماجستa  غa  م¿شو ىوطال��ا،  ر   .ر

، أحمـد ع�ـghË داود  ي-ـد سـليمان العـدوان، دمحم إبـراdيم قطـاو اسـ$#اتيجيات معاصـرة �ـ� ): 2017(ز
اســـات ¬جتماعيـــة و»علمNـــا ، عمـــان، دار الرســـائل ا�*امعيـــة ر»علـــيم الد

�ع   .زلل¿شر والتو

عاتھ �ـــــ� مـــــن/. ال! بيـــــة ): 2002(ســـــالم بـــــن عPـــــ� ســـــالم القحطـــــا¢ي  ـــتعلم ا��ـــــدمي ومـــــشر وتـــــضمaن الــ
مجلـــة جامعــــة الوطنيـــة باملرحلـــة الثانو-ــــة �ـــ� اململكــــة العر»يـــة الــــسعودية، 

     114 – 53، ص ص 15، مج عبد العز(ز، العلوم ال$#بو(ةامللك 

ـــدمي �ـــــ� ):  2017(شــــيماء محمـــــود دمحم جمعــــة  اســـــ! اتيجية مق! حــــة قائمـــــة عPــــn مـــــدخل الــــتعلم ا��ــ
اسات eجتماعية لتنمية الو�W بثقافة املواطنة لـدى تالميـذ  �س الد رتد ر

اسـاتا�oلقة �عدادية،  ة، ±لية الد رسالة ماجستa  غa  م¿شو  العليـا رر
  .لل! بية، جامعة القاdرة

ـــا و'علم�ــا �ـn عــصر املعلومـات، القــاdرة، عــالم ): 2005(صـالح الــدين عرفـة محمــود  'علـيم ا�*غرافيــ
  .الكتب

الـــو�W والـــسالمة ): 2009(يعبـــد ا�oميـــد دمحم العباـــh+، حـــسن ?ـــسيو¢ي أيـــوب، ال�ـــ� م¿ـــشر الظفaـــ  
-ة لدى الشباب الDو-�+ مدخل ل�oد مـن ا�oـو -ـة، مجلـة وراملر ورادث املر

اسات ا��ليج وا�*ز-رة العر»ية، ع    .220-161، ص ص 133رد

اسـات �ـ� مق! حـة وحـدة فاعليـة): 2012(عبد هللا عبد ا��ـالق عبـد ال�ـادي جميـل   eجتماعيـة رالد
�Wـة ال! بيـة بأ?عـاد لتنميـة الـو-  املرحلـة eبتدائيـة تالميـذ لـدى وراملر

-ـــة م ال! بو-ـــة والنفـــسية، جامعـــة العر»يـــة، مجلـــة العلـــو مـــصر ربجم�و
  .565-467القصيم، ص ص 

شــدي قطــاش، ليPــn أبــو   ،ghــة املوــ« رعبــد اF*يــد الــشاعر، صــالح أبــو الــرب، عــصام الــصفدي، عر و
ر العلميـــة الــâ:ة والــسالمة العامــة): 2005(حــسaن ي، عمــان، دار اليــاز و

�ع   . زلل¿شر والتو

ـــ� بـــــن م�*ـــــب الـــــش�را¢ي  ر-ـــــة باملرحلـــــة الثانو-ـــــة باململكـــــة العر»يـــــة وثقافـــــة الـــــسالمة املر): 2017(عPــ
ــــصو مق!ـــــــ ح " الــــــسعودية  ات املرحلـــــــة " : رتـــ ـــــر اســـــــة تحلیلیـــــــة عPـــــــn مقــ رد ر

dـر،  L ة باململکة العر»یة الـسعودیة، مجلـة ±ليـة ال! بيـة، جامعـةðزالثانو
  .636-566، ص ص 2، ج 174ع 
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ـــــاس دمحم حـــــــسب  ـــات e): 2016(عليـــــــاء عبــ اســــ ــــي �ـــــــn الد ــــائم عPـــــــn رفاعليـــــــة برنـــــــامج إثراñـــ جتماعيـــــــة قـــ
ات ا�oياتيــــــة  ــــ+ وامل�ــــــا ـــــو�W البي¼ــ �ــــــn تنميــــــة الـ ـــتعلم ا��ــــــدمي  عات الـــ رمــــــشر و
ة، ±ليـــــــة  ـــ  م¿ـــــــشو اه غaــــ ســـــــالة دكتــــــو ـــــصف Lو eعـــــــدادي،  ـــــذ الــ رلتالميـ ر ر ل

  .  ال! بية، جامعة املنيا

-ة خم�س الغامدي، عبa  صديق أمaن  ر ): 2015(زفو يفاعلية برنامج متDامل �� تنميـة الـو�W املـر و
، ص 3، ع 1، ج مجلة العلوم ال$#بو(ةيLطفال ذو �عاقة العقلية، لدى 
  .  247 -192ص 

، عبــد الكـــر-م محمــود أبـــو جــاموس  أثـــر اســتخدام الـــتعلم ا��ــدمي �ـــ� ): 2017(يدمحم إبــراdيم قطـــاو
دن،  L ـــ�� +hساــL يم املواطنــة لــدى طلبــة الــصف العاشــرdرتنميــة مفــا

، �41¢ــسانية وeجتماعيــة، ع مجلـة جامعــة القــدس املفتوحــة للبحــوث 
  .90-77ص ص 

ر ملواج�ـة ا�Fالفـات ): 2005(دمحم بن حامـد بـن سـعد الثÒي�ـ+  ات املـر والتخطـيط السـ! اتيجيات إدا ر
ة، ±لية ال! بية، جامعة أم القر سالة ماجستa  غa  م¿شو -ة،  ىاملر ر رو   . ر

 +uللسالمة ) 2000(دمحم بن شباب بن دغ�ش البق +uـة �ـ� املرحلـة الثانو-ـة، التخطيط التعلي- وراملر
ة، ±ليـــــة ال! بيـــــة، جامعــــة أم القـــــر بمكـــــة  ىســــالة ماجـــــستa  غaـــــ  م¿ــــشو ر ر

  .املكرمة

(ـــة مـــدخل �ـــ� إعـــداد املعلـــم): 2010(دمحم ســـعد الـــدين بيـــان  ، الر-ـــاض، جامعـــة نـــايف ورال$#بيـــة املر
  .العر»ية للعلوم Lمنية

، آمــــال جمعــــھ عبــــد الفتــــاح ال$#بيــــة ): 2013(، أحمــــد ســــيد عبــــد الفتــــاح ردمحم عبــــد التــــواب أبــــو النــــو
، القــاdرة، دار الفكــر "قــضايا وتطبيقــات"املدنيــة واســ$#اتيجيات تنمي¼¨ــا 

  . العرÐي

-ــة �ـــ� املرحلــة الثانو-ـــة، مــؤتمر التعلـــيم والـــسالمة ): 2006(دمحم واجــد النعمـــة  ورأdميــة الـــسالمة املر
ـــــ ة مــــــــن  �ــــــــ� الف!ــ ـــد  ــــــة، املنعقـــــ -ـ ــــا13/12/2006-11وراملر ض، مركــــــــز ، الر-ــــ

اسات والبحوث، جامعة نايف العر»ية للعلوم Lمنية   .رالد

 ghËلـــيم م¿ـــoنجلــــو ياملـــدخل إ�ـــ� علـــم الـــنفس ال$#بـــو): 2002(محمـــود عبـــد ا�L رة، مكتبـــةdالقـــا ،
  .املصر-ة

ة حــسaن إســماعيل طــھ  يتطـو-ر مــن/. ا�*غرافيــا للــصف Lو الثـانو �ــ� ضــوء معــايa  ): 2017(ومـر ل
اســات eجتماعيــة، ع الــتعلم ا��ــدمي، مجلــة  ، 88را�*معيــة ال! بو-ــة للد

  .75-39ص ص 

ا ): 2017(ممــــدوح تر±ــــي غــــصاب Lحمــــد  ـــة �ــــ� كتــــب ا�*غرافيــــ -ـ ورمــــدى تــــضمaن مفــــاdيم ال! بيــــة املر
ة، ±ليـة  سـالة ماجـستa  غaـ  م¿ـشو دن،  L �� ساسية العلياL رللمرحلة ر ر

  .العلوم ال! بو-ة، جامعة آل الب�ت
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نبناء املنا�. وتطو-رdا ومستجدات القر ): 2019(م، حمدي أحمد محمود رمنصو أحمد عبد املنع
�ع   .زا�oادي والعشر-ن، عمان، دار الراية لل¿شر والتو

-ــــة عPــــn الــــصعيد العــــالu+): 2010(منظمــــة Lمــــم املتحــــدة  وضــــع dLــــداف : ورتحــــسaن الــــسالمة املر
، نيو-ـــــو ـــn الطـــــر -ـــــة عPــ ـــوادث املر ــــة ل�oـــــد مـــــن ا�oــ ق�قليميـــــة الوطنيـ رك ور

  . ،ال�*ان �قليمية لألمم املتحدة

يتطــــو-ر مــــن/. جغرافيــــة الــــصف Lو الثــــانو �ــــ� ضــــوء أdــــداف ال! بيــــة ): 2012(م�ــــا كمــــال حف«ــــ+  ل
اســــات  اســـات eجتماعيـــة، مجلـــة د -ـــة مـــن وج�ـــة نظـــر معلuـــ+ الد راملر ر ور

  .106-61، ص ص 3، ج22عر»ية �� ال! بية وعلم النفس، ع 

ادكــھ، إبــراdيم ا رنــو عليــان د -,+ مق!ــ ح لطلبــة الــصف ): 2019(لقــاعود، dــا¢ي عبيــدات ر ربرنــامج تــد
ر لــــد��م،  -ــــة لتنميــــة الــــو�W املــــر يالثالــــث Lساــــh+ �ــــ� ضــــوء ال! بيــــة املر و رو

اسات، العلوم ال! بو-ة، مج    .522-507، ص ص 2، ع 46رمجلة د

�ي  سة رودو قالطر حوادث): 2007(رdالل بن سيف ا�oا رسالة ال! بية، م�wا، مجلة  التقليل �� راملد
  .23-18، ص ص 14ع 

-ر، خالـــد عطيــة الــسعودي  عــا ريح�ــg ســليمان  أثــر اســـتخدام اســ! اتيجية مب¿يــة �ــ� ضـــوء ): 2018(ز
ـــاء الــــوط«+ لـــــدى طلبـــــة الـــــصف الثـــــامن  الــــتعلم ا��ـــــدمي �ـــــ� تنميـــــة eنتمــ
س امللــــك  رLساـــh+ وتحــــصيل�م واتجاdــــا�lم نحـــو ال! بيــــة امل�نيــــة �ـــ� مــــدا

اســات عبــدهللا الثــا¢ي للتم ، 4، ع 45 العلـــوم ال! بو-ــة، مـــج –رaـــÊ، مجلــة د
  . 704-687ص ص 
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