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 قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونية الكيمرتيلمقرتح فى برنامج 
 لتنمية الوعى املناخى لطالب كلية الرتبية  

 أ/ آية حممد حممد سامل               
 

 باحثة دكتوارة بقسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم

 جامعة الزقازيق  –كلية الرتبية 

 د./ نهلة عبد املعطى الصادقأ.م.                                   وزى أمحد احلبشىد/ ف.أ
 العلوم وتكنولوجيا أستاذ املناهج وطرق التدريس     التعليم     أستاذ املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا

    جامعة الزقازيق. -كلية الرتبية -ليم املساعدالتع                                الزقازيق.جامعة  –كلية الرتبية           

:البحث  صلخستم
هدف البحث احلاىل إىل التعرف على أثر برنامج مقرتح فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط  

ثر املتغري املستقل ) أالذهنية اإللكرتونية لتنمية الوعى املناخى لطالب كلية الرتبية، وملعرفة 

ل ( على املتغري التابع ) الوعى املناخى( طبقت أداه البحث ) مقياس برنامج مقرتح فى الكيمرتي

جامعة  الوعى املناخى( على عينة من طلبة كلية الرتبية الفرقة الرابعة شعبتى الفيزياء والكيمياء

، وقد تبني من نتائج البحث وجود فروق ذات داللة  إحصائية  بني متوسطات درجات طالب الزقازيق 

فى التطبيقني القبلى والبعدى ملقياس الوعى املناخى ككل ولكل مستوى على  جمموعة  البحث

 حدة لصاحل التطبيق البعدى، وقد مت تقديم جمموعة من التوصيات واملقرتحات.

  الكلمات املفتاحية:

برنامج مقرتح ، الكيمرتيل، اخلرائط الذهنية اإللكرتونية، الوعى املناخى.

A Suggested Programe in Chemtrail is Based on Electronic 

Mind Maps to Develop Climate Awareness of Faculty of 

Education Students 

Abstract:  

 The current research aimed at investigating the effect of 

A Suggested Programe in Chemtrail is based on Electronic 

mind maps to develop climate awareness to student at faculty of 

education, and the research tool ( measuring awareness of 



 

  -       - 731 

 آية حممد حممد سامل

 

 

 

 مقرتح فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونيةبرنامج 

 

 

climate) applied on a sample of students from the Faculty of 

Education, Fourth year of the General Education section 

Physics, Chemistry Zagazig University, Results indicated  that 

There are statistically significant differences between the mean 

scores of the research group students in the pre and post 

applications of the scale of climate awareness as a whole And 

for each level separately in favor of the post application, some 

recommendations and suggestions for further research were 

also provided.  

Key Words: A Suggested Programe ,Chemtrail , Electronic 

Mind Maps, Climate Awareness. 

 

 مقدمة : 
يشهد العامل تطورا متسارعا فى شتى مناحى احلياة، لعل من أبرز جتلياته         

الثههوره العلميههة فههى نلههم املعلومههات وتكنولوجيهها االتصههاالت، والتههى تبههدو تطبيقاتهههها          

هل عمليههة االتصهها   سههواضههحة فههى  تلهه  أيههاو احليههاة وارنشههطة البشههرية،  هها       

 ح العامل قرية صغرية. وتباد  اخلربات واملعلومات، وأصب

التههى أصههبحت  البيئيههة احلياتيههة و املشههكالتضههمن عتههرب الههتغريات املناخيههة مههن  تو        

نتيجهة  وإنتها  الغهذاء    تهدد البشرية فى مجيع أحنهاء العهامل، رنهها تهعثر علهى الزراعهة،      

لزيههادة إسههتهالا مصههادر الطاقههة دههري املتجههددة وكههذل  زيههادة ارنشههطة البشههرية .)       

     ( 6102،01بشري، هشام

يكههو    هها طههابع فريههد وتشههكل خطههورة علههى العههامل ب كملهه      املناخيههة فههالتغريات        

احلادثة فهى اوهو، وأصهبحت املشهكلة امللحه  إلمكانيه  الهتحكم         للتقلباتوذل  نتيجة 

ربق والرعهد ثهم   اله حهدو   املطر و كسقووفى مجيع اللواهر اووية النادره واحلالية 

، وكإ  مل حيد  شئ، مثل الشعور باحلرارة الشهديدة فهى فصهل    مباشرةشمس الظهور 

 الشتاء يعقبها سقوو أمطار وتقلبات  جوية سريعة جدا .
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عنههدما حصههلوا علههى نتههائج دراسههات قد ههة      الكيمرتيههل اكتشهه   علمههاء املنهها  و      

قهر ،  أوائل القر  املاضي للباحث الصربي نيقوال تيسال ،ههو مهن أعلهم علمهاء ذله  ال     

 .بعد أ  جنح   اكتشاف املوجات الكهرومغناطيسية

فالكيمرتيل عبارة عن مركبات كيماوية يتم نشرها علهي ارتفاعهات جويهة ةهددة          

يستخدم الستحدا  اللهواهر الطبيعيهة كهالربق    ،الستحدا  ظواهر جوية مستهدفة 

نشر اوفاف  والرعد والعواص  وارعاصري والزالز  بشكل اصطناعي بل و كن  أيضا

الكيميائية التى تنطلق    السماء  من املواد والتصحر وإيقاف هطو  ارمطار، ويعترب

مهن الطهائرات  هت  ظهروف   معينهة     الغهالف اوهو .  )       

) 

حبهههث علهههى  ولقهههد اهتمهههت بعهههت الدراسهههات السهههابقة بتنميهههة الهههوعى املنهههاخى ومنهههها   

( هدفت إىل تنمية مستوى الوعى بهالتغريات املناخيهة   6101) نىالشعيلى و أمحد الربعا

لهههدى الطلبهههة املعلمهههني فهههى وصصهههى العلهههوم والدراسهههات اإلجتماعيهههة بكليهههة الرتبيهههة   

( والتههى اهتمههت بتنميههة الههوعى 6102)ا هها  ةمههد ودراسههة ، جبامعههة السههلطا  قههابوس

ير مهنهج اوغرافيها فهى    بالتغريات املناخية  لدى طلبة املرحلة الثانويهة مهن خهال  تطهو    

   ضوء بعت  ديات القر  احلادى والعشرين.

ويعههد عههامل الههنفس االجنليههزى تههونى بههوزا  مههن أوائههل الههذين ابتكههروا اخلههرائط        

ويهههرى أنهههها تسههتخدم كمخططهههات لرتتيهههر وتوليهههد ارفكهههار   الذهنيههة  

 (6، 6102 عبدالباسط،نيللمساعده على الدراسة وحل املشكالت.) حس

تعد اخلريطة الذهنية اإللكرتونية من الوسائل احلديثة اليت تساعد علهى تسهريع    

اسي التعلم واكتشاف املعرفة بصورة أسرع من خال  رسم  طط يوضح املفهوم ارس

يقههوم بهههذا النشههاو املههتعلم ذاتيهها كمهها تتميههز بقههدرتها    و وارفكههار الرئيسههية والفرعيههة 

 التعلم، اسرتجاع املعلومات.السريعة  : ترتير ارفكار، سرعة 
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ويطلق على اخلرائط الذهنية خهرائط العقهل وههى وتله  عهن خهرائط املفهاهيم         

والههيت تسههتخدم كوسههيلة لتمثيههل العالقههات بههني املفههاهيم وترتكههز علههى نلريههة الههتعلم     

 البنائية واليت تعكد على أهمية املعرفة السابقة كإطار لتعلم املعرفة اوديدة 

 مشكلة البحث :
ت بعهههه الدراسههههات السههههابقة : أكههههدت  -0نبههههع االحسههههاس باملشههههكلة مههههن خههههال    

إ هها   (، 6102) حنهها  حسههن  دنى الههوعى املنههاخى للطههالب كدراسههة   علههى تهه  الدراسههات

 (6102ةمد)ا ا   ،(6102)أمحد

علههى طههالب 0 مقيههاس للههوعى املنههاخى وذلهه  لتطبيههقالدراسههة اإلستكشههافية  -6

فيزيهههاء  وصهههل علهههوم والتعلهههيم العهههام وصهههلى الفرقهههة الرابعهههة  التعلهههيم ارساسههه

 ضهع   طالهر( والحلهت الباحثهة   01) عددهموقد بلغ  6100وكيمياء وبيولوجى لسنة 

وكانهت النسهبة املئويهة ملتوسهط درجهاتهم حهواىل         الهوعى املنهاخى  درجاتهم فى مقيهاس  

لههذا ظهههرت   ،وعههيهم املنههاخى  ،  هها يههد  علههى وجههود تههدنى   % وهههى منخفضههة جههدا  32.4

اخلههرائط اسههرتاتيجية مقههرتح فههى الكيمرتيههل قههائم علههى اولههة بنههاء برنههامج احلاجههة ح

لطالب كلية الرتبيةاملناخى لتنمية الوعى الذهنية االلكرتونية 

الهوعى املنهاخى لطهالب كليهة الرتبيهة ، ولهذل         ضهع  تتمثل مشهكلة البحهث فهى    

لكيمرتيل مقرتح فى اسوف حياو  البحث التغلر على تل  املشكلة من خال  برنامج 

.قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونية 

 ىل االجاب  عن السعا   الرئيسى التاىل :إومن ثم يسعى البحث احلالي 

علههى مقههرتح فههى الكيمرتيههل قههائم علههى اخلههرائط الذهنيههة االلكرتونيههة   رنههامج بأثههر  مهها

 لطالب كلية الرتبية ؟  الوعى املناخى تنمية 

 يس ارسئلة الفرعية التالية :ويتفرع عن هذا التساؤ  الرئ

 املقرتح فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنيةااللكرتونية؟ما الربنامج  .0

                                                 
 ( 6101داد: )على الشعيلى وأمحد الربعانى،مقياس الوعى املناخى إع 0
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 ما هى طبيعة القضايا املرتبطة بالوعى املناخى لطالب كلية الرتبية؟ .6

  
 البحث: هدف

تنمية الوعى املناخى لطهالب كليهة الرتبيهة مهن خهال        يهدف البحث احلاىل إىل :

 .اخلرائط الذهنية االلكرتونية قائم على فى الكيمرتيل رتحبرنامج مق

 

 أهمية البحث :
بالنسبة  مقررات   الرتبية البيئيةوضع  :يفيد فى ن  قدأترجع اهمية البحث إىل 

 كن اإلستفادة منه  مهن قبهل البهاحثني      املناخي للوعى مقياسإعداد لواضعى املناهج، 

تنميههة  لنتههائج البحههث اأهها  أمههام حبههو  أخههرى       ، فههتحواملهههتمني بههاملتغريات املناخيههة  

رائط الذهنية خلاإعداد دليل لتدريس موضوعات الربنامج بإستخدام و الوعى املناخى

 .فى دراسات أخرىلتطبيقة اإللكرتونية 

 
 حدود البحث:

 على : احلاىل البحثقتصر ي     

مثل رتيل ات للربنامج املقرتح فى الكيمعدد من املوضوع احلدود املوضوعية: .0

الشفق القطبى عاىل  ، اإلستمطار،يوفيزيائيةاوالتغريات )التغريات املناخية، 

، ا باء اووى(.الرتدد

 الفرقة الرابعة عينة من طلبة  كلية الرتبية جامعة الزقازيق احلدود البشرية: .6

لوصو  الطلبة املعلمني ملرحلة من الدراسة  شعبتى الفيزياء والكيمياء نلرًا

.لكيمرتيلتساعدهم على فهم موضوعات ا العلمية

مت التطبيق فى كلية الرتبية جامعة الزقازيق. احلدود املكانية: .3
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 من العام ارو البحث فى الفصل الدراسى  همت تطبيق أدا احلدود الزمانية: .4

تطبيق م، ومتت املعاوة التجريبية للربنامج املقرتح و 6161/ 6102الدراسى 

البحث. هأدا

  حث:الب هأدا 
 .            مقياس الوعى املناخى 

 منهج البحث:
 املنهج الوصفى لتحليل الدراسات السابقة وبناء االطار النلرى. -

املنهج التجريبى بإستخدام التصميم ذو اأموعة الواحدة، ويشهتمل املهتغريات    -

 التالية: 

املقههرتح  امجاملهتغري املسهتقل : مهتغري مسههتقل واحهد للدراسهة ويتمثههل فهى الربنه       - أ

 .قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونية فى الكيمرتيل

 .  الوعى املناخىاملتغريات التابعة : - ب

 فرض البحث:

د فهروق ذات داللهة   وجي:  يسعى البحث  احلالي  للتحقق من صحة الفرض التالي

بههني متوسههط درجههات طههالب اأموعههة التجريبيههة فههى التطبههيقني القبلهههى         احصههائية  

ككهههل وربعهههاده الفرعيهههة كهههاًل علهههى حهههده لصهههاحل   املنهههاخى دى ملقيهههاس الهههوعى والبعههه

 التطبيق البعدى.

 إجراءات البحث:
تبهع  االجهراءات   لالجابة عن تساؤالت البحهث والتحقهق مهن صهحة فروضه  سهوف ت       

 التالية:

أوال: االطالع على االدبيهات والدراسهات السهابقة ذات الصهلة  جها  البحهث بههدف        

 النلرى للبحث .إعداد اإلطار 

 ثانيا : إعداد قائمة باملوضوعات العلمية التى ينبغى تضمنها بالربنامج 
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 .لتنمية الوعى املناخىثالثا: بناء الربنامج 

 رابعا: إعداد دليل املعلم،ضبط .

  .البحث هخامسا: إعداد أدا

علهههى عينهههة  هتطبيهههق أدانهههة البحهههث، إختيهههار عيسادسههها: جتربهههة البحهههث، وتشهههمل :)

 ،تطبيقا قبليًاالبحث 

 (البحث بعديا على عينة البحث هتطبيق أدا، تنفيذ الربنامج املقرتح على عينة البحث

 مجع البيانات ومعاوتها إحصائيًا. سابعًا:

 رصد نتائج التطبيق وتفسريها. ثامنًا:

 ًا: تقديم التوصيات واملقرتحات.سعات

 البحث : مصطلحات
 : بناًء على ما جاء فى اإلطار النلرى ياقامت الباحثة بتعري  املصطلحات إجرائ

 : Suggested Programبرنامج مقرتح 

تعرف  الباحثة ب ن  : تل  اخلربات التعليمية املنلمة تنليما سيكولوجيا والتى     

وبالتاىل حيدد اخلطوات حبيث تستند على أهداف  كيمرتيل،التتكو  فى ضوء 

 وةتوى وطريقة تدريس ووسائل تقويم.  

يمرتيلالك
الكيمرتيل عبارة عن مركبات كيماوية  كن نشرها علي ارتفاعات جوية ةددة      

للهدف من الستحدا  ظواهر جوية مستهدفة ووتل  هذه الكيماويات طبقا 

الستحدا  اللواهر الطبيعية كالربق والرعد والعواص  وارعاصري إستخدامها، 

ر اوفاف والتصحر وإيقاف هطو  ارمطار بشكل اصطناعي بل و كن  أيضا نش

من الطائرات  فى السماءتنطلق الكيميائية التى  من املواد ويعترب وانكماش التكثي ،

 وتبقى فرتة معينة   الغالف اوو . 



 

  -       - 744 

 آية حممد حممد سامل

 

 

 

 مقرتح فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونيةبرنامج 

 

 

مواد كيميائية تستخدم لتعديل اللواهر املناخية املعتادة  إجرائيًا ب نها:تعرفو    

مطار والعواص  وارعاصري فى مناطق ومناطق أخرى دو  االعتماد أل سقوو مث

على ظاهرة االستمطار وقد تستخدم فى أدراض حربية لتدمري بعت املناطق 

 املناطق الطبيعية.واوغرافية، 

 اخلرائط الذهنية االلكرتونية 
دها إلكرتونيًاو إعدا الدرسموضوعحو واملفاهيمارفكار ضمهى عملية     

النلريةارفكار و  فهيالبشر املخعمل اكيومنلمةمتسلسلةبطريقة

  .والتذكر االستيعابالعقلعلييسهل امفهومةورموزصوراليواأردة

   املناخىالوعى     
ت ب نههه  إدراا الطههالب للمشهههكالت املناخيههة ومجهههع معلومههها   املنههاخى يعههرف الهههوعى  

 (632 ،6113للتوصل إىل حلو  مناسبة ملواجه  التغريات احلادثة .)ةمد سليم،

وتهنلم   التهى  هدد سهلوا الطالهر املعلهم     ب نهها جمموعهة القواعهد    إجرائيهاً  يعرف

عالقتهه  االجتماعيهههة، للحكههم علهههى مهههدى صههالحية سهههلوك  جتهههاه املنهها  وإلتزامههه  بههه      

لقيههاس الههوعى بههههذه    عههده ألهههذى ههها فههى االختبههار ا   و ههدد بالدرجههة التههى حيصهههل علي   

 التغريات .

 االطار النظرى

مقرتح فى الكيمرتيل برنامج : احملور األول
تقنية "كيمرتيل" جديدة لبث مركباتها  املنا ابتكر علماء               

 احلرارى تباساالحالنانوكيماوية بالطائرات النفاثة   طبقة السرتاتوسفري لتقليل 

استحدا  سحر من أكسيد الومينيوم تعمل كمرآة تعكس احلرارة  من خال 

القادمة من الشمس إىل الفضاء اخلارجي،  ا يقلل من حرارة ا واء على سطح 

 االرض. 
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كما حيتو  خليط االيرسو  املستخدم أيضا على أو  أكسيد الباريوم الذ       

سفري باال اد كيمائيا مع داز ثاني أكسيد يقوم عند هبوط  إىل طبقة الرتوبو

مالح كربونات أالكربو  املسبر الرئيس للاهرة االحتباس احلرارى مكونا 

عبداهلل وبيكربونات الباريوم اليت تعمل على تقليل هذا الغاز   الغالف ا وائى. 

   061، 6102الربيدى،

 ه الكيمرتيل:يأواًل: ما ه
م، فتتكو  تسمية كيمرتيل من مقطعني 0222قع عامأو  ظهور للكيمرتيل و      

أ  ارثر، وهي اختصار  " أ  مواد كيماوية و اثنني:  

". "وتعنى لغيمة طائرة " "، وهي تشب   عبارة "

() 

معل  من عدة عناصر (، عباره عن مركر كيميائى فالكيمرتيل )     

وعناصر أخرى بنسر  ،وبلورو كلوريدات البوتاسيوم ،من أهمها نرتات الكالسيوم

متفاوتة، وينشر   السماء على شكل سحاب أبيت على ارتفاعات جوية ةددة 

تطلقها طائرات الرش، ويعمل على استحدا  ظواهر جوية مستهدفة، التكثي )

   6100،22امحد فرا ،،

 :   يوجد العديد من اإلستخدامات للكيمرتيل منها: : إستخدامات الكيمرتيل ثانيًا
التقليل بشكل كبري من ظاهرة االحتباس احلرار  اليت تهدد بغرق الكرة اررضية  .0

وفناء الكو    املستقبل البعيد

ملونيوم رض واستخدام جزئيات دقيقة من أكسيد ارحجر أشعة الشمس عن ار .6

كمرآة تعكس أشعة الشمس للفضاء اخلارجي فتنخفت درجة حرارة ا واء على 

اررض فج ة وبشدة.                
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يسبر  :هذا يعدى إىل زيادة نسبة ارمراض والوفيات، حيثالتحكم   نسبة السكا  .3

إضعاف اوهاز املناعي لإلنسا . هانتشار

عد والعواص  وارعاصري والزالز  إستحدا  اللواهر الطبيعية كالربق والر .4

بشكل اصطناعي. 

.نشر اوفاف والتصحر وإيقاف هطو  ارمطار وانكماش التكثي  .2

 ( )()

فعة  افالكيمرتيل حيمل اخلري للبشرية   حا  استخدم    اأاالت السلمية الن   

راضى فى املناطق التى تنعدم فيها كإستحدا  اللواهر الصناعية ليستفيد بها اال

 .املياه وبالتاىل التخلل من اإلرتفاع الشديد لدرجات احلرارة وإعتدا  املنا 

اخلرائط الذهنية اإللكرتونية  الثانى: احملور
االلكرتونية الذهنية  أوال: ما هيه إسرتاتيجية اخلرائط 

عمل الدماغ  کیاة  یویة وطیتقن االلكرتونية ةیطة الذهنیتعد اخلر     

ر املنلم کی  القدرة على الت ی، وتستخدم لتحسیر خطی  مشع وغکبش

ر عن ةتوى یومعاوة املعلومات، وتوظ  اللو  والصورة والنل واخلط للتعر

 .العقل

فاخلرائط الذهنية تعنى أداة تفكري تنليمية لسهول  إدخا  املعلومات للدماغ      

ها للخطوو وفى الرتكير املتشعر يبدأ  ركز وإسرتجاعها، وتشرتا فى استخدام

تتفرع من  ارفكار والرموز، و كن  ويل املعلومات إىل  طط منلم 

 (ملو .)

اخلرائط الذهنية االلكرتونية تعتمد فى تصميمها على برامج الكمبيوتر مثل      

ت إنسيابية الفروع، يقوم الربنامج بشكل تلقائى بإنتا  خرائط مع منحنيا ،

وتتيح إضافة الصور والنل، فتضي  إمكانيات وأدوات قوية وجديدة للخريطة 

 الذهنية.
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 ثانيًا: أهمية إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية االلكرتونية: 
واالعتماد على  ،یجابیوالتعلم املستمر اإل یتساعد املتعلم على التعلم التعاو  .0

 ریکالت  ةیتنم یما تسهم فک ة،یاعبعت املهارات االجتم ةیالنفس وتنم

 .یواإلبداع یالت مل

 .هیلدالتطوير اويد ملهارة الكتاب  على  متساعد املتعل .6

 ةیریکت  ئةیب  یوکت یف ةیة الفعلکتساعد املتعلم على املشار .3

املة.کة ومتکمتماس ةیومعرف

تقديم تغذية راجعة سريعة للمتعلم عن أعمال . .4

اخلرائط الذهنية االلكرتونية إستخدامات عديدة فى سرتاتيجية إلوبالتاىل      

عمليتى التعليم والتعلم ومنها: تقييم املعرفة السابقة للمتعلم، تقويم مدى فهم 

 سني قدرت  على تذكر  املتعلم للمعلومات اوديدة، تلخيل املوضوعات الدراسية،

 وفهم للمعلومات.

ارفكار فى  طط شبكى تتفاعل تعتمد اخلرائط الذهنية اإللكرتونية على تنليم 

في  النل والصوت والصورة  ا يساعد املتعلم على تفسري املعلومات، فهم، وإدراا  

 العالقات بني املفاهيم وارفكار السابقة.

 حسنحنا  اخلرائط الذهنية اإللكرتونية كدراسةبلقد اهتمت بعت الدراسات 

(6100مىالصافى اوهن ،(6102)

 

(، لبنى 6161(، عبداهلل العديل)6161(، ريهام املليجى)6102حنا  السعيدى)

(6161ا وارى)
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   : الوعى املناخى الثالثاحملور 
 الوعى املناخىماهية  -أواًل
فهى   تغهري  يسهبر ته ثريات صهحية تهعدى إىل    يهعثر فهى سهلوا ارفهراد و     ىالوعى املنهاخ      

 (رفراد.)سلوا ا

فههى إكسههاب الطههالب السههلوكيات البيئيههة واملناخيههة  ح أهميههة الههوعى املنههاخىتضههتو    

 الصحيحة، وتقلل بدورها من التغريات املناخية وأثارها على اأتمع.

  -تعددت تعريفات الوعى املناخى فى اردبيات فتعرف: 

،وتنميههههههة اجتاهههههههات، ومفههههههاهيم،  يقصههههههد بههههههالوعى املنههههههاخى ب نهههههه  عمليههههههة بنههههههاء         

وقيم،وسلوكيات مناخية لدى ارفراد  ا ينعكس إجيابيًا على محايهة البيئهة املناخيهة    

 (011، 6111واحافلة عليها  .)زين الدين عبداملقصود،

يعرف الوعى ب نه  إدراا املهتعلم للمشهكالت املناخيهة ومجهع معلومهات للتوصهل إىل              

 (632، 6113غريات احلادثة .)ةمد سليم،حلو  مناسبة ملواجه  الت

فالوعى املناخى يوضح للطالب العالقة بني البشر والطبيعة وت ثري كال منها على      

ههها ووضههع حلههو   ارخههر، وينههتج عنههها مشههكالت كههالتغريات املناخيههة وكيفيههة مواجهت   

ب نههه  مههها  تلكههه  الطهههالب مهههن معرفهههة وإجتاههههات وقهههيم متعلقهههة          ويعهههرف ،ملواجهتهههها

التغريات املناخيههة، ويقههاس بالدرجههة التههى حيصههل عليههها الطههالب فههى مقيههاس الههوعى   بهه

 بقضايا التغريات املناخية .

يقوم أساسا على وجود سلوكيات واجتاهات متوازنة جتهاه   يتضح  أ  الوعي املناخى    

واملشهههاركة ملواجههههة ههههذه   ،اإلجيابيهههةوالفههههم،  ،اإلدراا الهههتغريات املناخيهههة وتتضهههمن : 

  .كالتاملش

 :ية تنمية الوعى املناخىًا:أهمنيثا
تتعههدد أهميههة تنميههة الههوعى  بالقضههايا املناخيههة، ووتلهه  بههإختالف الفئههة العمريههة        

للوصهو    ،املهراد تنميهة الهوعى لهديهم مهن طهالب فهى مراحهل عمريهة وتعليميهة  تلفهة           

 وينتقههل الههوعى بههني   إىل مسههتوى مناسههر مههن الههوعى املنههاخى علههى مسههتوى الشههعوب،       
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ارفراد واوماعات إىل االخرين مهن خهال  النهدوات واملهعمترات والهربامج التليفزيونيهة       

وبالتهاىل ينتشهر الهوعى بهني      حبا  العلميهة فهى اأهاالت العلميهة احكمهة،     والكتر و ار

 مجيع فئات الشعوب املختلفة .

 ة ما يلى:من العوامل املهم :الوعى املناخىلعوامل التى تؤثر على إخنفاض ا :ثالثًا

عدم إدراا فئة الشهباب بارخطهار الناجتهة عهن التطهورات التكنولوجيهة ا ائلهة         .0

 .التى تهدد مستقبلهم

  .وعدم معرفتهم بالقوانني والتشريعات املختصة بشئو  التغريات املناخية .6

اخنفاض املستوى التعليمى لالسرة وعدم إطالعهم على كل مهاهو جديهد فهى     .3

 .العلم

طوعيهههة لتوعيهههة فئهههة الشهههباب وأفهههراد اأتمهههع ككهههل      عهههدم وجهههود مجعيهههات ت   .4

 بالتغريات املناخية.

 :املناخىدور املعلم فى تنمية الوعى رابعًا: 
التنههوع فههى طههرح ارسههئلة علههى املههتعلمني، حبيههث تكههو  ارسههئلة تقههيس مسههتويات      -0

العليهها ،لتشههجيعهم علههى الههتفكري واخلههرو  بإسههتجابات جديههدة وفريههدة مههن          الههتفكري

 نوعها.

 إتاحة الفرصة أمام املتعلمني إلبداء رأيهم فى املواق  وعدم إصدار احلكم عليها.-6

تشجيع املهتعلمني علهى التعهاو ، و فيهز تفكريههم علهى حهر اإلسهتطالع للتعهرف          -3

 على كل ماهو جديد. 

تشجيع املتعلمني على احاولة واخلط  فى املواقه  احلقيقيهة فهى احليهاة لكهى       -4

بهم وخههرباتهم الشخصههية وجيعلهههم ينلههرو  إىل فشههلهم فههى حلههو   يتعلمههوا مههن جتههار

 املواق  ك نها خطوة للنجاح والتقدم فى احلياة.

تشهههجيع املهههتعلمني علهههى اسهههتخدام مههههارات  ليهههل البيانهههات  ملعرفهههة القضهههايا          -0

املناخية ويذجتها،  صيادة التنبعات، حل املشكالت مفتوحة النهاية. 
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 البحث  إجراءات
 ثهههةالباح تاتبعههه –  ن أسهههئلة البحهههث وللتحقهههق مهههن صهههحة فروضهههلإلجابهههة عههه 

 -اإلجراءات التالية :

 :الكيمرتيل فىأوال : إعداد الربنامج 
  وفقا أموعة من اخلطوات كالتاىل:الربنامج مت إعداد 

مت  ديههد جمموعههة مههن التصههورات العامههة التههى يسههري   :أسههس بنههاء الربنههامج  -0

ف واحتههوى وطههرق التههدريس والوسههائل التعليميههة    وفقههها الربنههامج مههن حيههث ارهههدا   

والتقهههويم ومههها ينبغهههى أ  يكتسهههب  املهههتعلمني مهههن املفهههاهيم والهههوعى بقضهههايا الهههتغريات    

متطلبات ، طبيعة اأتمع ،طبيعة تدريس مادة العلوم املناخية وهذه ارسس كالتاىل:

 إعداد معلم العلوم.

 مراحل إعداد الربنامج . -6

 جموعة من اخلطوات إلعداده كما يلى:لقد مر الربنامج  

علهههى جمموعهههة مهههن   القائمهههةمت عهههرض : إعهههداد قائمهههة  وضهههوعات الربنهههامج  -أ 

ارسههاتذة املتخصصههني فههى جمهها  تههدريس العلههوم  إلبههداء آرائهههم فههى تلهه  املوضههوعات  

ومدى حهداثتها ومناسهبها لطلبهة كليهة الرتبيهة، وفهى ضهوء آرائههم مت تعهديل القائمهة           

التههههى مت تضههههمينها فههههى    الكيمرتيههههلملوضههههوعات  (0)القائمههههة النهائيههههة  والوصههههو  إىل

 الربنامج املقرتح.

 هههدف الربنههامج إىل املسههاهمة فههى إعههداد   ي :ارهههداف العامههة للربنههامج   ديههد -ب 

ومت وضهع ارههداف العامهة للربنهامج      الهوعى بالقضهايا املناخيهة،   الطالر املعلم لتنميه   

ألهداف الرتبوية ) معرفيهة، وجدانيه ، ومهاريهة(    ل كما وردت فى تصني  بلوم 

 .و  ارهداف واضحة وقابلة للتحقيقعلى أ  تك

                                                 
1

 (: قائمة موضوعات برنامج فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنية اإللكرتونية.6ملحق ) 
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وفههى ضههوء العديههد مههن اردبيههات والبحههو        احتههوى العلمههى للربنههامج:    ديههد-   

، وكذل  فى ضهوء إحتياجهات طلبهة كليهة الرتبيهة      بالكيمرتيلالسابقة التى إهتمت 

 توى العلمى جبامعة الزقازيق مت إختيار اح

مت ضههبط الربنههامج املقههرتح فههى صههورت  اروليههة بعرضهه  علههى  ضههبط الربنههامج: -د 

جمموعههة مههن السههادة احكمههني املتخصصههني فههى جمهها  العلههوم ، وذلهه  للت كههد مههن    

 مناسبة املوضوعات املطروحة لطلبة شعر العلمية بكلية الرتبية.

للربنهامج فهى ضهوء آراء السهادة     مت عمل التعديالت  الصورة النهائية للربنامج: -ه 

وذل  حبذف بعت الفقهرات دهري واضهحة املعنهى، وترتيهر بعهت الفقهرات        (0)احكمني

ترتيبهًا منطقيهًا متسلسههًا، وحهذف وإضههافة بعهت ارشهكا  اإليضههاحية وتلخهيل بعههت       

لههى قههائم ع الكيمرتيههلالفقههرات ليسهههل فهمههها، وبههذل  يصههبح الربنههامج املقههرتح فههى     

 فى صورت  النهائية صاحلا للتطبيق. (6)إللكرتونيةاخلرائط الذهنية ا

 
 ثانيًا: إعداد دليل املعلم:

 
فى الكيمرتيل قائم أثناء تدريس موضوعات الربنامج ليسرتشد ب  املعلم )احاضر(      

 ، ولقد مرت عملية اإلعداد باخلطوات التالية:على اخلرائط الذهنية اإللكرتونية

التهى إهتمهت بإعهداد دليهل املعلهم بغهرض اإلسهتفادة         اإلطالع على بعض األدبيات -0

 منها فى إعداد الدليل احلاىل .

سهاعدة املعلهم ) احاضهر( فهى تهدريس موضهوعات       مل حتديد اهلدد  ندا الددلي :    -6

 الربنامج املقرتح. 

اإلشهههارة إىل ا ههدف منههه  كمهها مت توضهههيح أهميهههة   تضههمنت   نقدندددة الددددلي : -3

 .الربنامجس موضوعات تدري

                                                 
1

 (: أمساء السادة احكمني.3ملحق) 

2
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  هدا  تدريس الربنانج املقرتح:أ -4

مت وضهع أههدافها لتدريسهي ،     ئهاةتوى الربنامج املقرتح، وفى ضهو  مت فحل

والتى إشتقت منها ارهداف السلوكية بكل موضهوع مهن موضهوعات الربنهامج املقهرتح      

حبيههههث روعههههى التنههههوع فيههههها لتشههههمل جوانههههر ارهههههداف الثالثههههة )املعرفيههههة، املهاريههههة،       

ل علههى  قيقههها فههى نهايههة تههدريس كههل موضههوع مههن موضههوعات      والوجدانيههة( والعمهه 

 الربنامج .

 التوزيع الزمنى ملوضوعات الربنامج املقرتح :-5
عههرض موضههوعات الربنههامج املقههرتح مههع توضههيح املههدة الزمنيههة لدراسههة تلهه        

 املوضوعات مع االلتزام بعدد احاضرات الالزم تدريسها.

 صياغة موضوعات الربنامج  -6

مت صههههيادة كههههل : قائمههههة علههههى إسههههرتاتيجية اخلههههرائط الذهنيههههة اإللكرتونيههههة

إسههرتاتيجية اخلههرائط الذهنيههة   قههائم علههى  موضههوع مههن موضههوعات الربنههامج املقههرتح    

عنههوا  املوضههوع، ارهههداف السههلوكية، الوسههائل     وفقههًا للخطههوات التاليههة:   اإللكرتونيههة

 وع، التقويم.التعليمية، ارنشطة التعليمية، خطة السري فى املوض

 عرض الدليل على جمموعة من احملكمني :-7
بعههد اإلنتهههاء مههن اخلطههوات السههابقة مت عههرض الههدليل بصههورت  اروليههة علههى       

جمموعة من احكمهني       )جمموعهة مهن ارسهاتذة فهى جمها  املنهاهج وطهرق تهدريس          

ل العلهههوم بكليهههات الرتبيهههة( للتعهههرف علهههى آرائههههم حهههو  مهههدى إرتبهههاو ةتهههوى الهههدلي      

بارهداف العامة، مدى صيادة ارههداف بطريقهة سهلوكية، السهالمة العلميهة اللغويهة       

للهدليل، مهدى مالئمهة صهيادة أسهئلة التقههويم لكهل موضهوع فهى ةتهوى الهدليل، مههدى           

مالئمة تدريس املوضوعات بإستخدام خطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة، إضافة ما يرون  

 أى مالحلات أخرى. مناسبًا من مقرتحات خاصة بالدليل أو
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 :(1)إعداد الدليل فى صورته النهائية-8 
فههى ضههوء مهها إقرتحهه  احكمههو  مههن تعههديالت الههت صههيادة بعههت ارهههداف،    

وإضههافة بعههت ارنشههطة التعليميههة، و ههرورًا بههاخلطوات السههابقة مت وضههع الههدليل فههى   

اضههرين ( صههورت  النهائيههة واصههبح صههاحلًا لإلسههتخدام ملههن يردههر مههن املعلمههني ) اح        

 إلستخدام  فى تدريس موضوعات الربنامج املقرتح.

2 املناخىمقياس الوعى  املتمثلة فى  البحث: أداها: إعداد نيثا
 مرت عملية إعداد املقياس باخلطوات التالية:ولقد 

يهدف املقياس إىل إكتساب طلبة  كلية الرتبيهة   ا دف من املقياس:  ديد  -0

راسههتهم بعههاد الههوعى املنههاخى  بعههد دأوكيميههاء لههبعت  الفرقههة الرابعههة شههعبتى  فيزيههاء

.ملوضوعات الربنامج

مههن خههال  االطههالع علههى بعههت البحههو      ها ديههد أبعههاد املقيههاس: مت  ديههد   -6

، وكذل  اإلطالع علهى بعهت املقهاييس التهى مت     بقة التى تناولت  الوعى املناخىالسا

الوعى باملنهاخى مثهل حبهث    إعدادها فى هذا اأا ، فقد تعددت البحو  التى إهتمهت به  

فهتم  ديهد ةسهة     (،6102)إ ها  ةمهد  ،(6101)كل  على الشهعيلى، امحهد الربعهانى   

 -اويوفيزيائيههههههة الههههههتغريات - املناخيههههههةكالتههههههاىل: الههههههتغريات   ،أبعههههههاد مناخيههههههة 

ا باء اووى. - الشفق القطبى عاىل الرتدد -اإلستمطار

س فهى صهورة مواقه  وروعهى     صيادة مفردات املقياس: مت صيادة مفردات املقيا -3

    تههها، وتنوعههها واو اربعههاد  التههى تنههدر  صههيادتها قياسههها للههوعى املنههاخى    عنههد

ةددة فى املقياس، استخدامها بدائل قصرية خالية من الغموض، وجتنبها اسهتخدام  

امضة التى تسبر تشتيت الطالر.غاملواق  ال

جمموعة من ، مت عرض  على املقياس للتحقق من صدقصدق املقياس:  -4

احكمني وذل  للتعرف على آرائهم حو  مدى مالءمة املقياس للعينة، ومدى 

                                                 
1

 ملعلم.( : دليل ا2ملحق ) 
 ( : مقياس الوعى املناخى.2ملحق ) 6
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مناسبة تعليمات  ومفردات ، وقد أبدى احكمو  بعت اآلراء فى عدد من العبارات 

وأشاروا إىل تغيري بعضها، وحذف بعت العبارات، وقد مت التعديل فى ضوء هذه اآلراء 

مفردة.   (33وأصبح املقياس يتكو  من )

على عينة  املقياس مت تطبيق : ملقياس الوعى املناخى التجرير االستطالعى -0

فرقة الرابعة كلية الرتبية جامعة الوطالبة من طالب  ر( طال 21مكونة من )

 -:ما يلى بهدف  ديد وذل شعبة الفيزياء والكيمياء   الزقازيق

جابههة علههى املقيههاس،  زمههن اإلجابههة علههى املقيههاس: مت حسههاب الههزمن املناسههر لأل     .0

 ( دقيقة.41ووجدت الباحثة أن  = )

ثبههات املقيههاس: بلههغ معامههل الثبههات بإسههتخدام معامههل ألفهها كرونبهها ، وذلهه          .6

(، كما مت حساب معامل ثبات 1.232( )باستخدام برنامج 

اويوفيزيائيههههة،  الههههتغرياتالههههتغريات املناخيههههة،   )اربعههههاد الفرعيههههة للمقيههههاس: 

،  1.001، 1.000فكانهت ) ، ا باء اوهوى(  الشفق القطبى عاىل الرتددطار، اإلستم

(على التواىل،  ا يد  على أ  للمقيهاس درجهة مقبولهة مهن      1.233،1.230،1.101

الثبات.

مت حساب الصدق العاملي ملقياس الوعى  -الصدق العاملى للمقياس: .3

د  املناخى عن طريق استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكي

وذل  للت كد من صدق البناء  

الكامن )أو التحيت( ملقياس الوعى املناخى.

 062حيث مت اختبار يوذ  العامل الكامن العام لدى العينة االستطالعية )

طالبًاوطالبة(، و  يوذ  العامل الكامن العام مت افرتاض أ  مجيع العوامل )أواربعاد 

للوعى املناخى تنتلم حو  عامل كامن  ( املشاهدة الفرعية

 ( 0كما بالشكل)  عام واحد 
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 (1شك  )

 منوذج العان  الكانا الواحد ملقياس الوعى املناخى

وقد حلي يهوذ  العامهل الكهامن الواحهد للهوعى املنهاخى علهى معشهرات حسهن          

 (:    0من اودو  ) مطابقة جيدة، كما يتضح

 (1جدول )
 مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العامل الكامن الواحد ملقياس الوعى املناخى

 املدى املثالي للمعشر قيمة املعشر اسم املعشر م

0 

    6االختبار اإلحصائي كا

 درجات احلرية   

 6مستوى داللة كا

2.333 

060 

1.3042 

دري دالة  6أ  تكو  قيمة كا

 ئًياإحصا

 (2)صفر( إىل ) 1.116      6نسبة كا 6

 (0)صفر( إىل ) 1.23معشر حسن املطابقة     3

 (0)صفر( إىل ) 1.12 معشر حسن املطابقة املصحح     4

 (1.0)صفر( إىل ) 1.102 جذر متوسط مربعات البواقي    2

 (1.0إىل ))صفر(  1.101 جذر متوسط خط  االقرتاب     2

1 

معشر الصدق الزائ  املتوقع للنموذ  احلالي 

    

 معشر الصدق الزائ  املتوقع للنموذ  

 املشبع        

1.641 

6.202 
أ  تكو  قيمة املعشر للنموذ  

احلالي أقل من أو تساو  

 نلريتها للنموذ  املشبع

 التغريات املناخية

 اجليوفيزيائيةالتغريات 

 اإلستمطار

 الشفق القطبى عاىل الرتدد

مقياس الوعى 

 المناخى

1211 

1211 

1211 

1211 

1. 

 اهلباء اجلوى

1211 
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 املدى املثالي للمعشر قيمة املعشر اسم املعشر م

 (0)صفر( إىل ) 1.00معشر املطابقة املعيار      0

 (0)صفر( إىل ) 1.22 ر املطابقة امُلقار     معش 2

 (0)صفر( إىل ) 1.24 معشر املطابقة النسيب     01

( أ  يوذ  العامهل الكهامن الواحهد ملقيهاس الهوعى املنهاخى       0يتضح من اودو  )

دري دالهة   6قد حلي على قيم جيدة وميع معشرات حسن املطابقة، حيث إ  قيمة كا

معشر الصدق الزائ  املتوقع للنموذ  احلالي )يوذ  العامهل الكهامن   إحصائًيا، وقيمة 

الواحد( أقل من نلريتها للنموذ  املشبع، وأ  قيم بقية املعشرات وقعت   املدى املثالي 

)عههزت لكههل معشههر،  هها يههد  علههى مطابقههة النمههوذ  اويههدة للبيانههات موضههع االختبههار  

 (.310-311، 6110ةمد، 

تشهههبعات العوامهههل الفرعيهههة املشهههاهدة )اربعهههاد الفرعيهههة(    ( يوضهههح 6واوهههدو  )

 بالعامل الكامن العام )ربعاد الوعى املناخى(:  

 (2جدول )
تشبعات العوامل الفرعية املشاهدة )األبعاد الفرعية( بالعامل الكامن العام )مقياس الوعى 

اإلحصائية للتشبع لدى  املناخى (، مقرونة بقيم )ت( واخلطأ املعياري لتقدير التشبع، والداللة
 (121العينة االستطالعية )ن = 

 م

 العوان  املشاهدة

 )األبعاد الفرعية(

 التشبع

اخلطأ املعياري 

 لتقدير التشبع

 قيمة )ت(

نستوى 

 الداللة

1 
  925.9 ..121 129.1 التغريات املناخية 

1211 

. 
 ..921 121050 12990 اجليوفيزيائية التغريات

1211 

0 
 921.9 .12191 .12.5 اإلستمطار

1211 

. 
 02919 121099 .1290 الشفق القطبى عاىل الرتدد

1211 

 
 02.09 1219.51 120.1 اهلباء اجلوى

1211 
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( أ  كههل التشههبعات أو معههامالت الصههدق دالههة إحصههائًيا  6ويتضههح مههن اوههدو  )

 ى.(  ا يد  على صدق مجيع اربعاد الفرعية ملقياس الوعى املناخ1.10عند مستوى )

أ  أ  التحليل العاملي التوكيد  قدم دلياًل قوًيا على صدق البنهاء الهتحيت أو   

الكههامن  ههذا االختبههار، وأ  الههوعى املنههاخى  عبههارة عههن عامههل كههامن عههام واحههد ينههتلم  

 حول  اربعاد الفرعية اخلمسة للوعى املناخى.

  ( مفردة، مت33الصورة النهائية للمقياس*: بلغ عدد مفردات املقياس ) -6

صيادت  حبيث البديل الذى يعرب عن أكرب معد  المتالا الطالر للوعى بالقضايا 

 والبديل الذى يعرب عن اخنفاض القيمة لدي  عن سابقة  اتدرج يعطى أربع املناخية

وآخر معد  فى امتالا  تا درج يعطى ستوىاملوالذى يلي  فى   اتدرجيعطى ثال  

( وبذل  3وسط اروزا  النسبية على )ومت قسمة مت واحدة،درجة يعطى الطالر 

( موق ، وبالتاىل تصبح الدرجة النهائية للمقياس 33أصبح عدد املواق  املقياس )

( يوضح مواصفات املقياس.3( درجة، وجدو  )33( درجة والدرجة الصغرى )036)

 (3جدول )
 مواصفات مقياس الوعى املناخى

 

عدد األسئلة أرقام االسئلة األبعاد م

التغريات املناخية 0 11-.-. 1

اجليوفيزيائية التغريات 9 1.-.9-9-5-11-1-. .

اإلستمطار 11 0-01-00.-..-15-19-19-.0-10-1 0

1 – 0 –1. -  10 – .1 – ..- .0 -0. 0 

شفق القطبى عاىل ال

الرتدد

.

اهلباء اجلوى 5 01 -9.- 9.- ..-5. 5

 إمجاىل عدد املواقف نوقف 00
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 صميم التجريبى للبحث : الت ثالثًا
اختيهههار عينهههة البحهههث: مت اختيهههار جمموعهههة جتريبيهههة واحهههدة مهههن طهههالب كليهههة    -0

الفيزيههههاء  } الرتبيههههة جامعههههة الزقههههازيق بالفرقههههة الرابعههههة الشههههعر العلميههههة وتضههههمنت 

طالر وطالبهة،   21فبلغ احلجم الكلى للعينة=  {(21(، والكيمياء وعددهم)01وعددهم)

 العوامل املعثرة فى املتغريات.  ومت التاكد من ضبط كافة 

 -داة البحث واملتمثلة فى:أالتطبيق القبلى ردة البحث: مت تطبيق قبليًا  -6

عام  ارو مقياس الوعى املناخى على العينة وذل  فى بداية الفصل الدراسى 

 . 2/01/6102، يوم ارحد املوافقم6102-6161

بواقهههع علهههى العينهههة  نهههامج لربا بتهههدريستنفيهههذ جتربهههة البحهههث: قامهههت الباحثهههة     -3

 36زمنها ساعتني وبهذا يكو  الهزمن الكلهى لتنفيهذ الربنهامج )     تني كل أسبوعةاضر

 ( ساعة بواقع ةاضرتني أسبوعيًا إى استمر التطبيق ملدة شهرين متاليني. 

البعهدى   مت التطبيهق بعهد اإلنتههاء مهن التهدريس     :  حهث الب ةلألد ىالتطبيق البعد -4

رصهههد  و تصهههحيحبعهههد ذلههه  المت تمثلهههة فهههى مقيهههاس الهههوعى املنهههاخى، املالبحهههث،  ةرد

 الدرجات ملعاوتها إحصائيًا وتفسري النتائج.

 نتائجه ض ومناقشة: التحقق من صحة الفر رابعًا
درجهات طهالب فهى     ىداللهة  احصهائية بهني متوسهط     ووجهد فهرق ذ  ي ال" نل علهى أنه  :  و ي

علهى حهده لصهاحل    كل بعهد  ككل وناخى قياس الوعى امللتطبيقني القبلى والبعدى ملا

 على  الكيمرتيللتحديد حجم ت ثري برنامج فى  "(1.10التطبيق البعدى عند مستوى )

وداللتها اإلحصهائية للفهرق بهني متوسهطى       "مت حساب قيمة " ت تنمية الوعى املناخى،

درجههات اأموعههة التجريبيههة   التطبههيقني القبلههى والبعههدى ملقيههاس الههوعى املنههاخى       

 . ( يوضح ذل 4اودو  )ككل وفى ابعاده الفرعية كاًل على حدة و
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 (4جدول ) 
ككل وفى مفاهيمه   ىطلبة فى مقياس الوعى املناخالحساب قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بني متوسطات درجات 

 الفرعية كال على حدة بالنسبة للتطبيقني القبلى، البعدى.

  ت ح1د ع م ن التطبيق البعد
حجم 

 أثريالت

التغريات 

 املناخية

 القبلى

.

1 

 

5291 021. 

59 

 

1.2.1

*

* 

 

 

.20 

 

 

 كبريًا

 البعدى

.

1 

11250 1209 

التغريات 

اجليوفيزيا

 ئية

 القبلى

.

1 

1.20. .219. 

59 

 

0.20.

*

* 

 

.20 

 

 كبريًا

 البعدى

.

1 

.92.0 1291 

 اإلستمطار

 

 القبلى

.

1 

10291 9209 

59 

 

11211

*

* 

 

.2. 

 

 كبريًا

 البعدى

.

1 

09251 .209 

الشفق 

القطبى 

عاىل 

 الرتدد

 القبلى

.

1 

1.209 02.. 

59 

 

.12.1

*

* 

 

 

 

.20 

 

 كبريًا

 البعدى

.

1 

01210 .211 

اهلباء 

 اجلوى

 القبلى

.

1 

9211 .2.9 

59 

..21.

*

* 

 

.29 

 

 كبريًا

 البعدى

.

1 

192.9 12.1 

االختبار 

 كك 

 القبلى

.

1 

5.2

909 

192.9 

5

9 

..2.1

* 

02

5 

 

 كبريًا

 البعدى

.

1 

1.5209 020.. 
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 مقرتح فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونيةبرنامج 

 

 

 -( ما يلى:0ونالحظ من جدو  ) 

ملقيهاس  ارتفاع متوسط درجات طهالب اأموعهة التجريبيهة فهى التطبيهق البعهدى        -0

 حدة عن متوسط درجاتهم فى التطبيق القبلى.وكل بعد على ككل   الوعى املناخى

ولكههل بعههد فرعههى مههن أبعههاد    ككههل   خىقيمههة " ت" احسههوبة ملقيههاس الههوعى املنهها    -6

 .*(*1.10)كاًل على حدة دالة عند مستوى داللة  مقياس الوعى املناخى

قههههائم علههههى اخلههههرائط الذهنيههههة   الكيمرتيههههلفههههى مقههههرتح  برنههههامج حجههههم تههههاثري  -3

 على حدة كبري. وكل بعدككل   على الوعى املناخى االلكرتونية

(، لتحديهد مسهتويات حجهم      4.226 – 6.022( فهترتاوح مها بهني )   إرتفاع قيمهة )  -4

 بعاد املقياس ككل .أالت ثري جند أ  حجم الت ثري كبري فى كل بعد من 

أ  متوسههطات  قيمههة مربههع أوميجهها  للمجموعههة التجريبيههة فههى  مقيههاس الههوعى        -2

(  1.231 – 1.210املناخى  ككل ولكل بعد  على حدة  قيمة مرتفعة  حيث تراوح مهابني) 

الكيمرتيهل قهائم علهى اخلهرائط الذهنيهة      وة ت ثري الربنهامج املقهرتح فهى     ا يد  على ق

ككل وكل بعد على حدة لدى طلبة كلية الرتبية  ىتنمية الوعى املناخل االلكرتونية

 ) شعبة الفيزياء والكيمياء(.

 .وبالتاىل يتم قبول فرض البحث
ائم على الكيمرتيل ق فى املقرتح النتيجة يتضح أثر الربنامج وفى ضوء تل 

، لدى طلبة كلية الرتبية املناخىتنمية الوعى على اخلرائط الذهنية االلكرتونية

) ،(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج حبو  كل من

،)أشرف  ( ،)   

  (6102،)إ ا  ةمد ، (6102امساعيل،

الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنية  لنتيجة إىل أ  الربنامج فىوترجع هذه ا      

 ساعد على : االلكرتونية

التى جير توخى احلذر منها وكذل   ىاملناخالوعى إثارة تفكري الطالب حنو  .0

التغريات املناخية .
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، وهذا ساعد الطلبة على الكيمرتيلقدرة الطالب على  ديد إجيابيات وسلبيات  .6

املناخية مثل ا باء اووى و اإلستمطار.التغريات عت إكتساب وعى بب

املقرتح فى الكيمرتيل القائم على اخلرائط الذهنية  ربط ةتوى الربنامج .3

من خال  توجية الطلبة لعمل بعت ارنشطة التى  ىبالوعى املناخ اإللكرتونية 

. املناخية تساعد على اكتساب وعى بالتغريات

مع بعضهم البعت وزيادة قدرتهم على الفهم وتذكر إتساع  مداركهم، وتعاونهم  .4

 املعلومات بسرعة كبرية .

الكيمرتيل قائم على  للربنامج  املناخىو التى أثبتت أهمية تنمية الوعى 

  اخلرائط الذهنية االلكرتونية.اسرتاتيجية 

 توصيات البحث:
  ا يلى: ةوصى الباحثتفى ضوء ما أسفر عن  نتائج البحث احلاىل 

ة النلر فى برامج إعداد معلم الفيزياء بكليات الرتبية حبيث ت خذ فى إعتبارها إعاد .0

املستحدثات الفيزيائية بصفة عامة.

 قررات شعبة الفيزياء بكلية الرتبية.الكيمرتيل  تضمني الربنامج املقرتح فى .6

 ضرورة االهتمام بالقضايا املناخية فى مجيع املراحل الدراسية والعمل على تنميتها .3

فى مراحل مبكرة.

 مقرتحات البحث :
من البحو  املكملة للبحث  جمموعةإستكمااًل ملا بدأه البحث احلاىل اقرتحت الباحثة 

 احلاىل:
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 مقرتح فى الكيمرتيل قائم على اخلرائط الذهنية االلكرتونيةبرنامج 

 

 

فاعلية برنامج مقرتح قائم على التعلم الذاتي باستخدام الوسائط الفائقة    .0

تدريس الرتبية البيئية على  تنمية الثقافة املناخية ومهارات التفكري 

املستقبلي لدى طالب كلية الرتبية.

فاعلية برنامج مقرتح   الرتبية على التعامل مع التغريات املناخية   تنمية  .6

الوعي بالكوار  الطبيعية املرتبطة بالتغريات املناخية.

برنامج مقرتح فى التغريات املناخية الصناعية لتنمية املفاهيم واالجتاة حنو  .3

جامعة الزقازيق. البيئة لطالب كلية الرتبية

 ملخص النتائج:
( بني 1.10داللة احصائية عند مستوى ) ووجد فرق ذي لقد توصل هذا البحث إىل:      

ككل و  املناخىدرجات طالب فى التطبيقني القبلى والبعدى ملقياس الوعى  ىمتوسط

 ربعاده الفرعية كاًل على حده لصاحل التطبيق البعدى.

اخلرائط اسرتاتيجية الكيمرتيل قائم على فى  املقرتح مجربناالوهذا يعكد على أ   

على تنمية الوعى املناحى لطالب كلية الرتبية ت ثري كبري  ل  الذهنية االلكرتونية

                                           .شعبة الفيزياء والكيمياء

 هذا وعلى اهلل قصد السبيل؛؛؛                       
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 املراجع

 أوال : املراجع العربية :

 جنرا   ،جريدة عكاظ ،االرصاد ال تفريق لسحر جنرا : (6100)امحد فرا  

اخلرائط الذهنية اإللكرتونية التعليمية، جملة  (:6102السعيد السعيد عبدالرازق)

 ، متاح على املوقع:23-42، جامعة املنصورة، ص ص  2أبريل،ع 0التعليم اإللكرتونى، 

 

 ةیاستخدام اخلرائط الذهن ةیفاعل(:" 6100الصافى يوس  شحاتة اوهمى )

الدراسى لدى طالب   یوالتحل یاإلبداع ریکالت  ةیتنم یف ةیترو کاال 

، ص 4،ع36، جامعة أسيوو، مجملة كلية الرتبية "،یالصناع یالثانو یالثا  الص 

 .602-622ص 

وحدة مطورة   الدراسات االجتماعية   ضوء  :"( 6102أشرف فايز خل  إمساعيل) 

املعايري القومية وأثرها   تنمية الوعي بالتغريات املناخية لتالميذ الص  ارو  

 كلية الرتبية، جامعة املنيا. ، رسالة ماجستري "،اإلعداد  

(: " تطوير منهج اوغرافيا فى ضوء بعت 6102ا ا  مجا  سيد أمحد ةمد )

 ديات القر  احلادى والعشرين لتنمية مهارات التفكري املستقبلى و الوعى 

بالتغريات املناخية لدى طالب املرحلة الثانوية"، رسالة دكتوارة، كلية الرتبية، 

 جامعة الزقازيق.

فاعلية برنامج مقرتح قائم على التعلم  ( :"6102ا ا  شرقاوى عبد الرحيم امحد )

الذاتى باستخدام الوسائط الفائقة فى تدريس اوغرافيا على التحصيل والوعى 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=sho&id=256
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=sho&id=256
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،  رسالة دكتوراة "، بالتغريات املناخية واستشراق املستقبل لدى طالب املرحلة الثانوية

 كلية الرتبية، جامعة سوها .

(:"اخلرائط الذهنية الرقمية وأنشطة 6102سني ةمد أمحد عبدالباسط)ح

، يناير، جامعة 06استخدامها فى التعليم والتعلم، جملة التعليم اإللكرتونى،ع 

 املنصورة، متاح على املوقع:

 

فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية اإللكرتونية    (:"6102حنا  أمحد السعيدى)

تنمية التحصيل والدافعية حنو تعلم الرياضيات لدى طالبات املرحلة املتوسطة 

، ص 0، ع 61، مّ جملة اوامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسيّة"، نطقة عسري

 . 364-311ص 

(:" إستخدام اخلرائط الذهنية الرقمية فى تدريس 6102حنا  عبدالسالم عمر حسن )

اوغرافيا لتنمية الوعى بالقضايا البيئية ومهارات التفكري البصرى لدى التالميذ 

جملة اومعية الرتبوية للدراسات ذوى اإلعاقات السمعية باملرحلة اإلبتدائية "، 

 . 634-020، ص ص 14، ع 00، م  اإلجتماعية

فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية (:"6161ريهام رفعت ةمد حسن املليجى)

جملة "،اإللكرتونية   تنمية الثقافة الصحية والعادات الغذائية لطفل الروضة

-01، ص ص 40،ع06مالطفولة والرتبية، جامعة االسكندرية،كلية رياض االطفا ،

22. 

(: قضايا بيئية معاصرة، االسكندرية، منش ة املعارف.6111قصود)زين الدين عبدامل

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=396
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=396
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فاعلية استخدام خرائط ذهنية :" (6161)العديل عبداهلل بن خليفة بن عبداللطي  

جملة  "،إلكرتونية لتنمية مفاهيم الوسائط املتعددة لدى الطالب   جامعة الباحة

 .620-600، ص ص 00، ع 60 مجامعة املل  عبدالعزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

التنمية املستدامة مدخل تكاملى ملفاهيم ( :6102عبداهلل بن عبدالرمحن الربيدى )

،  االستدامة وتطبيقاتها مع الرتكيز على العامل العربى ،اململكة العربية السعودية

 .الرياض ، العكبيا  للنشر

ريات املناخية لدى الطلبة (:" مستوى الوعى بالتغ6101على الشعيلى، أمحد الربعانى )

املعلمني فى وصصى العلوم والدراسات ارجتماعية بكلية الرتبية جبامعة السلطا  

 . 604-622، ص ص 4،ع2، م العلوم الرتبوية األة ارردنية فىقابوس، 

(: الدراسات البيئية، وزارة الرتبية والتعليم مع اوامعات 6113ةمد صابر سليم)

 اهرة، دار اخللود للطباعة.، الق6املصرية، و

(:" التغريات املناخية كمصدر لتهديد التنمية )دراسة حالة مصر( 6102هشام بشري)

، جملد  جملة اإلستقال ) مركز اإلستقال  للدراسات اإلسرتاتيجية واإلستشارات(،

 . 011-10، ص ص  4،ع 3

ذهنية   فاعلية استخدام اخلرائط ال (:"6161لبنى سيد نلمى ةمود ا وارى)

األة "،تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات قسم الطفولة جبامعة ارمرية نورة

.611 -631، ص ص  010، ع31م املصرية للدراسات النفسية،

 ثانيا :املراجع االجنبية :

Alvarez.C,Uria.A, Naneabu.p, Gippini .M , 

Landeiro.p&Martin.M (2016):” Chemitrails : An overview of 
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33, pp 450. 

Ananda,R(2011):” Atmospheric Geoengineering: Weather 

Manipulation, Contrails and Chemtrails”,Global 
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Buzan,T(2006), The Mind Map, BBC BOOKS,3
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Study Nigeria”,International Journal of Scientific & 
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Econom. and Social Sci., Vol.7,No. 2, pp 235 - 244 . 
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lead to BehavioralChange?”,International Journal of Climate 

Change Strategies and Management, Vol.2,No.1, pp6-22. 

Lovett.R(2010):” Geoengineering can't please everyone; 
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513-517. 


