
  
   

 كمية التربية 

      شباب الباحثيفمجمة 
 ***    

السلوك  وحده مقرتحة يف الدراسات االجتماعية علي تنميةفاعلية "
 لقة اوأو ى اوأساسي"احل لدى تالميذالزشيد  املائي

 (  مناهج وطرق تدريسحبث مشتق من رسالة علمية ختصص )  
 عدادإ

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 إمام محمد على البرعى أ. د 

استاذ المناىج كطرؽ التدريس   
 المتفرغ، 

 كمية التربية جامعة سكىاج

 / ولٌد محمد خلٌفة فرج هللاد. 

 مدرس المناىج كطرؽ التدريس 
 كمية التربية، جامعة سكىاج

 صفاء عبدهللا محمد عبد هللا  أ.  

   مناىج كطرؽ تدريس قسـ  –  ماجستير ةباحث

م 0202 أكتوبر –  الخامسمجلة شباب الباحثٌن فً العلوم التربوٌة  العدد 

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997) 

   



 ...... السلوك حة فً الدراسات االجتماعٌة على تنمٌةوحده مقترفاعلٌة 

- 401 - 

 : الملخص

البحث: " فاعمية تدريس كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية عمى تنمية السمكؾ عنكاف 
 المائي الرشيد لدل تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي".

 مشكمة البحث:
تحددت مشكمة البحث الحالي في أف ىناؾ قصكر في تناكؿ السمكؾ المائي الرشيد في 

األكلي مف التعميـ األساسي، كىك األمر الذل يحكؿ  مناىج الدراسات االجتماعية في الحمقة
دكف تحقيؽ أىداؼ التربية المائية، كنشر الثقافة المائية بيف المتعمميف، كقد حاكؿ البحث 
الحالي معالجة ىذا القصكر مف خالؿ إعداد كحدة تدريسية مقترحة في الدراسات االجتماعية 

 ميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي.تيدؼ إلى تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل تال
استخدـ البحث الحالي المنيج التجريبي التربكم كالتصميـ التجريبي ذك  منيج البحث:

المجمكعة الكاحدة، حيث يستيدؼ البحث الحالي تقصى فاعمية كحدة مقترحة في الدراسات 
تابع( لدل تالميذ الحمقة االجتماعية )متغير مستقؿ( عمي تنمية السمكؾ المائي الرشيد)متغير 

 األكلى مف التعميـ األساسي.
ىدؼ البحث: سعي البحث الحالي الى تقصى فاعمية تدريس كحدة مقترحة في الدراسات 
 االجتماعية عمى تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي .

 مكاد كأدكات البحث:
 التالية: تـ إعداد المكاد كاألدكات

 .)كحدة مقترحة لتنمية السمكؾ المائي الرشيد)كتيب التمميذ 
 .دليؿ معمـ : يكضح كيفية تدريس الكحدة المقترحة 
 .اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد 

 : البحث نتائج
 تكصؿ البحث الحالي إلى النتائج التالية:

عند مستكل) .1 تالميذ مجمكعة البحث ( بيف متكسطي درجات 5,,,يكجد فرؽ داؿ إحصائيا ن
في التطبيقيف القبمي كالبعدم قبؿ دراسة الكحدة المقترحة كبعدىا في اختبار مكاقؼ 

 السمكؾ المائي الرشيد.
لمكحدة المقترحة فاعمية في تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل تالميذ مجمكعة البحث،   .2

 ( حسب معادلة بميؾ لمكسب المعدؿ.1.2تبمغ )
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يار المشكالت كالقضايا المائية في كتب الدراسات االجتماعية بشكؿ كتكصى الباحثة بإظ
 كاضح يثير دكافع التالميذ لدراستيا كالكقكؼ عمي أسبابيا ككيفية مكاجيتيا.

 مقدمة البحث:

 مع الطمب بالقياس األرض سطح عمى المياه ُندرة متزايدة نتيجة ضغكطان  حاليان  يكاجو العالـ
 كمية تتفاكت حيث األرض، سطح عمى المياه تكزيع في الكبير التفاكت عمييا فضالن عف
 السريع  النمك السكاني عمى عالكة آلخر، إقميـ مف األرض سطح عمى المياه المتساقطة

التجارم  القطاع كازدىار كرأسيا ن  أفقيا ن  المدف كاتساع الفرد، معيشة مستكل كَتحسف
في  التسرب نسبة كارتفاع كالتمكث المياه، استعماالت أكجو تعدد ك كالزراعي، كالصناعي
 (34، ,2,1ليا. )مكفؽ عرفو، الخاطئ باالستخداـ إىدارىا معدالت كارتفاع المياه، شبكات

ـ عمى أف  3,,2(عاـ WWDRكقد أكد تقرير األمـ المتحدة حكؿ تنمية مياه العالـ )
زمة تزداد تفاقمان، كأف كككب األرض يكاجو أزمة خطيرة في المياه، كتؤكد الدالئؿ أف ىذه األ 

الحاؿ سكؼ يستمر ما لـ يتـ القياـ بعمؿ تصحيحي، كقد أكضح التقرير أف سبب األزمة يرجع 
إلى سكء إدارة المكارد المائية، كأف حؿ تمؾ األزمة بجكانبيا المختمفة ُيعد أحد التحديات 

نظر إلييا في إطار ُكمى الخطيرة التي تكاجو البشرية في مطمع األلفية الثالثة، كىذا يتطمب ال
لحؿ المشكالت السيما اإلطار السمككي في التعامؿ مع المكارد المائية التقميدية.)شركاء األمـ 

 (96، 3,,2المتحدة،
 النكعي، الكمي أك الجانب مف سكاء المياه في حقيقية ندرة مف العربي الكطف كُتعانى دكؿ

 لمفرد مكعب متر ألؼ مف أقؿ( المائي الفقر خط تحت العربية الكاقعة الدكؿ عدد بمغت كقد
 تكفي ال إذ المياه في حقيقيان  ُشحان  أربعة عشر دكلة تعاني منيا سنكيان(  تسعة عشر دكلة

 (.37، ,2,1لممكاطنيف.)مكفؽ عرفو، األساسية االحتياجات سد المياه
يار مم 55كعمى الرغـ مف أف حصة مصر في التصريؼ النيرم لنير النيؿ تبمغ حكالي 

إال أف ىذه الكمية تكاجو مخاطر سياسية تتمثؿ في االتجاه العاـ نحك خفضيا، فضالن عف  3ـ
عكامؿ التسرب كالتبخر، كما أف األمر امتد ليشمؿ تدىكر نكعيتيا مف خالؿ تمكيثيا ألسباب 
كعكامؿ متعددة، كاستنزافيا كسكء استخداميا كىى مشكالت يحتؿ المكاطف فييا الدكر 

ذلؾ تزايد الشعكر بأف االقتصاد في استخداـ المياه في شتى األغراض أصبح الرئيس، كل
ضركرة حتمية ليس فقط لسبب ُشح المكارد المائية كتضاؤليا بؿ أيضا نتيجة الزيادة السكانية 

 (35، 3,,2الكبيرة التي أصبحت تتزايد  عامان بعد عاـ.)محمد صالح،
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نتاج العديد مف السمككيات التي يمارسيا  كيرل الباحثكف أف مشكمة سكء استيالؾ المياه
اإلنساف أثناء تعاممو مع الماء كالتي تدؿ عمى اإلىماؿ كعدـ الكعي بيذه القضية، كلذلؾ 
ىناؾ اىتماـ عالمي لتنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل المػكاطنيف.)نادية السيد، صالح 

 (89، 1,,2رمضاف،
ناتيا، يتأثر تأثيران مباشران بنكعية المعتقدات كالسمكؾ الشخصي المسئكؿ تجاه البيئة كمكك 

البيئية لدل الفرد، كىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في تككيف السمكؾ المائي الرشيد 
لدل األفراد تتمثؿ في معتقداتيـ الحقيقية، كبيئتيـ االجتماعية، ككذلؾ معارفيـ كخبراتيـ 

يب تؤثر في معتقدات األفراد كبالتالي في السابقة، كمف ىنا أصبح مف الضركرم أتباع أسال
سمككياتيـ لمتعامؿ مع المياه كتتمثؿ أكالن في إبراز أىمية المياه كضركرة الترشيد، كتنمية 

 (1، 2,12المعارؼ كاالتجاىات البيئية لدل النشء.)صباح العرفج،
م ىك كقد أشارت الدراسات العممية إلي أف السمكؾ البيئي الرشيد لدل المتعمميف الذ

حصيمة مجمكعة متشابكة مف أخالقيات احتراـ المكارد البيئية يتأثر بمدل الكعي البيئي 
 (,4- 38، 2,12كاالتجاىات نحك الحفاظ عمى المكارد البيئية.)كليد خميفة،

إلى أف األىداؼ الرئيسة لمتعميـ  ,Howe, Robert)  (1998كقد أشارت دراسة ىاكل
ت البيئية االيجابية لدل المتعمميف كدفعيـ التخاذ اإلجراءات البيئي تتمثؿ في تككيف السمككيا

 البيئية المرغكب فييا.
( بضركرة تكفير المزيد مف الخبرات البيئية 1,,2كما أكصت دراسة إبراىيـ كثيكردة )

الكاقعية كالحسية المتكاممة كالمرتبطة مع البيئة الطبيعية في المناىج الدراسية، كىذا مف شأنو 
 تنمية السمككيات البيئية لدم المتعمميف.يؤدم إلي 

ُيعد  لدم المتعمميف ( أف تنمية السمكؾ المائي الرشيدFortner,2001كترل فػكرتينػر)
األسمكب األمثؿ لتعديؿ السمككيات السمبية التي يرتكبكنيا أثناء تعامميـ مع المكارد المائية في 

 حياتيـ اليكمية.
ضركرة تمكيف المتعمميف   Beairsto, 2009) ( ككاف مف أىـ تكصيات دراسة بايرستك

مف تجاكز مرحمة فيـ التيديدات التي تكاجو البيئة إلى ممارسة سمككيات ايجابية تظير في 
 .كمكاردىا تعامميـ مع البيئة
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كمف خالؿ تكصيات تمؾ المجمكعة مف الدراسات السابقة يتضح أنيا تؤكد عمي أىمية 
تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل المتعمميف، كيرجع ذلؾ إلى األنماط السمككية السيئة التي 
ُيبدييا بعض أفراد المجتمع نحك المياه، كالتي يمكف أف يقمدكنيا في ظؿ نقص خبراتيـ 

 لتفاعؿ الحكيـ مع المياه. كمعارفيـ بأساليب ا
كتنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل المتعمميف ُيعد مسئكلية جميع المناىج الدراسية بصفٍة 
عامة، كمناىج الدراسات االجتماعية بصفٍة خاصة فيي معنية أكثر مف غيرىا، كذلؾ لطبيعتيا 

ساسيان لمدراسة، فيي كمجاؿ الدراسة كالبحث فييا، كالتي تتخذ مف اإلنساف كبيئتو محكران أ
مجاالن خصبان إلكساب الفرد الحقائؽ كالمفاىيـ كاالتجاىات كالسمككيات المائية الصحيحة، كذلؾ 
مف خالؿ مكضكعاتيا، كاألنشطة المرتبطة بيا، كالدكر الذم يقكـ بو المعمـ بكصفو الُمنفذ 

عمميف.)عباس ليذا المنيج كالُمكمؼ بتنمية االتجاىات كالسمككيات الصحيحة لدل المت
 (95، 3,,2عالـ،

( عمى أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف محتكل مناىج ,4-39، 7,,2كيؤكد إماـ البرعى )
الدراسات االجتماعية كالتربية المائية، كتتمؿ ىذه العالقة فى ارتباط مياديف ىذه المناىج 

الدراسات  بالبيئة كمكاردىا بكجٍو عاـ، كبالمكارد المائية بكجٍو خاص، حيت يتضمف محتكل
االجتماعية مشكالت ىذه المكارد كما يتعمؽ بيا مف قضايا، كفى ضكء ذلؾ ينبغى أف تيتـ 
ىذه المناىج بدراسة مستقبؿ البيئة المائية، كأال يقؼ االىتماـ عند الكضع الحالى، بؿ يمتد 
البصر إلى المستقبؿ، كما يحممو مف تكقعات، مما ُيكسب المتعمميف المعمكمات كالحقائؽ 
كالمفاىيـ كالتعميمات المتصمة بالمكارد المائية، كالتعرؼ عمى اساليب ترشيد استيالؾ تمؾ 
 المكارد، كالحفاظ عمييا مف اليدر كالنضكب،كميارات التعامؿ الحكيـ مع المكارد المائية عمميان.  
كتتضح أىمية مناىج الدراسات االجتماعية في مرحمة التعميـ األساسي، حيث أنيا ُتقدـ  
لمنشء في مرحمة عمرية تتسـ بتككيف األساسيات مف مفاىيـ كاتجاىات كقيـ كميارات كغيرىا 
مف جكانب التعمـ الضركرية كالالزمة لتكجيو سمككياتيـ في االتجاىات المرغكب فييا، 
باإلضافة إلى أف المتعمميف في ىذه المرحمة يتأثركف بالمثؿ كالنمكذج، لذا ينبغي عمى المعمـ 

األمثمة كالنماذج التي ُتعبر عف سكء استخداـ الماء، كمناقشتيـ في األسباب أف يأتي ب
المؤدية إلى ىذه المشكمة، كفى نفس الكقت، يقـك بتكجيييـ إلى السمككيات الرشيدة نحك 

 (145، 1999الماء كاستخداماتو في حياتيـ اليكمية.)احمد المقاني كفارعة حسف،
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 تحدٌد مشكلة البحث:

ج عدد مف الدراسات كالبحكث كجكد العديد مف المعتقدات البيئية لدل قد أظيرت نتائ
المتعمميف كالتي تؤثر في ممارساتيـ السمككية نحك المكارد المائية، كأف ىناؾ قصكر في 
محتكل مناىج الدراسات االجتماعية كخاصة في مرحمة التعميـ األساسي فيما يتعمؽ بأىداؼ 

مشكالتيا، ككذلؾ اىماالن لألنشطة التعميمية التي يمكف أف التربية المائية كقضايا المياه ك 
ُتسيـ بفاعمية في اكساب التالميذ الكعى البيئى كالثقافة البيئية كسمككيات التعامؿ الرشيد مع 

  ، كدراسة كنيجشانترا(Sugita, 2004)المياه، كمف ىذه الدراسات : دراسة سكجيتا 
(Wongchantra,2008) 

بتنمية الجكانب المعرفية كالكجدانية المتعمقة بالقضايا المائية لدم  لذا ينبغي االىتماـ
المتعمميف، كخاصة المعتقدات المائية حيث أنيا تؤثر عمى اتجاىاتيـ كقيميـ كسمككياتيـ 

 اتجاه البيئة كمكاردىا الطبيعية.
كىناؾ عدد آخر مف الدراسات التي أكصت بضركرة تضميف المناىج عامةن كمناىج 

ت االجتماعية خاصة األىداؼ كاألنشطة التي ُتسيـ في تحقيؽ أىداؼ التربية المائية الدراسا
كتنمية أنماط السمكؾ البيئي السميـ لدم المتعمميف كمف ىذه الدراسات: دراسة عباس راغب 

ـ(، كدراسة ,2,1(، كدراسة كليد خميفة )7,,2(، كدراسة صالح رمضاف )3,,2)
 (.2,12(، كدراسة صباح العرفج )2,11ىر العبرم )، كدراسة زا(Lacin, 2011)الكيف

كقد كاف مف أىـ تكصيات تمؾ البحكث كالدراسات بضركرة تضميف محتكل مناىج 
الدراسات االجتماعية بالمعمكمات كالميارات كاالتجاىات كالقيـ الالزمة لتككيف السمككيات 

ارات البيئية لدل المتعمميف المرغكب فييا لدل التالميذ نحك البيئة، ك تنمية المعارؼ كالمي
بكافة الطرؽ كالكسائؿ، ككذلؾ تكجيو المناىج الدراسية مائيان، بغية تنمية السمكؾ المائي 

 الرشيد لدم المتعمميف مف مرحمة الطفكلة المبكرة كحتى نياية التعميـ الجامعي.
رابع كقد تـ تحميؿ محتكل منيج الدراسات االجتماعية المقرر عمى تالميذ الصفيف ال

ـ كقد 2,16ـ/  2,15كالخامس مف الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي لمعاـ الدراسي
أظيرت نتائج التحميؿ أف ىناؾ قصكر في المحتكل كاألىداؼ ذات العالقة بالسمكؾ المائي 

% مف  2الرشيد، كتصؿ نسبة األىداؼ كالمحتكل ذم العالقة بالسمكؾ المائي الرشيد إلى 
ميمية كيتمثؿ ذلؾ في ىدؼ عاـ ىك: حسف استغالؿ المكارد البيئية، كما نسبة األىداؼ التع
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كاف مف نتائج التحميؿ أف ىناؾ قصكر أيضان في األنشطة التي يمكف أف ُتسيـ في تنمية 
 السمكؾ المائي الرشيد لدل المتعمميف.

كجكد  قصكر في مناىج   كمف خالؿ ما سبؽ تـ تحديد مشكمة البحث الحالي فى
الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ األساسى فى تناكؿ قضايا المياه مف حيث األىداؼ 
كالمحتكل كاألنشطة التعميمية ، كىك األمر الذل يحكؿ دكف تحقيؽ، أىداؼ التربية المائية، 

دييـ، كقد حاكؿ كنشر الثقافة المائية بيف المتعمميف كمف ثـ تنمية السمكؾ المائي الرشيد ل
البحث الحالي معالجة ىذا القصكر مف خالؿ إعداد كحدة تدريسية مقترحة فى الدراسات 
االجتماعية تيدؼ إلى رفع مستكل التحصيؿ المعرفي كتنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل 

 تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي.
 هدف البحث:

دريس كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية سعي البحث الحالي الى تقصى فاعمية ت
 عمى تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي .

 سؤال البحث:

 سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاؿ التالي:
ما فاعمية تدريس كحده مقترحة في الدراسات االجتماعية عمى تنمية السمكؾ المائي 

 د لدل تالميذ الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي ؟الرشي
 فرض البحث:

 سعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفرض التالي:
عند مستكل) ( بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعة 5,,,ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا ن

المكاقؼ  البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدل قبؿ دراسة الكحدة المقترحة كبعدىا في اختبار
 الحياتية الخاص بقياس السمكؾ المائى الرشيد. 

 أهمٌة البحث:

 ترجع أىمية البحث الحالي إلى انو:
يقدـ قائمة بالسمككيات المائية الرشيدة التي يمكف تضمينيا في مناىج الدراسات  -1

االجتماعية بالحمقة األكلي مف التعميـ األساسي)الصؼ الخامس االبتدائي(، مما ُيسيـ في 
شر الثقافة المائية كتحسيف السمكؾ المائي لدل تالميذ الحمقة األكلي مف التعميـ ن

 األساسي.
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 تفعيؿ دكر مناىج الدراسات االجتماعية في مكاجية بعض مشكالت المياه . -2
يقدـ كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية تتعمؽ بقضايا المياه كمشكالتيا، قد تفيد  -3

 مؤلفي الكتب كالمقررات الدراسية لمدراسات االجتماعية في الحمقة األكلي لمتعميـ األساسي 
يقدـ أداة قياس "اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد" يمكف اإلفادة منو في تقكيـ تعمـ  -4

 مقة األكلي مف التعميـ األساسي  كقياس مدل اكتسابيـ السمكؾ المائي الرشيد .تالميذ الح
 حدود البحث:

 تـ االلتزاـ عند إجراء البحث الحالي بالحدكد التالية:
مجمكعة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الككثر لمتعميـ األساسي التابعة  -1

 ـ .2,17/2,18لإلدارة أخميـ التعميمية لمعاـ الدراسي 
تدريس الكحدة المقترحة باستخداـ طرؽ كاستراتيجيات التدريس مثؿ: أسمكب القصة  -2

 كالتعمـ التعاكني، كالتعمـ البنائي، كالتعمـ باالكتشاؼ.
 أقتصر القياس عمى: السمكؾ المائي الرشيد لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي. -3

 مواد وأدوات البحث: 

 قؽ مف صحة فرضو تـ إعداد مكاد كأدكات البحث التالية:لإلجابة عف سؤاؿ البحث كالتح
 مكاد البحث: -1
 قائمة بالسمككيات المائية الرشيدة . -أ
 كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية )كتيب التمميذ(. -ب
 دليؿ إرشادم لممعمـ لتدريس الكحدة المقترحة. -ج
 أدكات البحث: -2
 اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد. -

 متغٌرات البحث :

 اقتصرت متغيرات البحث الحالي عمى المتغيرات التالية:
 المتغير المستقؿ كيتمثؿ في: -أ 
 تدريس الكحدة المقترحة في الدراسات االجتماعية. -

 المتغير التابع كتمثؿ في: -ب 
 السمكؾ المائي الرشيد. -
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 منهج البحث :

التجريبي التربكم كالتصميـ التجريبي ذك اقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ المنيج 
المجمكعة الكاحدة حيث يستيدؼ البحث الحالي إلي تقصي فاعمية تدريس كحدة مقترحة في 
الدراسات االجتماعية)متغير مستقؿ( عمي تنمية السمكؾ المائي الرشيد)متغير تابع( لدل تالميذ 

قة القياس القبمي كالبعدم لممتغير الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي كاستخدمت الباحثة طري
 التابع.

 مصطلحات البحث :

 :Teaching Unitالكحدة الدراسية 
كُتعرؼ إجرائيان في البحث الحالي بأنيا "تنظيـ لمكضكع لو قيمة تعميمية لما يتضمنو مف 
معمكمات كمفاىيـ كميارات كأنشطة تعميمية ذات عالقة بالقضايا كالمشكالت المائية بحيث 

الميذ الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي في مكقؼ تعميمي متكامؿ يثير اىتماميـ تضع ت
باستخداـ طرؽ كنماذج تدريسية متنكعة مما يكسبيـ المعارؼ كالسمككيات التي ُتسيـ في رفع 

 مستكل تحصيميـ المعرفي كتنمي السمكؾ المائي الرشيد لدييـ.
 :Wise Water Behaviorالسمكؾ المائي الرشيد 

كُيعرؼ إجرائيان في البحث الحالي بأنو "مجمكعة مف المعايير السمككية كالكجدانية 
المستمدة مف دراسة الكحدة المقترحة كالتي يجب أف يمتـز بيا المتعمـ عند تعاممو مع المياه، 

  كيتـ قياسو باختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد الذم تـ إعداده ليذا الغرض.
 إجراءات البحث :

 -جابة عف سؤاؿ البحث كاختبار صحة فرضو اتبعت الباحثة الخطكات التالية :لإل
االطالع عمى الدراسات السابقة كاألدبيات العممية المتصمة بمجاؿ البحث كتحميميا  -1

عداد مكاده كأدكاتو.  لإلفادة منيا في إعداد اإلطار النظرم لمبحث كا 
 دراسة نظرية حكؿ: -2
ماىيتيا، أىميتيا، دكر مناىج الدراسات االجتماعية في تحقيؽ التربية المائية مف حيث:  -أ 

 أىداؼ التربية المائية.
السمكؾ المائي الرشيد مف حيث: ماىيتو، أىمية تنميتو، العكامؿ المؤثرة في تنميتو،    -ب 

 مناىج الدراسات االجتماعية كتنمية السمكؾ المائي الرشيد.
 تي ينبغي تضمينيا في الكحدة المقترحة.إعداد قائمة بالسمككيات المائية الرشيدة ال -3
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 إعداد مكاد كأدكات البحث كالتي تتضمف: -4
 الكحدة التدريسية المقترحة كعرضيا عمى المحكميف كالتأكد مف صحتيا. -أ 

 إعداد دليؿ إرشادم لممعمـ لتدريس الكحدة المقترحة.-ب  
 ائيان.اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد كعرضو عمى المحكميف كضبطو إحص-ج 
مجمكعة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الككثر لمتعميـ األساسي التابعة  -5

 لإلدارة أخميـ التعميمية.
 تطبيؽ أداة البحث قبميان عمى مجمكعة البحث. -6
 تدريس الكحدة المقترحة لمجمكعة البحث. -7
 التطبيؽ البعدل ألداة البحث عمى مجمكعة البحث. -8
 كتحميميا كتفسيرىا في ضكء المعالجة اإلحصائية.رصد النتائج كمقارنتيا   -9

 تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات. -,1
 ثانٌاً : اإلطار النظري للبحث :

 -التربية المائية:
 -ماىية التربية المائية: -1

( بأنيا "التربية التي تسعى إلى تحسيف عالقة أفراد (Barrett,2003,87عرفتيا باراتت  
المجتمع بمكارد المياه، كذلؾ بتنمية الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية المككنة لسمككيات 

 المحافظة عمى المياه كالمساعدة عمى االستفادة منيا كتنمية مكاردىا".
ي أنيا "مجمكعة المعارؼ ( إلي التربية المائية عم,1، 5,,2كتشير نجفة الجزار )

كالمفاىيـ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ التي تساعد الطالب المعمـ عمي فيـ العالقة بيف المياه 
ككافة أشكاؿ الحياة كاألنشطة البشرية عمى كككب األرض، كاتخاذ القرارات المناسبة بشاف 

 لحفاظ عمييا".التعامؿ مع المياه كقضاياىا كاستخداميا بشكؿ يسيـ في حمايتيا كا
( عمى أنيا "عممية تطكير United Nations,2007, 3كعرفتيا األمـ المتحدة )

المعرفة كالميارات كاالتجاىات كالقيـ البيئية المرتبطة بالمياه، كالتي يمكف أف تساعد في 
 االستخداـ المستديـ لممكارد المائية كاإلدارة الجيدة لمصادر المياه" .    

( بأنيا "مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات  164، 2,11اىيـ )كعرفيا محمكد إبر 
كالميارات كاالتجاىات كالقيـ ُتساعد الطالب عمى إدراؾ العالقة بيف المياه كأشكاؿ الحياة عمى 
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سطح األرض، كتنظـ سمككيـ كُتمكنيـ مف التعامؿ الرشيد مع المياه كقضاياىا كاستخداميا 
المنزلية، بما ُيسيـ في حمايتيا كالمحافظة عمييا  في الزراعة كالصناعة كاالستخدامات
 كاستغالؿ مكاردىا االستغالؿ األمثؿ". ". 

 -كمف تحميؿ التعريفات السابقة يتضح أنيا تتفؽ عمي أف التربية المائية :
 جيد تربكم مقصكد كمنظـ كمكجو نحك أفراد المجتمع. -أ 
 ياه.تعمؿ عمى إكساب التالميذ ميارات التعامؿ الحكيـ مع الم -ب 
 تسعي لتنمية القيـ كاالتجاىات كالميارات السمككية لمحفاظ عمى المياه. -ج 
كساب المتعمميف القدرة عمي التعامؿ مع قضايا  -د  ُتسيـ في تنمية السمكؾ المائي الرشيد كا 

 المياه كاستخداميا، كالكصكؿ إلى حمكؿ لمشكالتيا كُحسف استثمار مكاردىا.
تقبمي في القضايا التي مف المنتظر حدكثيا ُتسيـ في تنمية ميارات التفكير المس -ق 

.  مستقبال ن
 ُتساعد عمي اتخاذ القرارات المناسبة لمتعامؿ مع المياه لحمايتيا كالحفاظ عمييا. -ك 

كفي ضكء ذلؾ يمكف تعريؼ التربية المائية بأنيا "جيد تربكم منظـ كمقصكد يسعى إلكساب 
ة القيـ كاالتجاىات كالسمككيات الرشيدة المتعمميف ميارات التعامؿ الحكيـ مع المياه، كتنمي

 لمتعامؿ مع المياه مف أجؿ حمايتيا كالحفاظ عمييا كحسف استثمارىا".
 -أىمية التربية المائية: -2

( أف التربية المائية ليا أىمية خاصة في تنمية Andrews,1995,89يرل اندركز )
بالمجاالت اآلتية: عمـ الماء، الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات لدم أفراد المجتمع، كالمرتبطة 

كالنظـ البيئية المرتبطة بالمياه، ككمية كنكعية المياه في العالـ، كاألساليب اآلمنة في 
دارة  استخدامات المياه، كتقييـ اإلسراؼ كالترشيد في استيالؾ المياه، كمصادر تمكث المياه، كا 

 المياه، كالتعامؿ الحكيـ مع المياه.
( أف برامج التربية المائية تصمـ Siemer, William. F, 2004,18-19كذكر سيمير)

لمتأثير عمى المعتقدات الراسخة في عقكؿ التالميذ ككذلؾ قيميـ كنكاياىـ كسمككياتيـ المتعمقة 
بالقضايا المائية المختمفة، بحيث تعمؿ ىذه البرامج عمى تغير السمككيات غير الرشيدة في 

تيتـ التربية المائية بتنمية الحس البيئى كالفيـ العميؽ التعامؿ مع المكارد المائية، كما 
  ,لمقضايا المائية المختمفة كالذم يكلد االلتزاـ األخالقي بحماية المكارد المائية
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 المياه.
أف  Andrews&Jelchick,2003,203-206)كيؤكد كؿ مف اندركز كجمشيؾ ) 

لمتالميذ دكرييـ في حماية المكارد المائية بكصفيـ أعضاء في المجتمع كقادة المستقبؿ، 
كذلؾ إذا كضعنا في االعتبار ما لدل التالميذ مف قدرات كطاقات يمكف تنميتيا مف خالؿ برامج 

 التربية المائية.
ذ في حؿ كعالج كبالتالي تظير أىمية التربية المائية في تحقيؽ المشاركة الفعالة لمتممي

المشكالت البيئية أك المساعدة في حميا، ككذلؾ اتخاذ القرارات المناسبة بشأف استراتيجيات 
إدارة المياه كصيانتيا، كاستثمارىا، ككذلؾ إتاحة الفرصة لمتمميذ لمقياـ بفعاليات المكاطنة في 

 القضايا كالمشكالت المائية التي تكاجو بيئتو.
( أف أىمية التربية المائية تنبع مف فعاليتيا في 163-162، 2,11كيرل محمكد طو )

تكعية األفراد كتشكيؿ اتجاىاتيـ نحك قضايا المياه، بصكرة تجعميـ أكثر قدرة عمي االستغالؿ 
األمثؿ لممياه، خاصة أف الماء أحد المككنات األساسية لمحياة، كأساس ميـ مف التنمية 

قرارات كاالختيارات التي يتخذىا األفراد في مستقبؿ االقتصادية، كليا تأثير ميـ في ُمجمؿ ال
 حياتيـ فيما يتعمؽ باالستفادة مف المياه كالمحافظة .

 ( أف أىمية التربية المائية ترجع الي ما يمي:316، 2,13كما ذكر ناصر غبيش)
كجكد سمككيات كأنماط سيئة يتبعيا الكبار كمف ثـ االطفاؿ فضال عف المعتقدات  -1

 االيجابية نحك المياه.كالمكاقؼ غير 
كجكد كثيرا مف المشكالت كالمعكقات التي تكاجو المياه كبالتالي تؤثر سمبيان عمي حياة  -2

 الفرد كالمجتمع باعتبار المياه ثركة قكمية ذات تأثير بالغ في الحاضر كالمستقبؿ.
انخفاض الثقافة كالكعي بالمياه كأىميتيا كما تتطمبو مف الحفاظ عمييا كحسف  -3

 ليا كتنميتيا.استغال 
 -مما سبؽ يمكف تحديد أىمية التربية المائية فيما يمي:

إعداد الفرد الكعي المتفيـ لطبيعة المكارد المائية، كالقادر عمي استخداـ العمـ كالتكنكلكجيا  -أ 
 في الحفاظ عمي المياه كحمايتيا مف التمكث كاليدر.

ه نحك التعامؿ الحكيـ مع مساعدة الفرد عمي تفسير الظكاىر المائية، كاستبصار دكر  -ب 
 المكارد المائية كحؿ مشكالتيا.
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تشكيؿ اتجاىات األفراد نحك قضايا المياه، بصكرة تجعميـ أكثر قدرة عمي االستغالؿ األمثؿ  -ج 
 لممياه.

 إكساب األفراد السمككيات المرغكب فييا نحك المياه كترشيد استخداميا. -د 
 اؼ التربية المائية:دكر مناىج الدراسات االجتماعية في تحقيؽ أىد-3

تتعدد كتتنكع المناىج الدراسية، كمع ىذا التعدد كالتنكع، تبقي التربية المائية مسئكلية 
النظـ التعميمية عمي اختالؼ مستكياتيـ، كُتعد تنمية أبعاد التربية المائية مسؤكلية المناىج 

اإلنساف كتعديؿ الدراسية، كؿ في نطاؽ تخصصو كاىتماماتو، كلما كانت التربية تستيدؼ 
سمككو مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي راٍؽ يستطيع تسخير كؿ مكارد البيئة الصالحة 
فحسب، بؿ أيضان المحافظة عمى مكاردىا كاستثمارىا، لذا ظير تكجو تربكم قكم نحك التربية 

، كقد المائية منذ منتصؼ التسعينات في القرف المنصرؼ، فرض نفسو عمي التربية كالتربكييف
جاء ىذا التكجو ردان عمي التكقعات العممية المستقبمية بحدكث مشكالت بيئية جسيمة بسبب 
تناقص كمية المياه في العالـ، كتمكث العديد مف مصادر المياه العذبة، مما ينذر بحدكث 
تكترات سياسية بسبب النزاع عمي المكارد المائية، كرغبة الدكؿ في تأميف مصادر المياه التي 

 (77، 9,,2حتاجيا في الكقت الحالي كالمستقبؿ.)كليد خميفة، ت
كتيتـ الدراسات االجتماعية بالمجتمع ميما كاف نكعو كمستكاه كمككناتو، كبالتالي فيي 
مادة دراسية ذات صفة اجتماعية، كىي التحميؿ العممي الدقيؽ لممجتمع بكافو أبعاده، كدراسة 

لبدائؿ المناسبة لمكاجيتيا، كمف ثـ تككف تمؾ المادة مشكالتو كجذكرىا كالبحث عف الحمكؿ كا
كسيمة كليست غاية في حد ذاتيا، بمعني أف اليدؼ األسمى مف الدراسات االجتماعية ليس 
كمياريان، ليككف  ككجدانينا ن نما بناء اإلنساف عقميا ن حفظ التالميذ لبعض الحقائؽ كالمفاىيـ، كا 

ـ في تنمية المجتمع كاستغالؿ ثركاتو االستغالؿ قادران عمي ممارسة أدكار اجتماعية ُتسي
 (128، ,,,2األمثؿ.)أحمد المقاني، كآخركف،

كما تيتـ الدراسات االجتماعية بدراسة الغالؼ المائي كمككناتو الحية كغير الحية، 
كتكزيعو عمي سطح الكرة األرضية، كأىمية كؿ مككف مف مككناتو، كتفاعؿ األنظمة البيئية 

كذلؾ المشكالت الحالية كالمستقبمية التي تنتج مف تفاعؿ اإلنساف مع الغالؼ األخرل معو، ك 
-William, Dwyer,2003, 38 المائي، كاالتجاىات الكقائية كالتنمكية لمحفاظ عميو.)
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(، لذا فيي مادة دراسية منكطة بإعداد المتعمـ القادر عمي التعامؿ مع القضايا كالمشكالت 39
 اد الحمكؿ ليا.المائية كالتفكير في إيج

كلما كاف تنمية كعي كاتجاىات كسمككيات أفراد المجتمع في التعامؿ مع المياه ُيعد 
ضركريان لحؿ قضاياىا المتعددة، فأف ذلؾ يتطمب في المقاـ األكؿ تربية النشء تربية مائية 

ياتيـ تعنى باكتسابيـ لممعارؼ كالمفاىيـ كالكعي بقضايا المياه كالذم ينعكس بدكره عمي سمكك
ـ، 3,,2بصكرة تؤدل إلى الحفاظ عمي المياه كحمايتيا مف التمكث.)شركاء األمـ المتحدة، 

29) 
كُتعد مناىج الدراسات االجتماعية ىي الكسيمة األكثر فاعمية في تحقيؽ أىداؼ التربية 
المائية، حيث يتـ تقديميا لفئة التالميذ في المرحمة االبتدائية كاإلعدادية، كىـ الشريحة 
العريضة في المجتمع، كىي تستمد أىميتيا مف منطمؽ أف أطفاؿ اليكـ ىـ الذيف يحددكف 
األكضاع المستقبمية لممكارد المائية، لذا فأف برامج التربية المائية حيف تقدـ لألطفاؿ في 
المدارس كُتنمى كعييـ المائي ال تنتظر منيـ ترشيد استيالكيـ لممياه في الكقت الحاضر 

 سياسات الحفاظ عمي المياه في المستقبؿ. فقط، بؿ رسـ
Wouter,Others,2002,p43)) 

كتسعى التربية المائية مف خالؿ مناىج الدراسات االجتماعية إلي تحقيؽ العديد مف 
 (39-36، 7,,2)إماـ البرعي،   -األىداؼ منيا:

كالعالقات التي إكساب التالميذ المعمكمات ك الحقائؽ كالمفاىيـ المتصمة بالمكارد المائية،  -أ 
 تربطيا بالمكارد البيئة األخرل .

 تكضيح أىمية المكارد المائية لجميع الكائنات الحية . -ب 
 التعرؼ عمى مقكمات الثركات المائية ، البحرية كالنيرية كأساليب تنميتيا . -ج 
معرفة أساليب ترشيد استيالؾ المكارد المائية كالحفاظ عمييا مف اليدر كالنضكب،  -د 

 تي قد تكاجو المجتمع نتيجة ىذا االستنزاؼ .كالمشكالت ال
مساعده الطالب عمى اتخاذ القرارات التي تفيد البيئة المائية كتسيـ في حؿ مشكالتيا  -ق 

 كتنميو مكاردىا كاستغالؿ ثركاتيا .
. -ك   مساعد الطالب عمى اكتساب ميارات التعامؿ الحكيـ مع المكارد المائية عمميا ن
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ىج الدراسات االجتماعية في تحقيؽ أىداؼ التربية المائية كمما سبؽ يمكف تحديد دكر منا
 -فيما يمي:

تنمية معارؼ التالميذ فيما يتعمؽ بالبيئة المائية، كذلؾ لتحفيزىـ عمي المشاركة الفعالة في  -أ 
 التعامؿ الحكيـ مع المكارد المائية.

 التعرؼ عمي أساليب التعامؿ الحكيـ مع المياه. -ب 
حماية المكارد المائية كصيانتيا، كتنمي شعكره بالمسئكلية نحك المشاركة مع اآلخريف في  -ج 

 البيئة المائية.
 -السمكؾ المائي الرشيد:

ترتبط حياة اإلنساف بالبيئة التي يعيش فييا، حيث تمبي البيئة رغباتو كاحتياجاتو مف أجؿ 
دارتو لمبيئة.  البقاء، كبالتالي  تعتمد رفاىية اإلنساف عمي حسف تعاممو كا 

د البيئة ىي الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف كالحاضف لو، فإف مشكالتيا ُتعد مف أعقد كُتع
المشكالت التي يكاجييا العالـ المعاصر، كرغـ الجيكد المتضافرة إليجاد حمكؿ ليا كالحفاظ 
عمييا إال أف تمؾ المشكالت مازالت في تصاعد، األمر الذم زاد انشغاؿ كاىتماـ الباحثيف 

ة، الذيف أكصكا بضركرة تنمية الكعي البيئي لدم اإلفراد بكصفو ضركرة ممحة في بقضايا البيئ
عصرنا الحالي، نتيجة لمسمكؾ غير الرشيد لإلنساف كاستنزاؼ المكارد الطبيعية كتمكيث لمبيئة، 
كيتطمب نشر الكعي بيف أفراد المجتمعات إلي التأكيد عمي التربية البيئية التي ُتساعد عمي 

الكثيقة بيف اإلنساف كالبيئة كفيـ طبيعتيا المعقدة، كتساىـ في إيجاد الحمكؿ  فيـ العالقة
 ( 159، 9,,2لممشكالت البيئية الراىنة.)عبمة غربي،

كلما كانت معظـ المشكالت البيئية ترجع إلي األنماط السمككية البيئية غير الصحيحة 
ات البيئية كعدـ فيـ مككنات البيئة لإلفراد كالتي ُتعزل بدكرىا إلى االفتقار لممعارؼ كاالتجاى

كالعالقات المتداخمة بينيا، فإف أىـ الطرؽ المجدية في مكاجية المشكالت البيئية يكمف في 
إعداد اإلنساف المتفيـ لبيئتو، كالكاعي لما ُيحيط بو مف أخطار، كالقادر عمي المساىمة 

 (,,2، 8,,2اإليجابية في المحافظة عمييا كتطكيرىا.)عبد الحميد حسف، 
إلى ضركرة في دراستيما   (Bolotin And al,2007,45-49)كيشير بكليتيف كآخركف

تنمية المعارؼ كتككيف االتجاىات التي يمكنيا أف ُتساىـ في تحفيز الممارسات اإليجابية نحك 
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القضايا كالمشكالت البيئية، كتكصال إلى أف بناء المعرفة كتككيف االتجاىات كالممارسات 
 ة مف التحديات التي تكاجو التربية البيئية. اإليجابي

كبالتالي فاف الحؿ األمثؿ لممشكالت البيئية يعتمد اعتمادا ن كبيرا ن كمباشرا ن عمي األنماط 
السمككية التي يمارسيا اإلنساف في حياتو اليكمية مع البيئة، كعمي نكعية تصرفاتو مع مكارد 

د لثركاتيا، لذا فإف عالج ىذه المشكالت تتطمب بيئتو كالتعامؿ معيا كاستيالكو غير الرشي
تغير سمككيات اإلنساف كتصرفاتو مع البيئة كتكجيييا لتككف أكثر اعتداالن، كىنا يظير أىمية 

 ( 635، 4,,2السمكؾ البيئي اإليجابي .)محمد ىكيدل كآخركف،
 ماىية السمكؾ المائي الرشيد: -1

ستجابات الحركية كالغريزية أم عمي إنو عبارة عف اال Behavior يعرؼ السمكؾ
االستجابات الصادرة عف عضالت الكائف الحي أك عف الغدد المكجكدة في جسمو كلذلؾ فأف 
السمكؾ اإلنساني يتككف مف العديد مف األنشطة التي يؤدييا الفرد في حياتو اليكمية حتى 

مكتسبان كالسمكؾ يمكف أف يتكاءـ مع مقتضيات المعيشة، كالسمكؾ إما أف يككف فطريان أك 
الفطرم ىك السمكؾ الذم ال يحتاج إلى تعمـ أما السمكؾ المكتسب فيك السمكؾ الذم يتعممو 

 الفرد نتيجة الحتكاكو بالبيئة المحيطة بو.
( السمكؾ المائي الرشيد عمى إنو "مجمكعة مف 43-42، 1996كعرؼ السيد شيده)

في الحد مف استيالؾ المياه في المجاالت  األساليب التي يتبعيا الفرد مع المياه كالتي ُتسيـ
 المختمفة كيتـ تكعية األفراد بيا بكسائؿ شتى".

( عمى إنو "االستخداـ العقالني لممياه كعدـ اإلسراؼ 186، 2,13كعرفو محمد كاصؿ)
  في استعماليا كضركرة تكجيو األفراد بحسف استخداـ المياه كالحفاظ عمييا".   

 السابقة نستخمص منيا تعريؼ السمكؾ المائي الرشيد بأنو:بتحميؿ التعريفات 
  جيدان تربكيان منظمان كمكجيان نحك أفراد المجتمع. -
يتضمف مجمكعة مف المعايير السمككية كالكجدانية التي يجب أف يمتـز بيا المتعمـ عند  -

 تعاممو مع المياه.
الحكيـ مع المياه ككذلؾ استثمار يستيدؼ تنمية السمكؾ المائي الرشيد كيساعد في التعامؿ  -

 مكاردىا كاستثمارىا االستثمار األمثؿ.
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كفى ضكء ذلؾ يمكف تعريؼ السمكؾ المائي الرشيد بأنو "جيد تربكم منظـ كمكجو يسعى 
إلى إكساب الطالب مجمكعة مف المعايير السمككية كالكجدانية التي تساعدىـ في التعامؿ 

 المياه كاستثمار مكاردىا كاستغالليا االستغالؿ األمثؿ". الحكيـ مع المياه ككذلؾ حؿ مشكالت
 -أىمية تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل المتعمميف: -2

نظرا ألىمية المكارد المائية كما تكاجيو مف مشكالت كقضايا تيـ أفراد المجتمع كقطاعاتو 
تنمية سمككيا المائي  كافو، السيما تالميذ المراحؿ األكلى مف التعميـ تمؾ الفئة التي ينبغي

الرشيد بشكٍؿ يجعميـ قادريف عمي التفاعؿ اإليجابي مع بيئتيـ المائية بكصفيـ مطالبيف في 
المستقبؿ باتخاذ القرارات التي تؤثر فييا تأثيران ايجابيان كالتصدم لممشكالت التي تتعرض ليا، 

 مما يكسبيـ السمكؾ المائي الرشيد.
ف السمكؾ المائي لو أىمية خاصة في تغيير السمكؾ ( أ88، 2,11كأكد زاىر العبرم)

البشرم نحك أىـ مصدر مف مصادر الحياة، نظران  لندرتيا كتزايد الطمب عمييا كضركرة 
االستفادة مف المكارد المتاحة بالصكرة القصكل كبأقؿ قدر مف اليدر، بما ُيسيـ في الحد مف 

تنميو المعارؼ كالمفاىيـ المائية إلى  تفاقـ مشكمة المياه. كما إنو ييدؼ أيضان إلى جانب
اكتساب التالميذ لميارات العمؿ البيئى كالتعامؿ الحكيـ مع المكارد المائية، بشكٍؿ ُيساعد عمى 

(، 38ـ، 7,,2حمايتيا كتنميتيا كالحفاظ عمييا مف عكامؿ اإلىدار كالتمكث .)إماـ البرعي،
ة المكارد المائية كمف ىنا تأتى أىمية كما إنو ُيعد المدخؿ الرئيس لمكاجية مشكمة محدكدي

 (,34،  2,11الػتأكيد عمي االستخداـ األمثؿ لممكارد المائية المتاحة.)قيس العبيدم،
إلي أف ىناؾ ىدران كاضحان  (Viswanathan,2005,65-67)كقد ُتشير فيزكاناثاف 

جب دراستيا لممياه مف قبؿ المكاطنيف نتيجة ممارسات يكمية في تعامميـ مع المياه يستك 
 بشكٍؿ تحميمي كجاد لمكقكؼ عمى أسبابيا ككضع أليو لمعالجتيا.

( عمي أىمية تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل Yoffe 67-2001,65,كما أكد  يكفى )
المتعمميف كتعريفيـ بأىمية المياه كالحفاظ عمييا في ظؿ األنماط السمككية السيئة التي يبدييا 

لمياه، كالتي يمكف أف يقمدكنيا في ظؿ نقص خبراتيـ كمعارفيـ بعض إفراد المجتمع نحك ا
بأساليب التفاعؿ الحكيـ مع المياه، ككذلؾ السمككيات كالمعتقدات التي ينبغي أف يتمسككف 
بيا، كالتي يبدكنيا حياؿ القضايا المرتبطة بالمياه، كالتي ُتسيـ في تككيف اتجاىاتيـ بطريقة 

 شعكرية أك ال شعكرية. 
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ف حصر العائد التربكم مف أىمية تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل المتعمميف فيما كيمك  
  -يمي:

 مساعدة المتعمميف في التعرؼ عمي أىمية المكارد المائية لجميع لكائنات الحية. -
ممارسة السمكؾ المائي الرشيد لحماية المكارد المائية مف التمكث ككيفية ترشيد استيالؾ  -

 المكارد المائية .
 امتالؾ المتعمميف ميارات حسف التصرؼ في المكاقؼ المرتبطة بالمياه. -
مساعدة المتعمميف عمي تغيير اتجاىاتيـ نحك قضايا المياه، كاستبصار دكرىـ في التعامؿ  -

 الحكيـ مع المياه.
لذا تكمف أىمية السمكؾ المائي الرشيد في ضركرة إيجاد كسيمة تعمؿ عمى بناء درجة مف 

عداد األجياؿ لمتعامؿ المتسـ بالمسئكلية نحك البيئة كمشكالتيا، الكعي المكجة  لمسمكؾ كا 
ككذلؾ تنميو الميارات التي تمكنيـ مف المساىمة في تطكير كاستدامة البيئة، كتنمية 

 (79، 2,12االتجاىات كالقيـ التي تحكـ سمكؾ اإلنساف إزاء بيئتو.)عمى إبراىيـ ،كآخركف، 
 -ية السمكؾ المائي الرشيد لدل المتعمميف:العكامؿ المؤثرة في تنم -3

ُتؤدم العكامؿ السمككية دكر ميـ في حؿ المشكالت المختمفة، فالمشكالت البيئية تنشأ 
نتيجة سمكؾ خاطئ مف اإلنساف اتجاه البيئة، لذا ُيعد السمكؾ اإلنساني محكران رئيسيان في 

ب عمييا كمنع حدكثيا.)طارؽ عطية إحداث المشكالت البيئية كعامالن أساسيان أيضان في التغم
 (,6، 2,12كلمياء سعد،

 البيئية التربية برامج تسعى أف ينبغي الذم األساسي اليدؼ الكاعي البيئي السمكؾ كُيعد
 أك نظريات تبنت محاكالت السكاء لذا فكانت ىناؾ عمى كالكبار الصغار لدل تحقيقو إلى

عميو  كالمؤثرة بو المرتبطة كالعكامؿ السمكؾ البيئي حكؿ تتمركز البيئية لمتربية فعالة نماذج 
 كالنماذج ما يمي: نظريات أىـ كمف
 Field Reality  of Theoryنظريو  الميداف الكاقع  -أ

 الكاقعي المحيط في فقط تحدث أف يمكف السمكؾ في التغييرات فإف النظرية ليذه ككفقان 
 تأكيد األكلى : قصكر نقطتا تظير البيئية التربية مجاؿ في النظرية ىذه تطبيؽ كعند لمحياة،
 الحالي الفرد سمكؾ تحديد في دكر ليا يككف ال الحياتية الماضية األحداث أف عمى النظرية
 ليا حؿ ال ميمة قضية أىممت فإنيا الثانية القصكر نقطة أما حياتو، محيط في بيئتو تجاه
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لمفرد،  كالمستقبمي الحالي البيئي السمكؾ في التاريخية كالجذكر األسباب كالدكافع دكر "ىي
 البيئي، السمكؾ عمى السابقة التاريخية بالجذكر تيتـ لـ الكاقع نظرية إف القكؿ كمجمؿ
 .Cary, J  575-555 ,حدكثو.) ذاتو لحظة بالسمكؾ اىتماميا بقدر لو، المسببة كالدكافع
,1993) 

 Theory of Reasoned Action( T.R.Aنظرية الحدث)الفعؿ(المسبب:   ) -ب

 
 .الحدث )الفعؿ( المسبب( نمكذج نظرية 1شكؿ)

 دراسة عند عمييا التركيز ينبغي عناصر أربعة ىناؾ فإف" المسبب الحدث "لنظرية ككفقان 
 theكالسياؽ  the Targetالغرض  ك كاليدؼ Action)التصرؼ(  الفعؿ : ىي السمكؾ

Context الزمف(  (كالتكقيتthe Time لقياس السمكؾ البيئي. محددات تمثؿ العناصر ىذه 
 تيتـ لـ فإنيا البيئي، السمكؾ كدراسة البيئية، التربية مجاؿ في النظرية تمؾ أىمية كمع
 العكامؿ عمى - فقط - اىتماميا تركز البيئي، حيث السمكؾ عمى المؤثرة الخارجية بالعكامؿ
 (Shuman, Ham, 1997  47-32 ,معيف.) بيئي سمكؾ لفعؿ الفرد تدفع التي الداخمية

 Theory of planned Behavior (T.P.B)نظرية السمكؾ المخطط  -ج
جديد ىك  متغير عمى ركزت حيث المسبب، الحدث لنظرية تطكيران  النظرية ىذه جاءت
 الثقة إلى يشير ، الذمBehavioral Control Perceivedالكاعي"  السمككي "الضبط
  في بكضكح ذلؾ كيظير ما، مكقؼ في السمكؾ أداء عمى الذاتية قدرتو في الفرد لدل الكاعية
  (2في شكؿ) كما النظرية نمكذج
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 نمكذج السمكؾ المخطط (2شكؿ)

 إال تضؼ لـ أف نظرية السمكؾ المخطط يتبيف كيتضح مف نمكذج نظرية السمكؾ المخطط
 القصد)المغزل( بناء في مباشرة يؤثر الذم الكاعي"السمككي   متغير "الضبط ىك كاحدان، متغيران 

 لمفرد. السمككي
الخارجية  كالمتغيرات العكامؿ إلى يشر _مباشرة_ لـ النظرية تمؾ نمكذج أف كمع

External Variables مف المتغيرات، تمؾ إلى النظرية المحت السمكؾ فقد عمى المؤثرة 
 لدل السمككي كالقصد الكاعي، السمككي كالضبط كالمعتقدات االتجاىات، عمي تأثيرىا حيث

 السابقة التاريخية األحداث  النظرية إلييا المحت التي الخارجية المتغيرات أىـ الفرد كمف
 تعرض كأف سبؽ التي اليكمية الخاصة األحداث في متمثمة لمسمكؾ)تاريخ ما قبؿ السمكؾ(،

 (Ajzen, 1991,172-211)الفرد. ليا
 Integrative Modeمي النمكذج التكام -د

 التفضيؿ: ىما متغيريف عمى تبنى السمكؾ نحك الفرد عمي أف "اتجاىات النمكذج ىذا يؤكد
 الجمالية، كالصكرة االقتصادم، المردكد :يشمؿ الذم Relative Advantageالنسبي 
شباع كالرضا، كالراحة،  ليذيف إف حيث Complexityالمعقدة   المعرفية كالتطابقات الحاجة كا 
 كىى كاإلقناع االقتناع مرحمة خالؿ لمفرد البيئية االتجاىات تككيف في كبيرة تأثيرات المتغيريف
 لدراسة السمكؾ البيئي". كضركرية ميمة عكامؿ
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 المؤثرات تشبو مؤثرات بمثابة المعيارية المعتقدات أف النمكذج ىذا في أيضان  كالمالحظ
 مؤثرات ،المؤثرات مف نكعيف البيئي، كتضـ لمسمكؾ كمحددات أىميتيا في االجتماعية
 كالجيراف. كاألصدقاء خارجية اجتماعية كمؤثرات كاألسرة، داخمية اجتماعية

 ( النمكذج التكاممي3شكؿ)
 الخارجية العكامؿ تناكؿ_ بشكؿ مباشر_ قد المطكر التكاممي النمكذج أف الكاضح كمف
 ثـ كمف الداخمية، العكامؿ إلى إضافة ىذا النماذج السابقة، أغفمتيا كالتي السمكؾ عمى المؤثرة
 ,Taylor, 1995) البيئى. السمكؾ كدراسة شرح في كتفصيالن  دقة أكثر النمكذج ىذا يككف

603-630) 
فالبيئة تؤثر في السمكؾ كيتضح مما سبؽ أف ىناؾ عالقات تبادلية بيف البيئة كالسمكؾ، 

 كتكجيو، كيؤدل السمكؾ بدكره إلى تغيرات في البيئة.
(عمى أف ىناؾ Victor,Robert&Blanca,2003,248كيؤكد فيكتكر ركبرت كبالنكا)

عالقة نكعية بيف االعتقادات البيئية المرتبطة بالمياه كالسمكؾ المائي الذم يمارسو الفرد أثناء 
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استخداـ الماء في شتى نكاحي الحياة، حيث يعتمد سمكؾ الفرد أثناء تفاعمو مع المياه عمي 
لفرد نحك المكارد المائية مف خالؿ مكاقفو كاتجاىاتو كمعتقداتو، كمف ثـ يمكف التنبؤ بسمكؾ ا

 دراسة معتقداتو.  
أف ىناؾ عالقة بيف ما يتعممو التالميذ عف عمي (sugit,2004كأكدت دراسة "سكجيت" )

المياه كمعتقداتيـ السائدة كاألمراض التي تصيبيـ، ككاف مف أىـ تكصياتيا ضركرة تقديـ 
اجو مشكالت مائية كمية أك نكعية، برامج التربية المائية لألطفاؿ في المناطؽ التي تك 

 لتكعيتيـ بمخاطر نقص المياه.
كتأسيسان عمي ما سبؽ يمكف تحديد العكامؿ المؤثرة في تنمية السمكؾ المائي الرشيد في النقاط 

 -اآلتية:
* يتأثر السمكؾ المائي بالمعتقدات البيئية التي يتبناىا الفرد مف خالؿ احتكاكو باألفراد الذيف 

 ذه المعتقدات.يعتنقكف ى
* ُيعد الكعي المائي مف العكامؿ الميمة كالمؤثرة في السمكؾ المائي، حيث إنو ُيساعد عمى 

 تشكيؿ اتجاىات كسمككيات األفراد اتجاه المكارد المائية.
 * التثقيؼ بقضايا كمشكالت المياه، مف متطمبات تنمية السمكؾ المائي الرشيد.

 -مية السمكؾ المائي الرشيد لدم المتعمميف:مناىج الدراسات االجتماعية كتن -4
 تمبي لكي تربكية مناىج صياغة كيفية في التفكير بدأ كالتعميـ التربية عممية بدأت أف منذ

 تأثيراتو لو فإف تنظيمو كأساليب مرتكزاتو كانت ميما التربكم فالمنيج احتياجات المتعمميف،
 كالعممية العممية حياتو في اإلنساف تكجيو في يسيـ أنو إذ الكاضحة، المممكسة كمخرجاتو

 (9، 3,,2سكاء.)مجدم عزيز، حد عمى
كتؤدم التربية البيئية دكر ميـ في مساعده المتعمميف عمى اكتساب المعارؼ كاالتجاىات 
نو البد  كالقيـ كبالتالي الممارسات كالسمككيات البيئية الرشيدة مف خالؿ المناىج الدراسية كا 

البيئة التعميمية المدرسية بمستكياتيا التعميمة المختمفة لتكريس مفيـك مف االستفادة مف 
 السمكؾ ( كُيعد,19، ,2,1المحافظة عمى المكارد البيئية . )يعقكب الدمرداش كآخركف ،

 لدل تحقيقو إلى البيئية التربية برامج تسعى أف ينبغي الذم األساسي اليدؼ الكاعي البيئى
 السكاء. عمى كالكبار الصغار
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كالدراسات االجتماعية تمعب دكر ىاـ فيما يتعمؽ بالقضايا البيئية كيجب أف يككف ىناؾ 
عالقة كطيدة بيف التربية البيئية كالدراسات االجتماعية الف التربية البيئية تركز عمي دكر 

عدـ كسمكؾ األفراد االيجابي في المجتمع اتجاه البيئة كالذم يتمثؿ في كيفية المحافظة عمي 
ىدر مصادر المياه كالحفاظ عمي مكاردىا الطبيعية مف االستنزاؼ كالعمؿ عمي خمؽ بيئة 
صحية كسميمة في المجتمع خالية مف أنكاع التمكث البيئي المختمفة، كيعني ذلؾ بالتالي كيفية 
تكعية األفراد في المجتمع مف اجؿ الحفاظ عمي العناصر الحية كالغير حية في البيئة التي 

كف فييا، كمف ىنا أتت العالقة التكاممية بيف الدراسات االجتماعية كالتربية البيئية، يعيش
الدراسات االجتماعية تيتـ بدراسة جميع الظكاىر الطبيعية كالبشرية في الككف بشكؿ سطحي 
كساب السمكؾ التربكم السميـ لإلفراد في  كظاىرم . كالتربية البيئية تعمؿ عمى تكصيؿ كا 

جؿ يحافظكا كيتعممكا عمى كيفية التعامؿ مع ىذه المقدرات الطبيعية كالبشرية مجتمعيـ مف ا
 (.46-45ـ، 9,,2مف حكليـ.)أحمد عدكاف ،

لذلؾ يجب تضميف مناىج الدراسات االجتماعية ما يدعك إلى االىتماـ بالسمكؾ البيئي مف 
ات الخاصة بالتعامؿ خالؿ غرس القيـ كاالتجاىات البيئية المناسبة كتنمية الميارات كالسمككي

 الرشيد مع البيئة كمع مكاردىا، حتى تتحقؽ كظيفة الدراسات االجتماعية لمحياة.
(بضركرة تضميف محتكم الدراسات االجتماعية بمراحؿ 6,,2فقد أكصى كليد خميفة )

التعميـ العاـ بالمعمكمات كالميارات كاالتجاىات كالقيـ كالسمككيات الالزمة لتككيف السمكؾ 
 ي كاالتجاىات المرغكبة لدم التالميذ نحك البيئة كمشكالتيا.البيئ

كمناىج الدراسات االجتماعية ُتسيـ بفاعمية في تزكيد المتعمميف بالخبرات كالميارات 
كاالتجاىات مف خالؿ مكضكعاتيا التي تعالج العالقات البشرية داخؿ البيئة المحمية كالبيئة 

تصؿ اتصااُل كثيقان بالحياة كما فييا مف ظكاىر مختمفة، القكمية، كفي العالـ كمو، فيي مكاد ت
فاليدؼ األسمى مف الدراسات االجتماعية ىك تزكيد المتعمميف بالميارات كالمعارؼ الطالعيـ 
بدكر فعاؿ في حؿ قضايا المجتمع المحمي كالقكمي كالعالمي، كتييئ مجاالت تساعد عمي 

 (56، 8,,2صالح.)كليد خميفة،النمك االجتماعي السميـ، كتككيف المكاطف ال
كيمكف تتحقؽ ذلؾ مف خالؿ منيج الدراسات االجتماعية، إذ أنيا تعالج مكضكعات 
العالقات البشرية داخؿ البيئة المحمية كالبيئة القكمية، كفي العالـ كمو، فيي مكاد تتصؿ 

ت االجتماعية اتصااُل كثيقُا بالحياة كما فييا مف ظكاىر مختمفة، فاليدؼ األسمى مف الدراسا
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ىك تزكيد المتعمميف بالميارات كالمعارؼ الطالعيـ بدكر فعاؿ في حؿ قضايا المجتمع المحمي 
كالقكمي كالعالمي، كتييئ مجاالت تساعد عمي النمك االجتماعي السميـ، كتككيف المكاطف 

 (26ـ،ص7,,2الصالح.)إماـ البرعي،
 ثالثاً:  إعداد مواد وأدوات البحث :

 البحث: إعداد مكاد- 1
 إعداد قائمة السمككيات المائية الرشيدة كضبطيا: -

تـ إعداد قائمة السمككيات المائية الرشيدة الالزمة لتالميذ الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي، 
 -كقد اتبعت الباحثة في إعدادىا الخطكات التالية:

 -تحديد اليدؼ مف إعداد قائمة السمككيات المائية الرشيدة: -أ 
داد قائمة السمككيات المائية الرشيدة تحديد السمككيات التي تبنى عمييا يستيدؼ إع

الكحدة المقترحة في الدراسات االجتماعية لتنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل تالميذ الصؼ 
 الخامس االبتدائي.

 مصادر اشتقاؽ قائمة السمككيات: -ب 
بكم الذم يعالج مكضكع تـ اشتقاؽ قائمة السمككيات مف خالؿ: االطالع عمي األدب التر 

السمككيات المائية الرشيدة، كاإلطار النظرم لمبحث، كنتائج البحكث كالدراسات السابقة التي 
 اىتمت بتنمية السمككيات المائية الرشيدة.

 كمف خالؿ المصادر السابقة تـ اشتقاؽ قائمة السمكؾ المائي الرشيد كما يمي: 
 ترشيد استيالؾ المياه داخؿ المطبخ. -
 يد استيالؾ المياه أثناء غسؿ األسناف كاالستحماـ.ترش -
 ترشيد استيالؾ المياه أثناء الكضكء. -
 ترشيد استيالؾ المياه أثناء تنظيؼ المنزؿ. -
 ترشيد استيالؾ المياه أثناء رم النباتات المنزلية. -
 ضبط قائمة السمككيات المائية الرشيدة: -ج 

تـ عرض قائمة السمككيات المائية الرشيدة )الصكرة األكلية( عمى مجمكعة مف السادة 
المحكميف مف المتخصصيف في مناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية، كبعض رجاؿ 
التربية كالتعميـ، كقد تـ تعديؿ بعض الدالالت المفظية لمسمككيات مف الناحية المغكية، إجراء 
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تعديالت التي أبداىا السادة المحكمكف، كبذلؾ أصبحت القائمة تتمتع جميع المقترحات كال
 بصدؽ المحكميف كأخذت شكميا النيائي.

 إعداد الكحدة المقترحة )كتيب التمميذ(: -
 تـ إعداد الكحدة المقترحة كفؽ اإلجراءات التالية:

 تحديد األىداؼ العامة كالسمككية لمكحدة المقترحة: - أ
 :لمكحدة المقترحة فى ثالثة مجاالت رئيسة تـ تصنيؼ األىداؼ العامة 

 المجاؿ المعرفى ، كالمجاؿ الميارل ، كالمجاؿ الكجداني.
كما تـ اشتقاؽ األىداؼ السمككية لمكحدة المقترحة مف تمؾ األىداؼ العامة، كالتى ينبغى 

ُركعي كما عمى التالميذ مجمكعة البحث أف يككنكا قادريف عمى تحقيقيا بعد دراسة الكحدة، 
 عند صياغة تمؾ األىداؼ جميع صفات األىداؼ السمككية الجيدة.

 إعداد محتكل الكحدة المقترحة: - ب
تـ االطالع عمي بعض الدراسات كالبحكث التي أىتمت بتحقيؽ أىداؼ التربية المائية في 
د المكاد الدراسية المختمفة، كما تـ االطالع عمي بعض المكاقع االليكتركنية التي تعالج ترشي

 استيالؾ المياه.
 طرؽ التدريس المقترحة لتدريس الكحدة: -ج

تـ تدريس الكحدة المقترحة باستخداـ طرؽ كاستراتيجيات تدريسية تعتمد عمى إيجابية  
التالميذ كمشاركتيـ الفعالة في عممية التعمـ بدالن مف االعتماد الكمى عمى المعمـ، كمف ىذه 

 الطرؽ: المناقشة كالحكار، القصة، التعمـ التعاكني، حؿ المشكالت.
 لمقترحة:الكسائؿ التعميمية لمكحدة ا -د

 لجعؿ دراسة الكحدة أكثر تشكيقان، كسيمة الفيـ، كإلثارة اىتماـ المتعمـ تـ:
تضميف الكحدة المقترحة بأنكاع متعددة مف الكسائؿ التعميمية مثؿ: الرسـك التكضيحية،  -

 .p.pكالصكر الفكتكغرافية، أفالـ الفيديك، الشرائح التقديمية  
اإلرشادم إلي الكسائؿ التعميمية التي يمكنو استخداميا في تكجيو المعمـ مف خالؿ الدليؿ  -

 التدريس كعدـ االقتصار عمى الكسائؿ المتضمنة بالكحدة.
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 األنشطة التعميمية المستخدمة في الكحدة المقترحة: -ىػ
قد تـ تكجيو المعمـ إلى بعض األنشطة الصفية التي يمكف تنفيذىا داخؿ المدرسة مثؿ 

عداد  بحكث ككتابة مقاالت عف المياه ككيفية الحفاظ عمييا، كعمؿ مجاالت عمؿ الفتات كا 
 حائط، جمع الصكر كالمقاالت مف الصحؼ كالمجالت.

 تقكيـ تدريس الكحدة المقترحة: -ك
 تنكع التقكيـ في الكحدة ما بيف تقكيـ مبدئي، كتقكيـ بنائي، كتقكيـ نيائي.

 ضبط محتكم الكحدة المقترحة: -ز
مقترحة عمي مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في عمـ المناىج تـ عرض الكحدة ال

كطرؽ التدريس كمكجيي كمعممي الدراسات االجتماعية، بيدؼ ضبط محتكل الكحدة، كقد 
قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أبداىا السادة المحكمكف، كبذلؾ أصبحت الكحدة المقترحة 

 صالحة لمتطبيؽ.
 لتدريس الكحدة المقترحة: إعداد دليؿ إرشادم لممعمـ -

رشاده لتدريس الكحدة المقترحة،  تطمب البحث الحالي إعداد دليؿ لممعمـ لتكجييو كا 
كتضمف الدليؿ مجمكعة مف التكجييات كالنصائح التي ُتساعد المعمـ في تدريس الكحدة 

كالجدكؿ المقترحة، كتكضيح اليدؼ العاـ مف الكحدة المقترحة كاالىداؼ التعميمية االجرائية، 
الزمنى لتعمـ دركس الكحدة، كاقتراح بعض طرؽ التدريس كاالنشطة كالكسائؿ التعميمية 
لتدريس الكحدة المقترحة، كعمي المعمـ أف يضيؼ ما يراه مناسبان لمستكل التالميذ كلمحتكل 

 الكحدة مكضكع البحث الحالي كمحققان لألىداؼ المرجكة منو.
 دليؿ المعمـ: استطالع رأل السادة المحكميف حكؿ

بعد االنتياء مف إعداد دليؿ المعمـ، تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف 
في المناىج كطرؽ التدريس، كمكجييف كمدرسيف لمادة الدراسات االجتماعية بيدؼ معرفة 
ء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ دليؿ المعمـ، كبعد إجراء التعديالت المناسبة لدليؿ المعمـ طبقان آلرا

السادة المحكميف، أصبح دليؿ المعمـ في صكرة صالحة لمتطبيؽ االستطالعي أثناء تطبيؽ 
 الكحدة المقترحة.
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 -إعداد أداة البحث: -2
 إعداد اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد: -

تـ إعداد اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد، عمى أف يككف مالئمان لمجمكعة البحث 
 مر إعداد اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد بالخطكات اآلتية: كاليدؼ منو. كقد

 تحديد اليدؼ مف اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد: -أ 
ييدؼ االختبار إلى قياس السمككيات المائية الرشيدة لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي 

 كذلؾ بعد دراستيـ لمكحدة المقترحة.
 كؾ المائي الرشيد: تحديد محتكم اختبار مكاقؼ السم -ب 

بعد االطالع عمى بعض الدراسات التي تناكلت ترشيد استيالؾ المياه لإلفادة منيا في إعداد 
االختبار الحالي، كاإلفادة مف اإلطار النظرم لمبحث، تـ تحديد محتكل االختبار في صكرتو 

قد ُركعي عند ( مكقفان، ك 25األكلية، كبذلؾ أصبح االختبار في صكرتو األكلية مككنان مف )
 إعداد االختبار مجمكعة المعايير الكاجب تكافرىا في االختيار الجيد.

 تحديد نكع اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد: -ج 
تـ إعداد اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد في الدراسة الحالية في صكرة سمككييف 

لسمكؾ االيجابي في التعامؿ مع متناقضيف أثناء التعامؿ مع الماء، كعمي التالميذ اختيار ا
المياه، كتككف إجابة التمميذ بكضع إشارة أسفؿ السمكؾ الرشيد في التعامؿ مع المياه مبينان 

 سبب اختياره لذلؾ السمكؾ.
 طريقة تصحيح اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد: -د 

 تـ تصحيح االختبار كالتالي:
لسمككيات عف تنمية السمكؾ المائي الرشيد ُتعبر استجابة التالميذ بالمكافقة عمى ىذه ا

 تجاه ( أماـ السمكؾ الصحيح)  عالمة كضع إذا كاحدة درجة عمى التمميذ لدييـ، كيحصؿ
 ُيعد لماذا يذكر أف كعمي  التمميذ ،صحيحة أجابتو تكف لـ إذا (,) صفر عمى كيحصؿ المياه
 صحيحان، كيسجؿ رأيو أسفؿ الصكر. السمكؾ ىذا

 اختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد:تعميمات  -ق 
تضمنت تعميمات االختبار تعريؼ التالميذ باليدؼ مف االختبار، كتعريفيـ بطريقة اإلجابة 

 عف مكاقؼ االختبار، ككيفية اختيار السمكؾ المناسب، كزمف االختبار.
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 الصكرة األكلية الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد: -ك 
حياتيان ُيعبر 25االختبار في صكرتو األكلية مككنان مف )في ضكء ما سبؽ تـ إعداد  ( مكقفا ن

كؿ منيا عف السمكؾ المائي الذم يختاره التمميذ، كقد تـ عرضو في صكرتو األكلية عمى 
مجمكعة مف المحكميف كبعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا السادة المحكمكف أصبح اختبار 

 ( مكقفان.22تو النيائية مككنان مف )مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد في صكر 
 التجربة االستطالعية الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد: -ز 

قد تـ إجراء التجربة االستطالعية الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد عمى عينة مف 
( تمميذان ,2تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الككثر لمتعميـ األساسي بمغ عددىا )

/  2,17كتمميذة مف خارج العينة األصؿ، في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
إجابات التالميذ كرصد درجاتيـ، كقد ُأجريت العمميات الحسابية  ، كقد تـ تصحيح2,18

 (SPSS,v,22)ك (Microsoft Excel 2010 )كاإلحصائية باستخداـ برنامجي 
 لممعالجات اإلحصائية كذلؾ بيدؼ :

حساب معامالت السيكلة كالصعكبة لمفردات االختبار "كقد انحصرت معامالت السيكلة  -
( في حيف انحصرت معامالت الصعكبة بيف 96., – 73.,ألسئمة االختبار ما بيف )

(,.,9 – ,.27.") 
 (". 81., -27.,حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار "التي تراكحت بيف ) -
 حساب معامالت صدؽ االختبار -

 يعايم انصدق انذاتي الختبار يواقف انسهوك انًائي انزشيد ( 1جدول ) 
 انصدق انذاتييعايم  يعايم انثبات االختبار

 0..7 0..7 االختبار ككم

( كمعامؿ 94.,حساب معامالت ثبات االختبار." النتائج أف معامؿ االرتباط لالختبار ككؿ ) -
 ( مما يدؿ أف االختبار يتميز بدرجة ثبات مناسبة".97.,الثبات )

 دقيقة". ,3=  2÷ }( 25+  35) {حساب زمف تطبيؽ االختبار" بمغ زمف االختبار =  -
كبذلؾ يككف قد تـ التكصؿ الي الصكرة النيائية الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد كاصبح 

 صالحان لمتطبيؽ.
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 رابعاً : اإلجراءات التجرٌبٌة للبحث ونتائجه: 

 -اإلعداد لتجربة البحث: -1
 تـ اإلعداد لتجربة البحث باتخاذ االجراءات التالية:

الحصكؿ عمى المكافقات االدارية التالية: الجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء بالقاىرة، 
كاإلدارة المركزية لألمف بكزارة التربية كالتعميـ بالقاىرة، مديرية التربية كالتعميـ بسكىاج لتطبيؽ 

 ـ في الفصؿ الدراسي األكؿ .2,17/2,18تجربة البحث فى العاـ الدراسي 
 عة البحث:اختيار مجمك  -2

تـ اختيار فصؿ مف فصكؿ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الككثر لمتعميـ األساسي 
(، كبعد استبعاد التالميذ الباقييف كغير المنتظميف في 1-5بطريقة عشكائية كىك فصؿ )

الدراسة كبعد ضبط المتغيرات المختمفة التي قد تؤثر في  نتائج البحث أصبح عدد التالميذ 
(. تمميذا ,3)  ًن

حصص( بكاقع حصتيف أسبكعيان، كقد بدأ  8كقد استغرؽ تدريس الكحدة مكضكع البحث )
ـ حتى 25/11/2,17التدريس الفعمي لمجمكعة البحث في يـك السبت المكافؽ 

 ـ.23/12/2,17
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات: - 3 

لمبحث اعتمد عمي مجمكعة كاحدة  تـ استخداـ اختبار )ت( حيث أف التصميـ التجريبي
لقياس دالة الفركؽ بيف متكسطات درجات التالميذ مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي 

 كالبعدم.
 -خامساً: اإلجراءات العملٌة لتنفٌذ تجربة البحث:

 التطبيؽ القبمي ألداة البحث: -1
مجمكعة البحث بيدؼ تـ التطبيؽ القبمي الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد عمي 

 .الكقكؼ عمي المستكيات المبدئية لمجمكعة البحث
 تنفيذ تجربة البحث: -2

بعد االنتياء مف التطبيؽ  القبمي ألداة البحث، تـ تنفيذ تجربة البحث ككاف ذلؾ يـك 
 ـ.2,17/2,18ـ في الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ 25/11/2,17السبت المكافؽ 
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 لبحث:التطبيؽ البعدم ألداة ا –3
بعد االنتياء مف تدريس الكحدة المقترحة تـ التطبيؽ البعدم ألداة البحث الختبار مكاقؼ 
السمكؾ المائي الرشيد كذلؾ بيدؼ تقصي فاعمية الكحدة المقترحة عمي تنمية السمكؾ المائي 

 الرشيد لدم التالميذ مجمكعة البحث.
كالبعدم لالختبار مكاقؼ  رصد الدرجات الخاـ لمجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي -أ 

 السمكؾ المائي الرشيد.
لممعالجات اإلحصائية، كذلؾ في المقارنة  (SPSS,v,22)تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي  -ب 

 بيف متكسطي درجات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدل ألداة البحث.
( لمتحقؽ مف كجكد أك عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطي 5,.,اعتمد البحث عمى مستكل ) -ج 

 درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد.    
لمعرفة اتجاه كمقدار ىذه الفركؽ كداللتيا  (T.Test)استخدـ البحث اختبار "ت"  -د 

 ركض البحث.اإلحصائية الختبار كمدل صحة ف
حساب قيمة كداللة حجـ االثر باستخداـ معادلة مربع إيتا كذلؾ لمعرفة حجـ أثر الكحدة  -ق 

 المقترحة عمي تنمية السمكؾ المائي الرشيد.
لمكسب  (Black)حساب نسبة الكسب المعدؿ كداللتيا اإلحصائية باستخداـ معادلة "بميؾ" -ك 

ؾ لمعرفة مدل فاعمية الكحدة المقترحة المعدؿ الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد، كذل
 في تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدم تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

 سادساً: التحقق من صحة فرض البحث وتحلٌل وتفسٌر النتائج: 

 ينص فرض البحث عمى أنو:
( بيف متكسطي درجات التالميذ في 5,.,ال يكجد فرؽ داؿ إحصائية عند مستكل) -

التطبيقيف القبمي كالبعدل قبؿ دراسة الكحدة المقترحة كبعدىا في اختبار مكاقؼ السمكؾ 
 المائي الرشيد.
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انًتوسطات واالَحزافات انًعيارية وقيى "ت" ندرجات انتالييذ يجًوعة انبحث في  (2جدول )

 انتطبيقيٍ انقبهي وانبعدي الختبار يواقف انسهوك انًائي انزشيد

يستويات 

 االختبار

درجة  انتطبيق انبعدي انتطبيق انقبهي

انحز

 ية

قيًة 

 "ت"

االحتًال 

 ع و ع و ٌ انًُاظز

 االختبار

 ككم
37 16.67 2.34 22.77 7.77 2. 12.62 7.777 
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االختبار ككل

التطبٌق القبًل

التطبٌق البعدى

 
 (1شكؿ)

التالميذ عينة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التمثيؿ البياني لمتكسطات درجات 
 مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد 
( كىذه القيمة أقؿ مف مستكل معنكية ,,,.,( كاالحتماؿ المناظر ليا كاف )12.62كانت )

ى بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ في ( مما يكح5,.,)
( كىك أكبر مف ,,.22التطبيقيف القبمي كالبعدم، حيث بمغ متكسط درجاتيـ في االختبار )

( كعميو تـ رفض الفرض الثاني ,16.6متكسط درجات التالميذ في التطبيؽ القبمي الذم بمغ )
( بيف 5,.,)يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكم ) مف فركض الدراسة كقبكؿ الفرض البديؿ

متكسطات درجات التالميذ مجمكعة البحث قبؿ دراسة الكحدة المقترحة كبعدىا في التطبيقيف 
القبمي كالبعدل لصالح درجات التالميذ في التطبيؽ البعدل الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي 

 الرشيد.
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 تفسٌر النتائج المتعلقة بفرض البحث:

أكضحت نتائج اختبار صحة فرض البحث الحالي تفكؽ تالميذ مجمكعة البحث في التطبيؽ 
البعدم الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد، أم بعد دراستيـ لمكحدة المقترحة عف التطبيؽ 

 القبمي، كقد يرجع ذلؾ إلى: 
كتكضح أف أىداؼ الكحدة المقترحة تتسـ بالكضكح كمصاغة في صكرة سمككية إجرائية  -

 لمتالميذ السمكؾ المراد اكتسابيـ إياه.
تناكلت دركس الكحدة المقترحة قضايا كمشكالت مائية حيكية مرتبطة بحياة التالميذ،  -

ككاف ذلؾ بمثابة دافع قكل إلقباليـ عمى دراسة ىذه القضايا كالمشكالت، كالحرص تطبيؽ 
 حياتيـ اليكمية. ىذه السمككيات المائية الرشيدة أثناء تعامميـ مع الماء في

تضمنت دركس الكحدة المقترحة عمى بعض السمككيات الصحيحة في التعامؿ مع المكارد  -
المائية، مثؿ: أساليب تجنب إىدار المكارد المائية، كأساليب تجنب السمككيات الميدرة 

 لممياه، األمر الذم اكسبيـ السمكؾ المائي الرشيد. 
خداـ كسائؿ تعميمية متنكعة تناسب قدرات كميكؿ طمب تنفيذ دركس الكحدة المقترحة باست -

التالميذ، كقد ساعد ذلؾ في جذب انتباه التالميذ إلى مكضكعات الكحدة، كبحث المشكالت 
 المائية التي تكاجو بيئتيـ، كاتخاذ مكاقؼ إيجابية نحكىا.

 حساب قيمة كداللة حجـ األثر: -
المتغير المستقؿ في المتغير ( أف حجـ األثر يقيس تأثير 8، 4,,2أكضح حسف سالمة )

التابع، كيعتمد حساب حجـ األثر عمى نكع االختبار اإلحصائي، حيث يتـ حساب حجـ األثر 
 المقابؿ لكؿ اختبار إحصائي باستخداـ المعادلة المناسبة.

 كمف الطرؽ المناسبة لحساب حجـ األثر في حالة اختبار "ت" استخداـ المعادلة اآلتية:

£2= 
t2 

t2+df 
درجة الحرية. كيتـ الحكـ عمى قيمة مربع  dfاحصائي االختبار،   tحجـ االثر،     2£حيث 

 إيتا في ضكء المعايير التالية:
 . حجـ اثر ضعيؼ ، 6,.,كحتى اقؿ مف  -
 حجـ أثر متكسط 14.,كحتى اقؿ  6,., -
 أك أكثر حجـ اثر قكل 14., -
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 كالجدكؿ التالي يكضح قيـ كداللة حجـ االثر
 حجى اثز انًتغيز انًستقم عهي انًتغيز انتابع نهدراسة (3جدول )

 انًستوى االختبار
قيًة " 

 ت"
 اندالنة حجى االثز درجة انحزية

يواقف انسهوك انًائي 

 انزشيد
 كبيز 7,05 .2 12,62 االختبار ككم

كىذا يعنى أف حجـ اثر المتغير  14.,أكبر مف  2£يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ 
 المتغير التابع كبير. كتفسير ذلؾ كما يمي:المستقؿ في 

( مف التبايف الحادث فى ميارات اختبار اكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد 85.,أف نسبة )
 ترتبط بالتبايف المكجكد في المتغير المستقؿ.

كىذا ما يؤكد أف الفركؽ القائمة بيف متكسطات درجات التالميذ في التطبيقيف القبمي 
 إلى المتغير المستقؿ المستخدـ بالدراسة كليس ألية عكامؿ أخرل.  كالبعدل إنما يرجع

 سابعاً: توصٌات البحث : 

لما كانت نتائج البحث الحالي قد أظيرت تفكؽ تالميذ مجمكعة البحث في التطبيؽ البعدل 
الختبار مكاقؼ السمكؾ المائي الرشيد كذلؾ بعد دراستيـ الكحدة المقترحة، لذا تكصى الباحثة 

 يمي:بما 
ضركرة ارتباط أىداؼ الدراسات االجتماعية في المراحؿ التعميمية المختمفة بالقضايا  -1

 كالمشكالت البيئية كخاصة المتعمقة بالمياه.
تضميف السمككيات المائية الرشيدة التي تكصؿ إلييا البحث الحالي في مناىج الدراسات  -2

االجتماعية بالمراحؿ  التعميمية المختمفة، بشكؿ متتابع كمتكامؿ كمستمر، حسب 
 مستكيات كمتطمبات كؿ صؼ دراسي. 

مر الذم إظيار المشكالت كالقضايا المائية في كتب الدراسات االجتماعية بشكؿ كاضح، األ -3
يثير دكافع التالميذ لدراستيا كالكقكؼ عمى أسبابيا ككيفية مكاجيتيا كالبحث عف حمكؿ 

 مناسبة ليا.
تزكيد معممي الدراسات االجتماعية بكؿ ما ىك جديد كحديث في طرؽ تدريس الدراسات  -4

االجتماعية، التي ُتسيـ في تنمية السمكؾ المائي الرشيد لدل التالميذ، كذلؾ عف طريؽ 
 قد دكرات تدريبية ليـ في كميات التربية بصفة دكرية.ع
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االىتماـ باألنشطة المدرسية المتنكعة مثؿ: المسابقات كالندكات كاإلذاعة المدرسية  -5
كمجالت الحائط كالزيارات الميدانية لزيادة كعي التالميذ بالبيئة كالمحافظة عمييا كترشيد 

 استيالؾ مصادرىا.
ف لممارسة ميارات التربية المائية، كذلؾ مف خالؿ الدراسات تكفير الفرص لمطالب المعممي -6

 الميدانية لمبيئة المحمية.
 ثامناً: البحوث المقترحة:

في ضكء نتائج البحث الحالي تبدك الحاجة إلي إجراء بعض الدراسات في ىذا المجاؿ، مما 
 يزيده تأصيالن كعمقان كثراءن، كمف ىذه البحكث كالدراسات:

مقترح في التربية المائية قائـ عمي النظرية البنائية باستخداـ استراتيجية فاعمية برنامج  -1
 التخيؿ الحر عمي تنمية ميارات ترشيد استيالؾ المياه لدل طالب المرحمة الثانكية. 

أثر كحدة تعميمية مقترحة في الدراسات االجتماعية عمى تنمية أخالقيات التعامؿ السميـ  -2
 ة االبتدائية. .مع المياه لدل تالميذ الحمق

 تطكير مقررات الجغرافيا بالمرحمة الثانكية في ضكء بعض أىداؼ التربية المائية. -3
فاعمية تدريس كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية باستخداـ طريقة حؿ المشكالت  -4

 عمي تنمية التفكير المستقبمي كالكعي بالمشكالت المائية لدل طالب المرحمة اإلعدادية.
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 : لمراجع
ـ( :" المعتقدات البيئية لطمبة جامعتي اليرمكؾ كالياشمية"، 1,,2كثيكردة باز) هإبراىيـ فيصؿ ركاشد

 .189-119(، ديسمبر، 15مجمة كمية التربية بأسكاف، جامعة جنكب الكادم، العدد)
ـ(: طرؽ تدريس المكاد ,,,2كأحمد إبراىيـ شمبي كيحيى عطية سميماف ) أحمد حسيف المقاني

  ، القاىرة: كزارة التربية كالتعميـ باالشتراؾ مع الجامعات المصرية.ةاالجتماعي
(:"تقكيـ منياج الجغرافيا في ضكء أىداؼ التربية البيئية لمصؼ 9,,2أحمد زكي حسف عدكاف)

االجتماعية"، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة العاشر مف كجية نظر معممي الدراسات 
 اإلسالمية غزة. 

. سكىاج: تعميـ الدراسات االجتماعية كتعمميا الكاقع _ كالمأمكؿ: (ـ7,,2)يمحمد عمى البرع إماـ
 دار محسف لمطباعة
. "الداللة اإلحصائية كالداللة العممية في البحكث التربكية  :"(4,,2حسف عمي حسف سالمة )

  .14-1(،يناير،,2)العدد ، كمية التربية بسكىاج، جامعة جنكب الكادم،المجمة التربكية
كتب الدراسات  في(:"مدل تضميف مفاىيـ التربية المائية ـ2,11) مزاىر بف محمد بف زاىر العبر 
بسمطنة عماف"، رسالة ماجستير ، كمية  األساسي( مف التعميـ ,1-5االجتماعية لمصفكؼ )

  .طنة عماف ، جامعة السمطاف قابكسالتربية بسم
(: "استجابات طالب المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية بسمطنة عماف 1996لسيد عمى السيد شيدة )ا

العممي، نحك بعض أساليب ترشيد استيالؾ المياه"، المجمة التربكية، الككيت: مجمس النشر 
 .68-31 ،96صيؼ  ،,4، العدد المجمد العاشر

تقرير األمـ المتحدة  "، الحياةالماء مف اجؿ الناس ،الماء مف اجؿ :" ـ(3,,2)تحدةالم األمـشركاء 
  برنامج تقييـ مياه العالـ(. -حكؿ تنمية مياه العالـ.) اليكنسكك

البيئية _ حمكؿ جذرية لمشكمة نقص المياه  األخالؽ(:"ـ2,12صباح بنت محمد عبداهلل العرفج :) 
مركز الدراسات  ألبحاثكرقة عممية مقدمة لمندكة الثالثة  المممكة العربية السعكدية "، في

 .المائية ، كمية التربية ، جامعة الممؾ فيصؿ
(: "دكر المرأة في ترشيد استيالؾ ,2,1صباح محمد عبد اهلل العرفج، كليد محمد خميفة فرج اهلل )

المستدامة لمكارد المياه المنزلية" تصكر لبرنامج تدريبي مقترح لدعـ دكر المرأة في التنمية 
، كرقة عممية مقدمة لمؤتمر الخميج التاسع لممياه، استدامة المياه بالمممكة العربية السعكدية
 مارس، سمطنة عماف. 25-22المياه في دكؿ مجمس التعاكف، 

 فيسمطنة عماف _دراسة  في المائي الكعي(:"التعميـ كتنمية ـ7,,2) رمضاف صالح السيد عبده
الجمعية  المناىج كطرؽ التدريس ، فيمجمة دراسات  ات الدراسية،مضمكف بعض المقرر 
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-86، (121المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، العدد )
1,3. 

ـ(:"محددات السمكؾ البيئي المسئكؿ لممزارعيف 2,12طارؽ عطيو عبد الرحمف، لمياء سعد الحسينى)
يدانية باستخداـ تحميؿ المسار، جامعة كفر الشيخ، مجمة بمحافظة كفر الشيخ"، دراسة م

 .92-53جامعة اـ القرل لمعمكـ االجتماعية، المجمد الرابع، العدد الثانى، يكنيك، 
 األساسيمرحمة التعمـ  في:تصكر مقترح لمناىج الدراسات االجتماعية ـ(3,,2) عباس راغب عالـ

ىج كطرؽ التدريس ،العدد التسعكف ،الجمعية المنا فيضكء قضايا المياه، مجمة دراسات   في
 .,18-932(، 1،)المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس

ـ(:"أثر االتجاىات البيئية في تنمية السمكؾ البيئى المسئكؿ لدل 8,,2عبد الحميد سعيد حسف )
 .,24-199( ،88، )طمبة كمية التربية بجامعة السمطاف قابكس"، المجمة التربكية

ـ(:التربية البيئية في المدارس االبتدائية مف كجية نظر المعمميف مدارس مدينة 9,,2عبمة غربى)
 قسطينة نمكذجان، كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية، جامعة منتكرم قسنطينة الجزائر

المحاضرة التكعكية (: "فاعمية استخداـ أسمكب 2,12عمي حسف إبراىيـ، عمي حديد الكندرم )
باستخداـ الكسائط المتعددة عمى معرفة بعض طالبات جامعة الككيت كاتجاىيف كسمككيف 

(، الجزء 1,5نحك ترشيد استخداـ المياه، مجمة تربكية، كمية التربية، جامعة الككيت، العدد )
 . 45-15االكؿ، المجمد السابع كالعشركف، 

 األساسية، التربية كمية أبحاث ة كالتربية المائية، مجمة(: التكعي2,11قيس حمادم جبر العبيدم )
 .354، ,34األكؿ.  العدد ،11 المجمد

 .القاىرة مكتبة االنجمك المصرية، ،"(:"تنظيمات حديثة لممناىج التربكيةـ3,,2 )إبراىيـ عزيز مجدم
مياه الشرؽ  أزمةصكرة  فيالمياه العربية  في(:"االطماع الصييكنية ـ3,,2محمد احمد صالح )

(، 3،الككيت العدد ) كاآلدابلمثقافة كالفنكف  الكطنيالمجمس  االكسط ،مجمة عالـ الفكر،
 .,18-152 ( ،,3المجمد )

ـ(:"المرأة الميبية كترشيد استيالؾ المياه المنزلية"، دراسة ميدانية في 2,13محمد شحاتو كاصؿ)
 .225-173يكنيو، -األكؿ ،ينايرمدينة طبرؽ، مجمة كمية اآلداب جامعة بكرسعيد، العدد 

ـ(:"الفركؽ في 4,,2محمد عبد الرزؽ ىكيدم،  إسماعيؿ محمد المدني، خالد احمد بكقحكص)
السمككيات البيئية المسئكلة بيف المعمميف كالطالب في المرحمة الثانكية بمممكة البحريف"، 

 .659 -631(،  32،  )3مجمة العمكـ االجتماعية،  العدد
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ـ(:"تطكير منيج المساحة كالرم في ضكء أبعاد التربية المائية 2,11ـ عبد العزيز طو)محمكد إبراىي
كأثره في تنمية الكعي المائي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم"، مجمة التربية العممية، العدد 

 .196-143األكؿ، المجمد الرابع عشر، يناير،
 فيالعمـك بكميات التربية  معممية لدل الطمب المائي("مستكل الكعى ـ,2,1مكفؽ عرفو معركؼ)

 ، كمية التربية، بجامعة غزة. رسالة ماجستير.  بغزة" الفمسطينيةالجامعات 
رسالة .  كعالقتو بالمسئكلية االجتماعية" األخالقي(:" التفكير ـ9,,2ميسكف محمد عبد القادر:)

 غزة. اإلسالميةماجستير ، كمية التربية ، الجامعة 
ـ(:"التربية كتنمية الكعي المائي دراسة تحميمية 1,,2صالح السيد رمضاف) نادية حسف السيد ،

لدكر بعض المؤسسات التربكية في مصر، مجمة مستقبؿ التربية العربية ، المجمد السابع ، 
(22،)83-156. 

(: "فاعمية األلغاز المصكرة في تنمية بعض المفاىيـ التربية المائية 2,13ناصر فؤاد عمى غبيش )
طفاؿ الركضة"، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، كمية رياض األطفاؿ، لدل أ

 . 346-3,9جامعة المنيا، العدد السابع كالثالثكف، الجزء الرابع، ، 
(: "أثر برنامج مقترح في التربية المائية في تنمية المفاىيـ المائية كالكعي 5,,2فة قطب الجزار )نج

مية التربية"، مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية، كمية بقضايا المياه لدل طالب ك
 .52-2التربية جامعة عيف شمس، العدد الرابع، مايك، 

الدراسات االجتماعية لتنمية بعض  في(:"فاعمية كحدة مقترحة ـ6,,2) ػ كليد محمد خميفة فرج اهلل
عدادم"، رسالة ماجستير ، كمية اإل األكؿلدل تالميذ الصؼ  المائي كالكعيالمفاىيـ المائية 

 التربية ، جامعة سكىاج.
ـ(:"التربية المائية بعد جديد في مناىج الدراسات االجتماعية"، دار 8,,2)كليد محمد خميفة فرج اهلل 
 محسف لمطباعة.

ـ(:"التربية المائية كمناىج الدراسات االجتماعية"، دسكؽ: دار 9,,2) كليد محمد خميفة فرج اهلل
 اإليماف لمنشر .العمـ ك 

الجغرافيا قائـ عمى البنائية االجتماعية  في("فاعمية برنامج مقترح ـ,2,1كليد محمد خميفة فرج اهلل )
كتنمية ميارات التربية المائية كالمعتقدات  المعرفيالتحصيؿ  فيباستخداـ التعمـ الخميط 

 ، كمية التربية ، جامعة سكىاج. دكتكراهالبيئية لدل الطالب المعمميف بكمية التربية " ،رسالة 
 ". سكىاج، دار محسف لمطباعة. التربية المائية أسس(:"ـ2,12كليد محمد خميفة فرج اهلل )

يعقكب الدمرداش، صبرم جاسـ، صالح الكندرل، عمي جراغ، عبداهلل إبراىيـ، عمي 
 امعي.ـ(:"أساسيات البيئة كالتربية البيئية"، الككيت، :مكتب الطالب الج,2,1جعفر)
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