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 شكر وتقدٌر

 وتقديرشكر 

ًَ ]قػػاؿ تعػػالى:  مم َّ ْْ أَْذ أَ َٚ  َّٞ اٌِممَذ َٚ َذٍَممٝ  َٚ  َّٟ ممَث َذٍَمم ّْ َْٔت حَممَه اٌَّحِممٟ أَ َّ َش ِْٔت ْْ أَْكممىي ِصْذِٕممٟ أَ ْٚ َس ِّ أَ

اٌِِح١ٓ حَِه َِٟ ِذبَاِدَن اٌصَّ َّ ٍِْٕٟ قَِشْح أَْدِخ َٚ ا جَْشَضاٖي   [19ؿ: النم][َصاٌِحب

كالصػػػػالة ، كمعممػػػػو البيػػػػاف، خػػػػالؽ اننسػػػػاف، رب العػػػػرش العظػػػػيـ، الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميف
 : كبعد، ...- –سيدنا محمد ، كأباف عف مرامي الكالـ، كالسالـ عمى خير مف نطؽ بالضاد

ككفقنػي فػي إنجػاز ، كأعػانني عمػى تخطػى العقبػات، أحمد اهلل عز كجػؿ أف سػدد لػي خطػام
 .ي ما كانت لتكتمؿ لكال تكفيؽ اهللالت، ىذه الدراسة

يشرفني كيسعدني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف لكؿ مػف سػاىـ كسػاعد فػي إتمػاـ ىػذه ك 
 .أك استشارةو  أك اقتراحو  أك نصيحةو  أك تكجيوو  الدراسة برأمو 

كأخص بالتقدير كالعرفاف الجميؿ لمدكتكر عبد المعطي األغا الذم شػرفني بقبكلػو انشػراؼ  
التػػي سػػاعدتني فػػي شػػؽ طريقػػي فػػي ىػػذه ، كمنحنػػي مػػف عممػػو كخبرتػػو الكاسػػعة، مػػى ىػػذه الدراسػػةع

 .كجعمو اهلل في ميزاف حسناتو، فبارؾ اهلل في عمره كعممو، الدراسة

منيػػػػؿ العمػػػػـ ، ككمػػػػا ال يسػػػػعني إال أف أتقػػػػدـ بجزيػػػػؿ الشػػػػكر كالعرفػػػػاف لمجامعػػػػة انسػػػػالمية
كأعضػاء ، اسات العميا كعمادة كمية التربية كعمادة قسـ الجغرافيابرئيسيا كعمادة الدر  ممثمةن ، كالعمماء

كعمى رأسيـ الػدكتكر نعػيـ بػاركد ، في إتماـ ىذه الدراسة ف تسييالتو الييئة التدريسية لما قدمكه لي م
التػػي سػػاىمت فػػي إتمػػاـ ىػػذه المفيػػدة كصػػبرم حمػػداف المػػذاف قػػدما لػػي المالحظػػات القيمػػة كالنصػػائ  

 الدراسة.

أسػػػاتذة جػػػامعييف  بالشػػػكر كالتقػػػدير لكػػػؿ مػػػف قػػػاـ بػػػالتحكيـ عمػػػى أدكات الدراسػػػة مػػػفكأتقػػػدـ 
بػرئيس برنػامج  دارة ككالة الغكث الدكلية بغزة ممثمةن ن الجزيؿككما أتقدـ بالشكر  .كمشرفيف كمعمميف

ـ التربيػة كالتعمػػيـ األسػتاذ فريػػد أبػػك عػاذره كمػػدير منطقػة غػػرب غػػزة التعميميػة األسػػتاذ محمػد أبػػك ىاشػػ
تسػػػييؿ مسػػػاعدتيـ لػػػي بعمػػػى آمػػػاؿ كمػػػكب مدرسػػػة بنػػػات الشػػػاطئ انعداديػػػة ة ج ة األسػػػتاذة كمػػػديرة 

 .الدراسةأدكات تطبيؽ  مةمي
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 شكر وتقدٌر

كعمػػى رأسػػيـ المينػػدس طػػارؽ التركمػػاني ، كأتكجػػو بالشػػكر كجميػػؿ العرفػػاف إلػػى كزارة الميػػاه
مػ  تزكيػدم ، كعيػة المائيػة ةبعنػكاف ة التعممية لتطكعو في إعطاء طالبات المجمكعة التجريبية ندكة 

 .قطاع غزة في حكؿ المكارد المائية كمشكالتيا في فمسطيف كخاصةكالبيانات بكافة الحقائؽ 

كال يفػػػكتني أف أشػػػكر الػػػدكتكر سػػػمير صػػػافي الػػػذم قػػػاـ بػػػلجراء العمميػػػات انحصػػػائية ليػػػذه 
يػػة التػػدقيؽ المغػػكم ليػػذه بعمم اقامػػ مػػذافال كجمػػاؿ النحػػاؿ المغػػة العربيػػة معػػيف الفػػار يمشػػرفك ، الدراسػػة
كقسػػـ الترجمػػة بعمػػادة خدمػػة المجتمػػ  كالتعمػػيـ المسػػتمر فػػي كالمشػػرؼ عبػػد السػػالـ حميػػد ، الدراسػػة

 . كبعض الدراسات األجنبية الجامعة انسالمية لقياميـ بترجمة ممخص الدراسة

فػي كػؿ  الذم كقؼ بجػانبي، ككفاءن كعرفانان لمجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى زكجي
ؾ فػػي سػػبيؿ تػػكفير كذلػػ، كتحمػػؿ مػػف الجيػػد كالعنػػاء مػػا ال يعممػػو إال اهلل، خطػػكة مػػف خطػػكات الدراسػػة

 .  الجك المالئـ لي

ككػؿ مػف شػاركني ، كزمالئػيمي كأخػكتي كأخػكاتي ككما ال أنسى أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ أل
 .عرفاف كتقدير فاستحقكا مني كؿ، كشجعني عمى مكاصمة دربي، كساندني بالدعاء، العناء

كسػاىـ فػي ، كأتقدـ بأسمى كممات الشكر كالعرفاف إلى كؿ مػف سػاىـ بكممػة ننجػاز الدراسػة
 .فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير، إخراج ىذه الدراسة عمى ىذا النحك

فمػػا كػػاف مػػف تكفيػػؽ ، أسػػاؿ اهلل العمػػي العظػػيـ أف أكػػكف قػػد كفقػػت فػػي ىػػذه الدراسػػة، كأخيػػران  
 .كمف الشيطاف يمف خطأ أك زلؿ أك نسياف فمف نفسكما كاف ، فمف اهلل

 .إنو نعـ المكلى كنعـ النصير، أسأؿ اهلل أف يكفقنا لما يحبو كيرضاهك 
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 ملخص الدراسة

 مهخص اندراست

ة أثػر إثػراء كحػدة مقترحػة بأىػداؼ التربيػة المائيػة فػي الجغرافيػا ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفػ
 .في تنمية الكعي المائي لدل طالبات الصؼ التاس  األساسي

 : كتحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي

مػػا أثػػر إثػػراء كحػػدة مقترحػػة فػػي الجغرافيػػا بأىػػداؼ التربيػػة المائيػػة عمػػى تنميػػة الػػكعي المػػائي 
 الصؼ التاس  األساسي؟ لدل طالبات 

 : كقد تفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية

ما أىداؼ التربية المائيػة الكاجػب تكافرىػا فػي الكحػدة الدراسػية المقترحػة فػي منيػاج الجغرافيػا  .1
 لدل طالبات الصؼ التاس  األساسي؟ 

الصػؼ التاسػ  األساسػي فػي ما الكحدة الدراسية المقترحة فػي منيػاج الجغرافيػا لػدل طالبػات  .2
 ؟ ضكء تكافر أىداؼ التربية المائية

فػي مسػتكل الجكانػب المعرفيػة  ( α≤0.5.)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل  .3
لمػكعي المػػائي عنػػد الطالبػات الالتػػي يدرسػػف الكحػدة المقترحػػة المثػػراة بأىػداؼ التربيػػة المائيػػة 

 لمجمكعة الضابطة الالتي يدرسف الكحدة التقميدية؟ كأقرانيف في ا، في المجمكعة التجريبية

الجكانػب الكجدانيػة في مسػتكل  ( α≤0.5.)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .4
لدل الطالبات الالتي يدرسف الكحدة المقترحة المثراة بأىداؼ التربيػة المائيػة ،  لمكعي المائي

 ة الضابطة الالتي يدرسف الكحدة التقميدية؟كأقرانيف في المجمكع، في المجمكعة التجريبية

 ، كالمػػػنيج كالمػػػنيج البنػػػائي، اتبعػػػت الباحثػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي ؛كلتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة 
 تباع الباحثة الخطكات التالية :اكذلؾ مف خالؿ ، التجريبي

ؼ التاسػػػ  إعػػػداد قائمػػػة بأىػػػداؼ التربيػػػة المائيػػػة الكاجػػػب تضػػػمينيا فػػػي منيػػػاج الجغرافيػػػا لمصػػػ .1
 .ان فرعي ان ىدف خمس كتسعكفة ك مجاالت رئيس ثالثةكالتي اشتممت عمى ، األساسي

تحميػػؿ محتػػكل الكحػػدة الخامسػػة ة مصػػادر الطاقػػة كالثػػركة المعدنيػػة كالمائيػػة ة فػػي ضػػكء قائمػػة  .2
التػػي أكػػدت النتػػائج عمػػى قصػػكر منيػػاج الجغرافيػػا فػػي تنميػػة أىػػداؼ ، أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة

 .ئية كالكعي المائي لدل طالبات الصؼ التاس  األساسيالتربية الما
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 ملخص الدراسة

كقائمػػػة أىػػػداؼ التربيػػػة ، المقترحػػػة فػػػي ضػػػكء نتػػػائج تحميػػػؿ المحتػػػكل دراسػػػيةال كحػػػدةإعػػػداد ال .3
 .ةدركس رئيس ةكالتي اشتممت عمى ست، المائية

مدرسػػة مػػف  طالبػػةن  أربعػػيفلطالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة المككنػػة مػػف الكحػػدة المقترحػػة تػدريس  .4
 كتػػدريس الكحػػدة التقميديػػة لممجمكعػػة الضػػابطة المككنػػة مػػف، الشػػاطئ انعداديػػة ة ج ةنػػات ب

 .كالتي تـ اختيارىما بطريقة قصدية مف قبؿ الباحثة، مف نفس المدرسة طالبةن  أربعيف

 الجكانػػب الكجدانيػػة لمػػكعي المػػائيكمقيػػاس ، ر الجكانػػب المعرفيػػة لمػػكعي المػػائيتطبيػػؽ اختبػػا .5
 .عد تدريسيف لمكحدات التعميمية عمى المجمكعتيف ب

 لعينتػػػػيفاختبػػػػار ةتة  : كالمتمثمػػػػة فػػػػي، المناسػػػػبة كاسػػػػتخدمت الباحثػػػػة المعالجػػػػة انحصػػػػائية
لمعرفة أثر  ؛ة  dكقيمة ة   η2"كمعامؿ حجـ التأثير إيتا تربي  ، الختبار فرضيات الدراسةمستقمتيف 

 . البات الصؼ التاس  األساسيالمادة انثرائية عمى المستكل المعرفي كالكجداني لدل ط

 : كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

في مستكل الجكانب المعرفية لمػكعي  ( α≤0.5.)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .1
المػػػائي بػػػيف متكسػػػطات تحصػػػيؿ الطالبػػػات الالتػػػي يدرسػػػف الكحػػػدة المقترحػػػة المثػػػراة بأىػػػداؼ 

كمتكسطات تحصيؿ أقرانيف فػي المجمكعػة الضػابطة ، تجريبيةالتربية المائية في المجمكعة ال
 .المجمكعة التجريبيةطالبات لصال  ، الالتي يدرسف الكحدة التقميدية

الجكانػػػب الكجدانيػػػة فػػػي مسػػػتكل  ( α≤0.5.)تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  .2
ىداؼ التربية المائيػة فػي لدل الطالبات الالتي يدرسف الكحدة المقترحة المثراة بأ لمكعي المائي

لصال  ، كأقرانيف في المجمكعة الضابطة الالتي يدرسف الكحدة التقميدية، المجمكعة التجريبية
 .المجمكعة التجريبيةطالبات 

فاعميػػػة الكحػػػدة المقترحػػػة فػػػي تنميػػػة أىػػػداؼ التربيػػػة المائيػػػة كالػػػكعي المػػػائي ببعديػػػو المعرفػػػي  .3
 .ساسيكالكجداني لدل طالبات الصؼ التاس  األ

 : أىميػػا، قػػدمت الباحثػػة مجمكعػػة مػػف التكصػػيات، كفػػي ضػػكء مػػا تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة مػػف نتػػائج 
كخاصػة مػنيج الجغرافيػا بيػدؼ تطكيرىػا بشػكؿ يتناسػػب ، ضػركرة إعػادة النظػر فػي المنػاىج الدراسػية

كحػدة المقترحػة كالكاالستفادة مف قائمة أىداؼ التربية المائية ، م  القضايا المائية الحالية كالمستقبمية
كتضػػميف ، التػػي أعػػدتيما الدراسػػة الحاليػػة عنػػد تطػػكير منيػػاج الجغرافيػػا بالمراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة
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 ملخص الدراسة

محتػػػكل منػػػاىج الجغرافيػػػا فػػػي المرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا بالمعمكمػػػات كالميػػػارات كاالتجاىػػػات كالقػػػيـ 
  .  لتككيف الكعي المائي لدل الطمبة ؛الالزمة 
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 الفصل األول

 الفصل األول

 خمفية الدراسة

 المقدمة:

حيػاة كعمػى ، عمى حيػاة اننسػاف كرةن المشكالت التي تشكؿ خط مف أكثرتعتبر مشكمة الماء 
العممػػػػي  ورغػػػػـ تقدمػػػػ، كيعتمػػػػد عمييػػػػا فػػػػي أمػػػػكره الدنيكيػػػػة، رل التػػػػي يحتاجيػػػػاالكائنػػػػات الحيػػػػة األخػػػػ

إذ أصػػػبحت مشػػػكمة المػػػاء مشػػػكمة ، تػػػوفػػػي مختمػػػؼ مجػػػاالت حيا كالتكنكلػػػكجي الػػػذم يمػػػر بػػػو حاليػػػان 
كالنامي عمى حد ، أكبر التحديات التي تكاجو كافة دكؿ العالـ المتقدـ منياكمف ، الحاضر كالمستقبؿ

 .سكاء

كنعمػػة عظيمػػة مػػف نعػػـ اهلل التػػي ال تعػػد كال تحصػػى عمػػى بنػػػي ، سػػاس الحيػػاةفالمػػاء ىػػك أ
َْ ] -:حيث جاء في القػرآف الكػريـ ، بشرال ْٛ ٕيم ِِ ْْ اٟل أَََمْم ٠ي َِ َحم ْٟ ًَّ َكم م ِِ وي ماْ َّ َٓ اٌ م ِِ ٍَْٕماْ   :األنبيػاء)[َٚ َجَت

نيا يكػػػكف فبػػػدك ، بػػػدكف ميػػػاه( نبػػػات، حيػػػكاف، إنسػػػاف) فػػػال حيػػػاة ألم نػػػكع مػػػف الكائنػػػات الحيػػػة(، 30
 اليالؾ كالسككف كالمكت.

مػػف مسػػاحة الكػػرة ( % 71) ككمػػا نعمػػـ أف المػػاء يغطػػي معظػػـ سػػط  الكػػرة األرضػػية بنسػػبة
فمػػك تػػـ تكزيػػ  ىػػذا المػػاء عمػػى سػػكاف (، % 29بينمػػا تبمػػب نسػػبة مسػػاحة اليػػابس حػػكالي  )، األرضػػية

كلػػذلؾ تعػػرؼ ، حيػػاةمػػدل ال لتػػر مكعػػب يكميػػان ( 400) لكػػاف نصػػيب الفػػرد الكاحػػد ، كككػػب األرض
إال أف العالـ يتعرض  اءكرغـ ىذه النسبة الكبيرة لمم(، 5: 1998، أبك زيد) األرض بالكككب المائي

، لضغكط متزايدة باستمرار نتيجة لمنقص في المكارد المائية كخاصػة فػي ظػؿ التزايػد السػكاني الكبيػر
مقارنػة بالنسػبة العاليػة ( %2.7) قػدركىذا يرج  إلى أف نسبة الميػاه العذبػة فػي العػالـ ضػئيمة التػي ت

كحتى ىذه النسػبة الصػغيرة (، 358: 2004، المظفر( )% 97 .3) نسبةلممياه المالحة التي تقدر ب
منيػا ميػاه ( % 22ك)، يػا متجمػد فػي المنػاطؽ القطبيػةمن( % 77) مف المياه العذبة يكجد أكثر مف

 كمػػا تبقػػى مػػف الميػػاه العذبػػة كىػػك، ـ (500كأغمبيػػا فػػي أعمػػاؽ تتجػػاكز) ، جكفيػػة فػػي بػػاطف األرض
كميػػػاه (، . %4) كالرطكبػػػة الجكيػػػة التػػػي تمثػػػؿ(، % .3) ىػػػك البحيػػػرات العذبػػػة التػػػي تمثػػػؿ، %(1)

 .(World Health Organization and Unicef, 2005: 11)( . %3) األمطار التي تمثؿ
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، لطمػػػب عمػػػى الميػػػاهككمػػػا تعػػػاني المنطقػػػة العربيػػػة مػػػف نػػػدرة المػػػكارد المائيػػػة مقابػػػؿ تنػػػامي ا
 نظػران ، كبعجمة متسارعة التي عرفت عمى الساحة العربية في الكقت الحاضر باسـ ة الفجػكة المائيػة ة

كازديػػاد ، مػػ  نمػػك سػػكانيا بشػػكؿ كبيػػر لكقػػكع الجػػزء األكبػػر منيػػا فػػي المنػػاطؽ الجافػػة كشػػبو الجافػػة
الػػذم أثػػر ذلػػؾ ، أك بػػدكف قصػػد طمػػبيـ عمػػى الميػػاه كسػػمككياتيـ السػػمبية التػػي يمارسػػيا األفػػراد بقصػػد

 & Rogers) عمػى ثبػات كميػة الميػاه العذبػة كتغيػر نكعيتيػا بشػكؿ يعػكؽ االسػتفادة الكاممػة منيػا
Laydon: 1996 ) ، عمػػى نصػػيب الفػػرد أثػػرت ىػػذه المشػػكمة أف  ( 2:  2000أكػػد شػػمبي ) كقػػد

لػت ىػذه الكميػة تقػؿ زا كمػا، 3ـ( 7500) سػنكيا مقابػؿ 3ـ( 1000) إذ تقػؿ عػف، مػف الميػاهالعربي 
إلػػى نحػػك  ضأف حصػػة الفػػرد مػػف الميػػاه سػػتنخفتؤكػػد التنبػػؤات المسػػتقبمية ك ، آخػػر مػػف عػػاـ إلػػى عػػاـ

لػذا فػلف تػكفير االحتياجػات المائيػة المسػتقبمية يعتمػد إلػى حػد ، ـ 2025سنكيا في العاـ  3ـ( 500)
 . لتمكثكبير عمى حسف استخداـ المكارد المائية المتاحة كحمايتيا مف اليدر كا

إلى ة أف العالـ العربي سيكاجو في العقديف القادميف أزمػة ( 2:  2001) كقد أشار الجمسي
إلػى جانػب ، الميػاه اففقػد ىخاصة في ظؿ السمككيات السمبية التي تؤدم إلػ، نقص في المياه العذبة

كعػي  كىذا يحتـ ضػركرة كجػكد، منيا في الزراعة ذات العائد المنخفض( %91. 85) استخداـ نحك
كمكاجيػة الزيػادة السػكانية ، كالمخػاطر المترتبػة عمييػا، مائي كامػؿ لػدل أفػراد المجتمػ  بتمػؾ المشػكمة

 .ة خداـ المياه في كؿ مجاالت الحياةتباع أساليب مكفرة في استاك ، المطردة

حاليػػا كحػػاؿ الػػدكؿ العربيػػة المجػػاكرة ليػػا تعػػاني مػػف نقػػص المػػكارد ، كأمػػا بالنسػػبة لفمسػػطيف
غير أف ما يحصؿ عميو ، مميار متر مكعب( 3 – 2.5) إذ تقدر فييا مصادر المياه حكالي ،المائية

مميػكف متػر مكعػب لسػكاف الضػفة ( 120) ك، مميكف متر مكعب( 80 – 60) سكاف قطاع غزة مف
يعكد السبب الرئيس فػي مػا يعانيػو الشػعب الفمسػطيني مػف نقػص كبيػر فػي كميػات الميػاه إذ ، الغربية

ـ ، 1967العػػػاـ  ذالضػػػركرية إلػػػى االحػػػتالؿ انسػػػرائيمي ليراضػػػي الفمسػػػطينية منػػػ يـلسػػػد احتياجػػػات
لػى  لػى داخػؿ الخػط األخضػر، كا  كسيطرتيـ عمى مصػادر الميػاه كافػة ، كتحكيميػا إلػى مسػتعمراتيـ كا 

النػػاجـ مػػف الممارسػػات  اءكتمػػكث المػػ، السػػاقطة مػػف عػػاـ  خػػر ميػػاه األمطػػار جانػػب تراجػػ  معػػدالت
كالميػػػػاه العادمػػػػة كزيػػػػادة االسػػػػتيالؾ لمميػػػػاه مػػػػف قبػػػػؿ أعػػػػداد سػػػػكانية  عمرانػػػػيلتكسػػػػ  الانسػػػػرائيمية كا

 (5: 2011اليعقكبي كعبد الغفكر، ).كبيرة
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عقػدت العديػد مػف المػؤتمرات كالنػدكات العمميػة عمػػى ،  هكخطػكرة قضػايا اءألىميػة المػ كنظػران 
يجاد ياه لمناقشة قضايا الم، المستكل العالمي كالعربي كالمحمي مؤتمر األمـ ك، اليالمناسبة الحمكؿ كا 

كمػػػؤتمرات الخمػػػيج العربػػػي ، كاتفاقيػػػة أكسػػػػمك، ، المػػػؤتمر العػػػالمي لمميػػػاه كالبيئػػػػة ، ك المتحػػػدة لمميػػػاه 
.... كغيرىػػػا مػػػف  نيػػػكدلييك مدريػػػد  فػػػي مػػػؤتمر الميػػػاه العػػػالمي، ك  مػػػؤتمر المجمػػػس العػػػالمي لمميػػػاهك 

ا تعطػػي أىميػػة كبيػػرة لػػدكر التربيػػة فػػي مكاجيػػة المػػؤتمرات التػػي الحظػػت الباحثػػة فػػي تكصػػياتيا أنيػػ
لػػذا المشػػكالت المائيػػة المختمفػػة ، فالسػػمكؾ البشػػرم لػػو الػػدكر األكبػػر فػػي حػػدكث ىػػذه المشػػكالت ، 

ينبغي إجراء الترتيبات الالزمة مف خالؿ مؤسسات المجتم  المختمفة ، كخاصة المؤسسات التعميمية 
مميػػػاه ، كتكعيػػػة األفػػػراد بأكضػػػاع المػػػكارد المائيػػػة الحاليػػػة ، لمكقايػػػة مػػػف األخطػػػار الطبيعيػػػة الميػػػددة ل

كسابيـ سمككيات المحافظة عمى المياه    .بيدؼ تدعيـ األمف المائي القكمي  ؛كالمستقبمية ، كا 

فقػد ، بمصادره التشريعية قبؿ عقد ىذه المؤتمرات بعدة قركف اءككما اىتـ ديننا انسالمي بالم
َْ  ] يو بقكلػو تعػالىعمى المحافظة عمحثنا انسالـ  َِ اٌَّمِزٞ جَْشمَشقٛي ما َّ ٌْ ُي ا مٖٛي 86أَََمَشأ٠َْحي ّي ٌْحي َْٔض ُْ أَ ْٔمحي ( أَأَ

  َْ ِْٕضٌٛي ّي ٌْ ٓي ا َْ َْٔح ِْ أَ ْض ّي ٌْ َٓ ا ِِ86 َْ ٚ شي َش جَْشمىي ْٛ ما ٍَََم ٍَْٕماٖي أيَجاجب ِي َجَت ْٛ ََٔشما (، 70 – 68: الكاقعػة) [( ٌَم
كحمايتػو مػف اليػدر كالتمػكث بقكلػو ، ميـ فػي اسػتخداـ المػاءكقد حدد القرآف الكريـ لإلنساف المنيج السػ

ٍسػػػًرًفيفى تعػػػالىة  بيكا كىالى تيٍسػػػًرفيكا ًإنحػػػوي الى ييًحػػػب  اٍلمي كيميػػػكا كىاٍشػػػرى اىتمػػػت السػػػنة  كأيضػػػان (، 31: األعػػػراؼ) ة كى
كعػػػدـ انسػػػراؼ فػػػي اسػػػتخدامو حتػػػى كلػػػك كػػػاف فػػػي ممارسػػػة ، اءالنبكيػػػة بقضػػػية المحافظػػػة عمػػػى المػػػ

صػػػمى اهلل عميػػػو  -كمػػػا كرد الحػػػديث عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر ة أف رسػػػكؿ اهلل ، ات كالكضػػػكءالعبػػػاد
أفػي الكضػكء إسػراؼ : فقػاؿ، مػا ىػذا انسػراؼ ؟: مر بسعد بف أبي كقاص كىك يتكضػأ فقػاؿ -كسمـ

ف كنػػت عمػػى نيػػر جػػارو ، نعػػـ: قػػاؿ، ؟ كمػػا حثػػت (، 228: 1985، ابػػف قدامػػة) ة ركاه ابػػف ماجػػة كا 
بحػػديث عػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو أف ، اءككيات السػػميمة فػػي التعامػػؿ مػػ  المػػالسػػنة عمػػى السػػم

ثػػػـ ، قػػػاؿ ة ال يبػػػكلف أحػػػدكـ فػػػي المػػػاء الػػػدائـ الػػػذم ال يجػػػرم  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ -رسػػكؿ اهلل 
كغيرىػػا مػػف األدلػػة القرآنيػػة كالنبكيػػة التػػي اسػػتدلت (، 73: 1995، العيػػد) يغتسػػؿ فيػػو ة ركاه البخػػارم

رسػػاء مبػػادئ الكقايػػة كأيضػػا العػػالج، اءاميػػا بقضػػايا المػػعمػػى اىتم مػػ  تكضػػي  دكر كػػؿ مػػف فػػرد ، كا 
 .كمجتم  تجاه المياه لتحقيؽ استمراره كاستخدامو في ضركريات الحياة
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كالتي أكدت عمييا المؤتمرات كمػا نػراه ، اءكاجييا المي مف المخاطر كالمشكالت التي انطالقان ك 
مشػكمة محكريػة  اءنعتبػر أف مشػكمة المػ، خالصػة فنيػةو  جيا بأسػاليبو كالتي قد يصعب عال، في الكاق 

إذ ىػي بحاجػة كبيػرة إلػى مشػاركة جميػ  أفػراد المجتمػ  بػدكف اسػتثناء ، جماعية ليست فردية خالصػة
كلف يحدث ىذا إال عػف طريػؽ التربيػة باعتبارىػا الكسػيمة الفعالػة التػي ، في حميا م  المحافظة عمييا

كتشػػكيؿ السػػمككيات ، كتػػكعيتيـ بػػالمكارد المائيػػة فػػي أكطػػانيـ، اءراد بأىميػػة المػػتسػػاىـ فػػي تنػػكير األفػػ
كحمايتػػػو مػػػػف األخطػػػار التػػػػي تيػػػددىا كحػػػػؿ  اءكدفعيػػػػـ نحػػػك المحافظػػػػة عمػػػى المػػػػ، انيجابيػػػة لػػػدييـ

 .كىذا ىك جكىر مفيـك التربية المائية، مشكالتيا

 فذلؾ، معو اننساف كتفاعالت ءاالم كمشكالت بقضايا كالتثقيؼ التربية أىمية برزت ىنا كمف
 م  تعامالتو كأدؽ كقراراتو ألعمالو البيئية بالتكاب  كتبصيره اننساف سمكؾ لترشيد السميـ المدخؿ ىك

 نظػاـ فػي السػميـ االتػزاف كبػيف كمتطمباتيػا حياتػو بيف االنسجاـ اننساف يستعيد حتى، المائية المكارد
)فػرج  .المائيػة التربيػة إلػى يككػؿ مػا كىذا، نشاطاتو جمي  في اعميي معتمدان  يعيش التي المائية البيئة
 (34:  2011اهلل ، 

كتعتبػػػر التربيػػػة المائيػػػة أحػػػد أنمػػػاط التربيػػػة الحديثػػػة التػػػي تضػػػطم  بيػػػا الدراسػػػات االجتماعيػػػة 
ممػػػا يعػػػدؿ مػػػف سػػػمككيات األفػػػراد ، كالسػػػكانية كغيرىػػػا، الحياتيػػػة، خاصػػػة الجغرافيػػػا  كالتربيػػػة البيئيػػػة

 .اكيطكرى

، إذ تكجػػد عالقػػة تكامميػػة بينيمػػا، مػػف أبعػػاد التربيػػة البيئيػػة ككمػػا تعتبػػر التربيػػة المائيػػة  بعػػدان 
فالتربيػػة ، كحاجػػة األصػػؿ إلػػى الفػػرع، كعالقتيمػػا ببعضػػيما تػػدخؿ تحػػت مظمػػة تكامػػؿ الفػػرع باألصػػؿ

المكارد المائية نظرة  بينما تنظر التربية المائية إلى، البيئية تنظر لممكارد المائية نظرة الجزء مف الكؿ
مػػف متطمبػات التربيػػة المسػػتقبمية  فمػـ تعػػد التربيػػة المائيػة مطمبػػان ، الجػزء الػػذم يرتكػػز عميػو تػػكازف الكػػؿ

لتفاقـ المشكالت المائية كتأثيرىا المباشر  نظران ، في الكقت الحاضر ممحان  كلكف أصبحت مطمبان ، فقط
 (4: نفس المصدر. )عمى جمي  مناشط الحياة

، في تككيف جيؿ قادر عمى مكاجيػة كػؿ التحػديات المائيػة مسػتقبالن  كبيران  ة المائية أثران كلمتربي
بيػدؼ مسػاعدتيـ عمػى  ،بمعمكمات دقيقة كحديثة عف قضػايا الميػاهكذلؾ مف خالؿ تزكيد المتعمميف 

أف ( 558: 1996) كقػػد أكػػدت شػػنكدة، اتخػػاذ القػػرارات السػػميمة ألسػػمكب التعامػػؿ الرشػػيد مػػ  الميػػاه
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كتشػػكيؿ اتجاىػػاتيـ نحػػك قضػػايا ، ألنيػػا ذات فاعميػػة فػػي تكعيػػة األفػػراد، متربيػػة المائيػػة أىميػػة كبيػػرةةل
فػػػي مجمػػػؿ القػػػرارات كاالختيػػػارات التػػػي يتخػػػذىا األفػػػراد فيمػػػا يتعمػػػؽ  ميمػػػان  كمػػػا أف ليػػػا تػػػأثيران ، الميػػػاه

التعامػؿ الحكػيـ مػ   بانضػافة إلػى أنيػا تعػد اننسػاف القػادر عمػى، باالستفادة منيػا كالمحافظػة عمييػا
 .ة كمستقبالن  كتنمية إحساسو بالمسئكلية في الحد مف األخطار التي تكاجييا حاضران ، المياه

كسابيـ المفاىيـ المائية التي تنمػي لػدييـ  لذا فلذا أردنا تنمية الكعي المائي لدل المتعمميف كا 
  المنػػاىج الدراسػػػية فػػػي يجػػب تضػػػميف جميػػػ، قػػيـ كاتجاىػػػات كميػػارات الحفػػػاظ عمػػػى المػػكارد المائيػػػة

، مختمػػؼ المراحػػؿ التعميميػػة مجمكعػػة المعػػارؼ كالقػػيـ كالميػػارات التػػي تشػػكؿ مفيػػـك التربيػػة المائيػػة
ة ألنيا تيدؼ إلى تنمية كعي التالميذ ، كخاصة منيج الدراسات االجتماعية كمنيا الجغرافيا بالتحديد

كالمشكالت االقتصادية ، رىا كترشيد استيالكياكاستثما، كتنكيرىـ بأىمية مكارد البيئة ككيفية حمايتيا
بالحيػاة كمػا فييػا مػف ظػكاىر  كثيقػان  فيي مكاد تتصػؿ اتصػاالن ، التي تنجـ عف سكء استغالؿ الفرد ليا

 (103: 1999، حسف المقاني ك ) مختمفة ة.

كتعػػد الجغرافيػػا مػػف أكثػػر المنػػاىج الدراسػػية التػػي تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ كأبعػػاد التربيػػػة 
كمنيػػا ، عامػػة بدراسػػة جميػػ  الظػػكاىر الطبيعيػػة كالبشػػرية عمػػى سػػط  األرض ةإذ تيػػتـ بصػػف، ئيػػةالما

، ظاىرة المياه التي تعتبر مف أىـ الظكاىر الطبيعية التي يتفاعػؿ معيػا اننسػاف عمػى سػط  األرض
لػػذا كػػاف مػػف الضػػركرم أف تشػػتمؿ جميػػ  منػػاىج الجغرافيػػا بمختمػػؼ المراحػػؿ التعميميػػة المكضػػكعات 

لتنمية الكعي المػائي لػدل األفػراد كتحقيػؽ ، متعمقة بالمياه كأىميتيا كمصادرىا كمكاردىا كمشكالتياال
 .كمف أجؿ الحفاظ عمى المياه كتحقيؽ االستدامة لمكاردىا ليجياؿ المستقبمية، أىداؼ التربية المائية

المػائي كالتربيػة كقد كجد العديد مف الدراسات السػابقة كاألدبيػات التػي اىتمػت بدراسػة الػكعي 
فمنيػػا دراسػػات ركػػزت عمػػى إعػػداد ، كخاصػػة مػػنيج الجغرافيػػا، المائيػػة فػػي مختمػػؼ المنػػاىج التعميميػػة 

كدراسػػات أخػػرل ركػػزت عمػػى مسػػتكل  ،( 2003) كدراسػػة عػػالـ،  المنػػاىج فػػي ضػػكء قضػػايا الميػػاه
( 2001) كدراسػة شػعير( 2001) كدراسة السيد كرمضاف (2010) كدراسة معركؼ، الكعي المائي

( 2011) مثػؿ دراسػة العػرفج، دراسات أخرل قدمت برامج ككحدات مقترحة في قضػايا الميػاه ، بينما
كغيرىا مف الدراسات التي أكدت عمى أىمية التربية المائية باعتبارىا ..... ( 2008) كدراسة عمراف

لمحفػاظ عمييػا  عالميػان  كاتجاىػان  ، لعالج قضايا المياه التي أصبحت تيػدد األمػف القػكمي كقائيان  مدخالن 



 خلفٌة الدراسة   
 

7 

 

 الفصل األول

قصػػػكر المنػػػاىج الدراسػػػية فػػػي تنػػػاكؿ عمػػػى ككمػػػا أكػػػدت الدراسػػػات ، كترشػػػيد اسػػػتيالكيا كاسػػػتثمارىا، 
 .كفاعمية الكحدات كالبرامج التعميمية في تحقيؽ أىداؼ التربية المائية، قضايا المياه

مػػؼ المراحػػؿ يجػػب أف تسػػعى المنػػاىج الدراسػػية إلػػى تنػػكير التالميػػذ كتػػكعيتيـ فػػي مخت، لػػذا
التعميمية عامػة كفػي المرحمػة انعداديػة عمػى كجػو الخصػكص بقضػايا كمشػكالت الميػاه التػي تعػاني 

، كحػػثيـ عمػػى المحافظػػة عمييػػا كترشػػيد اسػػتيالكيـ ليػػا، منيػػا دكؿ الػػكطف العربػػي كخاصػػة فمسػػطيف
 :مف خالؿ الجكانب التاليةكذلؾ 

المفػػاىيـ كالتعميمػػات المرتبطػػة بالقضػػايا كذلػػؾ باكتسػػاب التالميػػذ الحقػػائؽ ك : الجانػػب المعرفػػي -
 .كالمشكالت المائية

كتنميػة ، كذلؾ بتنميػة التنػكر المػائي كاالتجاىػات المرغػكب فييػا نحػك الميػاه: الجانب الكجداني -
 .القيـ المتصمة بالحفاظ عمييا كاستثمارىا ألقصى حد ممكف

كترشػيد ، امؿ الجيػد مػ  الميػاهكذلؾ باكتساب التالميذ ميارات التع(: األدائي) الجانب الميارم -
 .استيالكيا داخؿ المنازؿ كخارجيا

التػي أكػدت عمػى أىميػة تضػميف مكضػكعات الميػػاه  مػف األدبيػات كالدراسػات السػابقة كانطالقػان 
دراكػػػان ، فػػي المنػػػاىج الدراسػػػية  ،  األخػػػرل الكائنػػػات الحيػػػةسػػػائر ألىميػػػة المػػػاء فػػػي حيػػػاة اننسػػػاف ك  كا 

العالـ العربي  يعاني منيا العالـ كمو كبخاصةكاألزمة المائية التي ، حية مف نا أىمية الكعي المائيك 
طالع كأيضان فمسطيف مف ناحية أخرل ، آراء معممي كمشػرفي المػكاد االجتماعيػة كب بنفسيا الباحثة كا 

حيػث تبػيف  لقضايا المياه المختمفة ، الجغرافيا في المرحمة انعداديةكتب  محتكلحكؿ مدل تضمف 
الميػػاه فييػػا إال فػػي بعػػض المكاضػػي  التػػي ذكػػرت ، ار تمػػؾ المنػػاىج إلػػى تنػػاكؿ قضػػايا الميػػاه ليػػا افتقػػ

،  ليا بالقيـ كاالتجاىات كالسمككيات المتعمقة في التعامؿ م  المكارد المائية كحقائؽ جامدة العالقة 
 ربيػة المائيػةبميػداف الت الميتمػيف الباحثيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التػدريسقمة  حسب عمـ الباحثةك 
فػي ىػذه الدراسػة إثػراء كحػدة دراسػية  الػذم اسػتكجب .... كغيرىػا مػف األمػكرخاصة فػي فمسػطيفكب ،

كتدريسػيا لمطالبػات كمعرفػة ، بمنياج الجغرافيا لمصؼ التاس  في ضػكء قائمػة أىػداؼ التربيػة المائيػة
مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ اختبػػار ، لمتربيػػة المائيػػة المعرفيػػة كالكجدانيػػة مػػدل فاعميتيػػا فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ 

 .األساسيعمى طالبات الصؼ التاس   الجكانب الكجدانيةالجكانب المعرفية لمكعي المائي كمقياس 
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 :مشكمة الدراسة

 : التالي الرئيس تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ

 أثر إثراء وحدة مقترحةة فةي الجارافيةا باىةداف التربيةة المائيةة عمة  تنميةة الةوعي المةائي لةدىما 
 ؟ األساسي طالبات الصف التاسع 

 : األسئمة الفرعية التاليةالرئيس  تفرع عف ىذا السؤاؿقد ك 

 الجغرافيػا نيػاجالكحػدة الدراسػية المقترحػة فػي م فػيالكاجػب تكافرىػا ما أىداؼ التربية المائيػة  .1
 ؟ لدل طالبات الصؼ التاس  األساسي 

فػي دل طالبػات الصػؼ التاسػ  األساسػي لػ الجغرافيػانيػاج فػي م ةالكحدة الدراسية المقترحما  .2
 تكافر أىداؼ التربية المائية؟ ضكء 

مسػتكل الجكانػب المعرفيػة فػي  ( α≤0.5.)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل  .3
عنػػد الطالبػات الالتػػي يدرسػػف الكحػدة المقترحػػة المثػػراة بأىػداؼ التربيػػة المائيػػة  لمػكعي المػػائي

 ؟التقميدية الكحدةانيف في المجمكعة الضابطة الالتي يدرسف في المجمكعة التجريبية كأقر 

الجكانػب الكجدانيػة مسػتكل في  ( α≤0.5.)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .4
الطالبػات الالتػي يدرسػف الكحػدة المقترحػة المثػراة بأىػداؼ التربيػة المائيػة  لػدل لمػكعي المػائي

 التقميدية ؟ الكحدةمجمكعة الضابطة الالتي يدرسف في المجمكعة التجريبية كأقرانيف في ال

 :فروض الدراسة

 : التالية اتتـ صياغة الفرضي، لإلجابة عمى أسئمة الدراسةك 

فػػي مسػػتكل الجكانػػب المعرفيػػة  ( α≤0.5.)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .1
مقترحػػػة المثػػػراة لمػػػكعي المػػػائي بػػػيف متكسػػػطات تحصػػػيؿ الطالبػػػات الالتػػػي يدرسػػػف الكحػػػدة ال

كمتكسطات تحصيؿ أقرانيف فػي المجمكعػة ، بأىداؼ التربية المائية في المجمكعة التجريبية
 .الضابطة الالتي يدرسف الكحدة التقميدية
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مسػتكل الجكانػب الكجدانيػة فػي  ( α≤0.5.)ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل  .2
دة المقترحػة المثػراة بأىػداؼ التربيػة المائيػة الطالبػات الالتػي يدرسػف الكحػ لػدل لمػكعي المػائي

 .في المجمكعة التجريبية كأقرانيف في المجمكعة الضابطة الالتي يدرسف الكحدة التقميدية

 :أىداف الدراسة

 : تحقيؽ األىداؼ التالية إلى الدراسة  سعىت

 .أىداؼ التربية المائية في منياج الجغرافياتحديد  .1

 .األساسي في منياج الجغرافيا لمصؼ التاس داؼ التربية المائية أىب دراسية مثراةكحدة بناء  .2

 مدل فاعمية الكحدة الدراسية المقترحة بأىداؼ التربية المائية في تنمية الػكعي المػائيمعرفة  .3
 . الصؼ التاس  األساسيلدل طالبات ( ةكالكجداني ةالمعرفي)

 :أىمية الدراسة

 : تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية

التي قد تساعد القػائميف عمػى صػياغة المنػاىج التعميميػة ، تكفر قائمة بأىداؼ التربية المائية .1
 .عمى تطكير منيج الجغرافيا في ضكء ىذه األىداؼ

الػػذم قػػد ، تقػػديـ كحػػدة دراسػػية مثػػراة بأىػػداؼ التربيػػة المائيػػة فػػي منيػػاج الجغرافيػػاتسػػاىـ فػػي  .2
مماثمػػة ليػػا عنػػد قيػػاميـ بتطػػكير مػػنيج  يػػدف  مخططػػي المنػػاىج إلػػى إعػػداد كحػػدات دراسػػية

 .الجغرافيا

ضػػركرة التركيػػز عمػػى ربػػط كتػػب الجغرافيػػا بالتربيػػة  فػػيكمشػػرفي الجغرافيػػا  يمػػكجي قػػد تفيػػد .3
  .المائية في مختمؼ المراحؿ التعميمية

تػػكفر الدراسػػة اختبػػار الجكانػػب المعرفيػػة لمػػكعي المػػائي كمقيػػاس الجكانػػب الكجدانيػػة لمػػكعي  .4
 .د منيا طالب الدراسات العميا في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس فيستالمائي قد ي

 .تساىـ في فت  آفاؽ جديدة لمباحثيف كمطكرم المناىج .5
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 :حدود الدراسة

 : تنحصر حدكد الدراسة بالمحددات التالية

 :يالمكضكعالحد  .1
أثرىػا فػي معرفػة ك ، لمصػؼ التاسػ  فػي منيػاج الجغرافيػابأىداؼ التربية المائية إثراء كحدة مقترحة تـ 

 .طالباتاللدل  ةكالكجداني ةالمعرفيبجكانبو تنمية الكعي المائي 

 : الحد المكاني .2
فػػي ( األكنػػركا) التابعػػة لككالػػة الغػػكث الدكليػػة انعداديػػة المػػدارسإحػػدل فػػي تػػـ تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة 

 .الشاطئ انعدادية ة ج ةبنات أال كىي مدرسة ، بفمسطيفمدينة غزة 

  :الحد الزماني .3
 .ـ 2014/  2013الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ىذه تـ تطبيؽ 

 : الحد البشرم .4
ككالػػة الغػػكث مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي بمػػدارس  قصػػديةعينػػة اقتصػػرت الدراسػػة عمػػى 

 .في مدينة غزة( األكنركا) الدكلية

 :مصطمحات الدراسة

 الوحدة الدراسية:

تػػػدكر حػػػكؿ مكضػػػكع ، ت كاألنشػػػطة التعميميػػػة المتنكعػػػةسمسػػػمة ذات معنػػػى مػػػف الخبػػػراىػػػي ة -
تحػػت إشػػراؼ المعمػػـ ، كيخططػػكف ليػػا بالتعػػاكف فيمػػا بيػػنيـ، دراسػػي أك مشػػكمة ييػػتـ بيػػا المتعممػػكف

 ( 159: 1999، الرشيدم كسالمة كيكنس كالعنزم. )كتكجييوة

تعميميػػة يقػػـك بيػػا التالميػػذ فػػي صػػكرة سمسػػمة مػػف األنشػػطة ال، دراسػػة مخطػػط ليػػا مسػػبقان ىػػي ة -
كتنصػب ىػذه الدراسػة عمػى مكضػكع مػف المكضػكعات التػي ، المتنكعة تحت إشػراؼ المعمػـ كتكجييػو

كفػػي ىػػػذه الدراسػػة تػػػذكب ، تيػػـ التالميػػذ أك عمػػػى مشػػكمة مػػػف المشػػكالت التػػػي تػػكاجييـ فػػي حيػػػاتيـ
قكمػكف الفكاصؿ بيف المعمكمات كالمعارؼ المختمفة التي يكتسبيا التالميذ مػف خػالؿ األنشػطة التػي ي
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ىػػذه الدراسػػة عمػػى إكسػػاب التالميػػذ المعمكمػػات كالحقػػائؽ كالمفػػاىيـ فػػي بعػػض جكانػػب  كتعمػػؿ، بيػػا
كما تساىـ في تنمية بعض القػدرات ، كتعمؿ أيضا عمى تككيف االتجاىات كالعادات النافعة، المعرفة

كساب بعض الميارات الالزمة ة  (259: 2007، الككيؿ كالمفتي. )كا 

جمكعػػػة مػػف الحقػػائؽ أك المكاىػػػب أك الخبػػرات التػػػي تػػرتبط بعضػػػيا مػػا تشػػػتمؿ عمػػى مىػػي ة -
كفييػػا تنظػػيـ النشػػاط كالمػػكاد التعميميػػة بحيػػث ، كشػػاممة مػػف حيػػث المجػػاؿ، بػػبعض بعالقػػات متداخمػػة

ال أجزاء منفصمة مف المعرفة تقػدـ صػكرة سمسػمة مػف المكضػكعات تعػيف كتحفػظ  تككف كحدة أك كالن 
 ( 305: 2011، طعيمة كعبد الحميـ) يكميا ة.

مػػػػف الخبػػػػرات المتنكعػػػػة مجمكعػػػة : بأنيػػػػا، كتعػػػرؼ الباحثػػػػة الكحػػػػدة الدراسػػػية تعريفػػػػان إجرائيػػػػان  -
الحقػػػائؽ كالمفػػػاىيـ كالتعميمػػػات كاالتجاىػػػات كالقػػػيـ كالميػػػارات المخططػػػة كالمخططػػػة التػػػي تتضػػػمف 

فػػي مكاقػػؼ  الصػػؼ التاسػػ  األساسػػيالتػػي تػػنظـ كتقػػدـ لطالبػػات ، كالمتعمقػػة بقضػػايا الميػػاه المختمفػػة
 .بمنياج الجغرافيا ساىـ في تحقيؽ أىداؼ التربية المائيةت تيالك ، تعميمية متكاممة كمتنكعة

 : ثراءاإل 

إغناء المنيج أك إحداث زيادات أك إضافات فيو تكمػؿ نػكاقص معينػة اكتشػفيا المربػكف ىك ة -
المنيػاج أكثػر كاسػتكماؿ جكانػب القصػكر التػي كجػدت لجعػؿ ، في أم مف عناصره يسد ىذه الثغػرات

 (5: 1989، بمقيس. )انسجامان م  األىداؼ التربكية كفمسفتيا  ة

حػػداث الزيػػادات كانضػػافات الالزمػػة، إغنػػاء محتػػكل المنػػاىجىػػك ة - كذلػػؾ بيػػدؼ معالجػػة ، كا 
 ( 9: 2009، األسطؿ) .ة القصكر الذم تكشؼ عنو نتائج تحميؿ المحتكل

إغنػاء الكحػدة الخامسػة ة مصػادر الطاقػة : بأنػو ،كتعرؼ الباحثػة إثػراء المػنيج تعريفػان إجرائيػان  -
كسد الثغػرات فييػا بأىػداؼ ، كالثركة المعدنية كالمائية ة في منياج الجغرافيا  لمصؼ التاس  األساسي

بعػػػد تحميػػػؿ األىػػػداؼ فػػػي الكحػػػدة الدراسػػػية باسػػػتخداـ أداة تحميػػػؿ المحتػػػكل المعػػػدة ، التربيػػػة المائيػػػة
 .ليذا الغرض خصيصان 
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   :الجارافيا

، العمػػـ الػػذم يتنػػاكؿ دراسػػة مختمػػؼ الظػػاىرات الطبيعيػػة كالبشػػرية عمػػى سػػط  األرضىػػي ة -
 (26: 1980، مكسى. )فيكزعيا كيحمؿ ما بينيا مف عالقات متبادلة ة

مػػ  العنايػػة بتكزيػػ  ، كمػػا عميػػو مػػف ظػػاىرات بشػػرية، عمػػـ يتنػػاكؿ دراسػػة سػػط  األرضىػػي ة -
، منيمنػػػة. )تأثرىػػػا بمظػػػاىر البيئػػػة الطبيعيػػػة المختمفػػػة ةكدراسػػػة مػػػدل ، مكانيػػػان  ىػػػذه الظػػػاىرات تكزيعػػػان 

1988 :12 ) 

ة عمـ ييتـ بدراسة العالقػة بػيف السػكاف كمجػاليـ الجغرافػي، مػف حيػث التبػايف كالتنػكع  ىي   -
كأسػػػاليب التنميػػػة، كتتبنػػػى فػػػي ذلػػػؾ مقاربػػػة شػػػمكلية تكمػػػف مػػػف تفسػػػير دكرىػػػـ كنشػػػاطيـ كتقنيػػػاتيـ 

، قطػػػػاكم ) تييئػػػػة انقمػػػػيـ أم عالقػػػػتيـ بالبيئػػػػة تػػػػأثيران كتػػػػأثران ة. المتنكعػػػػة فػػػػي اسػػػػتغالؿ المحػػػػيط ك 
2007 :22) 

 Graphicمعناىػػا األرض، Geo)  ىػػية كممػػة اشػػتقت مػػف كممتػػيف إغػػريقيتيف، ىمػػا :  ) -
) حمػاد  ة.تعني الكصؼ ، بذلؾ يمكف تعريؼ الجغرافيا في أبسط صػكرىا بأنيػا عمػـ كصػؼ األرض

 (5: 2008كآخركف ،

ة التي تيتـ بدراسة جمي  الظكاىر فرع مف فركع العمكـ االجتماعي أف الجغرافياكترل الباحثة  -
 .كمنيا ظاىرة المياه ، الطبيعية كالبشرية القائمة عمى سط  األرض كالعالقات المتبادلة بينيا

 : لتربية المائيةا

 قػػيـكال المػػائي كالػػكعي المائيػػة المفػػاىيـ التالميػػذ اكتسػػاب إلػػى يسػػعى مػػنظـ تربػػكم ةجيػػدىي -
 كحػؿ حمايتيػا فػي يسػيـ بمػا، المائيػة البيئػة مػ  التفاعػؿ مػف كتمكػنيـ، سمككيـ تنظـ التي كالميارات
 (22: 2006، فرج اهلل) .ة ممكف شكؿو  بأفضؿ مكاردىا كاستغالؿ مشكالتيا

مجمكعػػة مػػف المعػػارؼ كالمفػػاىيـ كالميػػارات كاالتجاىػػات كالقػػيـ التػػي تسػػاعد الطػػالب ىػػي ة -
كتػنظـ سػمككيـ كتمكػنيـ مػف ، كأشػكاؿ الحيػاة كافػة عمػى سػط  األرض، ف الميػاهعمى فيـ العالقة بي

بمػػا يسػػيـ ، التعامػػؿ مػػ  الميػػاه كقضػػاياىا كاسػػتخداميا فػػي الزراعػػة كالصػػناعة كاالسػػتخدامات المنزليػػة
 (156: 2011، طو) ممكف ة. في حمايتيا كحؿ مشكالتيا كاستغالؿ مكاردىا بأفضؿ شكؿو 
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د أك نشاط مقصكد يؤثر فػي تكػكيف طالبػات كؿ مجيك : بأنيا، إجرائيان  كتعرفيا الباحثة تعريفان  -
اؾ أىميػػة الميػػاه كالمحافظػػة مػػف إدر  فتمكػػني التػػي، كجسػػديان  كانفعاليػػان  فكريػػان  الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي

 .كالمشاركة في اقتراح أفضؿ الحمكؿ المناسبة لمشكالت المياه في مجتمعو، عمييا

 : األىداف

، مػػػدككر. )نتيجػػػة الحتكاكػػػو بمكاقػػػؼ الػػػتعمـ ة، تكقػػػ  مػػػف المػػػتعمـكصػػػؼ لمسػػػمكؾ المي ةىػػػ -
2001 :13 ) 

، نتيجػػة تزكيػػده بخبػػرات تعميميػػة، ىػػي ة كصػػؼ لمتغيػػر المتكقػػ   حدكثػػو فػػي سػػمكؾ المػػتعمـ -
 ( 3: 2013، كالعرنكسي كحاتـ الزكيني. )كتفاعمو م  المكاقؼ التعميمية المحددة ة

طالبات الصؼ يتكق  بمكغيا مف قبؿ التي  ئج التعميميةالنتا: بأنيا، كتعرؼ الباحثة األىداؼ -
فػي منيػاج الدراسػية المثػراة بأىػداؼ التربيػة المائيػة تدريسػيـ الكحػدة بعػد ،  تحقيقياك  األساسيالتاس  
 .الجغرافيا

 : أىداف التربية المائية

س كانحسػػػا، ىػػػي ة تتمثػػػؿ فػػػي إدراؾ كفيػػػـ الفػػػرد لمكضػػػ  الحػػػالي كالمسػػػتقبمي لمػػػكارد الميػػػاه -
العميػػػؽ بمػػػا يتصػػػؿ بيػػػا مػػػف قضػػػايا كمشػػػكالت كدكره نحػػػك الحفػػػاظ عمييػػػا كحمايتيػػػا بشػػػكؿ يسػػػم  

 ( 42: 2010، فرج اهلل. )باستمرار منفعتيا ألقصى حد ممكف ة

 يجابيػةإ تغييػرات إحػداث عمميػة: بأنيػا، كتعرؼ الباحثة أىداؼ التربيػة المائيػة تعريفػان إجرائيػان  -
متنكعػػة  تعميميػػة بخبػػراتف زكيػػدىلت نتيجػػة، نحػػك الميػػاه ساسػػيطالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األ سػػمكؾ فػػي

، فلممساىمة في تنمية الكعي المائي لديي، عمى شكؿ معمكمات كقيـ كاتجاىات كميارات حكؿ المياه
كالمشاركة انيجابية فػي حػؿ مشػكالت ميػاه ، في استغالؿ مكارد المياه بأفضؿ صكرة ممكنة فكدفعي

 .مجتمعيـ

 الوعي: 

مما قد يؤثر عمى تكجيو سمكؾ ، ة كالفيـ كاندراؾ كالتقدير كالشعكر بمجاؿ معيفةالمعرفىك  -
 ( 36: 2001، قنديؿ. )الفرد نحك العناية بيذا المجاؿ ة
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بعيػػػػدا عػػػػف المػػػػؤثرات ، ىػػػػك ةاندراؾ الفكػػػػرم الكاضػػػػ  بػػػػالكاق  الػػػػراىف كاحتياجػػػػات المرحمػػػػة -
 ( 7: 2006، القحطاني. )كالعكارض الصارفة ة

مػػػف  طالبػػػة الصػػػؼ التاسػػػ  األساسػػػيمػػػا يكػػػكف لػػػدل : بأنػػػو، حثػػػة تعريفػػػان إجرائيػػػان كتعرفػػػو البا -
التػػي يػػنجـ عنيػػا ، درؾ بأىميتيػػا كقيمتيػػاكتػػ، عػػيش فييػػامعمكمػػات عػػف الحيػػاة كالبيئػػة التػػي تمعػػارؼ ك 

 .نحك حماية البيئة كالحفاظ عمييا اسمككيات تكجيي

 : الوعي المائي

بمػػا يسػػتيدؼ المحافظػػة عمييػػا مػػف ، لممػػكارد المائيػػةكاالسػػتغالؿ الرشػػيد ىػػك ةالتعامػػؿ الحكػػيـ  -
كاالحتفػاظ بيػا فػػي حالػة تسػم  باسػتمرارىا كاسػػتمرار منفعتيػا ألكبػر عػػدد ، النفػاذ ألطػكؿ كقػت ممكػػف

كذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بنػػػػػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػػػػى اندراؾ كالفيػػػػػػػػػػػػػػػػـ كالمعرفػػػػػػػػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػة بالميػػػػػػػػػػػػػػػػاه ، مػػػػػػػػػػػػػػػػف األجيػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 (173:2000،كحش.)كقضاياهة

كالمفػػاىيـ العمميػػة كالميػػارات المرتبطػػة بقضػػايا الميػػاه ىػػك ةتػػكافر قػػدر مناسػػب مػػف الحقػػائؽ  -
كحسف التصػرؼ فػي مكاقػؼ الحيػاة ، كالمشكالت الناجمة عف نقصيا كتمكثيا، كخصائصيا كمكاردىا

كذلػػػؾ بنػػػاء عمػػػى اتجاىػػػات ، المرتبطػػػة بالتعامػػػؿ الحكػػػيـ كاالسػػػتغالؿ األمثػػػؿ كالراشػػػد لممػػػكارد المائيػػػة
 ( 170: 2011، طو. )ياىا ةالطالب انيجابية نحك المياه كقضا

لمقضػػػػػايا  طالبػػػػػة الصػػػػػؼ التاسػػػػػ  األساسػػػػػيىػػػػػك إدراؾ كتػػػػػرل الباحثػػػػػة أف الػػػػػكعي المػػػػػائي  -
العمميػػة المرتبطػػة  المعرفػػةالقػػدر المناسػػب مػػف  امػػف خػػالؿ تػػكافر لػػديي، كالمشػػكالت المتعمقػػة بالميػػاه

إلػػػى  اممػػػا يػػػدفعي، االعميػػػؽ بالمسػػػئكلية تجػػػاه مكاجيػػػة ىػػػذه المشػػػكمة كالتحػػػدم ليػػػ اكشػػػعكرى، بالميػػػاه
 .التعامؿ الحكيـ كاالستغالؿ الراشد لممكارد المائية

 :  الصف التاسع

كيجمسػػػكف عمػػػى مقاعػػػد ، عامػػػا( 15 – 14) ىػػػـ ة الطػػػالب الػػػذيف تتػػػراكح أعمػػػارىـ مػػػا بػػػيف -
 .كىػك مػا كػاف يطمػؽ عميػو الثالػث انعػدادم سػابقا ة، الدراسة في السنة التاسعة مػف عمػرىـ الدراسػي

 (.10 :2006، )النخالة
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كىي المرحمة انلزامية التػي تسػبؽ المرحمػة ، ىك ةالصؼ األخير مف مرحمة التعميـ األساسي -
 ( 215: 2007، السكيدم. )الثانكية ة

ىف الطالبات الالتي يدرسػف فػي الصػؼ بأنو :، كتعرؼ الباحثة الصؼ التاس  تعريفان إجرائيان  -
ة األساسػػػية العميػػػا فػػػي مػػػدارس محافظػػػة غػػػزة التاسػػػ  الػػػذم يعػػػرؼ ة بالثالػػػث انعػػػدادم ة مػػػف المرحمػػػ

 .سنة( 15 – 14) كالالتي تتراكح أعمارىف عادة ما بيف(، األكنركا) التابعة لككالة الغكث الدكلية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

كالمتمثمػة فػي ، تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ عرضان مفصالن لممفاىيـ األساسية فػي الدراسػة
 المحاكر التالية:

 المحكر األكؿ: إثراء المناىج.

 : التربية المائية.نيالمحكر الثا

 .الكعي المائي: ثالثالمحكر ال

 .قة الذكرلممحاكر ساب مفصالن  كفيما يمي عرضان 

 إثراء المناىج: المحور األول

كخصػائص المنيػاج ، كأغػراض انثػراء، يتضمف ىػذا المحػكر عرضػان مفصػالن لمفيػكـ انثػراء
كتطكير ، كمستكيات انثراء، كالعكامؿ التي تساعد في عممية انثراء، كشركط انثراء الجيد، انثرائي
 .كالفرؽ بيف انثراء كالتطكير، المنياج

 ثراء:مفيوم اإل 

 منيا ما يمي:، تعددت تعريفات انثراء

كالثػػػركة أم الكثيػػػر مػػػف المػػػاؿة )المعجػػػـ ، كيقػػػاؿ ثػػػرا المػػػاؿ أم نمػػػا، مػػػف ةثػػػرا :اإلثةةةراء لاةةةةً 
أمػا انثػراء فيعنػي: البقيػة مػف ، أك كما ذكر في المنجد ةمف أثػرل أم أغنػى، (90: 2004، الكسيط
 العمـة.

طات كالممارسػػات( التػػي تكفرىػػا المدرسػػة لمسػػاعدة فيػػك: ةجميػػ  الخبػػرات )النشػػا المةةنيجأمػػا 
التالميػػذ عمػػى تحقيػػؽ النتاجػػات )العكائػػد( التعميميػػة المنشػػكدة إلػػى أفضػػؿ مػػا تسػػتطيعو قػػدراتيـة )أبػػك 

 (.85: 2000، حكيج
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تغيػػر مظػػاىر معينػػة مػػف المػػنيج دكف تغيػػر القكاعػػد ب ة يقػػكـإثةةراء المةةنيجكعمػػى ذلػػؾ فػػلف 
 (44: 1988، نة)ىكا.كاألسس التي بني عميياة

( انثػػػػراء بأنػػػػو ةأم جيػػػػد مػػػػنظـ تتعيػػػػده مؤسسػػػػة مػػػػف 42: 1992كيعػػػػرؼ عبػػػػد السػػػػمي  )
بحيث يؤثر إيجابيان عمى ، بيدؼ تكسي  كتعميؽ خبرات أبنائو النظرية كالتطبيقية، مؤسسات المجتم 

 مما ينعكس عمى بيئتيـ ككطنيـ كمجتمعيـة.، كينتقؿ إلى حياتيـ اليكمية، تحصيميـ

، نثػػراء فػػي عػػالـ األطفػػاؿ بأنػػو ةعبػػارة عػف أنشػػطة يػػتـ اختيارىػػا بعنايػػة تقػػدـ لمطفػػؿكيعػرؼ ا
 .كذلػػػػػؾ بيػػػػػدؼ تنميػػػػػة قدراتػػػػػو العقميػػػػػة كمياراتػػػػػو الجسػػػػػمية كاالجتماعيػػػػػة.... كغيرىػػػػػا بدرجػػػػػة أكبػػػػػرة

(Gallagher ،1998: 77) 

إلػػى ( إثػػراء المنيػػاج بأنػػو: ةعمميػة محػػدكدة تيػػدؼ 42: 2001بينمػا يعػػرؼ األسػػتاذ كمطػر )
أك ، لتكجيػو التعمػيـ، أك زيادة كمية أك نكعية لعنصر ما أك أكثر مف عناصػر المنيػاج، إحداث تنمية
 كالتأكد مف فاعميتو في مجاؿ معيفة.، تسييؿ حدكثو

( تعرؼ إثراء المنيج بأنو: ةعممية عالجيػة محػددة جػاءت اسػتجابة 10: 2007أما النادم )
 عية العنصر أك أكثر مف عناصر المنياجة.كأنو يتـ بزيادة كمية كنك ، لقصكر معيف

فػػػػانثراء لممنػػػػاىج يكػػػػكف نتيجػػػػة أك اسػػػػتجابة الكتشػػػػاؼ فقػػػػر فػػػػي المحتػػػػكل أك األسػػػػاليب أك 
الكسائؿ المستخدمة فػي تطػكير مادتػو أك لظيػكر غمػكض فػي األىػداؼ أك المفػاىيـ أك القصػكر فػي 

 (5: 1989، طرائؽ التعميـ كأساليب القياس كالتقكيـ. )بمقيس كشطي

كالخبػػرات بشػػكؿ متكامػػؿ كمتػػكازف دكف أف ، كاألىػػداؼ كاألنشػػطة، انثػػراء يتنػػاكؿ المحتػػكلك 
 (5: 1991، يطغى جانب عمى جانب لتحقيؽ أىداؼ النظاـ.  )نشكاف

ةكتتركػػز عمميػػة انثػػراء عمػػى المحتػػكل الدراسػػي لمػػا لػػو مػػف تػػأثير كبيػػر فػػي تشػػكيؿ خبػػرات 
، مـ التي تعد كسيمة لتحقيػؽ األىػداؼ التربكيػة المرغػكب فييػاكفي تصميـ أنشطة التعميـ كالتع، التعمـ

ذا كانت أىداؼ المن، فالمحتكل يحتؿ مكاف القمب مف المنياج في منظكره الحديث ياج تجيب عػف كا 
 (11:1987،)عميرةه عمى التساؤؿ كيؼ نعمـ كنتعمـ؟ةر فلف المحتكل يجيب بدك التساؤؿ لماذا نعمـ؟ 
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ثػػػػراء المنػػػػاىج عبػػػػارة عػػػػف عمميػػػػة إدخػػػػاؿ إضػػػػافات أك إف ( أ13: 2010كتػػػػرل أبػػػػك فػػػػكدة )
 كتتصؿ بمحتكل معيف يثير اىتماـ المتعمـة.، تعديالت )خبرات( تتخطى المنيج العادم

( إلػػػى أف انثػػػراء عمميػػػة تتضػػػمف إدخػػػاؿ بػػػرامج أخػػػرل تعػػػزز 12: 2001كيشػػػير شػػػمداف )
جراء عممية ت، أىداؼ المنياج القائـ كقد يقتصر ذلؾ العمػؿ عمػى أم ، يجذرية لممنياج الحال غييركا 

 .مف عناصره حسب ما تقتضيو الحاجة الضركرة

أف انثػػػراء فػػػي القػػػرارات الدراسػػػية يكػػػكف بلعطػػػاء ة ( 163: 1994أك كمػػػا ذكػػػر سػػػتكبارت )
كتتبػػ  دركس انثػػراء التعمػػؽ المغطػػي بصػػكرة أكبػػر ، دركس غيػػر عاديػػة كغيػػر المتمقػػاة فػػي المدرسػػة

كيجػب أف يكػكف فيػو شػيء ، مة حكؿ انثػراء ىػك أنػو يجػب أف يكػكف نكعيػان كالنقطة المي، مف العادية
 .كمية مف نفس الشيء ة ةكال يجب أف يككف فقط إضاف، مف التكس  كالتقدـ

كمعرفػػػة نقػػػاط القصػػػكر ، ( أف انثػػػراء يقػػػـك عمػػػى تحميػػػؿ المنيػػػاج5: 1979كيػػػرل المقػػػاني )
، كاألنشػػػطة، فػػػي المحتػػػكل كاألىػػػداؼ كمػػػف ثػػػـ غػػػرس الميػػػارات كاألفكػػػار المناسػػػبة ، كالضػػػعؼ فيػػػو

فػػي تمبيػػة حاجػػات المػػتعمـ االجتماعيػػة كالنفسػػية كالمعرفيػػة.  انثػػراء فعػػاالن كحتػػى يكػػكف دكر ، كالتقػػكيـ
لػػذلؾ البػػد كأف يكػػكف انثػػراء بػػيف كػػؿ حػػيف كأخػػر حتػػى يتمشػػى مػػ  ركح العصػػر الحػػديث كالتطػػكرات 

 فراد.المعرفية كالتكنكلكجية القادرة عمى تنمية عقكؿ األ

( أف عمميػػة إثػػراء المنػػاىج تقػػكـ عمػػى تحميػػؿ 18: 1998حجػػي )ت كفػػي ىػػذا الجانػػب أكػػد
كمػػػف ثػػػـ غػػػرس الميػػػارات كاألفكػػػار المناسػػػبة فػػػي ، كمعرفػػػة نقػػػاط القصػػػكر كالضػػػعؼ فيػػػو، المنيػػػاج

فػػػي تمبيػػػة حاجػػػات المػػػتعمـ  حتػػػى يكػػػكف دكر انثػػػراء فعػػػاالن ، المحتػػػكل كاألىػػػداؼ كاألنشػػػطة كالتقػػػكيـ
 ة كالنفسية كالمعرفية.االجتماعي

تتنػػػاكؿ الجزيئػػػات التػػػي تكشػػػؼ ، ككمػػػا تعػػػد عمميػػػة إثػػػراء المنػػػاىج ةعمميػػػة عالجيػػػة محػػػدكدة
 (5: 2004، )عفانة كالمكلك .كتظير فييا المشكالتة

كبيذا فلف إثراء المنيج يككف بزيادة أك تنمية في األىػداؼ أك تحسػيف فػي المسػتكل نكعػان أك 
أك دقػػة كتنػكع فػػي القيػاس كالتقػػكيـ عمػى اعتبػػار أف ، األنشػػطة كالخبػراتكتفعيػػؿ فػي ، كمػان أك كالىمػا

، انثراء يؤكد عمى الشمكؿ كالتكامؿ كالتكازف بػيف عناصػر المنػاىج باعتبػاره نظامػان مفتكحػان كمتكػامالن 
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، يؤثر في العناصر األخرل كما يتأثر بيػا. )األسػتاذ كمطػر، كأف أم إثراء ألم عنصر مف عناصره
2001 :426) 

كيقتضي أسمكب انثراء تطكير محتكل المنياج كتطكير الطرؽ التقميدية في التدريس كجعؿ 
، كيحتػاج ذلػؾ إلػى مركنػة كبيػرة فػي السياسػية، مكىبػة الطالبػة ىػي المحػكر الػذم تنػتظـ حكلػو الخبػرة

، كمػػػف ألػػػكاف الخبػػػرة التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي ىػػػذا األسػػػمكب الػػػرحالت األسػػػبكعية، كفػػػي اندارة التربكيػػػة
كدراسػػػة ، ككتابػػػة القصػػػص، كحفػػػظ االستشػػػعار، كمشػػػركعات البحػػػث العممػػػي، لمناقشػػػة الجماعيػػػةكا

، كتخصيص أنشطة تربكية ألكقات الفػراغ. )المزيػدم، كاالعتماد عمى التعمـ الذاتي، المغات األجنبية
1993 :166) 

، أف ة عمميػػة انثػػراء ميمػػة جػػدان فػػي بنػػاء المنيػػاجإلػػى ( 13: 2011أبػػك منػػديؿ )ت كتكصػػم
، األنشػػػػػطة، األىػػػػػداؼ، كمػػػػػف الضػػػػػركرم أف يشػػػػػتمؿ عمػػػػػى كػػػػػؿ عنصػػػػػر مػػػػػف عناصػػػػػره )المحتػػػػػكل

 ة.(كالخبرات

 ترى الباحثة أن عممية إثراء المناىج تتميز في اآلتي:، من ىذه التعريفات وانطالقاً 

تككف استجابة الكتشاؼ قصكر معيف ظير في إحدل عناصر المنياج مف أىػداؼ أك  عمميةن  .1
 أك كسائؿ أك تقكيـ أك محتكل.أنشطة أك أساليب 

 كعمى رأسيـ المعمـ.، عممية فردية يقكـ بيا التربكيكف المتخصصكف .2

الذم يعني الكصؼ المكضكعي كالمػنظـ كالكمػي لممضػمكف ، عممية تقـك عمى تحميؿ المنياج .3
 الظاىر لمكاد االتصاؿ.

 ييا المشكالت.تتناكؿ الجزيئات التي يكتشؼ فييا الثغرات كتظير ف، عممية عالجية محددة .4

كاستكماؿ النكاقص لجعؿ المنياج أكثر انسجامان م  أىداؼ التربيػة ، عممية ىدفيا سد الثغرات .5
 كالتعميـ.

تقكـ أساسان ، يمكف تعريؼ إثراء المنياج بأنيا: عممية فردية كعالجية محدكدة، كعمى أثر ذلؾ
بيدؼ تحديد نقاط ، كتقكيـعمى عممية تحميؿ عناصر المنياج مف أىداؼ كمحتكل كأساليب ككسائؿ 

يرات كاستكماؿ جكانب النقص فيػو الػذم يسػاىـ فػي يندخاؿ أىـ التغ، الضعؼ كجكانب القصكر فيو
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كاالنفعاليػػة مػػ  أىػػداؼ التربيػػة كحاجػػات الطمبػػة فػػي المجػػاالت المعرفيػػة  ةن مػػأكثػػر مالءجعػػؿ المنيػػاج 
 .كالميارية المختمفة

 أغراض اإلثراء:

 الجيػػد أك الكقػػت مػػف كالتقميػػؿ، فاعميتػػو بزيػػادةو كتحسػػين المنيػػاج تجكيػػد إلػػى انثػػراء ييػػدؼ
 األسػػػتاذ: )يمػػػي مػػػا لتشػػػمؿ انثػػػراء أغػػػراض كتتعػػػدد، آثػػػاره تثبيػػػت أك، أغراضػػػو تحقيػػػؽ فػػػي المبػػػذكؿ
 (432 – 431: 2001، كمطر

 .المفيكـ بناء سيؿ معيف حد إلى األمثمة كثرت فكمما، مفيكـ لبناء انثراء .1

 .المفيكـ نمك عمى ذلؾ ساعد ان كعمق اتساعان  األمثمةكمما كثرت ف، ـالمفيك  لنمك انثراء .2

أكثػػػػر  المكضػػػػكع لجعػػػػؿ بقةاسػػػػ متطمبػػػػات إدخػػػػاؿ أك التبسػػػػيط أك التجريػػػػد فػػػػي متػػػػدرجانثػػػػراء ل .3
 .كضكحان 

 .الحياة في المعمكمات لتكظيؼ انثراء .4

 .المتعمميف بيف الفردية الفركؽ لمراعاة انثراء .5

 .خبراتو كتسمسؿ منياجال تنظيـ فجكة لسد انثراء .6

( أفة الغرض األساسي كالػرئيس لعمميػة إثػراء الكتػاب المدرسػي ىػك 12: 2009كيرل شعت )
لػػذلؾ البػػد مػػف األخػػذ بخصػػائص المعمػػـ مػػف حيػػث ، تسػػييؿ كصػػكؿ المعمكمػػات إلػػى ذىػػف الطالػػب 

 السف كاندراؾ كاالىتمامات كغيرىا عند عممية انثراءة.

 تحسػػيف إلػى جميعيػػا كتيػدؼ،  متعػػددة انثػراء أغػػراضة  ف( أ11: 2012ككمػا تػػرل شػقكرة )
 ة.التحميؿ عنياعممية كشفت فجكات أك قصكر مف بو لما استجابة كتأتي، فاعميتو كزيادة المنياج

أف أغراض انثراء متعددة كميمة جدان في تحسيف كزيادة فاعمية ، كتؤكد الباحثة ما ذكر سابقان 
ميػة انثػراء حاجػات كمتطمبػات المتعممػيف المعرفيػة كاالنفعاليػة لذلؾ يجب أف يراعػي فػي عم، المنياج

تطػػكر العممػػي الحػػػديث لم ان كاكبػػمك ، متػػدرجان فػػي طػػرح أفكػػػارهمػػ  أف يكػػكف انثػػراء مفيػػػدان ك ، كالمياريػػة
 كالتقدـ التكنكلكجي.
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 خصائص المنياج اإلثرائي:

 ( 45: 2002، )أبك الييجاء: مف أىـ خصائصو كمميزاتو ما يمي

 الذم يشكؿ نقطة األساس لمتمايز.، مكمالن لممنياج العاـ أف يككف .1

 أف يحدد الميارات كالمعارؼ التي يجب أف يتعمميا الطمبة المكىكبكف كالمتفكقكف. .2

 أف يركز عمى عممية التفكير العميا مف خالؿ اختياره بعناية بلشراؼ المعمميف كدعميـ. .3

كأقػػدر عمػػى تممػػس حاجػػات الطمبػػة ، يػػذهأف يشػػارؾ المعممػػكف فػػي تطػػكيره بػػأنيـ مػػف سػػيقـك بتنف .4
 في الجانب المعرفي.

 أف يحقؽ الشمكلية بتكفير خبرات إثرائية شاممة لكؿ حاجات المتعمميف. .5

 يقكـ بيا الطمبة بلشراؼ المعمميف كدعميـ.، كمشركعات لمدراسة الحرة، أف يتضمف نشاطات .6

كفؽ احتياجات الطمبػة لكػؿ ، توأك خبرا، أف يتصؼ البرنامج انثرائي بالمركنة في تتاب  مكاده .7
.  مفيـك

 شروط اإلثراء الجيد:

 (434: 2001األستاذ كمطر ،) كىي كما يمي:، أىـ الشركط الكاجب تكافرىا في انثراء الجيد مفك 

 .قصكربو  جانب معالجة أك، نقص استكماؿ أك ثغرة لسد ان كظيفي انثراء يككف أف .1

كالمحتػكل  األىػداؼ: األربعػة المػنيج عناصػر بػيف كمترابطػان  كمتكػامالن  شػامالن  انثػراء يككف أف .2
العناصػر  فػي ان غييػر ت يتطمػب المنيج عناصر مف عنصر أم فيتغير  كأم، كالتقكيـ كاألنشطة

 .بعده تأتي التي

خالؿ  كمف، يةتجريب عممية خالؿ كمف،  المنيج لبناء خالن مد تتـ كىي، مستمرة عمميةانثراء  .3
 .تنفيذه

 تنظػػيـ  حيػػث مػػف،  المناسػػب المكقػػ  فػػي تػػتـ أف ينبغػػي،  محػػدكدة زئيػػةج بنائيػػة عمميػػة انثػػراء .4
 الكتػػػاب فػػػي تػػػزرع أف الضػػػركرم مػػػف كلػػػيس، إضػػػافية تكػػػكف أف كيمكػػػف، كالخبػػػرات المحتػػػكل
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 المحمػػي انثػػراء كالسػػيما،  الكتػػاب إلػػى إضػػافتيا عػػدـ الضػػركرم مػػف كػػاف ربمػػا بػػؿ المدرسػػي
 .كالفردم

 يقػػكـ حيػػث، عمميػػة منيجيػػة إلػػى اسػػتند مػػا ىػػك الجيػػد انثػػراءة  أف( 13: 2013قنػػكع ) كتػػرل
 مف معالجتيا عمى العمؿ ثـ كمف، فيو كالقصكر الضعؼ نكاحي لمعرفة المحتكل تحميؿ عمى انثراء
 حػػد عنػػد الجيػػد انثػػراء يقػػؼ كال، المػػنيج عناصػػر مػػف أكثػػر أك لعنصػػر كانضػػافات الزيػػادات خػػالؿ
 .طكاؿ العممية التعميميةة يستمر بؿ، فيو نكاقص تكمؿ بزيادات المنيج إغناء

( أنػػػو ة كممػػػا كانػػػت العقػػػكؿ المجتمعػػػة المفكػػػرة بصػػػكت مرتفػػػ  18: 1998رل حجػػػي )تػػػكمػػػا 
 ككاف دف  الطالب منو أكثرة.، ساعد ذلؾ في الكصكؿ إلى إثراء جيد بشكؿ أفضؿ، عددىا أكبر

لػػذلؾ ، المنيػػاج تػػرل الباحثػػة أف انثػػراء الجيػػد يػػأتي بسػػد نػػكاقص كفجػػكات، كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ
بحيػػث يشػػمؿ كػػؿ جػػزء يحتػػاج إلػػى بنػػاء كتطػػكير كال يقػػؼ عنػػد حػػد ، البػػد أف يكػػكف شػػامالن كمسػػتمران 

بػػؿ يسػػتمر خػػالؿ عمميػػات المنيػػاج المختمفػػة مػػف بنػػاء ، إغنػػاء المنيػػاج بزيػػادات تكمػػؿ نػػكاقص فيػػو
التربكيػػة التػػي تحتػػاج  باعتبػػار أف المنػػاىج التعميميػػة أحػػد المقكمػػات الرئيسػػية لمعمميػػة، كتجديػػد كتنفيػػذ

 باستمرار إلى عمميات التعديؿ كالتطكير لتمبية الحاجات الفردية كاالجتماعية كالعممية.

 العوامل التي تساعد في عممية اإلثراء:

 :، كىي ( إلى ىذه العكامؿ435: 2001يشير كؿ مف األستاذ كمطر )

 اطالع المعمـ عمى مصادر إضافية غير الكتاب. .1

 ف في تصميـ العممية التعميمية.اشتراؾ المتعممي .2

 االطالع عمى أعماؿ المتعمميف األخرل. .3

 التفكير انبداعي كمراعاة الفركؽ الفردية. .4

 كمجاالتو خالؿ التدريب أثناء الخدمة.، أغراضو كأساليبو، فيـ المعمميف لإلثراء .5

 االتجاه انيجابي نحك التجديد كالتحديث. .6
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ؿ مػػف المعمػػـ كالمػػتعمـ يسػػاىماف بشػػكؿ كبيػػر فػػي أف كػػ، يالحػػظ مػػف العػػرض السػػابؽ لمعكامػػؿ
فييمػػا بعػػض الشػػركط لتحقيػػؽ نجاحيػػا فػػي زيػػادة فاعميػػة  يراعػػىكمػػا ، عمميػػة انثػػراء لتحقيػػؽ أىػػدافيا

 .المنياج

 مستويات اإلثراء:

 مسػػتكلك عمػػى أ، الدكلػػة مسػػتكل عمػػى ان عامػػ يكػػكف فقػػد، لمحاجػػة ان تبعػػ لإلثػػراء مسػػتكيات عػػدة ىنػػاؾ
 (433 – 432: 2001، )األستاذ كمطر .فردم كلمست عمى أك، محمي

 :العام اإلثراء -1

 تربػػكم عنصػر ندخػػاؿ الكطنيػة الحاجػػة نتيجػة، الشػػامؿ الكيػاف أك الدكلػػة مسػتكل عمػػى كيػتـ
، الخبػػراء بمسػػاعدة انثػػراء ىػػذا كيػػتـ، طػػارئ تغيػػر حػػدة أك،  خارجيػػة أك داخميػػة لتكصػػية أك،  جديػػد
 .لتعميميا عميماتت م  المدارس عمى الجيكد كتكزي 

 :المحمي اإلثراء -2

 تقػػكـ انثػػراء مػػف النػػكع ىػػذا كفػػي، معينػػة منػػاطؽفػػي  أك الدكلػػة مػػف محػػددة أقػػاليـ فػػي كيػػتـ
 جيكد خالؿ مفكضماف مثؿ ىذا النكع مف انثراء  لتنظيـ بالتعاكف المحمية كالتعميـ التربية مديريات
 ؛بسػػيطة مػػذكرات تعػػد كقػػد، الخدمػػة أثنػػاء تدريبيػػةال كالػػدكرات المحميػػة كالنشػػرات التربػػكييف المشػػرفيف

 .المادة معممي عمى تكزع انثراء كيفية لبياف

 :الفردي اإلثراء -3

 اسػػػتعداد كدكف،  المعممػػػيف مػػػف مجمكعػػػة بػػػيف مسػػػبؽ اتفػػػاؽو  دكف، الصػػػؼ حجػػػرة فػػػي كيػػػتـ
، التعميمية عمميةال في الفاقد كتقميؿ ـيالتعم كتفعيؿ بتفريد يتصؿ كىك، مكحد متفؽ إعداد كأ، عيجما
 مػف، المكضػكع ىػذا بػلثراء المتخصصػيف أك الخبػراء أك الطػالب بمشػاركة أك ان منفػرد المعمػـ عػدي كىنا
 .مطبكع كأ شفكم مكضكع أك محاضرة أك فيمـ خالؿ

إال أنو البد مف إشراؾ كالن مف المعمـ كالمتعمـ في ، كترل الباحثة أف تمؾ المستكيات مناسبة
 االكتفاء بالخبراء غير الممارسيف لممينة. كعدـ ،عممية انثراء
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 تطوير المنياج:

كتطكر: تحكؿ مف ، كرد في المعجـ الكجيز ة طكره: حكلو مف طكر إلى طكر: التطكير لغة
كيطمػؽ أيضػان عمػى التغيػر التػدريجي الػذم يحػدث فػي تركيػب المجتمػ  أك العالقػات ، طكر إلى طكر

 .أك النظـ أك القيـ السائدة فيوة

 رد في المنجد يعني )التغيير أك التحكيؿ مف حالة إلى أخرل(.ككما ك 

أمػػػا تطػػػكير المنيػػػاج يعنػػػي ةالتحسػػػيف كصػػػكالن إلػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرجػػػكة بصػػػكرة أكثػػػر 
 (17: 1995، )شكؽ .كفاءةة

( بأنو ة النمك الشامؿ لممنياج عبر مراحؿ منذ أف 184: 1997كيعرفو السكيدم كالخميمي )
بعد أف يككف قد ، صب  حقيقة كاقعة منفذة في الميداف عمى شكؿ منياج متكامؿيككف فكرة إلى أف ي

 .خض  لمتقكيـ كالمتابعةة

يػػتـ ، ( بأنػػو ةعمميػػة مػػف عمميػػات ىندسػػة المنيػػاج293: 2000أمػػا تعريػػؼ مرعػػي كالحيمػػة )
، ة أك تصػحي  نقػاط الضػعؼ فػي كػؿ عنصػر مػف عناصػر المنيػاجلجػفييا تدعيـ جكانب القػكة كمعا

كفػي كػؿ أسػاس مػف ، كفي كؿ عامؿ مف العكامؿ المػؤثرة فيػو كالمتصػمة بػو، كتقكيمان كتنفيذان  تصميمان 
 .أسسو كفي ضكء معايير محددة كطبقان لمراحؿ معينةة

( أف تطػػكير المنيػػاج ىػػك ةإعػػادة النظػػر فػػي جميػػ  عناصػػر 171: 2000كيػػرل مصػػطفى )
التػػي تتصػػؿ بػػالمنيج تػػؤثر فيػػو كتتػػأثر  مػػف األىػػداؼ إلػػى التقػػكيـ كمػػا يتنػػاكؿ جميػ  العكامػػؿ، المػنيج
 بوة.

( أف تطػػػكير المنيػػػاج ةعمميػػػة عقميػػػة منظمػػػة نحػػػداث 318: 2001كيػػػرل األسػػػتاذ كمطػػػر )
كأسػػػاليب ، تغيػػػران إيجابيػػػان فػػػي عناصػػػر المػػػنيج: األىػػػداؼ كالمعرفػػػة المنيجيػػػة كأنشػػػطة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ

كاندارة المدرسػػػية كانشػػػراؼ التربػػػكم ، ـكالعكامػػػؿ ذات الصػػػمة بػػػالمنيج مثػػػؿ: إعػػػداد المعمػػػ، التقػػػكيـ
 بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة بكفاءة كفاعمية كبطريقة اقتصادية في الكقت كالجيد كالكمفةة.
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( إلػػى أف تطػػكير المػػنيج ةعمميػػة يقصػػد بيػػا 585: 2001كأشػػار كػػالن مػػف مجػػاكر كالػػديب )
مػػف أجػػؿ ، خطػػة مدركسػػة إجػػراء تعػػديالت مناسػػبة فػػي بعػػض أك كػػؿ عناصػػر المػػنيج كبحالػػة كفػػؽ

 كرف  مستكاىاة.، تحسيف العممية التربكية

يػػتـ ، ( بػػأف تطػػكير المنيػػاج ةعمميػػة مػػف عمميػػات ىندسػػة المػػنيج218: 2003كيػػرل السػػر )
فييػػا تػػدعيـ جكانػػب القػػكة كمعالجػػة جكانػػب الضػػعؼ فػػي كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر المنػػاىج تصػػميمان 

 ساس مف أسسو كذلؾ في ضكء معايير محددة.ككؿ أ ،كفي كؿ عامؿ مؤثر، كتقكيمان كتنفيذان 

( تطػػكير المنيػػاج بأنػػو ةمجمكعػػة انجػػراءات التػػي 297: 2004كقػػد عرفػػو يػػكنس كآخػػركف )
تتـ بقصد إحداث تغيير كيفي في أحد مككنات المنيج أك بعضيا أك كؿ ىذه المككنات بقصد زيػادة 

ى مػ  بعػض التغيػرات كالمسػتجدات فاعمية ىذا المنيج في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو لجعمػو يتمشػ
طػػػكر كميػػػان كشػػػامالن فيسػػػمى كقػػػد يكػػػكف ىػػػذا الت، فػػػي مجتمػػػ  مػػػا أك مػػػ  بعػػػض المسػػػتجدات العالميػػػة

 كما قد يككف ىذا التطكر تدريجيان أك قد يككف فجائيانة.تطكيران، ك 

 كالمػنظـ المقصػكد الكيفػي التغييػرة  يعنػي المنيج تطكير أف( 138: 2006كعرفو بطانية )
 مسػػػتكل كرفػػ  المػػنيج تحػػديث إلػػى يػػؤدم كالػػذم، المػػنيج مككنػػات جميػػ  فػػي المربػػكف يحدثػػو مالػػذ

 " التعميمي النظاـ أىداؼ تحقيؽ في كفاءتو

كالكفاءة ، فالتطكير يقكـ عمى تحسيف مككنات المنياج كأساسياتو مف حيث الكفاءة كالفاعمية
يػػؽ األىػػداؼ التػػي تػػـ مػػف قبػػؿ القيػػاـ كتحق، تعنػػي الكصػػكؿ بػػالتعمـ إلػػى المسػػتكل التعميمػػي المطمػػكب

، كالفاعميػػة نيجػػاد صػػيغة لمتفاعػػؿ كالتعامػػؿ كالمشػػاركة أثنػػاء عمميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ، بعمميػػة التطػػكير
كينصػػب التطػػكير عمػػى جميػػ  ، بحيػػث يجػػد نفسػػو فػػاعالن قػػادران عمػػى مكاصػػمة الػػتعمـ كاالسػػتزادة منػػو

لػػذا فػػلف عمميػػة التطػػكير شػػاممة شػػمكؿ ، ككناتػػوجكانػػب المنيػػاج القػػائـ كال يقتصػػر عمػػى مكػػكف مػػف م
 (130: 2004، األىداؼ التي يتبناىا المجتم  كيسعى المنياج إلى تحقيقو. )عفانة كالمكلك

، كالنفسػػية االجتماعيػػة لمتغيػػرات ان كفقػػ المنػػاىج ىػػذه تحػػديث يعنػػي التعميميػػة المنػػاىج فتطػػكير
عػػادة كتحميميػػا المنػػاىج سػػةدرا يتطمػػػب كىػػذا،  المجتمػػ  بيػػا يمػػر التػػي كاالقتصػػادية  بشػػػكؿ بنائيػػا كا 

 مبػررات أبػرز مػف تعػد التػي االجتماعية لمتغيرات يستجيب أف يجب المناىج تطكير أف كما، مستمر
 (12: 2007، )النادم .لممنياج كالتغيير التطكير



 اإلطار النظري   
 

27 

 

 الفصل الثانً

كترل الباحثػة أف تطػكير المنيػاج عمميػة شػاممة لجميػ  مككنػات المنيػاج مػف أىػداؼ كطػرؽ 
إذ تطػػكير المنيػػاج مسػػئكلية ، حتػػكل كأنشػػطة كتقػػكيـ كمػػا أنيػػا عمميػػة جماعيػػة غيػػر فرديػػةككسػػائؿ كم

كيقكـ بيا األفراد كالجماعات  ، عامة تتكالىا المؤسسات التربكية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية
أم  كأيضػان تتميػز بأنيػا عمميػة ديناميكيػة، بتكميؼ مف تمؾ المؤسسات في ضكء فمسػفة تربكيػة جديػدة

كتتميػز بأنيػا فػي النيايػة ترفػ  كفايػة ، أف التغيير الذم يصيب أم عنصر يؤثر عمى باقي العناصػر
 .المنيج عمى كجو العمـك مف حيث تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

 الفرق بين اإلثراء والتطوير:

 يختمؼ انثراء عف التطكير في األمكر التالية:

 من حيث المتطمبات السابقة:  -أ

 (20: 1997، بينما التطكير يقـك عمى تقكيـ المنيج. )المكلك، قـك عمى تحميؿ المنيجفانثراء ي

 والشمولية والمحدودية: المحدودية حيثمن  -ب

 شػػػاممة عالجيػػػة عمميػػػة فيػػػك المػػػنيج أمػػػا تطػػػكير، األكؿ بالمقػػػاـ محػػػدكدة إف انثػػػراء عمميػػػة عالجيػػػة
لثغػػرات أك المظػػاىر التػػي تظيػػر فييػػا بعػػض فػػانثراء يتنػػاكؿ الجزئيػػات التػػي تكتشػػؼ فييػػا ا، كجذريػػة

لعؿ الشعكر بالحاجة المستمرة إلى إثراء المػنيج كسػد ثغراتػو كاسػتكماؿ نكاقصػو ، العيكب كالمشكالت
يشكؿ دعكة صريحة لممربيف إلى ضركرة تطكير المنيج الذم يتناكؿ الجذكر كاألسس كبالتالي يؤدم 

 (20: 1997، كل كطرائؽ تعميـ كتعمـ كتقكيـ. )المكلكإلى تغير أساسي في بنية المنيج أىدافان كمحت

 إلػػى يػػؤدم كبالتػػالي، كاألسػػس الجػػذكر يتنػػاكؿ( بػػأف ةانثػػراء 20: 1996كأكػػد ذلػػؾ ديػػاب )
 ة.كتقكيـ كتعميـ تٌعمـ كطرائؽ أىدافنا كمحتكل المنياج بنية في أساسي تغيير

 كاليقتصػر، المنيػاج عناصر جمي  عمى ينصب التطكير أف( ة 2: 1996كما يرل عفانة )
ى كيسػػع، المجتمػػ  يتبناىػػا التػػي األىػػداؼ شػػمكؿ شػػاممة التطػػكير عمميػػة فػػلف لػػذا، مككناتػػو أحػػد عمػػى

 جانػػب عمػػى تركػػز بحيػػث التطػػكير عمميػػة مػػف جزئيػػة انثػػراء عمميػػة تعػػد بينمػػا، تحقيقيػػا إلػػى المنيػػاج
 .ة المنياج عناصر مف كاحد
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 من حيث الجية المسئولة: -ج

( أف التطكير أعػـ كأشػمؿ مػف انثػراء باعتبػاره ميمػة تربكيػة 6: 1989ي )يرل بمقيس كشط
، كليا عدة مؤسسات ىامة كمؤسسات التربية كالمؤسسات االجتماعية كالمؤسسات االقتصادية، كبيرة

أك عمػى خمفيػة ، كيؤدييا األفراد بتكميؼ مف مؤسساتيا عمى ضكء سياسة التربية العامة في المجتمػ 
أمػا انثػراء فيػك عمميػة ، أك اسػتنادان إلػى مفيػكـ اننسػاف فػي ىػذا المجتمػ  أك ذاؾ، ةالمعرفة المنيجيػ

فردية يقكـ بو التربكيكف كأفراد كػالن فػي مكقػؼ مسػئكليتو كفػؽ تممسػيـ لمفجػكات التربكيػة أثنػاء عمميػة 
 التفاعؿ م  المنيج.

 ىػػؤالء أك الخبيػػر أك المشػػرؼ أك المعمػػـ بيػػا يقػػكـ محػػدكدة أكجماعيػػة فرديػػة عمميػػة فػػانثراء
 فػي تالميػذىـ كمػ  المنيػاج مػ  تعػامميـ أثنػاء في كالمشكالت لمثغرات استشعارىـ بحسب، مجتمعيف

 مسػئكلية التربػكم المنيػاج فتطػكير، فرديػة كليسػت شػاممة عمميػة فيي التطكير عممية أما، معينة بيئة
 كالجماعػات األفػراد بيػا كيقػكـ، كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التربكية المؤسسات تتكالىا عامة
 كاسػػتدعت المعرفػػة طبيعػػة أكعمػػى المجتمػػ  عمػػى طػػرأت أكمسػػتحدثة جديػػدة تربكيػػة فمسػػفة ضػػكء فػػي

 (20: 1996، . )ديابالتطكير

 من حيث الطريقة التي يتم بيا: -د

حػػػداث الزيػػػادات كانضػػػافات التػػػي تكمػػػؿ نػػػكاقص  فػػػانثراء يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ إغنػػػاء المنيػػػاج كا 
، بينمػػػا التطػػػكير يػػػتـ بأسػػػاليب مختمفػػػة منيػػػا انضػػػافة، تػػػـ اكتشػػػافيا بعػػػد تحميػػػؿ المػػػنيجمعينػػػة فيػػػو 

 (14: 2007، االستدالؿ... كغيرىا. )النادم، التعديؿ، الحذؼ

كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ىػػػذا االخػػػتالؼ إال أف كػػػؿ مػػػف انثػػػراء كالتطػػػكير يتنػػػاكؿ جميػػػ  عناصػػػر 
أسػاليب كأدكات التقػكيـ( كيػؤدم إلػى  –لتعمميػة الخبػرات التعميميػة ا –المحتػكل  –المناىج )األىداؼ 

انغناء في أم عنصر إلى التغيير في بقية العناصر ذات العالقة باعتبػار أف المػنيج بيػذا المفيػـك 
 (4: 1989، يشكؿ نظامان مفتكحان كمتكامالن. )بمقيس كشطي

كمػا ، ة لذلؾ أم تغيير يطرأ عمى أم مف عناصره يؤثر عمى العناصػر األخػرل ذات العالقػ
 يتأثر بيا سكاء كاف ىذا التغيير تطكيران أـ إثراء.
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 وىي:، تحدد الباحثة أىم الفروق بين اإلثراء والتطوير، من خالل ما سبقو 

 عمى تقكيـ المنياج. التطكير يقكـ بينما، المنياج تحميؿ عمى انثراء يقكـ .1

حداث، المنياج إغناءانثراء يقكـ عمى  .2  فيػو معينػة نػكاقص تكمػؿ يالتػ الزيادات كانضافات كا 
، الحػذؼ، انضػافة منيػا مختمفػة يػتـ بأسػاليب التطػكير بينمػا، المنيػاج تحميػؿ بعد اكتشافيا تـ

 .كغيرىا... أكاالستبداؿ التعديؿ

 .كجذرية شاممة عممية التطكير بينما، محدكدة عالجية عممية انثراء .3

 بمشػػاركة ان جماعيػػ تكػػكف كقػػد، رفكفأك المشػػ الخبػػراء أك لمعمػػـا بيػػا يقػػكـ انثػػراء عمميػػة فرديػػة .4
 كمؤسسػػات المختمفػػة المؤسسػػات شػػاممة تتكالىػا جماعيػػة عمميػػة التطػكير أمػػا، مجتمعػػيف ىػؤالء
 .كغيرىا التربية

ىج ضػػركرة مػػف ضػػركرات الحيػػاة اثػػراء المنػػإعمميػػة أف ، كيتبػػيف ممػػا عػػرض فػػي ىػػذا المحػػكر
الػػػػذم تميػػػػز بػػػػالتغير الثقػػػػافي ، يسػػػػعى إلػػػػى مكاكبػػػػة ركح ىػػػػذا العصػػػػر، المعاصػػػػرة فػػػػي أم مجتمػػػػ 

لػػى جانػػب تمبيػػة حاجػػة المتعممػػيف ، كالحضػػارم كالتػػراكـ المعرفػػي فػػي شػػتى ميػػاديف المعرفػػة كالعمػػـ كا 
 باستمرار في مكاكبة ما ىػك جديػد فػي العصػر الحػالي كالقػدرة عمػى التفاعػؿ مػ  بيئتػو كحػؿ مشػكالتو

 . كخاصة القضايا المائية، كقضاياه المختمفة

 التربية المائية :نيلمحور الثاا

كأىميػػػة ، كأىػػػدافيا، مفيكميػػػا: تناكلػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا المحػػػكر التربيػػػة المائيػػػة مػػػف حيػػػث
كعالقتيػػػا ، فػػػي المجتمػػػ  كمؤسسػػػات الدكلػػػة مكانتيػػػاك ، تضػػػمينيا فػػػي منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة

كأىػـ االتجاىػات  ،كعالقتيػا بمنػاىج الدراسػات االجتماعيػة، ككسػائط تقػديـ برامجيػا، بالقكانيف الدكليػة
 .الحديثة فييا

 مفيوم التربية المائية:

 كأىميا ما يمي :، راء المفكريف كالعمماء حكؿ مفيـك التربية المائيةآتعددت 
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التربيػػة المائيػػة بأنيػػا: ةالخبػػرات المتكاممػػة  (Andrews, 1992: 5-6) يعػػرؼ أنػػدركز
بيدؼ اكتسابيـ ، لتي يتـ تقديميا لممتعمميفكا، المستمدة مف المعرفة العممية المتصمة بالمكارد البيئية
كترشػػػيد اسػػػتيالؾ الميػػػاه كاسػػػتغالليا بشػػػكؿ ، سػػػمككيات ايجابيػػػة تسػػػاعدىـ فػػػي حمايػػػة البيئػػػة المائيػػػة

 .أفضؿة

سػػعي إلػػى اكتسػػاب يبأنيػػا: ةجيػػد تربػػكم مسػػتمر ( Amery, 1998: 2) كيعرفيػػا أميػػرم
كالحػد مػف ، ي حػؿ المشػكالت المائيػة القائمػةيـ فػتسػالتالميذ المعػارؼ كالميػارات كاالىتمامػات التػي 

 .حدكث مشكالت مائية في المستقبؿة

التربيػػػػة المائيػػػػة بأنيػػػػا: ةذلػػػػؾ الجيػػػػد ( 167: 1999 )كعرفػػػػت كػػػػؿ مػػػػف شػػػػياب كلطػػػػؼ اهلل
التربكم الػذم يبػذؿ لتنميػة المفػاىيـ كالميػارات كاالىتمامػات كاالتجاىػات كالقػيـ كالسػمككيات المرتبطػة 

كأسػػبابيا كعالقتيػػا بمػػا يعانيػػو ، ضػػايا المائيػػة مػػف حيػػث كصػػفيا الحػػالي كالمسػػتقبميكأىػػـ الق، بالميػػاه
 .المجتم  مف مشكالتة

( بأنيػػػا: ةذلػػػؾ الجيػػػد التربػػػكم المػػػنظـ المبػػػذكؿ لتنميػػػة 176- 175: 2000) زؽكعرفيػػػا ر 
القػرارات المفاىيـ كالميارات كالسمككيات كاالتجاىػات كالقػيـ المرتبطػة بالميػاه كقضػاياىا كذلػؾ التخػاذ 

كالعمؿ عمى من  ظيكر مشكالت مائية ، الكاعية المتصمة بنكعية القضايا كالمشكالت المائية القائمة
 .جديدةة

التربيػة المائيػة بأنيػا: ةالتربيػة التػي تسػعى ( Barratt, 2003: 4-5) ككمػا عرفػت باراتػت
عرفيػة كالمياريػة كالكجدانيػة كذلػؾ بتنميػة الجكانػب الم، إلى تحسيف عالقة أفراد المجتم  بمػكارد الميػاه

 .كالمساعدة عمى االستفادة منيا كتنمية مكاردىاة، كالمككنة كالسمككيات المحافظة عمى المياه

( التربيػػػػة المائيػػػػة بأنيػػػػا: ةمجمكعػػػػة المعػػػػارؼ كالمفػػػػاىيـ 10: 2005الجػػػػزار ) تبينمػػػػا عرفػػػػ
القػة بػيف الميػاه ككافػة أشػكاؿ عمػـ عمػى فيػـ العمكالميارات كاالتجاىات كالقػيـ التػي تسػاعد الطالػب ال

كاتخػػاذ القػػرارات المناسػػبة بشػػأف التعامػػؿ مػػ  الميػػاه ، الحيػػاة كاألنشػػطة البشػػرية عمػػى كككػػب األرض
 .كقضاياىا كاستخداميا بشكؿ يسيـ في حمايتيا كالحفاظ عميياة
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( بأنيا: ةمجمكعة مف المعارؼ كالمفاىيـ كالميػارات كاالتجاىػات 94: 2007كعرفيا عبده )
قيـ التي تساعد التمميذ عمى فيـ العالقة بيف الميػاه ككافػة أشػكاؿ الحيػاة ك األنشػطة البشػرية عمػى كال

كاتخاذ القرارات المناسبة بشأف التعامؿ م  المياه كقضاياىا كاستخداميا بشكؿ يسيـ ، كككب األرض
 .في حمايتيا كالحفاظ عميياة

معػػػارؼ كالمفػػػاىيـ كالميػػػارات ( بأنيػػػا: ةمجمكعػػػة مػػػف ال159: 2008كيؤكػػػد ذلػػػؾ عمػػػراف )
كاالتجاىات كالقيـ التي تساعد التالميذ عمى فيـ العالقة بيف المياه ككافػة أشػكاؿ الحيػاة عمػى سػط  

بمػا يسػيـ فػي ، كالتي تنظـ سػمككيـ كتمكػنيـ مػف التعامػؿ مػ  الميػاه كقضػاياىا كاسػتخداميا، األرض
 .فةحمايتيا كحؿ مشكالتيا كاستغالؿ مكاردىا بأفضؿ شكؿ ممك

( بأنيػػػػا: ةجيػػػػد تربػػػػكم مػػػػنظـ يسػػػػعى إلػػػػى اكتسػػػػاب التالميػػػػذ 36: 2010) فػػػػرج اهللكعرفيػػػػا 
كتمكػنيـ مػف التفاعػؿ مػ  البيئػة ، المفاىيـ المائية كالكعي المائي كالقيـ كالميارات التي تنظـ سػمككيـ

 .ممكفة بما يسيـ في حمايتيا كحؿ مشكالتيا كاستغالؿ مكاردىا بأفضؿ شكؿو ، المائية

( بأنيػػػا: ةمجمكعػػػة مػػػف المعػػػارؼ كالمعمكمػػػات كالميػػػارات 166: 2011ا عرفيػػػا طػػػو )كبينمػػػ
، كاالتجاىات كالقيـ تساعد الطالب عمى إدراؾ العالقة بيف المياه كأشكاؿ الحياة عمػى سػط  األرض

كتنظـ سمككيـ كتمكنيـ مف التعامؿ الرشػيد مػ  الميػاه كقضػاياىا كاسػتخداميا فػي الزراعػة كالصػناعة 
بمػػػا يسػػػيـ فػػػي حمايتيػػػا كالمحافظػػػة عمييػػػا كاسػػػتغالؿ مكاردىػػػا االسػػػتغالؿ ، امات المنزليػػػةكاالسػػػتخد
 .األمثؿة

 أنيا تتفؽ فيما يمي:بيمكف القكؿ ، لمتربية المائية  كبتحميؿ التعريفات السابقة

 أف التربية المائية جيد تربكم مخمص كمنظـ كمكجو نحك أفراد المجتم  .1

 .ى البيئة المائية مف حيث مكاردىا كمشكالتيا كقضاياىاتركز التربية المائية جيدىا عم .2

تعمؿ التربية المائية عمى تنمية الجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية المػؤثرة فػي سػمككيات  .3
 كالمتصمة بالتعامؿ الحكيـ م  المياه، أفراد المجتم 

، الميػػػاه كقضػػػاياىاتسػػػاعد التربيػػػة المائيػػػة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات المناسػػػبة بشػػػأف التعامػػػؿ مػػػ   .4
 كاستخداميا بشكؿ يسيـ في حمايتيا كالحفاظ عمييا
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، أف غايػػػػػة التربيػػػػػة الماشػػػػػية ىػػػػػي المسػػػػػاعدة فػػػػػي حػػػػػؿ مشػػػػػكالت الميػػػػػاه كاسػػػػػتثمار مكاردىػػػػػا .5
كخاصػػة مػػف خػػالؿ تنميػػة الػػكعي المػػائي كميػػارات التعامػػؿ ، كاسػػتغالليا االسػػتغالؿ األمثػػؿ

 تخداـ الرشيد في المجاالت المختمفة.كاستخداميا االس، الجيد م  المكارد المائية

كفػػي ضػػكء ذلػػؾ يمكػػف تعريػػؼ التربيػػة المائيػػة بأنيػػا: ةكػػؿ مجيػػكد أك نشػػاط مقصػػكد كغيػػر 
التي تمكنو مف إدراؾ أىمية المياه كالمحافظة ، كجسديان  كانفعاليان  يؤثر في تككيف الفرد فكريان ، مقصكد
 .مشكالت المياه في مجتمعوكالمشاركة في اقتراح أفضؿ الحمكؿ المناسبة ل، عمييا

 أىداف التربية المائية:

ديػػػد حلػػػكحظ عمييػػػا أنيػػػا اىتمػػػت بت، مػػػف خػػػالؿ االطػػػالع عمػػػى األدبيػػػات كالدراسػػػات السػػػابقة
سكاء كاف المستيدؼ ىك التمميذ أك المعمـ أك أفراد ، األىداؼ التي تسعى التربية المائية إلى تحقيقيا

 المجتم  أك المجتم  كمو.

أفة بػرامج التربيػة المائيػة تسػعى إلػى تنميػة ( Andrews, 1995: 56-58) فيػرم انػدركز
النظـ البيئية المرتبطػة ، كالمرتبط بالمجاالت ا تية: عمـ الماء، الحقائؽ كالمفاىيـ لدل أفراد المجتم 

ة إدار ، مصادر تمكيث المياه، تقييـ انسراؼ كالترشيد في استيالؾ المياه، كمية كنكعية المياه، بالماء
 التعاكف الحكيـ م  المياهةك ، المياه

أف ةاكتسػػاب التالميػػذ المفػػاىيـ المائيػػة المرتبطػػة ( Brody, 1995: 20) كيؤكػػد بػػركدم
أىػػـ أىػػداؼ التربيػة المائيػػة التػي ينبغػػي أف تكضػػ  ، بالميػاه كظاىرتيػػا كقضػاياىا كمشػػكالتيا كحمكليػا

ية المائية إلى تربية المعارؼ كالمفاىيـ لدل في االعتبار عند بناء المناىج الدراسية. كما تيدؼ الترب
كذلػػؾ لتحفيػػزىـ عمػػى المشػػاركة الفاعمػػة فػػي التعامػػؿ الحكػػيـ مػػ  ، التالميػػذ فيمػػا يتعمػػؽ بالبيئػػة المائيػػة

حيػػث يسػػاعد اكتسػػاب األفػػراد لممفػػاىيـ المائيػػة فػػي تحسػػيف قػػدرتيـ عمػػى فيػػـ البيئػػة ، المػػكارد المائيػػة
كتنميػػػة ىػػػذه ، لتعػػػرؼ عمػػػى أسػػػاليب التعامػػػؿ الرشػػػيد مػػػ  مكاردىػػػاا، كتقييميػػػا بشػػػكؿ شػػػامؿ، المائيػػػة

كالتكصػػػؿ إلػػػى ، المفػػػاىيـ تنمػػػك القػػػدرة عمػػػى فيػػػـ قضػػػايا الميػػػاه كمشػػػكالتيا كالمخػػػاطر التػػػي تكاجييػػػا
 أساليب معالجتياة.
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فػي  ميمػان  أف ةلمتالميذ دكران ( Andrews&Jelchick, 1999: 5) يرم أندركز ك جيمشيؾك 
كذلػػػػؾ إذا كضػػػػعنا فػػػػي ، باعتبػػػػارىـ أعضػػػػاء فػػػػي المجتمػػػػ  كقػػػػادة المسػػػػتقبؿ، يػػػػةحمايػػػػة المػػػػكارد المائ

كمنيػا ، االعتبار ما لدل التالميذ مف قدرات كطاقات يمكف تنميتيػا بمػا يحقػؽ أىػداؼ التربيػة المائيػة
 اكتساب التالميذ المفاىيـ المائية الرئيسية المتعمقة بالقضايا ا تية:

 .خدامات اننساف كجمي  الكائنات الحيةأىمية المياه األمف كالصال  الست .1

 .تأثير الماء عمى كؿ المكارد الطبيعية كتأثير األنشطة البشرية عمى مصادره .2

 .كأساليب حماية ىذه المكارد، تتميز مصادر تمكيث كاستنزاؼ المكارد المائية .3

معرفػة لكػف ال، التربيػة المائيػةيؤكد أف المعرفة مف أىـ مستكيات أىػداؼ ، مما عرض سابقان ف
، كالبيئػػة المائيػػة بكجػػو خػػاص، عمػػى حمايػػة بيئتػػو بكجػػو عػػاـ ىا ال يمكػػف أف تبنػػي إنسػػانا قػػادران دكحػػ

ريف ثفقػد أشػارت كػا، كاألمر يحتاج لمعديد مف الميارات المتصمة بالتعامؿ الحكػيـ مػ  المػكارد المائيػة
المتعممػػيف ميػػارات  إلػى أف ةبػػرامج التربيػػة المائيػة تيػػتـ باكتسػاب (Katrenpoulin, 1992) بػكليف

دارة المكارد المائية كحسف استغالليا، العمؿ البيئي كميارات البحػث ، ككذلؾ حؿ المشكالت البيئية كا 
كمػػا تيػػتـ باكتسػػاب المتعممػػيف ميػػارات تقػػكيـ ، كاالستقصػػاء كتطبيػػؽ النتػػائج بمػػا يفيػػد البيئػػة المائيػػة

 األحداث كالظاىرات المائية كأساليب التعامؿ م  المياهة.

عمى ةأىمية اكتساب التمميذ لمميارات المتصػمة  (Brody, 1995: 22-23) كيؤكد بركدم
إذ أنيػػا لالميػػاراتل تعػػد التطبيػػؽ العممػػي بمػػا تعممػػو التمميػػذ مػػف مفػػاىيـ ، بالتعامػػؿ الحكػػيـ مػػ  الميػػاه

 مائية مثؿ المحافظة عمى المياه كترشيد استخدامياة.

كفػػي ، االسػػمي لفمسػفتيا كىػك حمايػػة المػكارد المائيػةكمػا تيػتـ التربيػة المائيػػة بتحقيػؽ اليػدؼ 
فػي  أساسػيان  أف ةحمايػة المػكارد المائيػة يعػد ىػدفان  (Voss, 2002shila) ضػكء ذلػؾ تػرل شػيالفكس

بػػػرامج التربيػػػة المائيػػػة عػػػف طريػػػؽ تنميػػػة ميػػػارات الكقايػػػة مػػػف المشػػػكالت التػػػي تكاجػػػو البيئػػػة النيريػػػة 
ككػذلؾ بتنميػة ، ممكارد المائية بما يحقؽ تنميتيػا كتحسػيف نكعيتيػاكميارات اندارة الفاعمة ل، كالبحرية

كتنميػػػػة ميػػػػارات صػػػػيانة البيئػػػػة ، ميػػػػارات اسػػػػتعماؿ التقنيػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي ترشػػػػيد اسػػػػتيالؾ الميػػػػاه
 كتطبيقاتيا في الحياة اليكميةة.
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، ان كالتربيػػػة المائيػػػة خصكصػػػ، كمػػػا يعػػػد التقػػػكيـ مػػػف األىػػػداؼ العاميػػػة لمتربيػػػة البيئيػػػة عمكمػػػان 
لػذا ينبغػي أف تيػدؼ التربيػة المائيػة إلػى تنميػة القػدرات ، مف أبعاد التربية البيئيػة ميمان  باعتبارىا بعدان 

أك التي تتناكؿ الممارسات الشخصية فػي اسػتخداـ الميػاه ككػذلؾ الممارسػات ، التقكيمية لدل التالميذ
رات التػػػي يتخػػػذىا صػػػناع القػػػرار كتقيػػػيـ انجػػػراءات كالقػػػرا، ثارىػػػا عمػػػى الميػػػاه كمكاردىػػػاآالحككميػػػة ك 

 بخصكص البيئة المائية كمشكالتيا.

بعػػض أسػاليب التقػػكيـ التػػي ينبغػي عمػػى المتعممػػيف إلػػى ( 1994) ريف بػكليفثفقػد أشػػارت كػػا
اكتسػػابيا كاسػػتخداميا فػػي أنشػػطتيـ الحياتيػػة ل كأىػػداؼ تسػػعى التربيػػة المائيػػة إلػػى تحقيقيػػا ل كىػػذه 

 األساليب ىي: 

 .بديمة لممشكالت المائيةتقييـ الحمكؿ ال .1

 .تمييز القيـ المتصمة بتمؾ الحمكؿ كالتي ينبغي عمى أفراد المجتم  االنصياع ليا .2

 .تقييـ التأثيرات البيئية كاالجتماعية لمحمكؿ البديمة .3

كالتػي تتعػارض مػ  المحافظػة عمػى الميػاه كاسػتراتيجيات ، تعديؿ القيـ التي يؤمف بيػا األفػراد .4
 .حمايتيا

 .يرات الحادثة في كمية كنكعية المياهتقييـ التغي .5

تقيػػيـ أثػػر نقػػص المعرفػػة كالسػػمككيات الخاطئػػة نحػػك الميػػاه عمػػى التغيػػرات السػػمبية فػػي كميػػة  .6
 .كنكعية المياه

 .تقييـ التغيرات البيئية الناتجة عف التغيير السمبي في كمية كنكعية المياه .7

كالتػػي سػػببت التغيػػرات ، كتمكيثيػػا تحميػػؿ المعتقػػدات كالقػػيـ المػػؤثرة عمػػى انسػػراؼ فػػي الميػػاه .8
 .المائية السمبية

كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف تحقيػػؽ المشػػاركة الفعميػػة لمتمميػػذ فػػي حػػؿ كعػػالج المشػػكالت المائيػػة أك 
ككػػػذلؾ اتخػػػاذ القػػػرارات المناسػػػبة بشػػػأف اسػػػتراتيجيات إدارة الميػػػاه كصػػػيانتيا أك ، المسػػػاعدة فػػػي حميػػػا

مقيػػاـ بفعاليػػات المكاطنػػة فػػي القضػػايا كالمشػػكالت المائيػػة ككػػذلؾ إتاحػػة الفرصػػة لمتمميػػذ ل، اسػػتثمارىا
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كمػػػا مػػػف أىػػػدافيا تنميػػػة الميػػػارات العقميػػػة ، يعػػػد مػػػف أىػػػـ أىػػػداؼ التربيػػػة المائيػػػة، التػػػي تكاجػػػو بيئتػػػو
 إذ تتصؿ ىذه الميارات بما يمي:، كالعممية كاالجتماعية كاألكاديمية

 مجاالت دراسة المياه كالظاىرات المائية المختمفة .1

كترشػيد ، مثػؿ ميػارات: المحافظػة عمػى الميػاه مػف التمػكث، االت اسػتخداـ المػكارد المائيػةمج .2
 كالمحافظة عمى المياه مف انىدار.، استيالؾ المياه العذبة

مثػػؿ: ميػارة اتخػاذ القػػرار المتصػؿ بالمحافظػة عمػػى ، مجػاالت الكقايػة مػػف المشػكالت المائيػة .3
 تصرؼ حياؿ ظيكرىا.ميارة تكق  المشكالت المائية كال، المياه

كجمػػػػ  ، مثػػػػؿ: ميػػػػارة إدراؾ المشػػػػكمة كتحديػػػػدىا، مجػػػػاالت عػػػػالج كحػػػػؿ المشػػػػكالت المائيػػػػة .4
، كاقتػػراح الحمػػكؿ المناسػػبة ليػػا، المعمكمػػات عنيػػا كتنظػػيـ تمػػؾ المعمكمػػات كتبكيبيػػا كتحميميػػا

 ككض  الخطط لتنفيذ تمؾ الحمكؿ.

أف بػرامج التربيػة المائيػة ة(,2004Siemer: 19 - 18) ريكعمػى صػعيد أخػر إذ يػرل سػيم
ككػػػذلؾ قػػػيميـ كنكايػػػاىـ كسػػػمككياتيـ ، تصػػػمـ لمتػػػأثير عمػػػى المعتقػػػدات الراسػػػخة فػػػي عقػػػكؿ التالميػػػذ

بحيػػػث تعمػػػؿ ىػػػذه البػػػرامج عمػػػى تغييػػػر ىػػػذه السػػػمككيات غيػػػر ، المتعمقػػػة بالقضػػػايا المائيػػػة المختمفػػػة
ئيػة بتنميػة الحػس البيئػي كالفيػـ العميػؽ كمػا تيػتـ التربيػة الما، الرشيدة في التعامؿ م  المكارد المائيػة

 لمقضايا المائية المختمفة كالذم يكلد االلتزاـ األخالقي بحماية المكارد البيئيةة.

كترجمة ىذا الكعي إلى مجمكعة مػف ، لذا فلف تنمية الكعي المائي لدل جمي  أفراد المجتم 
ي تسػعى التربيػة المائيػة إلػى تحقيقيػا السمككيات المرشدة لممياه كالمحافظة عمييا: مف أىـ أىداؼ الت

 بدأ مف التعميـ االبتدائي كحتى التعميـ الجامعي.، في المراحؿ التعميمية المختمفة

( أف ةالتربيػػػػة 161 :1999)لطػػػػؼ اهلل كناديػػػػة سػػػػمعاف  شػػػػياب كتؤكػػػػد منػػػػى عبػػػػد الصػػػػبكر
، ف نقطػة المػػاء غاليػػةكذلػػؾ بالتكعيػة بػػأ، المائيػة تسػػعى إلػى تنميػػة الػػكعي المػائي لػػدل أفػراد المجتمػػ 

كا ثار ، ككذلؾ التكعية بطرؽ معالجتيا كاختبارىا، كعمينا أف نتعامؿ معيا بمفيكـ مختمؼ مما سبؽ
مػف أنػو يمكػف عػف طريػؽ  انطالقػان ، كترشيد استيالكيا كالحد مػف تمكثيػا، الصحية الناتجة عف تمكثيا

كالػػدرؾ لظركفيػػا كالػػكعي بمػػا يكاجييػػا مػػف ، التربيػػة المائيػػة إعػػداد اننسػػاف المػػتفيـ لمكاردنػػا المائيػػة
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يجابيػػة فػػي معالجػػة ىػػذه المشػػكالت مشػػكالت كمػػا يتيػػددىا مػػف أخطػػار ك القػػادر عمػػى المسػػاىمة ان
 كالحد مف تمؾ األخطار.

يالحظ أف التربيػة المائيػة تسػعى إلػى تحقيػؽ أىػدافيا ، مما ذكر في العرض السابؽ كانطالقان 
الثالثة المككنػة لمفػرد كالمتمثمػة فػي الجانػب العرفػي كالكجػداني  بؿ في الجكانب، ليس في جانب كاحد

 (45 -43: 2010، فرج اهلل) تالي:كيمكف تفصيميا عمى النحك ال، كالميارم

 : األىداف المتصمة بتنمية الجانب العرفي لدى التالميذ:أولً 

  كخاصػػة نظػػران ألىميػػة الميػػاه كمصػػادرىا كمػػا تكاجيػػو مػػف مشػػكالت تيػػـ كافػػة أفػػراد المجتمػػ
لفئػػػة التػػي يجػػػب تنميػػػة معارفيػػا كمفاىيميػػػا المتصػػػمة اتمػػؾ ، التالميػػذ فػػػي مختمػػؼ المراحػػػؿ التعميميػػػة

بالمكارد المائية بشكؿ يجعميـ قادريف عمى التفاعؿ انيجػابي مػ  بيئػتيـ المائيػة مػ  المحافظػة عمييػا 
 كالتصدم لمشكالتيا.

 ل :إوفي ضوء ذلك يمكن القول أن التربية المائية تيدف 

ككػػذلؾ العالقػػات ، اكتسػػاب التالميػػذ الحقػػائؽ كالمفػػاىيـ كالتعميمػػات المتصػػمة بػػالمكارد المائيػػة .1
 .التي تربطيا بالمكارد البيئة األخرل

 .تكضي  أىمية المياه كمكاردىا بالنسبة لإلنساف كالكائنات الحية األخرل .2

 .التعرؼ عمى مصادر المياه في البيئة ككيفية االستفادة منيا .3

 .كأساليب تنميتيا، ؼ عمى مقكمات الثركات المائيةالتعر  .4

 .التعرؼ عمى أساليب كطرؽ ترشيد كاستيالؾ المكارد المائية .5

 .التعرؼ عمى أساليب حماية المكارد المائية مف التمكث .6

 .التعرؼ عمى أىـ المشكالت التي تتعرض ليا المكارد المائية .7

بة لممشػػكالت التػػي تتعػػرض ليػػا المػػكارد اكتسػػاب التالميػػذ القػػدرة عمػػى اقتػػراح الحمػػكؿ المناسػػ .8
 .المائية

 .استنتاج المخاطر كالمشكالت التي تصيب المجتم  نتيجة ىذا التمكث .9
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 .تكضي  دكر اننساف في حؿ المشكالت المائية المختمفة .10

اكتسػػاب القػػدرة عمػػى تقػػكيـ القػػرارات التػػػي يتخػػذىا صػػناع القػػرار بخصػػكص المػػكارد المائيػػػة  .11
 كمشكالتيا.

ف مػ، يػؽ ىػذه األىػداؼ الرفيعػة عػف طريػؽ تنميػة المفػاىيـ المائيػة بشػكؿ تػدريجيكيمكف تحق
منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة كمنػػػاىج : مثػػػؿ، ليػػا الؿ المنػػاىج الدراسػػية التػػي تتخػػػذ البيئػػة ميػػدانان خػػ

 العمـك كالتربية البيئية.

 :النفعالي( لدى التالميذ) : األىداف المتصمة بتنمية الجانب الوجدانيثانياً 

إف تنمية الجكانب الكجدانية لتحقيؽ أىداؼ التربية المائية ال يقؿ أىميػة عػف تنميػة الجكانػب 
كتككيف القيـ لدل ، إذ برامج التربية المائية تسعى إلى تنمية االتجاىات االيجابية نحك المياه، العرفية

يػػة المػػكارد المائيػػة كالمشػػاركة مػػ  ا خػػريف فػػي حما، ليسػػاعدىـ عمػػى الحفػػاظ عمػػى الميػػاه ؛التالميػػذ 
 كصيانتيا.

الصػػال  القػػادر عمػػى االسػػتفادة مػػف بيئتػػو  مػػكاطففالجكانػػب الكجدانيػػة تحقػػؽ ىػػدؼ تنشػػئة ال
ليا يتطمػب عمينػا االىتمػاـ بتنميػة الجكانػب الكجدانيػة لػدل ، أمثؿ المائية كالمستغؿ لمكاردىا استغالالن 

 ما يمي:، األفراد. كمف أىـ ىذه الجكانب

 المائي لدل التالميذ: تنمية الكعي -1

المػػكارد باعتبارىػا أكؿ خطػكة فػي تنميػة االتجاىػات كالقػيـ المائيػة كالميػكؿ كاالىتمامػات نحػك 
يػػا: أنػػكاع المػػكارد المائيػػة كالمشػػكالت ب لتالميػػذاكمػػف القضػػايا التػػي تتطمػػب أف ينمػػك كعػػي ، المائيػػة

 ىذه المكارد كاالستفادة منيا. الحاضرة كالمستقبمية التي تكاجييا كأساليب حمايتيا كطرؽ تنمية

 تككيف االتجاىات المرغكب فييا نحك المياه:  -2

 .حماية المكارد المائية ىذا كمو مف االتجاىػات االيجابيػة، كاالستغالؿ الرشيد لممكارد المائية
أمػػا مػػف االتجاىػػات السػػمبية التػػي تسػػعى التربيػػة المائيػػة إلػػى تحقيقيػػا: االتجػػاه المضػػاد نحػػك تمػػكث ك 
االتجاه المضػاد نحػك انخػالؿ بمقكمػات ، االتجاه المضاد نحك استنزاؼ المياه العذبة، كارد المائيةالم

 التكازف في البيئة المائية.



 اإلطار النظري   
 

38 

 

 الفصل الثانً

 تنمية الميكؿ كاالىتمامات نحك المياه لدل التالميذ -3

 تنمية القيـ المرغكب فييا لدل التالميذ:  -4

كتنمػػي ، ي حممػػة المػػكارد المائيػػة كصػػيانتيالككنيػػا تكجػػو الفػػرد إلػػى المشػػاركة مػػ  ا خػػريف فػػ
ككذلؾ المسؤكلية نحػك عػالج المشػكالت التػي ، شعكره بالمسئكلية نحك البيئة المائية التي يعيش فييا

 قد تنتج مف االستخداـ غير الرشيد لو.

 تنمية العمؿ االيجابي نحك االستغالؿ األمثؿ لممكارد المائية كحمايتيا -5

ككػػػذلؾ المسػػػؤكلية نحػػػك عػػػالج ، ؤكلية نحػػػك البيئػػػة المائيػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػاتنميػػػة شػػػعكره بالمسػػػ -6
 المشكالت التي قد تنتج مف االستخداـ غير الرشيد ليا.

 ية الجانب المياري لدى التالميذ:: األىداف المتصمة بتنمثالثاً 

ت كالقيـ تيدؼ التربية المائية إلى جانب المفاىيـ كالمعارؼ المائية كالكعي المائي كاالتجاىا
دارة المػػػكارد  المرغػػػكب فييػػػا إلػػػى اكتسػػػاب التالميػػػذ ميػػػارات العمػػػؿ البيئػػػي كحػػػؿ المشػػػكالت البيئيػػػة كا 

كالحفػاظ عمييػا مػف ، بيدؼ حماية المكارد المائية كتنميتيا، البيئية كأساليب التعامؿ الحكيـ م  المياه
 اليدر كالتسرب كالتمكث.

 يمكف تصنيفيا عمى نكعيف أساسييف:، ئية إلى تحقيقياكمف أىـ الميارات التي تسعى التربية الما

 والمتمثمة في:، ميارات عقمية: التي تتصل بالجوانب العقمية المتصمة بالموارد المائية -1

 ميارات مالحظة الظكاىر كالمكارد المائية -

 تفسير مشكالت المكارد المائية في البيئة التي يعيش فييا الطالب -

 ؽ كالخركج منيا بمفاىيـ كتعميمات تسيـ في حؿ المشكالت المائيةاستقرار كاستنتاج الحقائ -

ميارة تصنيؼ المعمكمات التي يجمعيا عف البيئة المائية مػف حيػث مكاردىػا كالكائنػات التػي  -
 كالكائنات التي تعتمد عمييا كالمشكالت التي تظير منيا ، تعيش فييا

يـ فػػي حػػؿ مشػػكالتيا كتنميػػة مكاردىػػا ميػػارات اتخػػاذ القػػرارات التػػي تفيػػد البيئػػة المائيػػة كتسػػ -
 كاستغالؿ ثركتيا كميارة حؿ المشكالت التي قد تحدث في البيئة المائية

 ميارة البحث العممي في البحث عف مشكالت المياه كمحاكر ىذه المشكالت كأساسيتيا  -
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 ميارة المناقشة في القضايا المتعمقة بالمياه. -

 :والتي تتمثل في، حكيم مع موارد المياهميارة عممية: التي تتصل بالتعامل ال -2

 .ميارة ترشيد استيالؾ المكارد المائية -

 .ميارة الكقاية مف الممكثات  -

 .ميارات التنقية اليدكية لممياه -

 .ميارات حفظ كصيانة نظـ نقؿ كتكزي  المياه -

 .ميارات مقاكمة الممكثات المائية -

، المياريػة(ك ، الكجدانية، عرفيةمال) ثالثةأف تنمية الكعي المائي بأبعاده ال، كنستنتج مما سبؽ
كىػك يمثػػؿ فػي إدراؾ الفػرد لممشػػكمة المائيػة مػػف ، تعػد ىػدفا أساسػػيا تسػعى التربيػػة المائيػة إلػى تحقيقػػو
كأسػاليب التعامػؿ ، كتػأثير اننسػاف فييػا كتػأثره بيػا، حيث حجميا كأسبابيا كأبعادىا ككيفية مكاجيتيػا

تيالكيا كالحفاظ عمييا بشكؿ يسم  باستمرار منفعتيا ألقصى حد كدكره نحك ترشيد اس، الحكيـ معيا
 ممكف.

 أىمية تضمين التربية المائية في مناىج الدراسات الجتماعية:

كقػد تكػكف ، يمارس األفراد العديػد مػف السػمككيات كالتصػرفات نحػك البيئػة التػي يعيشػكف فييػا
 .ال يمكف ضبط ىذه التصرفات إال بالتربية مذلؾف ؛عمى البيئة تؤثر خطران قد  ىذه السمككيات سمبية 

التربيػػة إحػػدل الكسػػائؿ الفعالػػة فػػي تنميػػة سػػمكؾ الفػػرد بمػػا يتماشػػى مػػ  أىميػػة صػػيانة تعػػد ك 
بؿ كمسػاىمتيـ ، البيئة الذم يدفعيـ إلى احتراـ القكانيف القائمة بكازع داخمي فييـ كبرغبة مف أنفسيـ

 .لذلؾ في تطكير ىذه القكانيف أيضا إذا دعت الحاجة

كمكاردىػػػا المائيػػػة بصػػػفة خاصػػػة مسػػػألة تربكيػػػة ، يعػػػد المحافظػػػة عمػػػى البيئػػػة بصػػػفة عامػػػةك 
لما تقكـ بو العممية التعميمية مف دكر ميـ في تنمية سمكؾ الفرد بما يتمشى م   بالدرجة األكلى نظران 

 .كضركرة المحافظة عمييا كصيانة مكاردىا، أىمية المياه في حياة اننساف
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ة تقػديـ بػرامج التربيػة المائيػة مػف خػالؿ كسػائط التربيػة النظاميػة كالكسػائط غيػر كمف األىميػ
 فمػـ تعػد التربيػة المائيػة متطمبػان ، كلكف لكػؿ شػرائ  المجتمػ ، فيي ميمة ليس فقط لممتعمميف، نظامية

لتفػػاقـ  نظػػران ، فػػي الكقػػت الحاضػػر ممحػػان  كلكػػف أصػػبحت مطمبػػان ، مػػف متطمبػػات التربيػػة المسػػتقبمية فقػػط
 لمشكالت المائية كتأثيرىا المباشر عمى جمي  مناشط الحياة.ا

تضػػػميف محتػػػكل الجغرافيػػػا  ة ( أفTilbury& William, 1997) كتؤكػػػد تمبػػػكرم ككلػػػيـ
دارة مكاردىػا كترشػيد  المدرسية بالقضايا كالمكضػكعات البيئيػة يسػيـ فػي تعمػـ أسػاليب حمايػة البيئػة كا 

قػػػكؼ عمػػػى أسػػػباب مشػػػكالتيا كالتػػػأثيرات المحتممػػػة ليػػػذه اسػػػتيالؾ ثركاتيػػػا كاستكشػػػاؼ طبيعتيػػػا كالك 
 .ةالمشكالت عمى المستكل المحمي كالعالمي

كمنيػا ، كيمكف حصر العائد التربكم مػف تضػميف أبعػاد التربيػة المائيػة فػي المنػاىج الدراسػية
 ( 51 – 46 :2010، فرج اهلل) مناىج الدراسات االجتماعية في النقاط ا تية:

 متعددة من الوعي لدى التالميذ:ع تنمية أنوا -1

يمكػػف أف ينمػػك لػػدل التالميػػذ مػػف خػػالؿ تقػػديـ بػػرامج التربيػػة المائيػػة مػػف الػػكعي مثػػؿ الػػكعي 
لطبيعػػػة  متفيمػػػان  المػػػائي كالكقػػػائي كاألمػػػاني كالجمػػػالي.....ال  لػػػدل اننسػػػاف الػػػذم يجعػػػؿ منػػػو كاعيػػػان 

لمحفػػػاظ عمػػػى المػػػكارد المائيػػػة مػػػف التمػػػكث المػػػكارد المائيػػػة كالقػػػادر عمػػػى اسػػػتخداـ العمػػػـ كالتكنكلكجيػػػا 
كانىػػدار كالمػػدرؾ كالمتحسػػب لمظػػركؼ الراىنػػة كمػػا يمكػػف أف تكاجػػو ىػػذه المػػكارد فػػي المسػػتقبؿ مػػف 

 تمؾ المشكالت. حؿكما يمكف أف تنمي الدكاف  انيجابية في ، مخاطر كمشكالت

كػػذلؾ ، ربيػػة الكقائيػػة( أفةالتربيػػة المائيػػة بعػػد ميػػـ مػػف أبعػػاد التgilt, 2003) يؤكػػد جميػػتك 
أك سػابؽ أك ، فمشكالت المياه ك قضػاياىا ال تقتصػر عمػى إقمػيـ معػيف دكف غيػره، التربية المستقبمية

كمػػا يعػػد تػػدعيـ الػػكعي األمػػاني ، لكػػف تمتػػد آثارىػػا إلػػى كػػؿ أقػػاليـ العػػالـ فػػي كػػؿ األكقػػاتك ، الحػػؽ
، ك تقميػػؿ الحػػكادث المتصػػمة بيػػاالمتصػػؿ باسػػتخدامات الميػػاه ك األسػػاليب ا منػػة فػػي التعامػػؿ معيػػا 

 إحدل النتائج التي يمكف أف تحققيا برامج التربية المائيةة.
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تنمية ميارات ترشيد استيالك المياه و الحفاظ عمييا من عوامل التموث الناتجة مةن األنشةطة -2
 البشرية:

، نىػػدارفظػػة عمييػػا مػػف سػػمككيات اتيػػتـ التربيػػة المائيػػة فػػي ترشػػيد اسػػتخداـ الميػػاه ك المحا
كمػا تػزكدىـ بالمعرفػة ك الميػارات التػي ، ذلؾ باكتساب األفراد لمسمككيات المرغكب فييا نحك الميػاهك 

 يمكف تطبيقيا في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعامؿ م  المكارد المائية ك استثمارىا ك حسف إدارتيا.

امج التربيػػة المائيػػة تفيػػد فػػي أفةبػػر ( 48: 2010) عػػف فػػرج اهلل نقػػالن  Berlet إذ أكػػدت دراسػػة برليػػت
 .ك الكقاية مف األمراض التي تصيب الفرد مف المياه الممكثةة، تحسيف ميارات استعماؿ المياه

 الحفاظ عم  صحة اإلنسان والكائنات الحية: -3

كىػػػك المحافظػػػة عمػػػى حيػػػاة المػػػكاطنيف مػػػف ، تسػػػعى التربيػػػة المائيػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ ىػػػدؼ ميػػػـ
 بسبب تمكث المكارد المائية.المخاطر التي قد تكاجييـ 

( ةأف ىنػػػاؾ عالقػػػة بػػػيف مػػػا يتعممػػػو Sogita, 2004 ،2004)فقػػػد أكػػػدت دراسػػػة سػػػكجيتا
كأكصػت ، مػراض التػي تصػيبيـاألطفاؿ عف المياه كمعتقداتيـ السػائدة بيػنيـ عػف المػكارد المائيػة كاأل

تكاجو مشكالت مائية كمية  الدراسة بضركرة أف تقدـ برامج التربية المائية ليطفاؿ في المناطؽ التي
 .لتكعيتيـ بمخاطر استعماؿ الماء الممكثة، أك نكعية

 تييئة الفرص لمتالميذ لتطبيق ما تعمموه في بيئتيم الحالية: -4

بػػؿ تسػػعى إلػػى تنميػػة ، ال تكتفػػي بػػرامج التربيػػة المائيػػة بتنميػػة المفػػاىيـ المائيػػة لػػدل التالميػػذ
مائية بشكؿ يسػم  لممعمػـ بتطبيػؽ مػا تعممػو داخػؿ المدرسػة فػي ميارات التعامؿ الحكيـ م  المكارد ال

كيجب عمى المعمـ أف يشج  تالميذه عمى ، البيئة المحيطة أثناء ممارستو اليكمية م  المكارد اليكمية
داخػؿ المدرسػة فػي سػكاء كػاف ىػذا التطبيػؽ ، تطبيؽ ما تعممكه مف معارؼ أك ميارات متعمقػة بالميػاه

 أك خارجيا.

 الفرص لمتالميذ لتطبيق مفاىيم المواطنة البيئية:تييئة  -5

إال أف السػػػػمككيات السػػػػمبية المتعمقػػػػة ، رغػػػػـ التنبيػػػػو بمخػػػػاطر الفجػػػػكة المائيػػػػة كالفقػػػػر المػػػػائي
كقػػػػد تتعػػػػارض ىػػػػذه السػػػػمككيات مػػػػ  حقػػػػكؽ ، باالسػػػػتخدامات غيػػػػر الرشػػػػيدة لممػػػػكارد المائيػػػػة مسػػػػتمرة

الدكلػػة سػػف القػػكانيف التػػي تحمػػي الحقػػكؽ كتمػػـز ممػػا يحػػتـ عمػػى ، المػػكاطنيف فػػي العػػيش بػػأمف كسػػالـ
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رغػػـ ذلػػؾ ال يمكػػف االعتمػػاد عمػػى ىػػذه القػػكانيف كحػػدىا ، المخػػالفيف بػػاحتراـ البيئػػة كمكاردىػػا المائيػػة
، إنمػػػػػا االعتمػػػػػاد الحقيقػػػػػي يتمثػػػػػؿ فػػػػػي كعػػػػػي المػػػػػكاطنيف بحقػػػػػكقيـ، لتحقيػػػػػؽ الغػػػػػرض المرجػػػػػك منيػػػػػا

، ائيـ ليذه البيئة كاحتراميـ لمقكانيف المنظمة لمتعامؿ معيػاكانتم، كمسؤكلياتيـ المتعمقة بالبيئة المائية
 كىك ما يعرؼ بالمكاطنة.، كالشعكر بمشاكميا كانسياـ االيجابي في حميا

( أف ةالتربيػػة البيئيػػة بكجػػو عػػاـ كالتربيػػة المائيػػة Jem, 1998 ،1998) كتؤكػػد دراسػػة جػػيـ
كالتعامػؿ الجيػد مػ  مػكارد الميػاه ، البيئيػةبكجو خاص يمكػف أف تنمػي لػدل التالميػذ مفػاىيـ المكاطنػة 

كاحتراـ حقكؽ ا خريف في التمت  بالمناظر الطبيعيػة التػي تتضػمنيا البيئػة المائيػة سػكاء ، كمصادرىا
 النيرية كالبحرية.

 :ككنيا مف تنب  المائية التربية أىمية أف( 1996) شنكدة فيمي إميؿ كيرل

 قػدرةن  أكثػر تجعميـ بصكرة، المياه قضايا نحك اىاتيـاتج كتشكيؿ األفراد تكعية في فعالية ليا .1
 ميـ كأساس، لمحياة األساسية المككنات أحد الماء أف خاصة، لممياه األمثؿ االستغالؿ عمى
 .االقتصادية التنمية أسس مف

 فيمػا حيػاتيـ مسػتقبؿ فػي األفػراد يتخػذىا التػي كاالختيػارات القرارات مجمؿ في ميـ تأثير ليا .2
 .عمييا كالمحافظة المياه مف فادةباالست يتعمؽ

 إحساسػػػػو كتنميػػػػة، الميػػػػاه مػػػػ  الحكػػػػيـ التعامػػػػؿ عمػػػػى القػػػػادر اننسػػػػاف تشػػػػكيؿ عمػػػػى تعمػػػػؿ .3
 .كمستقبالن  حاضران  تكاجييا التي األخطار مف الحد في بالمسئكلية

 األنشػطة مػف الناتجػة التمػكث عكامؿ مف عمييا كالحفاظ المياه استيالؾ ترشيد ميارات تنمية .4
 .ةالبشري

، انىػػػدار سػػمككيات مػػػف عمييػػا كالمحافظػػػة الميػػاه اسػػػتخداـ ترشػػيد فػػػي المائيػػة التربيػػػة تسػػيـ .5
 .المياه نحك فييا المرغكب لمسمككيات األفراد بلكساب كذلؾ

ة كخاصػػة يلدراسػػايتضػػ  أىميػػة تضػػميف التربيػػة المائيػػة فػػي المنػػاىج ، كمػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ
 الدراسات االجتماعية مما يساعد في:

نمية الكعي ليفراد باألكضاع الحالية كالمستقبمية لممكارد المائية كالمشكالت التي قػد تكاجػو ت .1
 .كما يصاحبيا مف تداعيات، ىذه المكارد



 اإلطار النظري   
 

43 

 

 الفصل الثانً

تنمية أنكاع متعددة مف الكعي لدل المػكاطنيف كػالكعي الكقػائي كاألمػاني كالكمػالي كالصػحي  .2
 .كغيرىا

حػك الميػاه مػف أجػؿ المحافظػة عمييػا كالتعامػؿ تشكيؿ االتجاىات االيجابيػة كالمرغػكب فييػا ن .3
 .الحكيـ معيا

 .عمى مصادر المياه مف حيث كميتيا كنكعيتيا تدعيـ اتخاذ القارات البيئية مما يؤثر ايجابيان  .4

لحيػػاة الػػكطف  ىامػػان  كػػزان ر كم أساسػػيان  تنميػػة المسػػؤكلية الكطنيػػة تجػػاه الميػػاه باعتبارىػػا مصػػدران  .5
 .كتقدمو

 .كارد المياه كصيانتيا كالتعامؿ الحكيـ معياتنمية ميارات إدارة م .6

 .تنمية السمككيات المرغكب في ترشيد استيالؾ المياه كالمحافظة عمييا .7

 . كمستقبالن  تنمية انحساس بالمسؤكلية في الحد مف انخطار التي تكاجييا المياه حاضران  .8

 :التربية المائية في المجتمع ومؤسسات الدولة

كما يحممكنػو مػف ، األسر كاألفراد كالمؤسسات الخدمية كاننتاجيةيتككف المجتم  مف مجمؿ 
كبالتػػالي فػػلف المجتمػػ  ىػػك حصػػيمة تفػػاعالت مػػ  بعضػػيا عبػػر ، مػػكركث كحضػػارة تػػؤثر فػػي حيػػاتيـ
 فعػػاؿ فػػي خمػػؽ سػػمكؾ أفػػراده صػػغاران  كلػػذا فػػلف المجتمػػ  لػػو دكره ، الػزمف فػػي مسػػاحة جغرافيػػة محػػدكدة

 .ككباران 

كلكػػف تكجػػد ، مػػف زكايػػا المجتمػػ  أساسػػيان  سسػػات التعميميػػة تشػػكؿ ركنػػان كمػػف ىنػػا األسػػرة كالمؤ 
عالميػػػػة كثقافيػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػى تكجيػػػػو األفػػػػراد كفػػػػؽ رؤيػػػػة خاصػػػػة فػػػػي  مؤسسػػػػات إنتاجيػػػػة كخدميػػػػة كا 

كالفػػرد يشػػعر بػػأف الضػػمير االجتمػػاعي ، إسػػتراتيجية المجتمػػ  مػػف خػػالؿ اتجاىاتػػو الفكريػػة كالسػػمككية
محػػػددة ككاضػػحة بترشػػػيد اسػػػتيالؾ  بػػػأف المجتمػػ  إذا صػػػاغ أىػػدافان  ان كىنػػا يتبػػػيف جميػػ، يعػػيش بداخمػػػو

حيػػث تتػػرجـ ىػػذه انرشػػادات أك التكجييػػات المباشػػرة ، سػػكؼ يصػػؿ إلػػى نتػػائج ناجحػػة كمفيػػدة، الميػػاه
كعمػػػى أم مسػػػتكل ، كغيػػر المباشػػػرة فػػػي مؤسسػػػات العمػػػؿ كالػػػدكائر الحككميػػػة كالمعامػػػؿ كالمعسػػػكرات

، إلػػى مراقبػػة األفػػراد كحػػثيـ عمػػى احتػػراـ ثػػركاتيـ المائيػػة، ك الخػػاصكانػػت سػػكاء عمػػى القطػػاع العػػاـ أ
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كعدـ ىدرىا في مجاالت ، بكصفيا سمعة إستراتيجية كثركة كطنية ينبغي مف الجمي  المحافظة عمييا
 .االستخداـ كافة

، كالتبميب عف أم خمؿ يصيب شػبكات الميػاه فػي أم مكػاف كػاف كفػي أم كقػت مػف األكقػات
االجتماعي المراقػب عنػدما يعمػؿ ضػعاؼ النفػكس مػف ىػدر الميػاه بأشػكاؿ شػتى  كقد يظير الضمير

، سػعيد. )متجاكزيف المصمحة العامػة كأىميػة الثػركة المائيػة الكطنيػة، كغسؿ السيارات كسقي الحدائؽ
2002 :268 – 269 ) 

كالمحافظػػة ، فمػػف ىنػػا تػػرل الباحثػػة ضػػركرة تنميػػة المػػكارد المائيػػة عمػػى اخػػتالؼ مصػػادرىا
كالكقكؼ كقفة جديػة تجػاه المشػكالت التػي تتعػرض ليػا الميػاه مػ  إيجػاد ، يا مف اليدر كانسراؼعمي

 .أفضؿ الحمكؿ المناسبة ليا

 الجيود الدولية والمحمية في مجال المياه : 

لمكاجيػة المشػكالت المائيػة  ؛عقدت العديد مف المؤتمرات العممية في مختمؼ مناطؽ العالـ 
 بة لقضايا المياه ، كمف ىذه المؤتمرات :ناسكالتكصؿ إلى مقترحات م

ـ: ككانػػت غايتػػو  1977مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة لمميػػاه الػػذم عقػػد فػػي مػػاردؿ بػػاألرجنتيف عػػاـ  -
 عمؿ الدراسات، كاتخاذ التكصيات كالخطكات الالزمة مف أجؿ تأميف الماء الصال  لمجمي . 

ـ: حيػث شػدد عمػى قضػية  1992ا عػاـ المؤتمر العالمي لممياه كالبيئة في مدينة دبمػف بايرلنػد -
أف حياة المالييف مف البشر حكؿ العالـ ميددة، إف لـ يتـ تبني إجراءات عاجمة تتعمؽ بتقسيـ 
دارة مصػػادر الميػػاه كمرافقيػػا بطريقػػة فعالػػة كذات كفػػاءة تسػػعى إلػػى إيصػػاؿ الخدمػػة  كتطػػكير كا 

 لمجمي  كبعدالة.

ـ: كىػػػك أكؿ مػػػؤتمر  1992كدم جػػػانيرك عػػػاـ مػػػؤتمر األمػػػـ المتحػػػدة لمبيئػػػة كالتنميػػػة فػػػي ريػػػ -
عالمي عف البيئة الذم عرؼ باسـ ة قمػة األرض ة، حيػث أسػس لكضػ  خطػة شػاممة مكرسػة 
 لقضايا المياه، كالتأكد مف كصكؿ كمية كافية كبجكدة مقبكلة مف المياه لكؿ فرد مف المجتم .

ت بيا جمعيػة عمػـك كتنقيػة مؤتمرات الخميج العربي بدكؿ مجمس التعاكف الخميجي: كالتي بادر  -
ـ تحت عنكاف ة الماء كالتنمية في الخمػيجة: 1992المياه بدكلة البحريف، كالتي بدأت منذ عاـ 
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كأكصت بترشيد استيالؾ المياه كالحفاظ عمييا مف اليدر كالتمكث، كالعمؿ عمى تطكير كنشػر 
ضػػػػمف القػػػػرارات بػػػػرامج التكعيػػػػة المائيػػػػة لقطاعػػػػات المجتمػػػػ  كافػػػػة، كتحديػػػػد أىػػػػداؼ سػػػػمككية 

المدرسية لتنمية القيـ المرتبطة بالحفػاظ عمػى الميػاه كعػدـ انسػراؼ فػي اسػتعماالتيا. )جمعيػة 
 ( 2002عمـك كتقنية المياه، 

 ـ. 1994المؤتمر الكزارم المعني بمياه الشرب في نكردفيؾ بيكلندا عاـ  -

رائيؿ بػػػالحقكؽ تعتػػرؼ إسػػػبنكدىػػػا أفة  فػػػي إذ ذكػػر: ـ1993التػػي عقػػػدت عػػػاـ  اتفاقيػػة أكسػػػمك -
كسػػكؼ يػػتـ التفػػاكض حػػكؿ تمػػؾ الحقػػكؽ كالتكصػػؿ إلػػى تسػػكية بشػػأنيا ، المائيػػة لمفمسػػطينييف

فأعطػػػت ، كمػػػا أقػػػرت االتفاقيػػػة بالحاجػػػة الطارئػػػة لمميػػػاه ، خػػػالؿ مفاكضػػػات المرحمػػػة النيائيػػػةة
كأقػػػػرت بحػػػػؽ ، معظميػػػػا مػػػػف الحػػػػكض الشػػػػرقي، مباشػػػػرةن  3مميػػػػكف ـ 26الفمسػػػػطينييف حػػػػكالي 

أقػػػػرت بحقيػػػػـ أيضػػػػا ك ، فػػػػي المرحمػػػػة االنتقاليػػػػة 3مميػػػػكف ـ 80يف بالحصػػػػكؿ عمػػػػى الفمسػػػػطيني
أم الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع بتطػػكير مصػػادرىـ المائيػػة ضػػمف المنػػاطؽ التػػي نقمػػت لسػػيطرتيـ 

 (2005غزة. )البابا، 

تقرير البنؾ الدكلي الصادر تحت عنكاف ة مف الندرة إلى األماف ة، كالذم حدد فيو إستراتيجية  -
ة أزمة المياه في منطقػة الشػرؽ األكسػط كشػماؿ أفريقيػا، كقػد لخػص ىػذا التقريػر عػالج مكاجي

 (147: 1998أسباب نقص المياه العذبة في النقاط التالية: )أبك زيد، 

 تحقيؽ التكامؿ بيف إدارات مصادر المياه، كتنمية التعاكف عمى المستكييف الدكلي كانقميمي. .1

 ث عف مصادر جديدة رف  كفاءة استخداـ المياه كالبح .2

حشػػد الجيػػكد نحػػداث تغييػػر فػػي السػػمكؾ عمػػى جميػػ  المسػػتكيات مػػف خػػالؿ حمػػالت التنػػكير  .3
كالتكعيػػة المائيػػة لتغييػػر الػػنمط السػػمككي الميػػدر كالممػػكث لمميػػاه، كتضػػميف مػػكاد تربكيػػة تػػرتبط 

 بقضايا المياه في المناىج الدراسية.

: كالػػذم 1999مػػؤتمر لػػو فػػي المغػػرب عػػاـ  مػػؤتمر المجمػػس العػػالمي لمميػػاه: كالػػذم عقػػد أكؿ -
أصدر إعالنا لممبادئ العامة لممياه، ككما حذر فيو ا ثار الناجمة عف زيادة السػكاف، كنقػص 

 ( 14: 1999، حسف )المقاني ك  المكارد المائية في الدكؿ الفقيرة.



 اإلطار النظري   
 

46 

 

 الفصل الثانً

ـ،  2000 المػؤتمر الػدكلي الثػاني عػػف ة األمػف المػائي العربػي ة: كالػػذم عقػد فػي القػاىرة عػػاـ -
ككصػػػى بضػػػركرة كضػػػػ  قضػػػايا الميػػػاه عمػػػػى قمػػػة اىتمامػػػات الحككمػػػػات كالشػػػعكب العربيػػػػة، 
كتػػدريب األفػػراد عمػػى ترشػػيد اسػػتيالؾ الميػػاه، كتنميػػة الػػكعي كالتنػػكر المػػائي العربػػي. )شػػمبي، 

2000 :5) 

ـ: كالتػػػي عقػػػدت فػػػي جكىانسػػػبرغ بجنػػػكب 2002قمػػػة األرض حػػػكؿ التنميػػػة المسػػػتدامة عػػػاـ   -
ـ ليكػػػكف عػػػاـ الميػػػاه العذبػػػة،  2003كىػػػك مػػػا اسػػػتدعى إعػػػالف األمػػػـ المتحػػػدة العػػػاـ  أفريقيػػػا،

 مصحكبا بالعديد مف الفعاليات كاألنشطة حكؿ ذلؾ.

ـ تحػت عنػكاف ة إدارة المػكارد المائيػة  2003مؤتمر المياه العالمي: الذم عقد في مدريد عاـ  -
لميػػػارات الخاصػػػة بكيفيػػػة إدارة فػػػي القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف ة، كىػػػدؼ المػػػؤتمر إلػػػى تنميػػػة ا

المػػكارد، كقػػد كصػػى بكضػػ  مكضػػكعات اندارة الرشػػيدة لممػػكارد المائيػػة عمػػى قمػػة اىتمامػػات 
 الحككمات كالشعكب، كتنمية الكعي المائي لممكاطنيف.

ـ تحػػت عنػػكاف ة الميػػاه لمتنميػػة المسػػتدامة نحػػك  2005مػػؤتمر الميػػاه العػػالمي بنيػػكدليي عػػاـ  -
ركز المؤتمر عمى الدكر الفعاؿ كالمؤثر لمميػاه عمػى التنميػة المسػتدامة،  حمكؿ مبتكرة ة: حيث

 كقد أكصى بالتركيز عمى تضميف المناىج الدراسية لمقضايا المائية.

ـ الذم عقد في فرنسا تحت عنكاف ة التغيرات  2008مؤتمر المياه العالمي الثالث عشر عاـ  -
ى تحسػػيف المسػػتكل المعرفػػي العػػالمي، كتحريػػؾ العالميػػة كالمػػكارد المائيػػة ة: كىػػدؼ المػػؤتمر إلػػ

 الضمير نحك أثر التغيرات العالمية عمى المكارد المائية بالعالـ.

: ـ تحت عنكاف ة تقػارب االختالفػات عمػى المػاء ة 2009مؤتمر المياه العالمي الخامس عاـ  -
اسػتعراض ك ، كىدؼ المؤتمر إلى تسميط الضكء عمى احتياجات المنطقػة المسػتقبمية مػف الميػاه

كشػػػدد ، التحػػػديات المائيػػػة التػػػي تكاجييػػػا المنطقػػػة كجيػػػكد كتقنيػػػات تطػػػكير مشػػػركعات الميػػػاه
المؤتمر عمى ضػركرة نشػر الػكعي بخطػكرة المشػاكؿ المتعمقػة بأزمػة الميػاه كاالتفػاؽ عمػى سػف 

كػؿ ، كتػرؾ إلػى التعػاكف بػيف األمػـ قكانيف تمن  الحركب مف أجؿ الحصكؿ عمى الميػاه داعيػان 
 (1: 2009، عكدة. )ات الحدكدية التي تتعمؽ بالمياهالخالف
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 الدكليػػػة السػػػنةـ: تحػػػت عنػػػكاف ة 2010لمميػػػاه الخػػػامس كالسػػػتيف عػػػاـ  المتحػػػدةمػػػؤتمر األمػػػـ  -
 البطػيء التقػدـ إزاء قمقيػا عػف فيػو أعربػتالػذم ك ، ـ  2013ة لمعػاـ  الميػاه مجاؿ في لمتعاكف

، الشػػرب ميػػاه عمػػى اليحصػػمكف الػػذيف السػػكاف نسػػبة كجػػكد مػػف اليػػدؼ تحقيػػؽ فػػي كالمتفػػاكت
 آثػػػار ليػػا أخػػرل عالميػػة كقضػػايا المنػػاخ تغيػػػر كأيضػػان ، األساسػػية الصػػحي الصػػرؼ كخػػدمات
 أم، نفسػو الشػعار تخصػيص سػيتـ، انعػالف ليػذا كانعكاسػان . الميػاه كنكعية كمية عمى خطيرة

( آذار/ مػػارس 22) فػػي يعقػػد الػػذم، لمميػػاه العػػالمي لميػػكـ كشػػعار «الميػػاه مجػػاؿ فػػي التعػػاكف»
 طبيعػػة بسػػبب القيػػادة لتػػكلي اليكنسػػكك منظمػػة دعػػت قػػد ـ 2013 العػػاـ فػػيك ، عػػاـ كػػؿ مػػف

 كالتعمػيـ كاالجتماعية الطبيعية العمكـ بيف يمزج التخصصات متعدد نيجان  تطبؽ التي المنظمة
 متعػػػػددة كقضػػػػاياىا الميػػػػاه طبيعػػػػة إلػػػػى عنػػػػدالنظر الػػػػنيج ىػػػػذا كتكافػػػػؽ، كاالتصػػػػاالت كالثقافػػػػة

 ( 2013)زبارم،  .جكانبال

ألف  ؛دكر التربيػة المائيػة فػي مكاجيػة مختمػؼ القضػايا المائيػة  أىمية كيتض  مف العرض السابؽ ،
يمكف عالجيا بمجرد سف القكانيف كفرض  مشكالت المياه شأنيا شأف المشكالت البيئية األخرل ، ال

ؿ المػكاطنيف بالمسػئكلية الممقػاة العقكبات عمى المخالفات ، فاألمر يحتاج إلى إحساس عميػؽ مػف قبػ
 عمى عاتقيـ نحك عالج ىذه المشكمة . 

 :والقوانين الدوليةالتربية المائية 

كمػػا ، فػي كػؿ مجتمػ  أىػداؼ كاسػتراتيجيات عامػة فػػي مجػاؿ تنميػة المػكارد المائيػة كحمايتيػا
، ف الدكلػة كاألفػرادككػذلؾ بػي، تكض  القكانيف كالتشريعات لتنظػيـ عمميػات اسػتثمار الميػاه بػيف األفػراد

بمػا يضػمف حػؽ األفػراد كاألسػر ، سكاء ذلؾ في المنػازؿ أـ فػي الحقػكؿ الزراعيػة كالمصػان  كالمسػاب 
 فمقػػد أخػػذ قطػػاع الميػػاه فػػي العػػالـ كالػػكطف العربػػي بشػػكؿ خػػاص منحػػى جديػػدان ، فػػي الحيػػاة الكريمػػة

، س مػف الميػاه كاسػتخداماتيايتصؼ باالىتماـ كالجدية حيث تـ تغيير المفيكـ السائد لػدل عامػة النػا
مػ  سػف القػكانيف كالتشػريعات ، عف الدراسػات العمميػة اليادفػة إلػى تطػكير ىػذا القطػاع كتنميتػو فضالن 

 ( 64: 1999، السرحني. )الكفيمة لذلؾ
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 ( 352 – 351: 2011، العبيدل: )ىما، كالتشريعات المائية نكعاف

 التشري  التشجيعي: .1

يػػة ليشػػخاص كالمؤسسػػات التػػي تنفػػذ أىػػداؼ الدكلػػة فػػي كيكػػكف ذلػػؾ بكضػػ  مكافئػػات رمز 
 .حماية المكارد المائية كترشيد استيالكو

 : التشري  الترىيبي .2

لممجتمػ   كىك قائـ عمى أف الثركة المائية تعد ممكػان ، كىذا النكع مكجكد في معظـ دكؿ العالـ
 .كقد زادت أىميتيا عند بعض المجتمعات، كىك ثركة كطنية ميمة، كمو

دة مػا تسػف القػكانيف الكاضػحة فػي ىػذا المجػاؿ كتكػكف متدرجػة بفػرض العقكبػات بػدأ مػف كعا
كمػف أم ، كذلؾ لكؿ مف يعتدم عمى مصادر المياه في أم مكاف كأم زمػاف، الجنحة كحتى التجريـ

 .كمف أية مؤسسة أك جية حككمية أك غير حككمية، شخص كاف

تيجي ىػػػاـ بحاجػػػة كبيػػػرة إلػػػى تشػػػريعات تسػػػتنتج الباحثػػػة أف الميػػػاه مػػػكرد اسػػػترا، كممػػػا سػػػبؽ
لػذا عمػى الحككمػات إعطػاء قطػاع الميػاه ، مف أجؿ حمايتيػا كتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة ليػا، كقكانيف

دارتو إدارة مثمى  .الستمراره كتحقيؽ التكازف الطبيعي في العالـ، أىمية قصكل كا 

 سائط تقديم برامج التربية المائية:و 

لمكثير مف المشكالت المائية بتعاممو غير الحكيـ كغيػر الرشػيد  مان مي إف اننساف يمثؿ سببان 
ينمػي ، مائيػان  األمر الذم استمـز معو االىتماـ بتربية ىذا اننساف تربية مائية تكسبو كعيػان ، م  المياه

بحيث تشػترؾ جميػ  الكسػائط ، أك ترشيد استيالكيا، لديو اتجاىات المحافظة عمى المياه مف التمكث
فال يقتصػر األمػر عمػى المؤسسػات التعميميػة فقػط فػي تنميػة ، في إحداث ىذه التربية المائية التربكية

بػػؿ ، بػػؿ عمػػى كسػػائؿ انعػػالـ كالمسػػاجد كالنػػكادم كالجمعيػػات كالمنظمػػات، الػػكعي المػػائي لممػػكاطف
 .دكر كبير لغرس قيـ المحافظة عمى المياه لدل أبنائيا سرةكعمى األ

 ما يمي:، في برامج التربية المائية ميمان  التربكية التي تؤدم دكران  كمف أىـ الكسائط كالمؤسسات
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 األسرة: 10

التػػػي تسػػػتقبؿ الطفػػػؿ كتحضػػػنو كتكسػػػبو بشػػػكؿ ، تعتبػػػر األسػػػرة الخميػػػة األكلػػػى فػػػي المجتمػػػ 
ككػػذلؾ ، مقصػػكد أك غيػػر مقصػػكد القػػيـ كالميػػارات كأسػػاليب التعامػػؿ مػػ  مككنػػات البيئػػة المحيطػػة بػػو

 (54: 2010، فرج اهلل) .قداتو حكؿ البيئة كمكاردىا المختمفةتككيف اتجاىاتو كمعت

كيمكػػف تفعيػػؿ دكر األسػػرة فػػي تنميػػة أبعػػاد التربيػػة المائيػػة مػػف خػػالؿ مناقشػػة االسػػتخدامات 
ككيفيػػة التصػػدم ليػػذا ، المختمفػػة لمميػػاه داخػػؿ المنػػزؿ كمظػػاىر اليػػدر المػػائي فػػي ىػػذه االسػػتخدامات

 ع مف خالؿ ممارسة السمككيات االيجابية الرشيدة ألفراد األسرة مفكالتقميؿ منو قدر المستطا، اليدر
كتسػػتمر ، مػػف كيػػانيـ كانتقػػاؿ ىػػذه السػػمككيات إلػػى األبنػػاء كتمسػػكيـ بيػػا لتصػػب  جػػزءان ، الكبػػار قبػػؿ

معيـ طكاؿ حياتيـ بكصؼ األسرة ىي المؤسسة التربكية األكلى التي ينشأ منيا الفرد كيتشػرب منيػا 
 .(117: 2001، السيد كرمضاف) المكاقؼ المختمفة. إيذاءدئ كالسمككيات معظـ القيـ كالمبا

ميػػػػة التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة تػػػػتـ داخػػػػؿ األسػػػػرة بحيػػػػث تبنػػػػى كتتكػػػػكف الشخصػػػػية الثقافيػػػػة مةفع
االجتماعية ننساف المستقبؿ في إطار جماعة تتميز بأف أفرادىا تجمعػو مشػاعر مشػتركة كأحاسػيس 

 ( 42: 1977، يمرس) كاحدة كألفة تكثؽ بينيـة

، كقػد يتشػرب الطفػػؿ القػيـ كاالتجاىػػات كالسػمككيات عػف طريػػؽ محاكػاة أفػػراد أسػرتو الصػػغيرة
فػي سػمككياتو تجػاه  ناضػجان  كىذا يستمـز ضركرة تػكافر القػدكة الصػالحة بحيػث يحػاكي الطفػؿ نمكذجػان 

تحػػػػكؿ ىػػػػذه فتغػػػػرس فيػػػػو السػػػػمككيات االيجابيػػػػة منػػػػذ نعكمػػػػة أظػػػػافره حتػػػػى ت، قضػػػػية الميػػػػاه بأبعادىػػػػا
 .السمككيات عنده إلى عادة تستمر معو مستقبالن 

كلذلؾ كنتيجة لالختالفات المجتمعية عامة كاألسرية خاصة تعددت استخدامات الميػاه منيػا 
األمػر الػذم ، ...ال .كالغسؿ، كأعماؿ الطيي، كالشرب، لمنظافة كاالستحماـ كالتخمص مف الفضالت
كالعمػػؿ عمػػى غرسػػيا فػػي ، السػػمككيات فػػي حياتػػو اليكميػػة يفػػرض عمػػى األسػػرة االلتػػزاـ بمجمكعػػة مػػف

األبنػاء عمػى المبػادئ  ألكي ينشػ ؛نفكس أبنائيا منذ نعكمة أظافرىـ لشتى كسائؿ التربية الناضجة ليا
 كالمفاىيـ الصحية في تعامميـ م  المياه كاحتراـ كؿ القكانيف كالتعميمات المتعمقة بيا.
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 المدرسة: 20

الرسػػمية( التػػي أنشػػأت خصيصػػا ) المؤسسػػات التعميميػػة النظاميػػةتعتبػػر المدرسػػة مػػف أكلػػى 
 لمقياـ بكظيفة التربية المقصكدة.

حيػػث تقػػـك بالعديػػد مػػف الكظػػائؼ التربكيػػة ، فمممدرسػػة دكر أساسػػي كفعػػاؿ فػػي عمميػػة التربيػػة
ة كالتزكيػد برصػيد كػاؼ مػف الثقافػ، كتشكيؿ السػمككيات كاالتجاىػات، كنقؿ الخبرات، كالتعميـ، اليامة

كالمعرفة كالعمؿ عمى دمج الفرد البشرم في المجتمػ  مػف خػالؿ الميػارات كالمنافػذ التػي تعػدىا لمفػرد 
 ( 5: 2000، ميي) الجب.كالتي تتفؽ بميكلو كاستعداداتو كقدراتو

كلكنيػا تتضػمف إعػداد الطػالب بصػكرة تمكػنيـ ، فكظيفة ىذه المؤسسات ليسػت تعميميػة فقػط
كقادريف عمى خدمػة المجتمػ  ، طنيف ييميـ قضايا مجتمعيـ المختمفةمف االندماج في المجتم  كمكا

( 559: 1996، شػػػنكدة) كالمسػػػاىمة فػػػي حػػػؿ مشػػػكالتو كقضػػػاياه المختمفػػػة بمػػػا فييػػػا قضػػػية الميػػػاه.
كلػػػذلؾ فػػػلف اكتسػػػاب التالميػػػذ المعػػػارؼ كالمفػػػاىيـ المائيػػػة كترجمتيػػػا إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف السػػػمككيات 

مػػف  بػػدءان ، كاختصاصػػات المدرسػػة فػػي المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػةمػػف أىػػـ كظػػائؼ ، المرشػػدة لمميػػاه
 التعميـ االبتدائي حتى التعميـ الجامعي.

كىنػػاؾ جانبػػاف أساسػػياف يسػػيماف بصػػكرة كاضػػحة فػػي تحقيػػؽ المدرسػػة ككظيفتيػػا فػػي مجػػاؿ 
ذلػػؾ  إلػػى جانػػب، ةالصػػفياألنشػػطة المدرسػػية الك التربيػػة المائيػػة كىمػػا: المنػػاىج كالمقػػررات الدراسػػية 

 .في عممية التربية ألنو ىك المربي كالقائد كالمكجو كالمرشد لتالميذه المعمـ كىك كسيط ميـ جدان 

 كلتكضي  ىذه الجكانب كدكرىا في تحقيؽ أبعاد التربية المائية كما يمي:

 والمقررات الدراسية: جاىالمن - أ

مسػئكلية الػنظـ التعميميػة  تتعدد المناىج الدراسية كتتنكع كم  ىذا التعدد تبقى التربيػة المائيػة
كتعػد تنميػة أبعػاد التربيػة المائيػة مسػئكلية المنػاىج الدراسػية كػؿ فػي نطػاؽ ، عمى اختالؼ مسػتكياتيا

 تخصصو كاىتمامو.

عمى المدرسة أف تنمي الكعي المائي كالمفاىيـ المائية كميارات حماية المكارد  لذا كاف لزامان 
، ككذلؾ تنميػة المػكارد المائيػة مػف اليػدر كالتمػكث كاالسػتنزاؼ ،المائية مف اليدر كالتمكث كاالستنزاؼ



 اإلطار النظري   
 

51 

 

 الفصل الثانً

كيمكػػف ، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ المنػػاىج الدراسػػية المختمفػػة، ككػػذلؾ تنميػػة ميػػارات اسػػتثمار المػػكارد المائيػػة
: 2010، فػػرج اهلل) كمػػا يمػػي:، تنػػاكؿ قضػػايا كمشػػكالت الميػػاه فػػي العديػػد بػػؿ جميػػ  المػػكاد الدراسػػية

52- 54 ) 

كأنػػكاع ، كأىميػػة كػػؿ نػػكع منيػػا، كيمكػػف مػػف خالليػػا تنػػاكؿ أنػػكاع المػػكارد المائيػػة كتكزيعيػػا الجغرافيػػا:
 كالمشكالت المائية ذات البعد الجغرافي.، كمكق  كحدكد ىذه المكارد، المكارد المائية غير التقميدية

مشػػكالت كال، كدكرىػػا فػػي قيػػاـ الحضػػارات، كيمكػػف مػػف خاللػػو تنػػاكؿ تػػاري  المػػكارد المائيػػة التػػاري :
 ....ال ..كجذكرىا كتطكرىا، السياسية المتصمة بالمكارد المائية

كمف خالليا عميو تناكؿ دكر المكارد المائية في تحقيػؽ الكحػدة بػيف مصػر كالسػكداف  التربية القكمية:
كالمخاطر المحدقة باألمف القكمي العربي بسبب الصدع ، كدكر المياه في الصراع العربي انسرائيمي

 ب  األنيار التي تجرم عمى أراضي الكطف العربي.عمى منا

: كيمكف مف خالؿ مناىج التربية الفنية تعميؽ انحساس بالجكانب الجمالية المرتبطة بالمكارد الفنكف
 كذلؾ مف خالؿ تكميؼ المعمـ لتالميذه برسـ لكحات فنية تعبر عف البيئة المائية كمككناتيا.، المائية

ف خالليا تنمية القيـ الدينية المرتبطة بصيانة المكارد المائية كالحفػاظ عمييػا كيمكف م التربية الدينية:
 كاستخداميا االستخداـ األمثؿ.

: كمكاصػفات الميػاه الصػالحة ، كيمكف مف خالؿ مناىج العمـك تناكؿ التركيب الكيميػائي لمميػاه العمـك
يب اننسػػاف كالحيػػكاف كخطػػكرة التمػػكث عمػػى صػػحة اننسػػاف كاألمػػراض التػػي يمكػػف أف تصػػ، لمشػػرب

 .. ال ..كالنبات بسبب الماء الممكث

بالميػاه كاسػتخداماتيا كفػي  كثيقػان  يعػد مػادة ثريػة بالمكاصػفات التػي تػرتبط ارتباطػان   االقتصاد المنزلي:
ضػػكء ذلػػؾ ينبغػػي تػػدعيـ ىػػذه القػػرارات بمكضػػكعات تنمػػي لػػدل التمميػػذات المفػػاىيـ المائيػػة كالػػكعي 

كطػػرؽ ترشػػيد الميػػاه فػػي المطػػاب  أثنػػاء عمميػػات ، يمة فػػي اسػػتخدامات الميػػاهالمػػائي كاألسػػاليب السػػم
عادة استخداـ المياه المستعممة في انجاز أعماؿ أخرل بدالن   مف التخمص منيا. الطيي كطرؽ كا 

كيمكػػف مػػف خػػالؿ مقػػررات المجػػاؿ الصػػناعي تػػدريب الطػػالب عمػػى  المجػػاالت الزراعيػػة كالصػػناعية:
، كطػػرؽ فحصػػيا، كطػػرؽ الكقايػػة مػػف أثػػار تمػػكث ىػػذه األنابيػػب، ه الشػػربكيفيػػة صػػيانة أنابيػػب ميػػا
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كػػػػذلؾ يمكػػػػف التأكيػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة الصػػػػرؼ الصػػػػحي كطػػػػرؽ معالجػػػػة ، كقيػػػػاس نسػػػػبة التمػػػػكث بيػػػػا
 ....ال ..المياه

أما المجاؿ الزراعي فيك مرتبط بأقدـ مينة في التاري  كىي الزراعة كمف خاللو يمكػف بيػاف 
كأثػر تكقيػػت ، كأسػاليب الػرم المرشػػدة لمميػاه، كأسػاليب الػرم الميػػدرة لمميػاه، عػػةأىميػة الميػاه فػي الزرا

كحاجػة النبػات الفعميػة لمميػاه كمكاعيػد عمميػة ، عممية الرم عمى كمية الميػاه الميػدرة فػي عمميػة الػرم
 كدكر المزارعيف في الحفاظ عمى المكارد المائية.، الرم

 :الالصفية األنشطة - ب

صفية التي يمكف أف تسيـ بدكر ايجابي في تنمية الكعي المائي الية المف أىـ األنشطة المدرس
 (.135 -132: 2001، السيد كرمضاف) ما يمي:، لمطالب بشرط التخطيط ليا كتنفيذىا بدقة

مثؿ زيارة محطات : القياـ برحالت مدرسية كزيارات ميدانية لبعض األماكف المرتبطة بالمياه .1
 الجة المياه الممكثة.كمحطات مع، الطاقة الكيركمائية

التػػي تشػػترؾ فييػػا جميػػ  المػػدارس بمختمػػؼ مراحميػػا التعميميػػة  :تنظػػيـ أسػػبكع لمػػكعي المػػائي .2
كيشػترؾ فيػو جميػ  العػامميف ، ككػذلؾ الجامعػات، بدءا مف الحضانة كحتى المػدارس الثانكيػة

اؿ كيمكػف أف تشػارؾ المػدارس فػي االحتفػ، في الحقؿ التعميمي مف مديريف كمعمميف كطالب
بحيػث يػنظـ ، بيذا األسبكع كسائؿ انعالـ كالمساجد كالمنظمات كالجمعيػات األىميػة كغيرىػا

بيػػدؼ زيػػادة الػػكعي العػػاـ بالقضػػايا المائيػػة مػػف خػػالؿ القيػػاـ بحمػػالت ، ىػػذا األسػػبكع سػػنكيان 
قامػػػػػة معػػػػػارض ليجيػػػػػزة  عػػػػػداد لكحػػػػػات إرشػػػػػادية كا  تكعيػػػػػة كاسػػػػػعة النطػػػػػاؽ فػػػػػي المنطقػػػػػة كا 

 رىا.المائية...... كغي

كمػا تؤكػد عميػو مػف مفػاىيـ التربيػة المائيػة : انذاعة المدرسية ككممات الصباح في المػدارس .3
، سػػػكاء كػػػاف داخػػػؿ المدرسػػػة أك خارجيػػػا، كأيضػػػا الجمعيػػػات التػػػي تتبنػػػى فكػػػرة حمايػػػة البيئػػػة

ككذلؾ األخذ بفكرة معسكرات العمؿ لدل الشباب في مجاؿ حماية البيئة بعناصرىا المختمفة 
كما يمكف استثمار مختمؼ األحداث الثقافية كاالجتماعيػة كالقكميػة كاألعيػاد ، المياه بما فييا

 القكمية... ال .



 اإلطار النظري   
 

53 

 

 الفصل الثانً

 المعمم:  - ت

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ ، يقػػـك المعمػػـ بػػدكر كبيػػر كخطيػػر فػػي تشػػكيؿ الػػكعي المػػائي لػػدل تالميػػذه
كالدراسػػية ليػػـ كمػػ   كالذىنيػػة، قيامػػو بتيسػػير المفػػاىيـ المائيػػة لمتالميػػذ بمػػا يتناسػػب مػػ  الفئػػة العمريػػة

ككػػذلؾ عميػػو أف يسػػيـ بػػدكر كبيػػر فػػي تبنػػي سػػمككيات ايجابيػػة ، ربػػط ىػػذه المفػػاىيـ بحيػػاتيـ كبيئػػتيـ
 بحيث يحقؽ اليدؼ المنشكد منيا.، لدييـ تجاه قضية المياه

كىػػػذا يسػػػتمـز ضػػػركرة التأكػػػد مػػػف عمػػػؽ المعرفػػػة كالتػػػدريب الكػػػافي لػػػدل المعممػػػيف كالمػػػؤىميف 
كيطمػئف ، حتػى يػؤدم كػؿ معمػـ رسػالتو باقتنػاع كشػغؼ، امة كالتربيػة المائيػة خاصػةلمتربية البيئية ع

كالمعمػػـ الػػذم ال يمػػـ بأبعػػاد ، الف فاقػػد الشػػيء ال يعطيػػو، إلػػى تحقيػػؽ النتػػائج المرجػػكة بدرجػػة عاليػػة
المشػػػػكمة المائيػػػػة كال يػػػػدرؾ خطكرتيػػػػا كال يشػػػػغؿ بالػػػػو بالمسػػػػاىمة فػػػػي حميػػػػا ال يمكنػػػػو أف يػػػػؤثر فػػػػي 

 .(135: 2001، السيد كرمضاف) .تالميذه

عمػػى أف ة إلمػػاـ المعمػػـ ( Ballantyne ،R ،2004: 159 – 163) ككمػػا أكػػد بمتينػػي
تجعمػو ، كتمكنػو مػف ميػارات التربيػة المائيػة، بالمفاىيـ المائية ككعيػو بالقضػايا المتعمقػة بمػكارد الميػاه

كتصػػػحي  فيميػػػـ ، ه لػػػدل المتعممػػػيفعمػػػى تنميػػػة الجكانػػػب المعرفيػػػة كالكجدانيػػػة المتعمقػػػة بالميػػػا قػػػادران 
 .كتنمية سمككيات حماية البيئة المائية لدييـ ة، لبعض المفاىيـ كاستبداليا بمفاىيـ مائية صحيحة

 دور العبادة: 30

العبػػادة سػػكاء كانػػت المسػػاجد أك دكر ال يمكػػف إغفػػاؿ الػػدكر الرئيسػػي الػػذم يمكػػف أف تقػػـك بػػو 
كذلػؾ مػف ، نيف كاالتجاىػات السػميمة لنمػك البيئػة المائيػةالكنائس في تنمية الكعي المائي لدل المػكاط

خالؿ نشر المفاىيـ التي حثت عمييا األدياف السماكية في محاربػة انسػراؼ كالتبػذير سػكاء كػاف فػي 
كتنميػػػة المفػػػاىيـ المائيػػػة كترجمتيػػػا إلػػػى سػػػمككيات كممارسػػػات ، خطبػػػة الجمعػػػة أك الػػػدركس الدينيػػػة
لػػذا مػػف ، فػػي حيػػاة البشػػر ميمػػان  ارد المائيػػة فالػػديف يشػػكؿ محػػكران يمتزمػػكف بيػػا فػػي تعػػامميـ مػػ  المػػك 

 تحقيقػػان ؛األىميػػة الػػربط بػػيف تعػػاليـ الػػديف كمختمػػؼ جكانػػب النشػػاط الػػذم يقػػكـ بػػو اننسػػاف فػػي بيئتػػو 
صػب الحيػػاة. ععمػى المػكارد الطبيعيػة التػي ىػي  كحفاظػان ، لمصػال  الفػرد كالجماعػة كاألجيػاؿ المقبمػة

 (.143: 2001، )السيد كرمضاف
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فقػد ذكػرت كممػة الميػاه فػي القػراف الكػريـ ، األدياف السػماكية بالعديػد مػف المفػاىيـ المائيػة زخركت
كمػػا تناكلػػت السػػنة المطيػػرة قضػػايا الميػػاه كمنيػػا التمػػكث كالترشػػيد ، كفػػي مكاضػػ  متعػػددة، ( مػػرة60)

 كالشراكة المائية.

، نػػدكات الدينيػػة فػػي دكر العبػػادةكيمكػػف تفعيػػؿ ىػػذا الػػدكر مػػف خػػالؿ الخطػػب كالػػدركس كعقػػد ال
كمكاضػػ  ، كيتطمػب ىػػذا الػػدكر االىتمػػاـ بمعػػارؼ ككعػػي كاتجاىػات رجػػاؿ الػػديف عػػف القضػػايا المائيػػة

تبػاع اكطػرؽ بػث كنشػر الػكعي المػائي كحػث األفػراد عمػى ، تناكليا في الكتب الدينية كالسنة المطيػرة
 األساليب في التعامؿ م  المكارد المائية.

 اإلعالم:  40

لتعػدد كسػائمو مػف  نظػران ، عمػى المجتمعػات د انعالـ مف أخطر المؤسسات التربكيػة تػأثيران يع
ذاعػة كتمفػاز كمطبكعػا ، كلسػيكلة كصػكؿ ىػذه الكسػائؿ إلػى مختمػؼ قطاعػات المجتمػ ، تصحافة كا 

كمػػػف ثػػػـ فػػػي مػػػكاقفيـ التػػػي ، كمػػػف ثػػػـ تػػػؤثر فػػػي اتجاىػػػاتيـ، حيػػػث تػػػأثر فػػػي عقػػػكؿ كنفػػػكس األفػػػراد
 .كثير مف القضايا يتخذكنيا حياؿ

كيقصد بو تكظيؼ كسائؿ انعالـ مف قبؿ ، ةكيقصد ىنا انعالـ البيئي كأحد كسائط التربية
عالميػػػان  أشػػػخاص مػػػؤىميف بيئيػػػان  مػػػ  تمػػػؾ  كخمػػػؽ رأم عػػػاـ متفاعػػػؿ إيجابيػػػان ، لمتكعيػػػة بقضػػػايا البيئػػػة كا 

 ( 55: 2010، فرج اهلل. )القضاياة

مف خالؿ ، ت األساسية في الحفاظ عمى المكارد المائيةإذ يعتبر انعالـ البيئي أحد المقكما
كسػػػاب المعرفػػػة كنقميػػػا لتأىيػػػؿ الجميػػػكر نفسػػػو، تنميػػػة الػػػكعي المػػػائي ليكػػػكف أداة فػػػي نشػػػر قػػػيـ ، كا 

كيمكف أف تككف الجماىير فاعمة بشكؿ فردم ، المحافظة عمى المياه كالتخمي عف السمككيات الضارة
ات منظمػػة تخطػػط كتنفػػذ بػػرامج عمػػؿ محػػدد لحمايػػة البيئػػة كذلػػؾ بػػاالنخراط فػػي مجمكعػػ، أك جمػػاعي

 .المائية

فكسائؿ انعالـ ليا دكر كبير في تنمية الكعي حكؿ قضية المياه لػدل المػكاطنيف بػاختالؼ 
إذا مػػا أحسػػف تكظيفيػػا بشػػكؿ منيجػػي  كخصكصػػان ، مػػف التعمػػيـ غيػػر الرسػػمي باعتبػػاره نكعػػان ، فئػػاتيـ

  (138: 2001، السيد كرمضاف) .كمخطط
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كذلػؾ مػف خػالؿ ، لذلؾ كسائؿ انعػالـ تسػاىـ فػي تحقيػؽ العديػد مػف أىػداؼ التربيػة المائيػة
كلكف األىـ مف تقديـ بػرامج كمػكاد إعالميػة تتعمػؽ ، البرامج التميفزيكنية كانذاعية ككذلؾ المطبكعات

اىػات المائيػػة بالقضػايا المائيػة ىػػك تبنػي إسػػتراتيجية يمكنيػا انسػػياـ بفاعميػة فػػي تكػكيف كتنميػػة االتج
 .لدل الجماىير

كيمكػف تحديػػد أىػػـ معػػالـ انسػػتراتيجية انعالميػػة التػي يمكنيػػا أف تسػػيـ فػػي صػػياغة الػػكعي 
 ( Regional Water Services, 1996:1: )عمى النحك التالي، المائي لدل المكاطنيف

ك الحػكار نقطة البداية في كض  إستراتيجية إعالمية لتنمية الػكعي المػائي لػدل المػكاطنيف ىػ - أ
، بيف القائميف عمى التربية المائية كفكر تربكم كبػيف انعالميػيف كصػناع لمرسػالة انعالميػة

 .كبيف الجماىير كجماعات ليا تأثيرىا المباشر أك غير المباشر عمى المياه

كالعممػػاء كالكعػػاظ ، إشػػراؾ الشخصػػيات ذات التػػأثير فػػي البػػرامج انعالميػػة المتعمقػػة بالميػػاه - ب
الػػػذم يمكػػػنيـ تحكيػػػؿ ، ككػػػذلؾ عممػػػاء الػػػنفس كالتربػػػكييف، البػػػارزة بشػػػكؿ عػػػاـكالشخصػػػيات 

كاتجاىػات إيجابيػة تػتحكـ فػي ، المفاىيـ المائية المجػردة مػف مجػرد شػعارات إلػى قػيـ سػمككية
 .تعاممنا م  المياه

كااللتقػػاء بالمسػػئكليف ، كجمػػ  المعمكمػػات عنيػػا كتحميميػػا، البحػػث فػػي جػػذكر المشػػكمة المائيػػة - ت
 .كاستشارة العمماء كالخبراء المتخصصيف لالىتداء بآرائيـ، يـكمناقشت

قيػػػاـ انعػػػالـ بكافػػػة كسػػػػائمو كقنكاتػػػو بتغطيػػػة شػػػاممة لينشػػػػطة البيئيػػػة المختمفػػػة فػػػي الػػػػبالد  - ث
 .لإلقتداء بيا في البالد بما يتناسب م  ظركؼ كقيـ كأخالؽ البمد، المتقدمة

عػػف طريػؽ إمػػداده بالمعمكمػػة ، المػػكاطفالحػرص فػػي البػػرامج انعالميػة المقدمػػة عمػػى تكعيػة  - ج
 ......كالصكرة الكاضحة عف التمكث كأسبابو كخطكرتو ككيفية مكاجيتو

فتزايد الدعكة إلى خمػؽ كعػي مػائي ، لظيكر بعض المشكالت المائية في كقتنا الحالي كنظران 
الة كفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ ينبغػػػي أف تركػػػز الرسػػػ، لمكاجيػػػة مشػػػكالت نقػػػص كتمػػػكث الميػػػاه، كثقافػػػة مائيػػػة

 ( 57 – 56: 2010، )فرج اهلل: كىما، انعالمية عمى مستكييف

كتطبيػؽ نحػك البيئػة ، عػف طريػؽ تغييػر السػمكؾ الفػردم(: امػرأة –شاب  –طفؿ ) المستكل الفردم - أ
كفػػي ىػػذا الصػػدد تعػػد بػػرامج التميفزيػػكف ك الراديػػك مػػف أكثػػر الكسػػائؿ فاعميػػة فػػي ، المائيػػة كالمجتمػػ 

 .مخاطبة كتكعية ىذا القطاع
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كمخػػاطبتيـ نبػػراز قضػػايا ، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التػػأثير عمػػى صػػانعي القػػرار: المسػػتكل االجتمػػاعي - ب
كتعػد الصػحؼ مػف أكثػر الكسػائؿ نجاحػا لمتػأثير ، كالبحث عف الحمكؿ المناسبة ليػا، المياه كمشاكميا

 .عمى صانعي القرار مف أجؿ العمؿ عمى تغيير السياسيات
 :  النوادي 50

كخاصػة بعػد ، إنما أصب  ليا دكر تربػكم ميػـ، سات الترفييية فقطلـ تعد النكادم مف المؤس
 .التحاؽ األطفاؿ كالشباب كالكبار بيا

ككيفيػػػة اسػػػتغالؿ المػػػكارد المائيػػػة ، فممنػػػكادم دكر ال يمكػػػف إنكػػػاره فػػػي حمايػػػة المػػػكارد المائيػػػة
مػػكث كأيضػػا عػػف المخػػاطر كالمشػػكالت المتكقعػػة فػػي المسػػتقبؿ بسػػبب نقػػص كت، االسػػتغالؿ األمثػػؿ

 (57: نفس المصدر. )المياه

كتكامػؿ أدكارىػا فػي تحقيػؽ ، كتؤكد الباحثػة عمػى أىميػة تفاعػؿ المؤسسػات التربكيػة المختمفػة
األمػػر ، خاصػػة إذا قامػػت كػػؿ مؤسسػػة بالػػدكر المنػػكط بيػػا تجػػاه قضػػية الميػػاه، أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة

كخاصػػة أف ، كحمايػػة مكاردىػػا الػػذم يسػػاىـ فػػي تكػػكيف جيػػؿ كاع قػػادر عمػػى مكاجيػػة مشػػكالت الميػػاه
بػؿ ، القكانيف كحدىا التي تضعيا الدكلة ال تكفػي لضػماف السػمكؾ السػميـ مػف قبػؿ األفػراد نحػك الميػاه

التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا تشػػكيؿ السػػمككيات المرغػػكب فييػػا لػػدل األفػػراد تجػػاه ، يحتػػاج األمػػر إلػػى التربيػػة
 .كدفعيـ إلى صيانتيا مف التمكث ك اليدر، المياه

 :قة التربية المائية بمناىج الدراسات الجتماعيةعال

إذ تيػػػتـ بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمجتم  مػػػف مؤسسػػػات ، لمدراسػػػات االجتماعيػػػة كظيفػػػة اجتماعيػػػة
بيػػدؼ بنػػاء المػػكاطف الصػػال  القػػادر عمػػى ممارسػػة أدكاره ، ... كغيرىػػا.كمشػػكالت كقضػػايا كطبقػػات

 .استغالؿ ثركاتو االستغالؿ األمثؿالتي تسيـ في تنمية المجتم  ك ، االجتماعية بايجابية

األمػػر ، باعتبػػار الميػػاه مػػف أىػػـ القضػػايا األمنيػػة القكميػػة، كمػػف أىػػـ ثػػركات المجتمػػ  الميػػاه
فالمياه ىػي لغػة المسػتقبؿ فػي التعامػؿ السياسػي بػيف ، الذم يتطمب المزيد مف االىتماـ بقضية المياه

 .الدكؿ كالشعكب
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جاىػػػات المرغكبػػػة لػػػدل أفػػػراد المجتمػػػ  نحػػػك الميػػػاه كلػػػف يتحقػػػؽ الػػػكعي المػػػائي كتنميػػػة االت
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ كسػػائطيا ، إال عػػف طريػػؽ التربيػػة، كمشػػاركتيـ فػػي حػػؿ مشػػكالت الميػػاه كحمايتيػػا

كعمػػػى رأسػػػيا المدرسػػػة التػػػي تقػػػكـ بػػػدكر فعػػػاؿ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ عػػػف طريػػػؽ ، كمؤسسػػػاتيا المختمفػػػة
يث ترتبط التربية المائية بمناىج الدراسات ح، مناىجيا بكجو عاـ كالدراسات االجتماعية بكجو خاص

 ( 79 – 75: 2010، فرج اهلل: )االجتماعية في جكانب عدة منيا

 : ارتباط أىداؼ التربية المائية بأىداؼ الدراسات االجتماعية .1

تيػػدؼ التربيػػة المائيػػة إلػػى تنميػػة المفػػاىيـ المائيػػة لػػدل التالميػػذ كتصػػحي  مػػا اكتسػػبكه مػػف 
كىػػذا يتحقػػؽ مػػف خػػالؿ منػػاىج الدراسػػات ، ثنػػاء تعػػامميـ مػػ  مصػػادر الميػػاهمفػػاىيـ غيػػر صػػحيحة أ

 .ألنيا تسعى إلى تككيف مكاطنيف صالحيف في بيئتيـ كذكم سمككيات اجتماعية مقبكلة، االجتماعية

كاالتجاىػات كالقػيـ المقبكلػة التػي تحػافظ ، كما تيدؼ التربية المائية إلى تنمية الػكعي المػائي
كفػػػي الكقػػػت نفسػػػو تعػػػد تكعيػػػة التمميػػػذ ، ـ إلػػػى المشػػػاركة فػػػي حمايتيػػػا كتنميتيػػػاكتػػػدفعي، عػػػؿ الميػػػاه

مػف أىػـ أىػداؼ التػي تسػعى الدراسػات ( الكائنػات الحيػة –اليػابس  –اليػكاء  –الماء ) بمككنات بيئتو
 .االجتماعية إلى تحقيقيا

قيػػػؽ كتعػػػد منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة كخاصػػػة الجغرافيػػػة الكسػػػيمة األكثػػػر فاعميػػػة فػػػي تح
كىػػػـ ، حيػػػث يػػػتـ تقػػػديميا لفئػػػة التالميػػػذ فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة كانعداديػػػة، أىػػػداؼ التربيػػػة المائيػػػة

كىي تستمد أىميتيا مػف منطمػؽ أف أطفػاؿ اليػكـ ىػـ الػذيف يحػددكف ، الشريحة العريضة في المجتم 
حػيف تقػدـ ليطفػاؿ فػي  لذا يمكف القكؿ أف برامج التربية المائية، األكضاع المستقبمية لممكارد المائية

بػؿ ، المدارس كترف  كعييـ المائي ال تنتظر مػنيـ ترشػيد اسػتيالكيـ لمميػاه فػي الكقػت الحاضػر فقػط
 .رسـ سياسيات الحفاظ عمى المياه في المستقبؿ

 : ارتباط محتكل التربية المائية بمحتكل الدراسات االجتماعية .2

تػػي تيػػتـ بدراسػػة عالقػػة اننسػػاف ال، يتضػػمف مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة عػػدة مكضػػكعات
ككمػػا تيػػػتـ ، كمػػػا ينػػتج عػػػف ىػػذه العالقػػػات مػػف مشػػكالت كأسػػػاليب التعامػػؿ معيػػػا، بالزمػػاف كالمكػػاف

كذلػػػؾ فػػػي تطػػػكير  –كمنيػػػا الميػػػاه  –بدراسػػػة مػػػدل اعتمػػػاد اننسػػػاف عمػػػى عناصػػػر البيئػػػة كمكاردىػػػا 
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تنميػة كالمشػكالت البيئيػة الناتجػة ككمػا تتنػاكؿ قضػايا ال، معيشتو كمؤسساتو االجتماعية كاالقتصػادية
كخاصػػػة الجغرافيػػػا تػػػدرس المجمػػػكع البيئػػػي المتكامػػػؿ الػػػذم يتضػػػمف الغػػػالؼ الغػػػازم كالمػػػائي ، عنيػػػا

كفػػػػي دراسػػػػتيا لمغػػػػالؼ المػػػػائي تتنػػػػاكؿ تكزيعػػػػو عمػػػػى سػػػػط  األرض بأشػػػػكالو ، كالحيػػػػكم كالصػػػػخرم
ككػػػذلؾ ، المائيػػػة كمشػػػكالتو كمالػػػو مػػػف أىميػػػة كبيػػػرة مػػػف حيػػػث مػػػكارده كثركاتػػػو، كنكعياتػػػو المتعػػػددة

 .استخدامات المكارد المائية في أنشطة اننساف المختمفة 

كتكزيعػو ، كتيتـ التربيػة المائيػة بالدراسػة البيئيػة لمغػالؼ المػائي كمككناتػو الحيػة كغيػر الحيػة
ككػذلؾ ، كتفاعػؿ األنظمػة البيئيػة األخػرل معػو، كأىميػة كػؿ مكػكف مػف مككناتػو، عمى سػط  األرض

كاالتجاىات الكقائية ، ت الحالية كالمستقبمية التي تنتج مف تفاعؿ اننساف م  الغالؼ المائيالمشكال
 .كالتنمكية لمحفاظ عميو

، كتعد قضايا المياه مف التحديات المعاصرة التي تفرض نفسيا عمى تعميـ الجغرافيا كتعمميػا
يػػػات المسػػػتقبمية فقػػػد صػػػدرت بعػػػض التكج، فػػػي ظػػػؿ حػػػدة بعػػػض مشػػػكالتيا مثػػػؿ التمػػػكث كالنضػػػكب

لتضاؤؿ كميتيا م  مػركر  لكاضعي مناىج الجغرافيا في مراحؿ التعميـ العاـ بمكضكعات المياه نظران 
 .كعدـ ثبات نكعيتيا، الزمف

فيػػك ، كمػػا يخػػتص التػػاري  بدراسػػة الحاضػػر كجػػذكره الضػػاربة فػػي الماضػػي القريػػب كالبعيػػد
أم أنػو يتنػاكؿ تػاري  البيئػة ، فػي تمػؾ البيئػة يتتب  قصة اننساف كنشأتو كتطػكره كعالقاتػو كمشػكالتو

 .كخاصة مكضكعات التربية المائية، ماضييا كحاضرىا كمستقبميا

كتتمثؿ ىػذه ، إذا تكجد عالقة كثيقة بيف محتكل مناىج الدراسات االجتماعية كالتربية المائية
كبػػالمكارد المائيػػة بكجػػو ، العالقػػة فػػي ارتبػػاط فػػركع الدراسػػات االجتماعيػػة بالبيئػػة كمكاردىػػا بكجػػو عػػاـ

 .حيث يتضمف محتكل الدراسات االجتماعية مشكالت ىذه المكارد كما يتعمؽ بيا مف قضايا، خاص

كيتضػػ  ممػػػا سػػبؽ كجػػػكد عالقػػة تكامميػػػة كتفاعميػػػة بػػيف التربيػػػة المائيػػة ك منػػػاىج الدراسػػػات 
ىػػػػداؼ مػػػػف خػػػػالؿ ارتباطيمػػػػا مػػػػف حيػػػػث األ، االجتماعيػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة كالجغرافيػػػػا بصػػػػفة خاصػػػػة

كىذا يػدف  المتخصصػيف فػي مجػاؿ الدراسػات االجتماعيػة األخػذ بعػيف االعتبػار المفػاىيـ ، كالمحتكل
حتػى يكػكف  ؛كالقضايا المائية عند تخطيطيـ كتطكيرىـ لممناىج مسػتقبالن ، المائية كالمشكالت المائية

 .في تحقيؽ أىداؼ التربية المائية بارزان  ليذه المناىج دكران 
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 :في التربية المائية اتجاىات حديثة

كتنميػة أنػكاع متعػددة مػف الػكعي ، اىمت التربية المائية في تنمية جكانػب شخصػية المػتعمـس
كتشػكيؿ االتجاىػات المرغػكب فييػا ، كالكعي المػائي كالكقػائي كاالقتصػادم كالجمػالي كالصػحي، لديو

كتنميػػة سػػمككيات ترشػػيد ، يػػاهكتنميػػة المسػػئكلية نحػػك الم، كتػػدعيـ اتخػػاذ القػػرارات البيئيػػة، نحػػك الميػػاه
دارتيا كالتعامؿ الحكيـ معيا، استيالؾ المياه  .كتنمية ميارات حماية المكارد المائية كا 

إال أنيا اختمفت فيما يبنيا ، رغـ تشابو األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقو برامج التربية المائية
، ر البػرامج ككيفيػة تكصػيميا لممػتعمـكأسػمكب نشػ، كدكر المػتعمـ فييػا، الفمسفة التي تتبناىا: مف حيث

كمػػػدل ميػػػارة كقػػػدرة المعمػػػـ فػػػي تنفيػػػذىا ، كمػػػدل تػػػكافر عناصػػػر الجػػػذب لممشػػػاركة فػػػي ىػػػذه البػػػرامج
 ( 58: 2010، )فرج اهلل .كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا كاقتناعو بجدكاىا

ترنػت فػي ناسػتخداـ ان( Fernando & Francisco, 2005) كحيػث يؤكػد فيرنانػدك ك فرانسسػكك
يعػد مػف مقتضػيات نشػر الػكعي كالثقافػة البيئيػة لػدل (، التربية المائية كالتربية البيئيػة ) التعميـ البيئي

بػػؿ أسػػيمت فػػي تنميػػة ميػػارات العمػػؿ ، كلػػيس ذلػػؾ فحسػػب، قطاعػات عريضػػة مػػف المجتمػػ  العػػالمي
 .التعاكني فيما يتصؿ بخدـ البيئة كحؿ مشكالتيا

ييئػات كالمنظمػات الدكليػة إلػى إعػداد مشػركعات كبػرامج تربكيػة لذا فقد تكجيت العديد مف ال
لكتركنػػػي مػػف خػػالؿ نظػػاـ التعمػػيـ ان، تيػػتـ بتحقيػػؽ أبعػػاد التربيػػة المائيػػة لػػدل المعممػػػيف كالمتعممػػيف

 ( 59 – 58: 2010، فرج اهلل: )كما يمي، كمف ىذه البرامج كالمشركعات، كالخميط

 : نترنتمائية مف خالؿ انبرامج مشركعات اليكنسكك في التربية ال .1

بيػػدؼ نشػػرىا فػػي ، نترنػػتحيػػث طرحػػت منظمػػة اليكنسػػكك العديػػد مػػف ىػػذه البػػرامج عبػػر ان
كتنميػػػة فيػػػـ المتعممػػػيف باألكضػػػاع ، كخمػػػؽ بيئػػػة تعمػػػـ مسػػػتدامة بػػػيف المتعممػػػيف، مختمػػػؼ دكؿ العػػػالـ

ك تقمػيص حجػـ المػكارد كأثػر القػرارات السياسػية فػي تنميػة أ، الحرجة لقضايا المياه في الكقػت الحػالي
 .المائية كتنمية سمككيات المحافظة عمى المكارد المائية كحمايتيا لدل المتعمميف
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 : برامج كمشركعات مؤسسة التربية المائية .2

تيتـ بنشر مبادئ التربية المائية بيف تالميذ المدارس ، كىي مؤسسة تركية أمريكية ال ربحية
كتيػػػػتـ بتػػػػاري  المػػػػكارد المائيػػػػة كجغرافيتيػػػػا كالجكانػػػػب ، جامعيػػػػةاألكليػػػػة كالثانكيػػػػة كطػػػػالب المرحمػػػػة ال

 خاصػػان  كمػػا تفػػردت اىتمامػػان ، االجتماعيػػة كالسياسػػية لقضػػايا كمشػػكالت الميػػاه كعالقػػة اننسػػاف بيػػا
 .بمشركع التربية المائية لممعمميف

ؾ عمػى سػكاء كػاف ذلػ، في االىتماـ بقضية المياه كبيران  كلقد الحظت الباحثة أف ىناؾ تطكران 
بؿ طالبػت الدراسػات العمميػة الحديثػة بلعػداد مػادة تعميميػة ، المستكل المحمي أك انقميمي أك العالمي

فػػػي  كمػػا حػػدث، ي جميػػ  المراحػػؿ الدراسػػيةجديػػدة باسػػـ ة التربيػػة المائيػػة ة كمقػػرر يػػدرس لمطمبػػػة فػػ
 .السعكدية

ة مػػف أىػػػـ القضػػػايا التربيػػة المائيػػػ أف، كيتضػػ  مػػػف العػػرض السػػػابؽ ألفكػػار المحػػػكر الثالػػػث
كبالتحديػػػد أكثػػػر ، كخاصػػة فػػػي منػػاىجيـ، المعاصػػرة التػػػي اىتمػػت بيػػػا مختمػػؼ المجتمعػػػات العالميػػػة

لػػذا فميمػػا ، نظػػران ألىميػػة الحيػػاة كالعكاقػػب الناجمػػة عػػف ممكثػػات الميػػاه، مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة
التعميميػػػػة عمػػػػى اخػػػػتالؼ  تبقػػػػى التربيػػػػة المائيػػػػة مسػػػػؤكلية الػػػػنظـ، تتعػػػػدد المنػػػػاىج الدراسػػػػية كتتنػػػػكع

 مستكياتيا.

 الوعي المائي: ثالثالمحور ال

كأىميػػة ، كأبعػػاد الػػكعي المػػائي، كمفيػػـك الػػكعي المػػائي، مفيػػـك الػػكعييتضػػمف ىػػذا المحػػكر 
كمراحػػؿ تنميػػة الػػكعي ، كالعكامػػؿ المػػؤثرة فػػي تنميػػة الػػكعي المػػائي، تنميػػة الػػكعي المػػائي لػػدل الطمبػػة

كدكر مػػنيج الدراسػػات ، ة عنػػد تقػػديـ بػػرامج تربكيػػة لتنميػػة الػػكعي المػػائيكاالعتبػػارات الالزمػػ، المػػائي
 .كانسالـ كالكعي المائي، االجتماعية في تنمية الكعي المائي

 مفيوم الوعي:

ككعػػي األمػػر أم أدركػػو عمػػى حقيقتػػوة. ، الػػكعي لغػػة: مػػف ة كعػػي الحػػديث أم حفظػػو كفيمػػو
 (2004، )المعجـ الكجيز
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تعػػددت تعريفػػات الػػكعي كاختمفػػت بتعػػدد كاخػػتالؼ كجيػػة نظػػر  أمػػا الػػكعي اصػػطالحان: فقػػد
 كمف ىذه التعريفات ما يمي:، الباحثيف الذيف تناكلكه بما يحقؽ أىداؼ دراساتيـ

يعرؼ الكعي بأنو ة اتجاه عقمي يمكف الفرد مف إدراؾ نفسو كالبيئػة ( 644: 1975) مدككر
 .المحيطة بو بدرجات متفاكتة مف الكضكح كالتعقيد ة

يعرفاف الكعي بأنو ة شحنة عاطفية كجدانية قكية تكمف في ( 204: 1996مقاني كالجمؿ )ال
كيػػتـ تككينػػو مػػف خػػالؿ العمػػؿ التربػػكم فػػي مختمػػؼ مراحػػؿ ، كثيػػر مػػف مظػػاىر السػػمكؾ لػػدل األفػػراد

لدعـ كتكجيو السػمكؾ الرشػيد فػي ؛ككمما كاف الكعي أكثر نضجان كثباتان كاف ذلؾ أكثر قابمية ، التعميـ
 التجاه المرغكب ة.ا

بأنػو ة عمميػة ذات  ( 110: 2010نقالن عف فػرج اهلل )  (1997يعرفو محمكد عبد الحميد )
ثػػػـ فيػػػـ عميػػػؽ لتمػػػؾ المعػػػارؼ ، عبػػػارة عػػػف اكتسػػػاب المعػػػارؼ كالمعمكمػػػات: األكؿ معرفػػػي، بعػػػديف

رؼ كيتػػأثر بيػػا كفيػػو يتقبػػؿ الفػػرد تمػػؾ المعمكمػػات كالمعػػا: أمػػا البعػػد الثػػاني فيػػك كجػػداني، كالمعمكمػػات
 ة.ككف بداية تككيف ميكلو كاتجاىاتولت

الػػذم ، التركعػيكىػػك البعػد ، كيصػنؼ عبػد الفتػاح دكيػػدار )د.ت( لمػا سػبؽ بعػػدان ثالثػان لمػكعي
كنزعتػو العقميػة نحػك ىػذا  ، ألف معرفة الفػرد مػف الشػيء تتػأثر بمشػاعره، يتضمف االستعداد السمككي

 .ر مشاعره كنزعتو العقمية نحكهيلشيء يترتب عميو تغيكما أف تغيير معرفتو عف ىذا ا، الشيء

فػػػي أف الػػػكعي ة ىػػػك اندراؾ كالتنبػػػو كالفيػػػـ ( 295: 1994) كيتفػػػؽ معػػػو الكبػػػالي كآخػػػركف
كينػػتج عػػف التأمػػؿ لمعػػالـ المكضػػكعي كالعمػػؿ كالفعػػؿ ، لمػػنفس كالعػػالـ الخػػارجي كلالنتمػػاء االجتمػػاعي

أم أف الػػػكعي ، اذ مكاقػػػؼ فرديػػة كجماعيػػػة عمميػػػةكيػػػؤدم الػػكعي إلػػػى اتخػػػ .االجتمػػاعي بكػػػؿ أكجيػػػو
أمػػػا فػػػي عمػػػـ الػػػنفس فيسػػػتخدـ معنػػػى  .فػػػي عمميػػػة الػػػكعي ميمػػػان  كتمعػػػب المغػػػة دكران ، مػػػرتبط بالسػػػمكؾ

 .الشعكرة

أف الػػكعي ال يقتصػػر عمػػى الجانػػب المعرفػػي بػػلدراؾ ، كيتضػػ  مػػف التعريفػػات السػػابقة لمػػكعي
انػػب الكجػػداني فقػػط بتقبػػؿ المعمكمػػات كتكػػكيف الميػػكؿ كال عمػػى الج، يااألشػػياء كالقػػدرة عمػػى اسػػترجاع
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إنمػا الػكعي شػامالن ليبعػاد ، كال عمى الجانب الميارم فقػط المتمثمػة فػي سػمككيات الفػرد، كاالتجاىات
 .الثالثة معان مف معرفي ككجداني كميارم

كيمكػػف تعريػػؼ الػػكعي بأنػػو ةمػػا يكػػكف لػػدل الفػػرد مػػف معػػارؼ كمعمكمػػات عػػف الحيػػاة كالبيئػػة 
التػػي تػػنجـ عنيػػا سػػمككيات تكجيػػو نحػػك حمايػػة البيئػػة ، كيػػدرؾ بأىميتيػػا كقيمتيػػا، لتػػي يعػػيش فييػػاا

 كالحفاظ عمييا.

 مفيوم الوعي المائي:

 ومنيا ما يمي:، تعددت تعريفات العمماء والباحثين حول مفيوم الوعي المائي

يف القائـ عمى ( الكعي المائي بأنو ةإدراؾ المتعممChertudi, 2000: 5عرؼ نشيرتيكدم )
انحساس العميؽ كالمعرفة بالقضػايا كالمشػكالت المتصػمة بالبيئػة المائيػة مػف حيػث العكامػؿ المسػببة 

 كأساليب التعامؿ الحكيـ معياة.، ككسائؿ عالجيا، ليا كآثارىا

( بأنػػػػػػو ة إدراؾ الفػػػػػػرد لممشػػػػػػكمة المائيػػػػػػة كلحػػػػػػدل 133: 2004كعرفػػػػػػو السػػػػػػيد كرمضػػػػػػاف )
كتأثير اننساف فييػا كتأثرىػا ، ث حجميا كأسبابيا كأبعادىا ككيفية مكاجيتيامف حي، المشكالت البيئة

 كالشعكر العميؽ بالمسئكلية تجاه مكاجية ىذه المشكمة كالتصدم لياة.، بيا

( بأنػػػو ةتػػػكافر القػػػدر المناسػػػب مػػػف الحقػػػائؽ كالمفػػػاىيـ العمميػػػة 21: 2001كعرفػػػو شػػػعير )
كالتعامػػؿ الحكػػيـ ، مشػػكالت الناجمػػة عػػف نقصػػيا كتمكثيػػاكال، المرتبطػة بالميػػاه كخصائصػػيا كمكاردىػػا
كذلػػػػؾ بنػػػػاءن عمػػػػى اتجاىػػػػات الطػػػػالب انيجابيػػػػة نحػػػػك الميػػػػاه ، كاالسػػػػتغالؿ الرشػػػػيد لممػػػػكارد المائيػػػػة

 كقضاياىاة.

( الػػػكعي المػػػائي بأنػػػو ةتػػػكافر القػػػدر المناسػػػب مػػػف الحقػػػائؽ 618: 2005كيعػػػرؼ رضػػػكاف )
لميػػػػاه كخصائصػػػػيا كمكاردىػػػػا  كالتحػػػػديات التػػػػي تكاجييػػػػا كالمفػػػػاىيـ العمميػػػػة المرتبطػػػػة بمشػػػػكالت ا
مما يساعد الفرد عمى االلتػزاـ بالتعامػؿ الحكػيـ كاالسػتغالؿ ، كالمشكالت الناجمة عف نقصيا كتمكثيا

كيساعده عمى القياـ بأنمػاط مػف السػمكؾ تػنـ عػف انحسػاس بالمسػئكلية تجػاه المػكارد ، لممكارد المائية
 المائية كالحفاظ عميياة.
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( تعريفػػػان لمػػػكعي المػػػائي بأنػػػو ةتػػػكافر القػػػدر المناسػػػب مػػػف الحقػػػائؽ 94: 2007كقػػػدـ عبػػػده )
، كالمشػكالت الناجمػة عػف نقصػيا كتمكثيػا، كالمفاىيـ العممية المرتبطة بالميػاه كخصائصػيا كمكاردىػا

ب كذلػػػؾ بنػػػاءن عمػػػى اتجاىػػػات الطػػػال، كالتعامػػػؿ الحكػػػيـ كاالسػػػتغالؿ األمثػػػؿ كالراشػػػد لممػػػكارد المائيػػػة
 انيجابية نحك المياه كقضاياىاة.

( الػػكعي المػػائي بأنػػو ةإدراؾ المتعممػػيف القػػائـ عمػػى انحسػػاس العميػػؽ 2008كعػػرؼ غػػانـ )
مف حيث العكامؿ المسببة ليا كآثارىا ككسائؿ ، كالمعرفة بالقضايا كالمشكالت المتصمة بالبيئة المائية

 كأساليب التعامؿ الحكيـ معياة.، عالجيا

حسػػاس التمميػػذ بالكضػػػ  112: 2010رج اهلل )كمػػا عرفيػػا فػػ ( الػػكعي المػػائي بأنػػو ةإدراؾ كا 
كدكره نحك ترشيد استيالكيا كالحفػاظ ، كما يتصؿ بيا مف مشكالت، الحالي كالمستقبمي لمكارد المياه

 ألقصى حد ممكف ة. باستمرار منفعتياعمييا بشكؿ يسم  

المتعمميف لكافة المعارؼ المتعمقة ( الكعي المائي بأنو ةإدراؾ 28: 2010كيعرؼ معركؼ )
ممػػا ، كالشػػعكر العميػؽ بالمسػػئكلية تجػاه مكاجيػػة مشػكالتيا، كالتحػديات التػػي تكاجييػا، بقضػايا الميػػاه

 .يساعدىـ عمى التعامؿ الحكيـ كاالستغالؿ الرشيد لممكارد المائيةة

دكف أف بعضػػػػيا ركػػػػز عمػػػػى الػػػػكعي بالمشػػػػكالت المائيػػػػة ، كيتضػػػػ  مػػػػف التعريفػػػػات السػػػػابقة
كبعضيا ا خر ، ؼ السيد كحسفيعر في تالجكانب التنمكية كاالستثمارية المتعمقة بمصادر المياه كما 
كالتعريفات الستة الباقية شػممت جميػ  ، ركز عمى الجانب الكجداني كما ظير في تعريؼ تشيرتيكدم

عبػػده كغػػانـ الجكانػػب المعرفيػػة كالكجدانيػػة كالمياريػػة كمػػا ظيػػر فػػي تعريػػؼ كػػؿ مػػف شػػعير كرضػػكاف ك 
 كفرج اهلل كمعركؼ.

كبنػاءن عمػى ذلػؾ ، كتتفؽ الباحثة م  التعريفات الستة لشمكليا الجكانب الثالثة لمػكعي المػائي
مػف خػالؿ تػكافر ، تعرؼ الباحثة الكعي المائي بأنو ةإدراؾ الفرد لمقضايا كالمشكالت المتعمقػة بالميػاه

كشػعكره العميػؽ بالمسػئكلية تجػاه مكاجيػة ، بالميػاهالعمميػة المرتبطػة  المعرفػةلديو القدر المناسػب مػف 
 مما يدفعو إلى التعامؿ الحكيـ كاالستغالؿ الراشد لممكارد المائية.، ىذه المشكمة كالتحدم ليا
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 أبعاد الوعي المائي:

يتضػػ  أف الػػكعي المػػائي يتضػػمف أبعػػادان ثالثػػة ، كبتحميػػؿ التعريفػػات السػػابقة لمػػكعي المػػائي
 (112-111: 2010، كىي: )فرج اهلل

 البعد المعرفي: -1

حيػػث يبػػدأ الػػكعي المػػائي بمعرفػػة الفػػرد بمككنػػات بيئتػػو المائيػػة كالمفػػاىيـ كاألحػػداث المتعمقػػة 
كم  األخذ في االعتبار خبراتو السابقة كمعمكماتو التي اكتسػبيا أثنػاء تفاعمػو مػ  ا خػريف كمػ  ، بيا

كس  كالمعمكمات األكفر مؤىؿ ألف يككف لديو كعي الخبرات األ اكىذا يعني أف الفرد ذ، بيئتو المائية
 مائي أعمؽ حكؿ قضايا كمشكالت المياه.

 البعد الوجداني: -2

ممػػا يػػؤثر فػػي تكػػكيف اتجاىاتػػو ، كىػػك تػػأثير تمػػؾ المعمكمػػات عمػػى إحسػػاس الفػػرد كعكاطفػػو
كقيمػػػػػو نحػػػػػك قضػػػػػية الميػػػػػاه؛ كىػػػػػذا يعنػػػػػي ضػػػػػركرة أف يتػػػػػكفر فػػػػػي المعمكمػػػػػات المكتسػػػػػبة الصػػػػػدؽ 

 كأف تتصؼ خبرات الفرد السابقة بأنيا خبرات مربية.، كضكعيةكالم

 البعد األدائي )التطبيقي(: -3

كىػذا ، كفيو ينيج الفرد سمككان رشػيدان نحػك البيئػة المائيػة، كىك محصمة لمبعديف األكؿ كالثاني
حساسػػػػػو العميػػػػؽ بقضػػػػػايا الميػػػػاه كمشػػػػػكالتيا، السػػػػمكؾ منبثػػػػػؽ عػػػػف معرفتػػػػػو الكاعيػػػػة كمسػػػػػئكليتو ، كا 

 لشخصية نحك عالج تمؾ المشكالت.ا

كتؤكػػد الباحثػػة مػػا عػػرض سػػابقان بػػأف لمػػكعي المػػائي أبعػػادان ثالثػػة كىػػي المعرفيػػة كالكجدانيػػة 
ثػػـ ، إذ يتكػػكف لػػدل الفػػرد المعػػارؼ كالمعمكمػػات المتصػػمة بقضػػايا كمػػكارد كمشػػكالت الميػػاه، كاألدائيػػة

تتحػكؿ إلػى سػمككيات رشػيدة فػي التعامػؿ كمػف ثػـ ، تتشكؿ لديو الميكؿ كاالتجاىػات انيجابيػة نحكىػا
 م  مشكالت كقضايا البيئة المائية.
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 أىمية تنمية الوعي المائي لدى الطمبة:

، نظران لما يكاجو الغالؼ المائي العديد مف المشكالت التػي تػؤثر سػمبان عمػى البيئػة كالمجتمػ 
كمػف ثػـ يسػعى بفاعميػة ، تياينبغي عمى كؿ فرد في المجتم  أف يككف كاعيان بتمؾ المشكالت كمسببا

لػػػذا فقػػػد أكصػػػى  مػػػؤتمر ةاألمػػػف المػػػائي العربػػػية ، فػػػي عػػػالج تمػػػؾ المشػػػكالت أك التقميػػػؿ مػػػف حػػػدىا
ككػػذلؾ رفػػ  الػػكعي المػػائي العربػػػي ، بكضػػ  قضػػايا الميػػاه عمػػى قيمػػة اىتمامػػات الحككمػػػات العربيػػة

: 2000، )شػمبيي النقػاط التالية:يمكػف إجماليػا فػكالتػي ، لمقابمة التحديات التي تكاجو المياه العربيػة
4) 

كتراجػػ  نصػػيب الفػػرد العربػػي مػػف الميػػاه بدرجػػة ، محدكديػػة المػػكارد المائيػػة العربيػػة المتجػػددة .1
 كبيرة.

%( كمػػف المػػكارد 60حيػػث أف أكثػػر مػػف )، الميػػاه المشػػتركة مػػ  الػػدكؿ األخػػرل غيػػر العربيػػة .2
 المائية العربية يأتي مف خارج الكطف العربي.

حيث إف المياه تشكؿ أىػـ المبػادئ ، ؿ في السيطرة عمى المكارد المائية العربيةأطماع إسرائي .3
 كأىـ بنكد المفاكضات كاالتفاقيات العربية انسرائيمية.، العقيدة الصييكنية

، بسػبب عػدـ كفػاءة اسػتخداـ الميػاه كتػدىكر نكعيتيػا، تدني إنتاجية المياه في الػكطف العربػي .4
 خداـ ا دمي أك النشاط الزراعي أك الصناعي.نظران لمتمكث الناجـ عف االست

 قصكر المكارد المائية العربية المخصصة لتطكير حجـ كاستخداـ المكارد المائية العربية. .5

كما تتطمبو مف الحفاظ عمييا كحسػف اسػتغالليا ، قضية المياه العربي بخطكرةضعؼ الكعي  .6
 كتنميتيا.

ترجػػ  أسػػبابيا إلػػى جيػػؿ اننسػػاف أك  ان كمشػػكالت الميػػاه خصكصػػ فالمشػػكالت البيئػػة عمكمػػان 
، كعالقتػو الصػحيحة مػ  البيئػة المحيطػة بػو محميػان كعالميػان ، نقص إدراكو الكاعي بحقيقتو دكرة الحياة

كذلػؾ مػف خػالؿ تقػديـ العديػد مػف ، لذلؾ يجػب االىتمػاـ بتكعيػة الطمبػة بأىميػة الميػاه كالحفػاظ عمييػا
كتعػػديؿ ، صػػحي  االعتقػػاد الخػػاطئ لػػدل الفػػرد نحػػك البيئػػةبػػرامج التكعيػػة التػػي ليػػا قيمػػة كبيػػرة فػػي ت

 العالقات بيف األفراد أنفسيـ كبينيـ كبيف بيئتيـ.



 اإلطار النظري   
 

66 

 

 الفصل الثانً

لػػذا فػػلف تنميػػة الػػكعي المػػائي لػػدل الطمبػػة يجػػب أف يكػػكف ىػػدفان رئيسػػان مػػف أىػػداؼ العمميػػة 
حتػػى ال تصػػب  ، لتنميػػة انحسػػاس العميػػؽ بمسػػتقبؿ المػػكارد المائيػػة، كناتجػػان مػػف نكاتجيػػا، التعميميػػة

طالمػا أف تػأثير المعرفػة لػـ يمتػد إلػى ، التربية كالتعميـ عمميتيف محدكدتيف في تنميتيا لشخصية الفػرد
 التركيب الكجداني لديو.

 (114: .2.1، كما يمي: )فرج اهلل، ومن أىم األسباب الدافعة لتنمية الوعي المائي لدى الطمبة

 ية.أىمية المكارد المائية لسائر الكائنات الح .1

كتسػػػػببيا فػػػػي إحيػػػػاء الكائنػػػػات الحيػػػػة بالعديػػػػد مػػػػف ، تفػػػػاقـ مشػػػػكالت تمػػػػكث المػػػػكارد المائيػػػػة .2
 األمراض.

تفػػاقـ مشػػكالت اسػػتنزاؼ المػػكارد المائيػػة إلػػى حػػد التنػػاقض التػػدريجي لكميػػة المػػكارد المائيػػة  .3
سػػػػكاء كػػػػاف التنػػػػاقض بفعػػػػؿ التغيػػػػرات المناخيػػػػة أك االحتياجػػػػات المائيػػػػة ، العذبػػػػة فػػػػي العػػػػالـ

 متزايدة.ال

 مثؿ نير النيؿ كأنيار سكريا كالعراؽ.، األطماع الخارجية في مكارد المياه العذبة العربية .4

 التكقعات المستقبمية بنشكب حركب كمنازعات عسكرية لمسيطرة عمى مناب  األنيار. .5

تزامف المشكالت السابقة م  مشكالت سمككية خطيرة تتمثػؿ فػي السػمككيات السػمبية الميػددة  .6
 ة لممكارد المائية.كالممكث

كمف الدراسات العممية التي تناكلت العائػد التربػكم مػف تنميػة الػكعي المػائي لػدل الطمبػة مػف 
( التػػػي أشػػػارت إلػػػى أف نمػػػك الػػػكعي 87: 2001دراسػػػة السػػػيد رمضػػػاف )، خػػػالؿ المنػػػاىج الدراسػػػية

 المائي لدل األفراد يفيد في:

قضػػايا المائيػػة كتكػػكيف االتجاىػػات الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات أكثػػر عمقػػان عػػف المشػػكالت كال .1
كالعمػػػػؿ عمػػػػى حػػػػؿ مشػػػػكالتيا ، كالالزمػػػػة لمحفػػػػاظ عمػػػػى الميػػػػاه، كالسػػػػمككيات المرغػػػػكب فييػػػػا

 الحالية.
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حساسػػػو العميػػػؽ بالمشػػػكالت المائيػػػة ينمػػػي لديػػػو المسػػػئكلية نحػػػك مصػػػادر  .2 إف إدراؾ الفػػػرد كا 
، مػػف اليػػدر كالتمػػكث كيحػػافظ عمييػػا، ممػػا يجعمػػو يرشػػد اسػػتيالكو لمميػػاه، الميػػاه فػػي مجتمعػػو

 كىذيف البعديف مف أىـ أبعاد الكعي المائي.

أف نمك الكعي المائي عند األفراد بأبعاده المختمفة يتي  الفرصػة لتحقيػؽ أقصػى اسػتفادة مػف  .3
 المكارد المائية مما يعكد عمى المجتم  بالخبر كالرخاء.

لةدى أفةراد المجتمةع فةي ( أىميةة تنميةة الةوعي المةائي 117-116: .2.1وكما حةدد فةرج اهلل )
 النقاط التالية: 

كىػػدؼ أسػػاس تسػػعى التربيػػة المائيػػة ، مػػف أبعػػاد الػػكعي البيئػػي “ميػػـ “أف الػػكعي المػػائي بعػػد .1
 إلى تحقيقو ندراؾ األكضاع الحالية كالمستقبمية المتعمقة بالمكارد المائية.

ككػػذلؾ ، دارتيػػاأنػػو يسػػيـ فػػي تكػػكيف االتجاىػػات المرغكبػػة نحػػك الحفػػاظ عمػػى الميػػاه كحسػػف إ .2
 تصحي  المفاىيـ الخاطئة التي يتضمنيا البعض فيما يتصؿ بكمية كنكعية المياه.

 أنو يسيـ في تحقيؽ جانب كبير مف األمف المائي كالذم يعد ميـ مف أبعاد األمف القكمي. .3

 إكساب أفراد المجتم  لمسمككيات السميمة المتصمة بالتعامؿ الحكيـ م  المياه. .4

العديد مف المشكالت المائيػة التػي ظيػرت بسػبب جيػؿ اننسػاف بالكضػ   ضماف الكقاية مف .5
 الحرج لقضية المياه في العالـ.

 أف الكعي المائي أساس ميـ في تنمية كتحقيؽ األمف القكمي ألم دكلة. .6

 ؛كضػركرم أف يتػكفر لػدل كػؿ فػرد فػي المجتمػ  ، كترل الباحثة أف الكعي المػائي ميػـ جػدان 
كيمكػػف تمخيصػػيا فػػي ، ئػػد التربكيػػة كالبيئيػػة الالزمػػة السػػتمرار المجتمػػ  كتطػػكرهلتحقيػػؽ العكائػػد كالفكا

 النقاط التالية:

 ينمي اىتمامات الطمبة نحك البيئة بكجو عاـ كالبيئة المائية بكجو خاص. .1

يعػػدؿ السػػمككيات السػػمبية التػػي يرتكبيػػا الطمبػػة أثنػػاء تعػػامميـ مػػ  المػػكارد المائيػػة فػػي حيػػاتيـ  .2
 اليكمية.



 اإلطار النظري   
 

68 

 

 الفصل الثانً

تربيػػػة جيػػػؿ قػػػادر عمػػػى ممارسػػػة الضػػػغط االجتمػػػاعي عمػػػى الحككمػػػات كصػػػانعي  يسػػػيـ فػػػي .3
القرار بضركرة العمؿ المستمر لتجنب الككارث المائية في المستقبؿ سكاء ىذه الككارث كمية 

 أك كيفية.

 يعد كسيمة لمكقاية مف المخاطر كالمشكالت التي قد تتعرض ليا البيئة المائية. .4

ئػػي كالسياسػػي مػػ  مػػا تطرحػػو األكضػػاع الحاليػػة كالمسػػتقبمية يسػػاعد فػػي تحقيػػؽ التكيػػؼ البي .5
 لممكارد المائية مف بدائؿ كحمكؿ لممشكالت المائية.

 يفيد في تمييز القرارات التي تؤثر عمى كمية كنكعية المكارد المائية. .6

 في تنمية الوعي المائي: ةالعوامل المؤثر 

كمساعدتيـ عمػى ، قدرات أفراد المجتم  مما الشؾ فيو أف التعميـ يمعب دكران حيكيان في زيادة
لػػذلؾ مػػف الضػػركرم إدخػػاؿ ، اكتسػػاب الػػكعي البيئػػي كانسػػياـ فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ المجتمػػ  كغاياتػػو

، المكضكعات المتعمقة بالتربية المائية كالكعي المائي ضمف إطار مناىج المراحؿ التعميمية المختمفة
ككػػذلؾ عمػػى القضػػايا كثيقػػة ، الراىنػػة كالمسػػتقبميةكالتركيػػز فػػي دراسػػة األكضػػاع كالمشػػكالت المائيػػة 

 الصمة ببيئة التالميذ المحمية كحياتيـ ثـ عمى المستكل القكمي فالدكلي.

 (125-123: .2.1، ومن أىميا: )فرج اهلل، وتتاثر تنمية الوعي بالعديد من العوامل

 وتشمل : الخصائص األولية لممستيدفين بالتوعية: أولً 

 يمي:المستوى التعم -1

كيمثػؿ ذلػؾ ، يحتاج القائـ بالتكعية إلى التعرؼ عمى المستكل التعميمي لممستيدفيف بالتكعية
 كاألساليب المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة.، أىمية كبيرة في تحديد نكعية المضمكف كالكسائؿ

ث أف التحػدث حيػ، كعدـ تحديد المستكل التعميمي لممستيدفيف يمكف أف يفقػد عمميػة التكعيػة أىميتيػا
بمستكل كأسمكب ككسائؿ ال تتناسب م  معارؼ كقدرات المستيدفيف عمى اختالؼ مستكياتيـ سكؼ 

 يفقد عممية االتصاؿ قكتيا كربما يؤدم لفشميا نيائيان.
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 العمر: -2

حيػػػث تػػػرتبط العػػػادات كالتقاليػػػد كالتمسػػػؾ بػػػبعض القػػػيـ االيجابيػػػة كالسػػػمبية بعالقػػػة كاضػػػحة 
كمػا ، إذ أف العمر يحدد مدل االسػتيعاب المتكقػ  لمكضػكع التكعيػة، لمستيدفيفكبدرجة كبيرة بعمر ا

 يحدد محتكل كأسمكب التكعية كالكسائؿ المتبعة نحداث ذلؾ.

 الجنس: -3

كاختالؼ الجنس بيف المستيدفيف ال يقؿ أىمية عف اختالؼ مستكل التعميـ أك العمر إف لـ 
 يكف أكثر تأثيران في كثير مف الحاالت.

كالقػيـ التػي تحكػـ تصػرفات كػؿ ، ظؿ االخػتالؼ بػيف النػكعيف فػي األدكار االجتماعيػة كالعػادات ففي
 ينبغي مراعاة ىذه المؤثرات عمى تقبؿ األفراد لمحتكل كمكضكع التكعية.، نكع منيما

 :الشخصية لممستيدفين بالتوعية ثانيًا: الخصائص

لمرسػػالة التػي يقػػدميا إلييػػا  ينبغػي دراسػػة ىػػذه الخصػائص حتػػى نضػػمف تعرضػيـ كاسػػتيعابيـ
ككػػي نضػػمف ىػػذا التعػػرؼ كالفيػػـ كاالسػػتيعاب ينبغػػي أف نضػػ  فػػي االعتبػػار مػػدل ، القػػائـ بالتكعيػػة

كما يتأثر كعي الفرد بذكائو ، تمسؾ الفرد بمعارفو السابقة كاتجاىاتو كسمككياتو نحك مكضكع التكعية
 كدكافعو كاىتماماتو.

حيػث ترتفػ  القػدرة ، لمكضػكع التكعيػة ولمفرد كدرجػة اسػتيعابفيناؾ ارتباط بيف القدرة الذىنية 
كما يمعب عنصر الدكاف  دكران ميمان في تحديد القدر الػذم يمكػف أف ، الذىنية لمفرد بقدر درجة ذكائو

كفي أحياف كثيرة يككف ارتفػاع درجػة اىتمػاـ الفػرد ، يستكعبو الفرد كيكتسبو منو رسالة القائـ بالتكعية
 عامؿ األساسي الذم يحدد مدل استيعابو لما يتعرض لو مف مضمكف.بالمكضكع ىك ال

 التصال: ثالثًا: عادات

نظػران لعػدـ التعػكد عمػى تعػريض الػنفس ، ىناؾ مقاكمػة يبػدييا الػبعض تجػاه عمميػات التكعيػة
كلػػذلؾ ، أك التفاعػػؿ مػػ  المكضػػكعات الجػػادة مػػف خػػالؿ الكسػػائؿ المسػػتخدـ فػػي عمميػػة التكعيػػة، ليػػا

مضمكف ذك مستكل جاد بأسمكب متدرج م  تقديـ بعض الحكافز؛ يسػاعد فػي رفػ  مسػتكل فاستخداـ 
 الكعي عند المستيدفيف بالتكعية.
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، عمومةاً  ينباي مراعاتيا في عمميةة تنميةة الةوعيالتي مجموعة أخرى من األسس كىناؾ 
 كتتمثؿ في:، إذ أف أىمية ىذه العكامؿ تساعد في ترسي  الكعي، ومنيا الوعي المائي

 أوًل: الخبرات السابقة:

كلػػذلؾ فػػلف المػػدركات ، كبػػدكنيا ال يمكػػف إدراؾ أم أمػػر، فيػػي أسػػاس معرفػػة اننسػػاف لمعػػالـ
 .تتميز بخبرة حسية سمعية كمرئية

 ثانيًا: الدللة والمعن :

فكػػػؿ إدراؾ البػػػػد أف يتضػػػػمف معنػػػػى بالنسػػػبة لمفػػػػرد كعػػػػف طريػػػػؽ التعمػػػيـ يػػػػتـ االرتبػػػػاط بػػػػيف 
 معاني كالدالالت.الخبرات الحسية كال

 ثالثًا: التنظيم:

تػرتبط ، فالتنظيـ داخؿ الخصائص الحسية يسير حدكث الداللة كالمعنى اندراكي لػدل الفػرد
 كتبرز في إدراؾ كاحد مككنة ما يعرؼ بالشكؿ.، بعض المككنات الحسية بعضيا ببعض

ا عميػو إال أف يراعػي ىػذه فمػ، كترل الباحثة أف أم برنامج لمتكعية يسعى إلى تحقيؽ أىدافػو كغاياتػو
 العكامؿ مجتمعة ألنيا تؤثر بشكؿ كبير في نجاح أك فشؿ ىذه البرامج.

 مراحل تنمية الوعي المائي:

 (126-125: 2010، كالتي تتمثؿ في: )فرج اهلل، يمر الكعي المائي بعدة مراحؿ أساسية

 المرحمة التمييدية: -1

كمفػػػاىيـ كسػػػمككيات متصػػػمة بمكضػػػكع  كفييػػػا ينبغػػػي تحديػػػد مػػػا لػػػدل التالميػػػذ مػػػف معػػػارؼ
فال يصم  تقديـ خبرات جديدة لمتالميذ إال إذا اتضحت الرؤية لما يكجد لدييـ مػف معمكمػات ، الكعي
 ضمانان كتككيدان لفكرة النتاج المنطقي.، سابقة
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 مرحمة التكوين: -2

بحيث يستيدؼ ، لتككيف الكعي لدل التالميذػ ؛يتـ في ىذه المرحمة تحديد المراحؿ المناسبة 
كمف أىـ المداخؿ: االىتمامات كالحاجات كا ماؿ التي يشعر بيا ، جميعان إثارة الدافعية لدل التالميذ

 التالميذ كتجذب انتباىيـ.

 مرحمة التطبيق: -3

، مػػف مفػػاىيـ هك ككيفػػان لمتالميػػذ كػػي يطبقػػكا مػػا سػػبؽ تعممػػ كفييػػا نتػػاج المكاقػػؼ المناسػػبة كمػػان 
فمػا ، ا حدث مف تعمـ لو آثار باقية كمػؤثرة فػي عقػؿ ككجػداف كسػمككيات الفػردكذلؾ لمتأكيد مف أف م

 سبؽ تعممو البد أف يجد الفرصة لمتطبيؽ كالممارسة.

 مرحمة التثبت: -4

كىذه المرحمة خاصة بعممية انثراء لما سبؽ تعممو كتككينو مف المفاىيـ كالتأكيد مف تأثيرىا 
ىػػذه المرحمػػة يجػػب عمػػى المػػتعمـ أف يخطػػط مكاقػػؼ عديػػدة كفػػي ، فػػي مسػػتكيات الػػكعي لػػدل التالميػػذ

 كمناسبة مف شأنيا أف تعزز كتدعـ ما سبؽ تعممو.

 مرحمة المتابعة: - 5

كتستيدؼ ىذه ، كىي مسألة تتطمب مف المعمـ أف يخطط أنشطة جديدة يشارؾ فييا التالميذ
كىػك مػا يمثػؿ دعمػان ، تعممػواألنشطة تييئة مكاقؼ تساعد عمى أف يمارس المتعمـ دائمان كؿ ما سػبؽ 

ثراءن دائمان لمخبرات التي مر بيػا المػتعمـ كتعمػـ منيػا كمػا ينػتج عنيػا مػف كعػي راسػ  فػي شخصػية ، كا 
 الفرد.

يتض  أف برامج التكعية لف تستطي  أف تحقؽ أىدافيا كغاياتيا ، كبناءن عمى ما عرض سابقان 
كخطػكات مخططػة كمتدرجػة كمنظمػة فػي بػؿ تحتػاج إلػى عػدة مراحػؿ ، مف خالؿ تنفيذىا لمرة كاحػدة

 كصكالن إلى غايات البرامج كالتأكيد عمى فاعميتيا كأىميتيا التربكية.، تنفيذىا
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 العتبارات الالزمة عند تقديم برامج تربوية لتنمية الوعي المائي لدى المتعممين:

التاليػػة: )فػػرج يجػػب عمػػى البػػرامج التربكيػػة اليادفػػة لتنميػػة الػػكعي المػػائي أف تراعػػي المعػػايير 
 (127-126: 2010، اهلل

كتكضػ  لممتعممػيف السػمكؾ ، كتصاغ فػي صػكرة سػمككية إجرائيػة، أف تتسـ أىدافيا بالكضكح .1
كتزكيػػػػد المتعممػػػػيف بيػػػػذه األىػػػػداؼ مقػػػػدمان يسػػػػاعدىـ فػػػػي السػػػػعي إلػػػػى ، المػػػػراد اكتسػػػػابيـ لػػػػو

 تحقيقيا.

لإلقبػاؿ عمييػا ، ة المتعممػيفأف يتنػاكؿ البرنػامج قضػايا كمشػكالت مائيػة حيكيػة مرتبطػة بحيػا .2
مف قبؿ المتعمميف كحرصػيـ عمػى الػكعي بيػا كالعمػؿ عمػى الكقايػة مػف تػداعياتيا فػي الحيػاة 

 اليكمية.

كالتي ، أف يتضمف البرنامج العديد مف الكسائؿ كاألنشطة التعميمية كأساليب التقكيـ المتنكعة .3
يـ المائية المككنة لو لدل المتعمميف يمكف أف تؤدم دكران فعاالن في نمك الكعي المائي كالمفاى

 المستيدفيف بالتكعية.

أال يقتصػػر اىتمػػاـ البرنػػامج عمػػى حاجػػات المجتمػػ  المحمػػي المػػرتبط بحمايػػة المػػكارد المائيػػة  .4
كىػػك ترشػػيد اسػػتيالؾ ، إنمػػا ينبغػػي االىتمػػاـ بتحقيػػؽ المطمػػب العػػالمي، مػػف اليػػدكء كالتمػػكث

مػػػف اليػػػدر كالتمػػػكث كمحاكلػػػة حػػػؿ مشػػػكالتيا الكميػػػة المػػػكارد المائيػػػة العذبػػػة كالحفػػػاظ عمييػػػا 
 كالنكعية قبؿ أف تتفاقـ.

أف يتضػػػمف دركس كمكضػػػكعات البرنػػػػامج المعمكمػػػات كالميػػػارات كاالتجاىػػػػات كالقػػػيـ التػػػػي  .5
تسػاعد فػػي اكتسػػاب المتعممػػيف بعػػض السػػمككيات الصػػحيحة فػػي التعامػػؿ مػػ  المػػكارد المائيػػة 

كأسػػاليب تجنػػػب السػػػمككيات ، ئيػػػة العذبػػة كاسػػػتنزافياالمػػكارد الما رمثػػؿ: أسػػػاليب تجنػػب إىػػػدا
كأسػػاليب الكقايػػة مػػف األمػػراض التػػي قػػد تصػػيب اننسػػاف بسػػبب تمػػكث المػػكارد ، الممكثػػة ليػػا

 المائية.

مثػػػػؿ: كتابػػػػة ، أف يسػػػػاعد البرنػػػػامج فػػػػي ممارسػػػػة المتعممػػػػيف لمعديػػػػد مػػػػف األنشػػػػطة التعميميػػػػة .6
مػػكث كاسػػتنزاؼ المػػكارد المائيػػة مػػف كجمػػ  صػػكر عػػف ت، كعمػػؿ البحػػكث القصػػيرة، المقػػاالت
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كعمؿ الفتات تحػث عمػى حمايػة البيئػة المائيػة ، بيئة المستيدفيف بالتكعية التي يعيشكف فييا
 مف التمكث.

مما يساعد في جذب انتباه ، استخداـ كسائؿ تعميمية متنكعة تناسب قدرات كميكؿ المتعمميف .7
كبحػػػث المشػػػكالت المائيػػػة ، تكعيػػػةالمسػػػتيدفيف بالتكعيػػػة إلػػػى مكضػػػكعات كدركس برنػػػامج ال

 كاتخاذ مكاقؼ إيجابية نحكىا.، التي تكاجو بيئتيـ

ليػػا قيمػػة المعػػدة لتنميػػة الػػكعي المػػائي  بػػرامجال يمكػػف القػػكؿ أف، كمػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ
كتشكيؿ سمككياتيـ انيجابية في ، تربكية كبيرة في زيادة خبرات األفراد حكؿ قضايا المياه كمشكالتيا

لػذلؾ ينبغػي أف تراعػي ىػذه البػرامج المعػايير السػابقة لكػي تحقػؽ أىػدافيا ، مؿ الحكػيـ مػ  الميػاهالتعا
 .بكفاءة كفاعمية بدكف معكقات

 دور منيج الدراسات الجتماعية في تنمية الوعي المائي:

لككنيػػا تتنػػاكؿ التفاعػػؿ ، يتصػػؿ مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة اتصػػاالن كثيقػػان بالبيئػػة كمكاردىػػا
لػذا ، سػكاء كانػت ىػذه التػأثيرات إيجابيػة أك سػمبية، اننساف كالبيئة مػ  التػأثيرات المتبادلػة بينيمػابيف 

يمكف عف طريقيا معالجة مكضكعات التربية المائية باألسمكب الذم يسيـ في تنمية المفاىيـ المائية 
 كالكعي المائي لدل التالميذ.

ا الكعي المائي ىدفان رئيسيان ينتظر تحقيقػو مػف كيعد تنمية الكعي البيئي بكافة أبعاده بما فيي
كقػدرتيا ، كذلؾ التصاليا الكثيؽ بالجكانب الطبيعية كاالجتماعية لمبيئػة، مناىج الدراسات االجتماعية

 عمى تشكيؿ االتجاىات كالسمككيات المرغكبة كتزكيد التالميذ بالمفاىيـ المككنة ليذا الكعي.

تماعيػػة عامػػة كالجغرافيػػة خاصػػة محػػكران خصػػبا لبمػػكرة كمػػا تعتبػػر مكضػػكعات الدراسػػات االج
جػراء الصػػكرة إكتمكػف مػػف ، البعػد المػائي عبرىػػا كاالتجاىػات المرغكبػة فييػػا نحػك الميػاه لػػدل التالميػذ

 ( 117: 2010، الكاضحة لعالقة التربية المائية بالتنمية االجتماعية. )فرج اهلل

ة بضػػركرة العمػػؿ عمػػى تطػػكير كنشػػر  1992كقػػد أكصػػى مػػؤتمر الخمػػيج األكؿ لمميػػاه عػػاـ 
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحديػػد أىػػداؼ سػػمككية يػػتـ تضػػمينيا فػػي المنػػاىج الدراسػػية ، بػػرامج التكعيػػة المائيػػة
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كترشػػػيد اسػػػتيالكيا كالػػػكعي ، كمنيػػػا مػػػنيج الدراسػػػات االجتماعيػػػة لغػػػرس قػػػيـ المحافظػػػة عمػػػى الميػػػاه
 ة.تنمية الكعي المائي لدل التالميذفي  حيث يعد تحديد األىداؼ التعميمية خطكة أساسية، بقضاياىا

( عمى ةضركرة أف يسعى المسئكلكف عف تخطيط مناىج الدراسػات 1991كيؤكد صباريني )
بحيػػػػػث تصػػػػػػاغ ، االجتماعيػػػػػة كلحػػػػػدل المنػػػػػػاىج الدراسػػػػػية إلػػػػػى تضػػػػػػميف البعػػػػػد المػػػػػائي بمنػػػػػػاىجيـ

التعميميػػة التػػي تػػدرس المكضػػكعات المرتبطػػة بالميػػاه بأسػػمكب مناسػػب لقػػدرات التالميػػذ فػػي المرحمػػة 
لما لتمؾ المناىج مف اتصاؿ بالبيئػة كمكاردىػا المختمفػة كتأثيرىػا عمػى اننسػاف كتػأثير اننسػاف ، فييا

 (118كما ينتج عف ذلؾ التفاعؿ مف مشكالت. )نقالن عف نفس المصدر: ، عمييا كتفاعمو معيا

عي بالقضػػايا المائيػػة تنميػػة الػػكعي المػػائي ال يمكػػف أف يحػػدث بػػدكف نشػػاط المػػتعمـ فػػي الػػك ك 
كىػذا مػا ، كفحصيا كاستقصػاء أسػباب مشػكالتيا ككيفيػة التعامػؿ معيػا كعالجيػا، الحالية كالمستقبمية

تنشطو كيككف إيجابيػان كيػتعمـ عػف طريػؽ ف  التمميذ في مكاقؼ ضإذ ت، تقكـ بو الدراسات االجتماعية
 كحؿ مشكالتيا.ىذا النشاط كيتحكؿ إلى سمككيات رشيدة في التعامؿ م  المياه 

، التالميػػذ لػػدل المػػائي الػػكعي تنميػػة فػػي اسػػتخداميا يمكػػف التػػي الطػػرؽ كػػؿ حصػػر كاليمكػػف
 أف ينبغػػي كتنميتػػو المػػائي الػػكعي تكػػكيف فػػي تسػػتخدـ إسػػتراتيجية أم أف الشػػأف ىػػذا فػػي الميػػـ إنمػػا

 ( 2006، فرج اهلل: )ا تية المعايير فييا يتكافر

 .كالعممية العقمية اتيـكقدر  التالميذ لمستكيات مالءمتيا .1

 مػػا تحديػد عمػػى األقػدر فيػـ، االسػػتراتيجيات ىػذه اختيػػار فػي لممشػاركة لمتالميػػذ الفرصػة إتاحػة .2
 .كخبراتيـ ميكليـ يناسب

 . لمتالميذ كالمكجو المرشد دكر كىك، كالتعميـ التكعية في الحقيقي دكره المعمـ يمارس أف .3

 .المناسب زيزالتع كتقديـ باستمرار التالميذ دافعية إثارة .4

 .بيئتو في المياه لمكارد كالمستقبمية الحالية األكضاع حكؿ مناقشتو التمميذ يكد كمما مناقشة .5

 ككالػػػة أقامػػػت فقػػػد، التالميػػػذ لػػػدل المػػػائي الػػػكعي تنميػػػة فػػػي كبيػػػرة أىميػػػة التعميميػػػة كلينشػػػطة
 مػػف عػػددان  ذلػػؾ فػػي مسػػتخدمةن ، التالميػػذ لػػدل المػػائي الػػكعي لتنميػػة أسػػبكعان  األمريكيػػة البيئػػة حمايػػة

 ىػػػذه أسػػػيمت كقػػػد، بيئػػػتيـ فػػػي الميػػػاه مصػػػادر مػػػ  التالميػػػذ بتعامػػػؿ تتعمػػػؽ التػػػي التعميميػػػة األنشػػػطة
حساسػػػيـ، المتعممػػػػيف كعػػػػى تنميػػػػة فػػػػي األنشػػػطة ، المائيػػػػة بالبيئػػػػة المتصػػػػمة كالمشػػػػكالت بالقضػػػػايا كا 
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 السػػمككيات بعػػض ميػػذالتال اكتسػػب كمػػا، عمييػػا التغمػػب كأسػػاليب المشػػكالت لتمػػؾ المؤديػػة كالعكامػػؿ
 . كالتمكث اليدر مف المائية المكارد بحماية تتعمؽ كالتي، فييا المرغكب

يجػػػب أف ، كنظػػػران الىتمػػػاـ مػػػنيج الدراسػػػات االجتماعيػػػة بمجػػػاؿ الػػػكعي المػػػائي بشػػػكؿ كبيػػػر
 (  121 – 120: 2010، فرج اهلل) يتضمف الجكانب التالية لدل التالميذ:

كعالقػة المػكارد المائيػة ، ثؿ في مفاىيـ المػكارد المائيػة كظاىراتيػاالتي تتم الجكانب المعرفية: .1
لقػػػػػاء الضػػػػػكء عمػػػػػى ، بتػػػػػاري  المنطقػػػػػة كمشػػػػػكالتيا السياسػػػػػية كاالقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كا 

كطػػرؽ عػػالج ىػػذه المشػػكالت ، المشػػكالت المائيػػة الكميػػة كالنكعيػػة كأسػػاليب التعامػػؿ معيػػا
 كامؿ انىدار كالتمكث.ككذلؾ أساليب حماية المكارد المائية مف ع

كتكػػػػكيف ، كالتػػػػي تتمثػػػؿ فػػػي كعػػػػي التالميػػػذ بقضػػػايا الميػػػػاه كمشػػػكالتيا الجكانػػػب الكجدانيػػػة: .2
كتنميػػػة الميػػػكؿ االىتمامػػػات كالقػػػيـ نحػػػك ترشػػػيد ، االتجاىػػػات االيجابيػػػة نحػػػك المػػػكارد المائيػػػة

 االستيالؾ كالنظافة كحماية المكارد المائية مف التمكث.

كميػػارات ، كالتػػي تتمثػػؿ فػػي تنميػػة ميػػارات ترشػػيد االسػػتيالؾ ألدائيػػة(:الجكانػػب المياريػػة )ا .3
كميػػػارات دراسػػػة المشػػػكالت المائيػػة كبحثيػػػا كاسػػػتنباط حمػػػكؿ ، التنقيػػة اليدكيػػػة لمميػػػاه الممكثػػة

 منطقية ليا.

 المائيػة المفاىيـ تنمية في االجتماعية الدراسات معمـ دكر إغفاؿ يمكف ال، كفي ىذا المجاؿ
 العػػػبء يقػػػ  كعميػػػو، التعميميػػػة لمعمميػػػة األساسػػػية الركيػػػزة ىػػػك فػػػالمعمـ، التالميػػػذ لػػػدل يالمػػػائ كالػػػكعي
 مػػ  التػػأقمـ مػػف يمكػػنيـ نحػػك عمػػى اتجاىػػاتيـ تشػػكيؿ ككػػذلؾ، التالميػػذ عنػػد الػػكعي تنميػػة فػػي األكبػػر
، ذهلتالميػ كالمياريػة العقميػة القػدرات كتكظيػؼ بؿ، المجاالت مختمؼ في كالمستقبمية الراىنة التغيرات

 .السمبية آثارىا مف كالكقاية معيا كالتعايش التغيرات تمؾ مكاجية أجؿ مف

 الػػكعي السػػيما عػػاـ بكجػػو الػػكعي تنميػػة فػػي المعمػػـ دكر أىميػػة ىعمػػ التربػػكييف بعػػض كيتفػػؽ
 تتنػاكؿ التػي التربكيػة البرامج أىداؼ تحقيؽ في مؤثران  دكران  االجتماعية الدراسات معمـل أف إذ، المائي
 كمػدخؿ الجاريػة األحػداث اسػتغالؿ منو يتطمب كىذا، البيئية المكارد استنزاؼ كمنيا العالمية القضايا
 تمػػؾ كحػدكث الفرديػة المتعممػيف سػمككيات بػيف الػركابط إبػراز ككػذلؾ، كاحػد آف فػي كالتكعيػة لمتػدريس
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 تالميػػذه مناقشػػة يسػػتطي  حتػػى القضػػايا بيػػذه كامػػؿ يكعػػ عمػػى نفسػػو المعمػػـ يكػػكف كأف، المشػػكالت
قناعيـ ليـ خبراتو لتكصيؿ كالتخطيط، فييا  التالميذ عند يكع ىناؾ يككف أف يمكف فال، يقكؿ بما كا 

 .كالمجتم  البيئة قضايا عف غافؿ كمعمميـ

 -المػػائي الػػكعي كمنػػو – العػػاـ الػػكعي تنميػػة فػػي لممعمػػـ الػػرئيس الػػدكر أف القػػكؿ يمكػػف لػػذا
 ( 2006، فرج اهلل) :ىي،  األمكر مف عدد في يتمثؿك 

 لتنمية كمناسبتيا العممية كالدقة التنكع فييا يراعى بحيث، التالميذ أماـ المعرفة مصادر تكفير .1
 .المائي الكعي

 . كاحدة نظر كجية عمى انصرار كعدـ، تالميذه م  المفتكح الحكار إدارة عمى القدرة .2

 .المعرفة نقؿ مجرد كليس التعمـ مسيرة تيسير .3

 قضػػايا عػػف المعرفػػة مػػف المزيػػد إلػػى بحػػاجتيـ يشػػعركا حتػػى، رباسػػتمرا التالميػػذ دافعيػػة إثػػارة .4
 .المياه

 أنفسػػيـ تكعيػة عمػى قػادركف بػػأنيـ دائمػان  التالميػذ يشػعر كػي، الػػذاتي الػتعمـ فكػرة عمػى التركيػز .5
 . بأنفسيـ

 .البيئة كمشكالت لممتعمميف الفردية السمككيات بيف الصمة إبراز .6

 .كاحد آف في التكعيةك  لمتدريس كمدخؿ الجارية األحداث استغالؿ .7

 .بقضاياىا كالكعي كمشكالتيا المياه مجاؿ في جديد ىك كمما عمى انطالع .8

 .بو المرتبطة المائية كالمفاىيـ المائي الكعي تنمية في الطرؽ أفضؿ عف المستمر البحث .9

، الصػحي الصػرؼ كمحطػات المياه تنقية لمحطات ميدانية زيارات في التالميذ م  االشتراؾ .10
 .المائية بالمفاىيـ المرتبطة المباشرة الخبرات اكتساب في التالميذ يساعد كي

 بػػيف الفرديػػة الفػػركؽ لمكاجيػػة المفػػاىيـ تػػدريس اسػػتراتيجيات مػػف المعمػػـ يسػػتخدمو فيمػػا التنػػكع .11
 .التالميذ

تؤكػد الباحثػة عمػى ضػركرة ارتبػاط أىػداؼ الدراسػات االجتماعيػة بالقضػايا ، كمف ىذا المنطمؽ
كتضميف محتكل مناىج الدراسات االجتماعيػة بالمراحػؿ ، ة كخاصة المتعمقة بالمياهكالمشكالت البيئي
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لتكػػػكيف الػػػكعي المػػػائي  ؛كالقػػػيـ الالزمػػػة ، كاالتجاىػػػات، كالميػػػارات، التعميميػػػة المختمفػػػة بالمعمكمػػػات
 .كاالتجاىات المرغكبة لدل التالميذ نحك البيئة المائية كمشكالتيا

 :اإلسالم والوعي المائي

 كتعػػػالى سػػػبحانو اهلل عنػػػد مػػػف نعمػػػة كاعتبرىػػػا، لمميػػػاه قصػػػكل أىميػػػة ى انسػػػالـعطػػػأ قػػػدف
َْ ]تعػالى : بقكلو، الحياة الستمرار ٕيمٛ ِِ ْْ اٟل  أَََمَم ٠ي َِ َحم ْٟ ًَّ َكم م ِِ وي ما َّ ٌْ َٓ ا م ِِ ٍَْٕما  َجَت لػذا ، [30:األنبيػاء][َٚ
 بقيػة دكف كحػده لػو كأنيػا بأنانيػة فييػا يتصػرؼ كال، تعػالى اهلل أمػره كما يديرىاأف  اننسافكاف عمى 
 كصػيك ، األرض فػي اهلل خميفػةباعتبػاره ، لكي ينتفعكا منيا القادمة ليجياؿحتى تستمر  ؛المخمكقات

 .بالحفاظ عمييا كاستثمارىا كتنميتيا -كمف ضمنيا المياه  - األرضكؿ مكرد مف مكارد  عمى

 عناصػر مف عنصر كؿ م  التعامؿ في كالكسطية كالتكازف االعتداؿانسالـ تميزت ب نظرةف
 .المدركس غير كاالستغالؿ كاالستنزاؼ انسراؼ كنبذ، المياه فييا بما البيئة

 حالتيػػا فػػي كالتشػػترل التبػػاع عامػػة سػػمعة نيػػاأ عمػػى الميػػاه إلػػى انسػػالمي الػػديف ينظػػركمػػا 
 مميػاهل األصػمية الطبيعػة رغػـ عمى أنو عمى المعاصريف انسالمييف الباحثيف معظـ كيتفؽ، الطبيعية
 البنيػة تطػكير مػف المضػافة القيمة كمؼ كاستعادة، كبي ، استخداـ األفراد حؽ مف فلنو، عامة كسمعة

 ىػػػػػػذا مػػػػػػف أقسػػػػػػاـ ثالثػػػػػػة إلػػػػػػى المائيةةةةةةة المةةةةةةوارد تقسةةةةةةيم كيػػػػػػتـ، الميػػػػػػاه تزكيػػػػػػد لخػػػػػػدمات التحتيػػػػػػة
 ( 2007)زبارم::المنظكر

 .لمجمي  متاح كىك عيطبي كمكرد األصمية حالتو في الماء كىك، العامة الممكية: األكؿ

 فػي الحقػكؽ بعػض لممالؾ يككف إذ، الجكفية كالمياه األنيار:  مثؿ، المحدكدة الفردية الممكية: الثاني
 .لمخطر تعريضيا كعدـ ا خريف عف الزائدة المياه من ـ بعد االلتزاـ م ، المياه ىذه

: مثػػؿ، التحتيػػة البنيػػة أعمػاؿ فػػي االسػػتثمار خػالؿ مػػف تطكيرىػػا يػػتـ كالتػي، الخاصػػة الممكيػػة: الثالػث
 .الصحي كالصرؼ المياه تزكيد كخدمات التحمية

 عمػى لممحافظػة لإلنسػاف أكالن ، منطقػي بشػكؿ الميػاه تكزيػ  فػي األكلكية انسالـ أعطىككما 
 ذلؾ بعد كتأتي، الزراعي لالستخداـك ، (الطيارة) لمنظافة المنزلي لالستخداـ ثـ، العطش كلسد الحياة

 كثػػـ، كصػػحتو اننسػػاف لحيػػاة الميػػاه السػػتخداـ األكلكيػػة يعطػػي انسػػالـ أف أم، ألخػػرلا االحتياجػػات
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 اسػػتخداـ مػػف المضػػافة االقتصػػادية القيمػػة بحسػػب كالصػػناعية التجاريػػة األخػػرل كلمقطاعػػات لغذائػػو
 .المجتم  عمى عائد مف ليا لما المياه

 التػػي المائيػػة المػػكارد إدارة فػػي التشػػاكرم الػػنيج تبػػاعاب طالػػب انسػػالـ، ألىميػػة الميػػاه كنظػػران 
 مبػػػادئ أىػػػـ كأحػػػد المائيػػػة لممػػػكارد المتكاممػػػة اندارة فػػػي أساسػػػي كجػػػزء الػػػدكلي المجتمػػػ  بيػػػا ينػػػادم

 ( نفس المصدر. )المجتم  لدل أفراد المائي الكعيمستكل  رف  في دكرلما لو ، المياه أخالقيات

 : ما يمي، سالـ كالمسمميف بالمياهعمى اىتماـ ان دكتؤ التي  األدلة الشرعية والواقعيةمف ك 

 : القرآن الكريم: أولً 

ألنػػو مصػػدر كػػؿ  نظػػران ، المػػاء لممحافظػػةعمى دعػػت التػػي الػػديانات أكؿ انسػػالمي الػػديفيعػػد 
 .شئ كسر الحياة

 مػػػف كأكثػػػر آيػػػة خمسػػػيف مػػػف أكثربػػػ الكػػػريـ القػػػرآف مػػػف مكضػػػعان  63 فػػػي المػػػاء ذكػػػر كرد فقػػػد       
، جميعػػان  لمبشػػر حقػػان  جعمػػو، لػػذلؾتعػػالى عمػػى أىميػػة المػػاء لإلنسػػاف اهلل أكػػد التػػي منيػػا ، سػػكرة أربعػػيف
َْ ] : بقكلػػو َِ اٌَّممِزٞ جَْشممَشقٛي مما َّ ٌْ ُي ا ممٖٛي ، أَََممَشأ٠َْحي ّي ٌْحي َْٔض ُْ أَ ممحي ْٔ َْ  أَأَ ِْ أَ ممْض ّي ٌْ َٓ ا مم ِِ  َْ ِْٕضٌيممٛ ّي ٌْ ٓي ا ْٛ ، َْٔحمم ِي  ٌَمم ََٔشمما

ٍَْٕاٖي  َش  َجَت ْٛ ا ٍَََ َْ  أيَجاجب ٚ شي  (.70 - 68قعة:الكا) .[جَْشىي

فساده استخدامو في انسراؼ عففي مكاض  أخرل  نيىكما ك   استغاللوأمر في مكاض  أخرل بك ، كا 
 : آياتو محكـ في، المجتم  لصال  رشيدان  استغالالن 

[ٚ َٓ ْغِش١َِ ّي ٌْ ي َش ٠يِحبُّ ا ا   َِّٔٗ َش جيْغِشَٛي َٚ ا  اْكَشقٛي َٚ ا  ٍٛي  (31: األعراؼ)[وي

[ ِِ ا  اْكَشقٛي َٚ ا  ٍٛي َٓ وي ْفِغِذ٠ ِي ا َِٟ اضَْسِإ  ْٛ ش جَْتةَ َٚ  ِ  ( 2010، محمد) .(60: البقرة) [ْٓ ِسْصِق َّللاَّ

 : السنة النبوية: ثانياً 

 لجميػػ  عمييػػا كالحصػػكؿ الميػاه اسػػتخداـ فػػي كالمسػػاكاة العدالػة تحقيػػؽب النبكيػػة السػػنةاىتمػت 
 كانسػالـ، حاجتػو عػف ائػدةز  ىػي التػي الميػاه عمػى يسػيطر أف لممسػمـ يحػؽ الإذ ، المجتم  قطاعات
 المػاء:ثػالث فػي شػركاء النػاس) مطمقان  فرديان  حقان  اليعطيو كلكنو، بالمياه االنتفاع حؽ اننساف يعطي
، بػالمجتم  بعدالػة تكزيعيػا كعػدـ كاحتكارىػا بالميػاه باالنتفاع معينة فئة نفرادا كاليجكز، (كالنار كالكي
 عميػػو اهلل صػػمى - اهلل رسػكؿ نيػػىإذ (، 2007، بػارمز ) لغيػػره صػالحة غيػػر تكػكف بحيػػث تمكيثيػا أك
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 صػػدقة جعػػؿ كمػػا، حػػي كػػائف بػػأم انضػػرار إلػػى المنػػ  ىػػذا اليػػؤدم حتػػى ؛المػػاء منػػ  عػػف - كسػػمـ
  - كسػمـ عميػو اهلل صػمى - النبػي ىإل رجؿ جاءة:  قاؿ الضبي كدير فعف، الجنة مكجبات مف الماء
 ىؿ: قاؿ، أفعؿ؟ لـ إف أرأيت: قاؿ، الفضؿ كقدـ دؿالع قؿ: قاؿ، الجنة يدخمني بعمؿ أخبرني :فقاؿ
 يجػدكف ال بيػت أىػؿ انظػرك  المػاء عميػو يسػقى كسػقاء إبمػؾ مػف بعيػران  انظػر: قاؿ، نعـ :قاؿ إبؿ؟ لؾ

 .ةالجنة لؾ تجب حتى، سقاؤؾ ينخرؽ كال، بعيرؾ ينفؽ ال أف فمعمو، غبان  إال الماء

 انسراؼ عدـاالقتصاد في استعمالو ك ك  وعمي كالحفاظ الماء حمايةب النبكية السنة طالبت كما
أي   كىافى   ة النحًبيح  أىفح   سىًفينىةى    فعىفٍ  ، فيو يىٍغتىًسؿي   ًباٍلميد    يىتىكىضح اعً   كى  رسكؿ رألة : قاؿ عمر ابف عفك  ،  ة  ًبالصح
ة عمػػر فبػ اهلل عبػد كعػف، ة تسػرؼ ال، تسػرؼ ال: فقػػاؿ يتكضػأ رجػالن  – كسػمـعميػو  اهلل صػمى – اهلل
 أفػي: قػاؿ، ؟السػرؼ ىػذا مػا: فقػاؿ، يتكضػأ كىػك بسػعد مػر – كسػمـعميػو  اهلل صػمى - اهلل رسكؿ أف

ف، نعـ: قاؿ، إسراؼ؟ الكضكء  ( 2013، خميؿ. )ة جار نير عمى كنت كا 

كتجمػػػى ذلػػػؾ فػػػي ، لممحافظػػػة عمػػػى سػػػالمة البيئػػػة، مػػػف انفسػػػادككمػػػا حػػػذرت السػػػنة النبكيػػػة 
كعػدـ ، الداعي إلى المحافظة عمى نقػاكة الميػاه كطيارتيػا  - و كسمـصمى اهلل عمي -الرسكؿ  حديث

ال يبػػكلف أحػػدكـ فػػي المػػاء :ة  صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـبقكلػػو ، إلقػػاء القػػاذكرات كالمخمفػػات كالبقايػػا فييػػا
كفػي ، كفػي الظػؿ، فػي المػاءاتقكا المالعف الػثالث: البػراز ة  : أيضان قاؿ ككما ، ةالراكد ثـ يغتسؿ فيو

 (2010، محمد) ة.ناسطريؽ ال

 آراء عمماء المسممين:: ثالثاً 

، اسػػتيالكو كترشػػيد المػػاء ىعمػػ الحفػػاظ فػػي انسػػالـ تعػػاليـ تنفيػػذى إلػػ مسػػمميفال عممػػاء دعػػا
 كحمايتػو صػكنو ىإل الدعكة في سباقان  انسالـ كافك ، لمبشرية عاـ كحؽ إليية نعمة الماء أف مؤكديف
 المػاء اسػتخداـ فػي االعتػداؿ أف ىإل كمشيريف، عمينا اهلل نعـى كأغم أىـ مف باعتباره، عميو كالحفاظ

 يتماشي دينيان  ككاجبان  استراتيجيان  كىدفان  كطنيان  عمالن  يعد الالزمة كالتدابير السبؿ بكافة عميو كالمحافظة
 .انسالمية الشريعة كتعاليـ مقاصد م 

 ال، جميعػػان  البشػػر بػػيف عان شػػائ حقػػان  المػػاء جعػػؿكتعػػالى  تبػػارؾ اهلل أف األزىػػر عممػػاء أكػػدقػػد ك 
 كال إسػػراؼ دكف لمجميػػ  مكفػػكالن  بػػو االنتفػػاع حػػؽ كجعػػؿ، بلذنػػو إال تخزينػػو أك حفظػػو اننسػػاف يممػػؾ
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 فػي إفسػاده  ىػك ذلػؾ يخػالؼ مػا كػؿ فا  ك ، عػرؽ أك لػكف أك ديػف ىإلػ النظػر كدكف، تعطيػؿ كال احتكار
ضرار األرض ىالؾ كالنباتات كالحيكانات بالبشر كا   .الككف في اهلل لسنة كمخالفة سؿكالن لمحرث كا 

 ىعم لممحافظة ؛انسالمي التشري  مف مستنبطة سمككية ثقافة كجكد بضركرة سالـان عمماء كطالب
 (2010، عبد الخالؽ: )كمنيا، بالغة عناية المطيرة النبكية كالسنة الكريـ القرآف أكاله الذم الماء

 :المائية المكارد عمى كالمحافظة الترشيد .1

 نعػػـ مػػف اننسػػاف يػػد فػػي مػػا لكػػؿ االسػػتيالؾ ترشػػيد مبػػادئ إقػػرار فػػي السػػبؽ إلسػػالـل كػػافف
 التػػػكازف منظكمػػػة فػػػي كاالضػػػطراب الخمػػػؿ عكامػػػؿ أىػػػـ مػػػف كالتبػػػذير انسػػػراؼ أف باعتبػػػار، كثػػػركات
 األمػػػر عمػػػى الصػػػدد ىػػػذا فػػػي منيجػػػو انسػػػالـ كأقػػػاـ، لمحيػػػاة سػػػبحانو اهلل كىبػػػو الػػػذم المحكػػػـ البيئػػػي
 كالقصد. كالتكازف الكسطية عمى كمو بناءه كأقاـ، اننساف تصرفات كؿ في داؿكاالعت بالتكسط

 إىػػالؾ إلػػى يػػؤدم ممػػا، مكاردىػػا كاسػػتنزاؼ البيئػػة تػػدىكر أسػػباب مػػف سػػببان  يعتبػػر فانسػػراؼ
 األحػػكاؿ كػػؿ فػػي تباعػػوال انسػػالـ كدعػػكة، المسػػمميف مسػػمؾ ىػػي الرشػػيدة فالكسػػطية، كالنسػػؿ الحػػرث
 .الطبيعية المكارد مف كغيره الماء لحماية ضماف يرخ كىي، األكقات كعمكـ

 كافػػة فػػيك ، اسػػتيالكو فػػي انسػػراؼ ضػػد انسػػالمية الشػػريعة كقفػػت لمحيػػاة كضػػركرتو المػػاء كألىميػػة
 .العبادات مجاؿ في تىح أك، كالصناعة كالزراعة كالشرباستخدامو  أغراض

كأف ال يكثػر ة: حيػث قػاؿ، ماـدعا انماـ الغزالػي إلػى ترشػيد اسػتخداـ المػاء عنػد االسػتحلذا 
 .ةبؿ يقتصر عمى قدر الحاجة، صب الماء

، ةالفقػػػر كمحاربػػة االسػػػتيالؾ ترشػػيدة  وكتابػػػفػػي  الجميػػػؿ عبػػد سػػػالـ الػػدكتكر ككمػػا أكػػد ذلػػػؾ
 فػػي الميػػاه ليػػدر كالتصػػدم الميػػاه فػػي حقيػػا ىعمػػ لمحفػػاظ الدكلػػة بيػػا تقػػكـ التػػي الحممػػة إفة : بقكلػػو

 كيعػػد، كالتعػػاكف كالتجػػاكب التقػػدير يسػػتحؽ عمػػؿ، كالمنشػػآت كالمػػدارس يةالسػػكن كالمجتمعػػات المنػػازؿ
 لظػػػاىرة التصػػػدم الجميػػػ  ىعمػػػ يجػػػب كمػػػا، شػػػرعيان  كاجبػػػان  مصػػػادرىا كتنميػػػة الميػػػاه اسػػػتخداـ ترشػػػيد

ْغم]: ىتعالو قكل في عنيا انسالـ ىني التي الماء في انسراؼ َِ  ًِّ َْٕذ وي ُْ ِذ زيٚا ِص٠َٕحَىي ََ خي ِجَذ ٠َا قَِٕٟ آََد

 َٓ ْغمِش١َِ ّي ٌْ ا  َِّٔمٗي َش ٠يِحمبُّ ا َش جيْغمِشَٛي َٚ ا  اْكمَشقٛي َٚ ا  ٍٛي وي  اهلل ىيأىػا غاليػة ثػركة فالمػاء، (31: األعػراؼ)[َٚ
َٓ ]:  ىتعال قاؿ، كاألمطار كالبحار األنيار في المخمكقات لكؿ م ِِ  ِٗ ِب ََمَْْخَشَ  قِم ما َِ  ِِ ا َّ َٓ اٌغَّ ِِ َْٔضَي  أَ َٚ
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َشاِت ِسْصلبا ٌَىي  َّ َٙماسَ اٌةَّ ْٔ ُي اْضَ م َش ٌَىي َعمخَّ َٚ   ِٖ ِش ِْ َ ٌْبَْحِش قِْ َٞ َِٟ ا ٍَْه ٌِحَْجِش ٌْفي ُي ا َش ٌَىي َعخَّ َٚ ، ( 32: إبػراىيـ) [ُْ  
ذا ، المائيػة الثػركة ىعمػ بالحفػاظ بالغة عناية عني أنو نجد كأحكامو انسالـ تعاليـ في النظر أمعنا كا 

 بنعمػػة كاالعتػػراؼ، لممػػاء األمثػػؿ االسػػتخداـ : منيػػا،  لمنػػاس ممزمػػة تكجييػػات عػػدة خػػالؿ مػػف كذلػػؾ
 بالمصػػادر البالغػػة كالعنايػػة، فيػػو انسػػراؼ كعػػدـ طػػاىران  نقيػػان  عميػػو كالمحافظػػة، يػػاعمي اهلل كحمػػد المػػاء
 .المائية

 :لمجمي  مكفكؿ االنتفاع حؽ .2

 سبحانو اهلل خص التي النعـ أعظـ مف نعمة الماء أف ة عاشكر محمكد الشي  فضيمة لكير 
 حػػؽ: كقػػاؿ، جميعػػان  البشػػر بػػيف شػػائعان  حقػػان  سػػبحانو اهلل كجعمػػو األرض كجػػو ىعمػػ األحيػػاء يػػ جم بيػػا

 - الرسػكؿ يقػكؿ ذلػؾ كفي، تعطيؿ أك من  أك احتكار أك إسراؼ دكف لمجمي  مكفكؿ بالماء االنتفاع
 درمصػا أف يعنػي كىػذا، ةكالنػار، كالكػي، المػاء:  ثػالث في شركاء الناس ة:  -كسمـ عميو اهلل صمي
نما، ا خريف عف يمنعيا أك، يحتكرىا أف ألحد يجكز ال الماء  يأخػذ كؿ،  الناس بيف مشتركان  يظؿ كا 
 كأقر، قكة مف أكتينا ما بكؿ عميو نحافظ كأف، السفو مف بشئ فيو يتصرؼ كأال، يحتاج ما بقدر حقو

 ىينيػػػ ربيـكمشػػػ كمػػػأكميـ رزقيػػػـ فػػػي المسػػػمميف يضػػػر فكممػػػا، ةضػػػرار كال ضػػػرر ال ة مبػػػدأ انسػػػالـ
 . ةعنو انسالـ

 : التمكث حماية الماء مف .3

ذ، الضرر أشكاؿ أكبر مف الماء تمكثيعد   كفقػان ، المسػمميف حيػاة يفسػد كممػا انسػالـ حػـر كا 
 حػاالتو  فػي يتسػبب أكتمكيثػو المػاء فمنػ ، ةحػراـ فيػك الحػراـى إلػ لأد مػا: ةتقػكؿ التػي الفقيية لمقاعدة
، شػرعية ضػركرة التمػكث ىذا كدرء، كاألمراض األكبئة كنشر، حياءاأل كقتؿ، األركاح إزىاؽ في كثيرة

 أال ىعمػ كالحفػاظ، نقيػان  سػميمان  المػاء يصػؿ أف سػبيؿ فػي كالطاقة الجيد تبذؿ أف دكلةيجب عمى كؿ 
 .الناس ىعم الماء ينقط 

 :االستخداـ لسكء التصدم .4

 كالتػي، ا ف العػالـ ددتي التي المائي الفقر ظاىرة مف بيكمي المعطي عبد الدكتكر حذر كقد
 اسػػتيالكو فػػي كصػػؿ المعاصػػر اننسػػافة : قػػائالن  كأضػػاؼ، النزاعػػات نشػػكب نقصػػيا ىعمػػ يترتػػب قػػد
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 كالسػػباحة كالمػػراحيض االسػػتحماـ فػػي يصػػرؼ مػػا كبخاصػػة، انسػػراؼ مػػف قياسػػية أرقػػاـ ىإلػػ لممػػاء
 كنحمػػػي نحميػػػو فكأ، انسػػػالـ كمػػػنيج تعػػػاليـ يخػػػالؼ الػػػذم اليػػػدر ىػػػذا نكقػػػؼ أف كعمينػػػا، كالشػػػكارع
 المػائي كالشػ  الفقػر ظػاىرة كانتشػار، كالفقػر الفاقة ىإل يفضي انسراؼ ألف، فيو العبث مف مصادره

 فالمػاء، عبػاده ىعمػ بػو اهلل امػتف مػا أعظػـ مػف نعمة تيدد ظاىرة كىي، العالـ مناطؽ مف العديد في
 لمحفػاظ كاحػدة كقفػة كنقػؼ اتؼنتك أف عمينا يجب ليذا، حياتيا الستمرار البشرية تممكو ما ىأغم ىك
 .ة استخداميا لسكء كالتصدم ىدرىا كعدـ المياه ىعم

 :(العممية) األدلة الواقعية: رابعاً 

 (2009، ياسر: )كمف أىـ األدلة العممية الىتماـ المسمميف بالمياه

فػػي جميػػ  دكلػػو  دكلػػي قػػانكف أم فػػي نظيػػره قػػؿح  بشػػكؿو  الميػػاه تكزيػػ  انسػػالمي الحكػػـنظػػـ  .1
 .ية كانسالميةالعرب

 البيػػػػكت إلػػػػى الزنػػػػؾ أك الرصػػػػاص مكاسػػػػير فػػػػي الميػػػػاه شػػػػبكات أدخمػػػػكا مػػػػف أكؿ المسػػػػممكف .2
 .كالمساجد كالحمامات

 فقراتو بعض كتحـر، كالسقي المياه تنظيـ تفصيالت في تسيب انسالمي الفقو كتب تزاؿ ال .3
 إذف دكف لمصػػالة الكضػػكء كػػاف كلػػك، غػػرض ألم الخاصػػة كاألنيػػار الجػػداكؿ ميػػاه اسػػتخداـ

 .الشرعي صاحبيا مف

 .انسالمية العكاصـ بعض في المياه لشبكات كخرائطرسـك ة  العرب صناعاتة كتاب أكرد .4

، ولحفظػػ الكسػػائؿ أىػػـ مػػفالعتبػػاره ، بشػػكؿ كبيػػر المػػاءككمػػا نالحػػظ اىػػتـ الػػديف انسػػالمي ب
 (2009، أبك شامة: )مف خالؿ أف ذلؾك 

 :العقيدة لترسي  كسيمة الماء -1

 كحدانيػة لبيػاف كسػيمة الماء مف كجعؿ، المؤمنيف نفكس في العقيدة لترسي  انسالـ ءجا كقد
َٙمما إٌَّمماطي ]:تعػػالى قكلػػو ففػػي، الكػػريـ كتابػػو فػػي ا يػػات مػػف كثيػػر فػػي ذلػػؾ بػػيف كقػػد، تعػػالى اهلل ٠َمما أ٠َُّ

ُْ جَحَّ  ُْ ٌََتٍَّىي ٓ لَْبٍِىي ِِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  ُْ ُي اٌَِّزٞ َخٍَمَىي َْ اْذبيذيْٚا َسقَّىي اِ قَِٕاِ ، مٛي َّ اٌغَّ َٚ ُي اضَْسَإ ََِشاكاب  ًَ ٌَىي اٌَِّزٞ َجَت
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 ُْ أَٔممممحي َٚ ِ أَٔمممَذاداب  ُْ ََممممَ جَْجَتٍيممممْٛا ِ   مممم ممممَشاِت ِسْصلممماب ٌَّىي َّ َٓ اٌةَّ ممم ِِ  ِٗ مممماِ ََمممَْْخَشَ  قِمممم َِ اِ  َّ ممم َٓ اٌغَّ مممم ِِ أَٔمممَضَي  َٚ

 َْ ٛ ّي  (22–21:البقرة).[جَْتٍَ

 الحيػػاة كتكقػػؼ، النػػاس حيػػاة فػػي كدكره، رضاأل فػػي المػػاء كقصػػة: ةالظػػالؿ صػػاحب كقػػاؿ
 في، بو كالتذكير، إليو انشارة فتكفي، مةكاحالم يقبؿ ال أمر ىذا كؿ، كأشكاليا صكرىا كؿ في عميو

 ة.الكىاب الرازؽ الخالؽ عبادة إلى الدعكة معرض

 :كتصديقيـ( السالـ عمييـ) باألنبياء لإليماف كسيمة الماء -2

 نب  الماء أف ركل ما، نبكتو صدؽ عمى الدالة -كسمـ عميو اهلل صمى -النبي معجزات مفك 
 -كسػمـ عميػو اهلل صػمى -النبػي أتػي: قػاؿ -عنػو اهلل رضػي – أنػسة  أف ركل فقػد، أصابعو بيف مف
 قػػاؿ، القػػكـ فتكضػػأ، أصػػابعو بػػيف مػػف ينبػػ  المػػاء فجعػػؿ، اننػػاء فػػي يػػده فكضػػ ، بػػالزكراء كىػػك بلنػػاء
 ة. مائة ثالث زىاء أك، مائة ثالث: قاؿ ،؟كنتـ كـ: ألنس قمت: قتادة

 عمػػى داالن  بالعصػػا -السػػالـ عميػػو – مكسػػى ضػػربو أف بعػػد حجػػر مػػف المػػاء خػػركج كػػذلؾك 
ٌَْحَجمَش ََمأفََجَشْت ]: تعػالى قكلو ففي، نبكتو صدؽ ٍَْٕما اْضمِش  قَِّتَصماَن ا ِٗ ََمي ِِ ْٛ َٛعٝ ٌِمَ ِي َٚ ِِر اْعحَْغمَٝ 

ْٕٗي اْثَٕحَا َذْشَش َ َذ١ْٕ ْا َِمٟ اضَْسِإ ِِ ْٛ شَ جَْتةَم َٚ  ِ ْصِق َّللاَّ مٓ سِّ ِِ ْا  اْكمَشقٛي َٚ ٍيمْٛا  ُْ وي ٙي ْشمَشقَ َِّ َاَط  ًُّ أٔي َُ وي اب لَْذ َذٍِ

 َٓ ْفِغِذ٠  (60: البقرة. )[ِي

 : العبادات نقامة كسيمة الماء-3

 نقامػػة ان ضػػركري المػػاء كػػافلػػذا ، العقيػػدة كدليػػؿ، الشػػريعة كجػػكىر، الػػديف صػػمب العبػػادة تعػػد
 كىما، الماء عمى تعتمد عبادات كىما، ذاتيما حد في عبادة كالكضكء فالغسؿ، انسالـ في لعباداتا

 .الكعبة حكؿ كالطكاؼ كالصالة أخرل عبادات لتحقيؽ فرض كذلؾ

 :الديف عف لمدفاع تعالى اهلل جنكد مف الماء -4 

، المػػؤمنيف كنصػػرة، الػػديف عػػف لمػػدفاع جنػػكده مػػف جنػػدان  ليكػػكف ؛ المػػاء تعػػالى اهلل سػػخر لقػػد
ىػػػالؾ  اهلل أمػػػد فقػػػد، كنصػػػرتيـ المسػػػمميف لتأييػػػد معجػػػزات عمػػػى بػػػدر غػػػزكة انطػػػكت فقػػػد، الكػػػافريف كا 
 فقػاؿ، كنصػرتيـ، المػؤمنيف تثبيػت كسائؿ مف المطر كاف كما، معيـ يقاتمكف بمالئكة فييا المسمميف
َِّٙشويُ قِ ]:تعالى اِ ١ٌِّيطَ َِ اِ  َّ ٓ اٌغَّ ِِّ يي َذ١ٍَْىيُ  َضِّ ٠ٕي َٚ ُْ يمٛقِىي ١ٌَِْشقِطَ َذٍَمٝ لٍي َٚ  ِْ ١ْطَا ُْ ِسْجَض اٌشَّ َِ٘ب َذٕىي ٠يْز َٚ  ِٗ

 ََ ِٗ اضَْلَذا ٠يةَبَِّث قِ  (11: .)األنفاؿ[َٚ
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 كذلػؾ، فرعػكف تعػالى اهلل فػأغرؽ، الكفػار إىالؾ في تعالى اهلل جنكد مف كاف الماء ككما أف
ٌْبَْحمَش ]:  تعػالى اهلل قكؿ في ُي ا م َْ َٚ ِْر َََشْلَٕما قِىي ٚ ُْ جَٕويمشي أَٔمحي َٚ  َْ ْٛ َشْلَٕما آَي َِْشَذم ْْ أَ َٚ  ُْ : البقػرة) [ََََْٔج١َْٕماوي
 كسػػػيمة جعمػػػو فقػػػد، الػػػديف لحفػػػظ، الػػػدنيا فػػػي الكفػػػار نىػػػالؾ كسػػػيمة تعػػػالى اهلل وجعمػػػ كأيضػػػان (، 50

ُْ ]: تعالى قكلو في كذلؾ، ا خرة في لتعذيبيـ ٘ي َتاِ ِْ ا ََمَطََّع أَ ّب ١ ِّ اِ َح َِ ا  مٛي عي  (.15: دمحم) [.َٚ
 المػػاء مػػف كجعػؿ، الػػديف عمػػى لمحفػاظ كالتحسػػينات الحاجيػات مػػف سػػياجان  انسػالـ أقػػاـ كمػاك 
، المشػػػقة لرفػػػ  ؛المػػػاء اسػػػتعماؿ عػػػف العجػػػز عنػػػد التػػػيمـ انسػػػالـ أبػػػاح كلػػػذلؾ، ذلػػػؾ لتحقيػػػؽ كسػػػيمة
قامػة، الػديف عمػى كلمحفاظ ْٚ َذٍَمٝ ]: تعػالى قكلػوب، العبػادات كا  ْشَضمٝ أَ َِّ ٕمحُي  ْٚ َجماِ أََحمذ  َٚ ِْ وي َعمفََش أَ

ا ط١َِّببا ْٛا َصِت١ذب ّي َّّ اِ ََح١ََ َِ ُْ جَِجذيْٚا  ُي إٌَِّغاِ ٍَََ ْغحي َِ ْٚ شَ ٓ اٌغائط أَ ِِّ ٕىيُ   (6:  مائدة)ال .[ِِّ
 انسػالـ كضػعيا التػي كاألبعػاد المفػاىيـ إلػى النظػر ترل الباحثػة البػد مػف، المجاؿ ىذا فيك 
 إداريػػة كمبػػادئ كتطبيقيػػا إدماجيػػا كمحاكلػػة، عػػدة قػػركف مػػف أكثػػر منػػذ المائيػػة المػػكارد مػػ  لمتعامػػؿ

الميػػػػاه  اسػػػػتدامة فػػػػي لممسػػػػاىمة ؛العربيػػػػة كانسػػػػالمية دكلنػػػػا فػػػػي المائيػػػػة المػػػػكارد إدارة فػػػػي كتشػػػريعية
 .كمكاجية ندرة المياه في ظؿ التزايد السكاني الكبير، ليجياؿ المستقبمية

مػػػف أىػػػـ الػػػكعي المػػػائي  يتضػػػ  أف، الػػػث ثكمػػػف خػػػالؿ العػػػرض السػػػابؽ ألفكػػػار المحػػػكر ال
مػف قبػؿ برامجيػا ككسػائطيا كمؤسسػاتيا ، إلػى تحقيقػوالتػي تسػعى  تربيػة المائيػةلم األىػداؼ األساسػية
التػي تسػاعده عمػى انتيػاج ، كذلؾ مػف خػالؿ إدراؾ الفػرد لمشػكالت كقضػايا الميػاه، التربكية المختمفة

 فييتـ بصيانتيا كالحفاظ عمييا.، كلية تجاه المياهأنماط معينة مف السمكؾ تنـ عف انحساس بالمسئ
مػدل أىميػة إثػراء منيػاج الجغرافيػا ، السةابقة ثالثةةويتبين من خةالل اسةتعراض المحةاور ال

تنميػػػػة المفػػػػاىيـ بيػػػػدؼ  ؛بمختمػػػػؼ القضػػػػايا كالمشػػػػكالت المائيػػػػة المختمفػػػػة فػػػػي المراحػػػػؿ التعميميػػػػة 
لمحػػػد مػػػف كذلػػػؾ ، يمة المرتبطػػػة بالميػػػاه لػػػدل األفػػػرادكالميػػػارات كاالتجاىػػػات كالقػػػيـ كالسػػػمككيات السػػػم

الميػػاه سػػكاء فػػي المجتمػػ  أك فػػي العػػالـ  الحاليػػة كالمسػػتقبمية التػػي تتعػػرض ليػػا مشػػكالتكالاألخطػػار 
كىذا ما ىدفت إليػو الدراسػة كسػعت ، عمى سط  األرضكحماية جمي  المكارد المائية المتاحة ، ككؿ

 .إلى تحقيقو
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 الفصل الثالث
 لدراسات السابقةا

يسػػػتيدؼ ىػػػذا الفصػػػؿ عػػػرض األدبيػػػات كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تتعمػػػؽ بمكضػػػكع الدراسػػػة 
كالتعػػرؼ عمػػى األسػػاليب كانجػػراءات التػػي ، لمكقػػكؼ عمػػى أىػػـ المكضػػكعات التػػي تناكلتيػػا، الحاليػػة
 .كالنتائج التي تكصمت إلييا، تبنتيا

 : ىما، ضكع الدراسة إلى محكريف أساسييفبمك  لذا صنفت الباحثة الدراسات األكثر ارتباطان 

كالدراسػػػػات  الجغرافيػػػػا اجيػػػمنالكحػػػػدات الدراسػػػية فػػػػي  لثراءبػػػ تتعمػػػػؽ سػػػابقة دراسػػػػات: األول المحةةةور
 . االجتماعية
 .في المكضكعات المختمفةكالكعي المائي  المائية بالتربية تتعمؽ سابقة دراسات: الثاني المحور

 .ترتيب الزمني مف األحدث ليقدـلم كسيتـ عرض ىذه الدراسات كفقان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات السابقة   
 

87 

 

 الفصل الثالث

بةثثراء الوحةدات الدراسةية فةي  المتعمقةة السابقة الدراسات :األول المحور: دراسات أولً 
 :والدراسات الجتماعية الجارافيا منياج

عمػػى ، لجغرافيػػا كالدراسػػات االجتماعيػػةمػػف أىػػـ األدبيػػات التػػي اىتمػػت بمجػػاؿ إثػػراء منيػػاج ا
 :النحك التالي

 :(2.13) دراسة قنوع -

محتػكل منيػاج الجغرافيػا با يػات القرآنيػة الككنيػة كأثػره  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف إثػراء
 .في تنمية المفاىيـ الجغرافية كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي بغزة

 ثمػانيف مككنػة مػف قصػدية إذ طبقػت عمػى عينػة، اتبعت الدراسة المنيج الكصػفي كالتجريبػي
مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ الخػػػامس األساسػػػي بمدرسػػػة الرافػػػديف األساسػػػية لمبنػػػات التابعػػػة لمديريػػػة  طالبػػػةن 

أداة تحميػػػػػؿ  مسػػػػػتخدمةن (، ـ 2012 – 2011) لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػيفػػػػػي فمسػػػػػطيف التربيػػػػة كالتعمػػػػػيـ بغػػػػػزة 
لمعمػػـك  يةالػػرـز انحصػػائ كاسػػتخدمت برنػػامج، المحتػػكل كاختبػػار المفػػاىيـ الجغرافيػػة كمقيػػاس االتجػػاه

( t) كاختبػػار، كمعامػػؿ التمييػػز، كطريقػػة التجزئػػة النصػػفية، فػػي تحميػػؿ البيانػػات( spss) االجتماعيػػة
 .لعينتيف مستقمتيف

 بػيف( α≤0.5.) داللػة مسػتكل عنػدكقد أسفرت النتائج عف كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية 
 التطبيػؽ لصػال ك ي التحصػيم ختبػارعمػى اال كالبعػدم لقبمػيا التطبيػؽ في الطالبات درجات متكسطي
 درجػػػات متكسػػػطي بػػػيف( α≤0.5.) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػدككجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية ، البعػػػدم
 .البعدم التطبيؽ لصال ك  عمى مقياس االتجاه كالبعدم لقبميا التطبيؽ في الطالبات

 :(2.11) دراسة أبو منديل -

بميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدل ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة إثػػراء كحػػدة مقترحػػة 
 .طالبات الصؼ الثاني عشر كاتجاىاتيف نحكىا

، مسػتخدمة قائمػة ميػارات التفكيػر الناقػد، اتبعت الدراسػة المػنيج الكصػفي كالبنػائي التجريبػي
 .كمقياس االتجاه نحك مادة الجغرافيا، كاختبار التفكير الناقد، كأداة تحميؿ المحتكل
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مف طالبات الصؼ الثاني عشر  طالبةن ( 79) مككنة مفصدية قطبقت الدراسة عمى عينة ك 
 .في غزة بفمسطيف مف مدرسة عيمبكف الثانكية لمبنات

، كالمتكسػػطات الحسػػابية، كالتكػػرارات، كاسػػتخدمت فػػي المعالجػػة انحصػػائية النسػػب المئكيػػة
 .كمعامؿ إيتا لحجـ التأثير، مؿ ارتباط بيرسكفاكمع

ككجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػػة ، ة الكحػػػدة الدراسػػػية المقترحػػػػةكأكػػػدت نتػػػائج الدراسػػػة عمػػػػى فاعميػػػ
بػػػػيف متكسػػػط درجػػػػات الطالبػػػػات فػػػػي المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ( α≤0.5.)إحصػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة 

، كالضػػػابطة بعػػػد إثػػػراء محتػػػكل الكحػػػدة الدراسػػػية بميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي اختبػػػار التفكيػػػر الناقػػػد
 .مكعة التجريبيةكمقياس االتجاه نحك المادة كلصال  المج

 (: 2.11) دراسة الحطاب -

 الجغرافيػػػة المعمكمػػػات نظػػػـ فػػػي مقترحػػػةال كحػػػدةال فاعميػػػةالتعػػػرؼ عمػػػى  فػػػيالدراسػػػة  سػػػعت
 لػػػدل الجغرافيػػػا فػػػي القػػػرار اتخػػػاذ كميػػػارات بيػػػا المرتبطػػػة المفػػػاىيـ تنميػػػة فػػػي المجتمعيػػػة كتطبيقاتيػػػا

 . الثانكية المرحمة طالب

 بنػػػات الثانكيػػػة فارسػػػككر بمدرسػػػة الثػػػانكم األكؿ الصػػػؼ طػػػالب مػػػف الدراسػػػة عينػػػةكتمثمػػػت 
 المػػػنيج الدراسػػػةتبعػػػت اك ، التػػػي تػػػـ اختيارىػػػا بطريقػػػة قصػػػدية مػػػف قبػػػؿ الباحثػػػة، بػػػدمياط فػػػي مصػػػر

، المجتمعيػة كتطبيقاتيػا الجغرافيػة المعمكمػات نظػـ مفػاىيـ قائمػة مسػتخدمةن ، التجريبػي شبوك  الكصفي
عداد ، الثانكم األكؿ مصؼل جغرافيا منيج محتكل حميؿتكأداة ، القرار اتخاذ ميارات قائمةك   الكحدةكا 

كاسػػتعانت ببرنػػامج الػػرـز انحصػػائية ، ، كاختبػػار تحصػػيمي  الجغرافيػػة المعمكمػػات نظػػـ فػػي المقترحػػة
 .في المعالجة االحصائية( spss) لمعمكـ االجتماعية

 بػيف( α≤ 1..0.) اللةد مستكل عند إحصائيان  داؿ فرؽ يكجد الدراسة إلى أنو نتائجكتكصمت 
 التحصػػػيمي لالختبػػػار كالبعػػػدم القبمػػػي التطبيقػػػيف فػػػي التجريبيػػػة المجمكعػػػة طػػػالب درجػػػات متكسػػطي
 المقترحػػة الكحػػدة تػػدريس حقػػؽك ، البعػػدم التطبيػػؽ لصػػال ك كالختبػػار ميػػارات اتخػػاذ القػػرار ،  لممفػػاىيـ
 طػػػالب لػػػدل القػػػرار اتخػػػاذ ميػػػاراتك  الجغرافيػػػة المفػػػاىيـ بعػػػض تنميػػػة فػػػي الفاعميػػػة مػػػف كبيػػػرة درجػػػة
 .الثانكم األكؿ الصؼ
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 :(9..2) دراسة العجمي -

 الدراسػػػػػات فػػػػػي مقترحػػػػػة دراسػػػػػية كحػػػػػدة فاعميػػػػػةعمػػػػػى مػػػػػدل  تعػػػػػرؼال إلػػػػػى الدراسػػػػػة ىػػػػػدفت
 .في سمطنة عماف عشر الحادم الصؼ طالب لدل السياسي الكعي تنمية في، االجتماعية

 كدليػػؿ، ة كالسػػالـ الشػػكرل نيػػج. .نيػػةالعما السياسػػةة  بعنػػكاف دراسػػية كحػػدةأعػػدت الدراسػػة ك 
 .المعرفي كالكجداني  السياسي الكعي كمقياس، المعمـ

مػػػػف مدرسػػػػة يعػػػػرب لمبنػػػػيف  طالبػػػػان ( 30) مككنػػػػة مػػػػف قصػػػػدية عينػػػػةكطبقػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى 
كقامت بتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرـز ، عماف شماؿ الباطنة بمنطقة( 12 – 11) لمصفكؼ

 (.spss) ـ االجتماعيةانحصائية لمعمك 

 عنػد البعػدم التطبيػؽ لصال  إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة نتائج  كتكصمت
 لكحػػدةا فاعميػػةك ، السياسػي الػػكعي لمقيػػاس كالكجػداني المعرفػػي المكػػكنيف فػي( α≤0.5.) داللػػة مسػتكل
 عالقػػػة كجػػػكدك ، عشػػػر الحػػػادم الصػػػؼ طػػػالب لػػػدل السياسػػػي الػػػكعي تنميػػػة فػػػي المقترحػػػة الدراسػػػية
 الكجػداني كالمكػكف المعرفػي المكػكف بػيف( α≤0.5.) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات ارتباطيو
 .السياسي الكعي لمقياس

 (: 9..2) دراسة عارف -

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج يحقؽ أىداؼ التربية القانكنية لدل تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة 
 ماعية. مف خالؿ منيج الدراسات االجت

إذ أعػػػدت البرنػػػػامج المقتػػػرح بأىػػػػداؼ التربيػػػػة ، اتبعػػػت الدراسػػػػة المػػػنيج الكصػػػػفي كالتجريبػػػػي
تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػ  كالخػػػامس عينػػػة قصػػػدية مػػػف كطبقػػػت عمػػػى ، القانكنيػػػة كاالختبػػػار التحصػػػيمي

برنػػامج  اسػػتخدمتك ، فػػي قنػػا بمصػػركالسػػادس مػػف مدرسػػة عمػػر بػػف الخطػػاب بػػلدارة دشػػنا التعميميػػة 
 .في المعالجة انحصائية( spss) انحصائية لمعمكـ االجتماعيةالرـز 

كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات التالميذ 
ككجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ، فػػػػي اختبػػػػار التحصػػػػيؿ كبعػػػػد دراسػػػػة البرنػػػػامج لصػػػػال  التطبيػػػػؽ البعػػػػدم
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اختبػار المكاقػؼ كبعػد دراسػة البرنػامج لصػال  التطبيػؽ إحصائية بيف متكسطات درجات التالميذ في 
 .كما تقاس بمعادلة بالؾ لمكسب المعدؿ( 2,1)  كفاعمية البرنامج المقترح  إلى مستكل، البعدم

 (: 8..2) دراسة الجموي -

 بجغرافيػػة بػػدمياط التربيػػة بكميػػة الجغرافيػػا شػػعبة طػػالب معمكمػػات تنميػػة إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
كسػػابيـك ، المحميػػة بيئػػتيـ  كالمشػػكالت القضػػايا نحػػك القػػرار اتخػػاذ كميػػارات الخػػرائط ميػػارات بعػػض ا 

 .محافظتيـ تكاجييا التي الجغرافية

 كميػػػػارات دميػػػػاط لمحافظػػػػة المحميػػػػة الجغرافيػػػػا بمكضػػػػكعات قػػػػكائـ بلعػػػػداد ت الدراسػػػػةقامػػػػك 
 كاختبػػار، ظػػةلممحاف المحميػػة الجغرافيػػا فػػي تشخيصػػي اختبػػار كبنػػاء، القػػرار اتخػػاذ كميػػارات الخػػرائط
 .القرار اتخاذ ميارات كاختبار، الخرائط ميارات كاختبار، بالبرنامج المتضمنة لممعمكمات تحصيمي

 مكديػػكالن  عشػػر خمسػػة مػػف كالمكػػكف دميػػاط لمحافظػػة المحميػػة الجغرافيػػا برنػػامج تػػدريس كتػػـ
في مصػر  بدمياط يةالترب بكمية الجغرافيا شعبة الرابعة الفرقة طالب مف عشكائية عينة مىع، تعميميان 
كبعػد التطبيػؽ ، أسػبكعان  13 لمػدة( ـ 2007 / 2006) الجػامعي لمعػاـ األكؿ الدراسػي الفصؿ خالؿ

 (.spss) قامت بتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرـز انحصائية لمعمكـ االجتماعية

 باسػػػػتخداـ دميػػػػاط لمحافظػػػػة المحميػػػػة الجغرافيػػػػا برنػػػػامج تػػػػدريسإلػػػػى أف  النتػػػػائج تكصػػػػمتك 
 البحػػػث مجمكعػػػة طػػػالب تحصػػػيؿ تنميػػػة فػػػي الفاعميػػػة مػػػف كبيػػػرة درجػػػةحقػػػؽ  التعميميػػػة المكديػػػكالت
 مكجبػة ارتباطيػو عالقػة كجػكدك ، القػرار اتخػاذ كميػارات، الخػرائط كميػارات، بػو المتضػمنة لممعمكمات

 ميػارات اختبػار فػي درجػاتيـ كبػيف التحصػيمي االختبار في البحث مجمكعة طالب درجات بيف دالة
 .لالختبار البعدم التطبيؽ في القرار اتخاذ ميارات كاختبار لخرائطا

 (: 8..2) دراسة أحمد -

 االجتماعيػػةعمى الدراسػػات فػػي مقترحػػة كحػػدة فاعميػػةمػػدل  عمػػى تعػػرؼالفػػي  الدراسػػة سػػعت
 .بمصر االبتدائي الخامس الصؼ تالميذ لدل لمتعميـ القكمية المعايير ضكء

 القكميػػػػة المعػػػػايير ضػػػكءفػػػػي  االجتماعيػػػػة الدراسػػػات فػػػػي مقترحػػػػةال كحػػػدةفأعػػػدت الدراسػػػػة ال
، التاريخيػة المفػاىيـ اكتسػاب مكاقؼ اختبارك ،  المعمكمات تحصيؿ اختبار م ، المعمـ دليؿك ، لمتعميـ
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التػػي طبقػػت عينػػة قصػػدية مككنػػة مػػف ، الجمػاعي العمػػؿ نحػػك الميػػؿ مقيػػاسك ، الناقػػد التفكيػػر اختبػارك 
 متبعػػةن ،  االبتدائيػػة الجديػػدة الزىػػكر مدرسػػة مػػف االبتػػدائي امسالخػػ الصػػؼ تالميػػذ مػػف ان تمميػػذ( 46)

( spss) كاسػػتخدمت برنػػامج الػػرـز انحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة، معػػان  المػػنيج الكصػػفي كالتجريبػػي
 في تحميؿ البيانات.

 بػػػػيف( α≤0.1.)  مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػركؽ كجػػػػكد إلػػػػى الدراسػػػػة تتكصػػػػمك 
 ختبارالك  التحصيمي لالختبار كالبعدم القبمي التطبيقيف في البحث كعةمجم طالب درجات متكسطي
،  الجمػاعي العمػؿ نحػك الميػؿ مقياسلك ، الناقد  التفكير ختبارالك ، التاريخية المفاىيـ اكتساب مكاقؼ

 . البعدم التطبيؽ لصال ك 

 (: 6..2) دراسة السيد -

 قائمػػة عمػػىالفػػي الجغرافيػػا مقترحػػة الكحػػدة الفاعميػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل  فػػيالدراسػػة  سػػعت
األحػػػداث الجاريػػػة كالقضػػػايا المعاصػػػرة فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ األكؿ مػػػف المرحمػػػة 

 .الثانكية

إذ أعػػػدت قائمػػػة باألحػػػداث الجاريػػػة كالقضػػػايا ، اتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي كالتجريبػػػي
مككنػة قصػدية د الذم طبؽ عمى عينة المعاصرة كالكحدة المقترحة كدليؿ المعمـ كاختبار التفكير الناق

مػػػػف طالبػػػػات الصػػػػؼ األكؿ الثػػػػانكم مػػػػف مدرسػػػػة جمػػػػاؿ عبػػػػد الناصػػػػر لمبنػػػػات  طالبػػػػةن  خمسػػػػيفمػػػػف 
كتػػـ تحميػػؿ بيانػػات أدكات الدراسػػة باسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز انحصػػائية لمعمػػـك ، فػػي مصػػر بالزقػػازيؽ

 (.spss) االجتماعية

(، 1 ,2) مقترحػة إذ بمغػت النسػبة لػبالؾ لمفاعميػةكأكدت نتائج الدراسة عمى فاعمية الكحػدة ال
بػيف متكسػطي درجػات طػالب المجمكعػة ( α≤0.1.)كيكجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 .كلصال  التطبيؽ البعدم كبعديان  التجريبية في اختبار التفكير الناقد قبميان 
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 (: 3..2) دراسة كامل -

، انعػدادم الثػاني الصػؼ لتالميػذ الالزمػة الخػرائط اراتبميػ قائمػة إعػداد فػيالدراسة  تمثمت
 الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ لػػدل كالقػػدرة المكانيػػة الخػػرائط ميػػارات نمػػك فػػي المقتػػرح البرنػػامج فعاليػػة بيػػافك 

 .انعدادم

 الثػػاني الصػػؼ لتالميػػذ المكانيػػة القػػدرة اختبػػارك  الخػػرائط ميػػارات اربػػاختت الدراسػػة اسػػتخدمك 
بطريقػة قصػدية  رتاختيػ تػيال، فػي مصػر أسيكط بمحافظة بنيف انعدادية ءالجال بمدرسة انعدادم

كقامت بتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج ، التجريبي المنيجك  الكصفي المنيج متبعةن ، مف قبؿ الباحث
 (.spss) الرـز انحصائية لمعمكـ االجتماعية

 التالميػذ درجػات كسػطاتمت بػيف إحصػائية داللػة ذات فركؽ تكجدأنو  إلى الدراسة تكصمتك 
، الخريطة مكضكع تحديد]  ميارات كعند، ككؿ الخرائط ميارات الختبار البعدمك  القبمي التطبيؽ في

 إدراؾ، الخريطػة مفتػاح اسػتخداـ، الرسـ مقياس استخداـ، الجغرافية المكاق  تحديد، االتجاىات تحديد
 مسػتكل عنػد[ الخػرائط عمػى الجغرافيػة اىرالظػك  بيف المقارنات عقد، الجغرافية الظكاىر بيف العالقات

(.0.5≥α ) متكسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ تكجػػدك ، البعػػدم التطبيػػؽ فػػي التالميػػذ لصػػال 
 إدراؾ) مسػػػػتكيات كعنػػػػد،  المكانيػػػػة القػػػػدرة الختبػػػػار البعػػػػدمك  القبمػػػػي التطبيػػػػؽ فػػػػي التالميػػػػذ درجػػػػات
 لصػػال ( α≤0.5.)مسػػتكل عنػػد( المكػػاني راؾاند – المكػػاني البصػػرم التصػػكر – المكانيػػة العالقػػات
 .البعدم التطبيؽ في التالميذ

 (: 3..2) دراسة معاذ -

 اننسػاف حقػكؽ مفيػكـ أبعاد بعض تحقيؽبيدؼ  ؛الجغرافيا في مقترحة كحدة الدراسة أعدت
 .الثانكم األكؿ بالصؼ

 لجغرافيػاا فػي مقترحػة كحػدة كأعػدت، التجريبػي كالمػنيج الكصػفي المنيج دراسةال استخدمتك 
كمػػف األدكات التػػي اسػػتخدمتيا: ، الثػػانكم األكؿ بالصػػؼ اننسػػاف حقػػكؽ مفيػػكـ أبعػػاد بعػػض لتحقيػػؽ

 .اننساف حقكؽ مفيكـ بأبعاد الكعي كمقياس، التحصيمي الختبارا
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 الثػػػػانكم األكؿ الصػػػػؼ طالبػػػػات مػػػػف طالبػػػػةن ( 25) ىعمػػػػ القصػػػػدية دراسػػػػةال عينػػػػة كاشػػػػتممت
كتػـ تحميػؿ البيانػات باسػتخداـ برنػامج ، األدكار كلعػب المناقشػة يبطريقتػ الكحػدة تػدريس كتـ، بمصر

 .(spss)الرـز انحصائية لمعمكـ االجتماعية

 طػػػػػالب درجػػػػػات متكسػػػػػطي بػػػػػيف إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذم فػػػػػرؽ كجػػػػػكد عمػػػػػى نتػػػػػائجال أسػػػػػفرتك 
ل مسػتك  عنػد البعػدم التطبيؽ لصال  كالبعدم القبمي التحصيمي االختبار في البحث عينة المجمكعة

(.0.1≥α)،  في البحث عينة المجمكعة طالب درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذم فرؽ كجكدك 
ل مسػػتك  عنػػد البعػػدم التطبيػػؽ لصػػال  كالبعػػدم القبمػػي اننسػػاف حقػػكؽ مفيػػكـ بأبعػػاد الػػكعي مقيػػاس

(.0.5≥α). 

 (: 2..2) دراسة السيد -

عمػػػى القضػػػايا البيئيػػػة فاعميػػػة كحػػػدة مقترحػػػة فػػي الجغرافيػػػا قائمػػػة حاكلػػت الدراسػػػة استقصػػػاء 
الناتجػػة عػػف التفاعػػؿ بػػيف العمػػـ كالتكنكلكجيػػا كالمجتمػػ  عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ كاتخػػاذ القػػرارات البيئيػػة 

 .بالمممكة العربية السعكدية المناسبة لدل تمميذات الصؼ الثالث مف المرحمة المتكسطة

سػػػػط بمدرسػػػػة مػػػػف تمميػػػػذات الصػػػػؼ الثالػػػػث المتك  تمميػػػػذةن ( 45) تككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف
 .التي تـ اختيارىا بطريقة عشكائية، التضامف انسالمية بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية

كطبقػػػػت الكحػػػػدة المقترحػػػػة عمػػػػى المجمكعػػػػة ، كاتبعػػػػت الدراسػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي كالتجريبػػػػي
برنػامج الػرـز  كاسػتخدمت، التجريبية م  االختبار التحصيمي كمقياس اتخاذ القػرارات البيئيػة المناسػبة

 .في المعالجة انحصائية (spss)انحصائية لمعمكـ االجتماعية

كتكصػػػػمت نتػػػػائج الدراسػػػػة إلػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات 
ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية فػػي ، التمميػذات فػػي االختبػػار التحصػيمي لصػػال  التطبيػػؽ البعػدم

كفاعمية ، ة في مقياس اتخاذ القرارات البيئية لصال  التطبيؽ البعدممتكسطي الدرجات القبمية كالبعدي
 .الكحدة المقترحة
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 :والدراسات الجتماعية الجارافيا منياجبثثراء  المتعمقة السابقة الدراسات عم  التعميق

كالدراسػػػػات  الجغرافيػػػػا منيػػػػاجإثػػػػراء  تناكلػػػػت كالتػػػػي، السػػػػابقة لمدراسػػػػات السػػػػابؽ العػػػػرضخػػػػالؿ  مػػػػف
 : يمي ما يتبيف، اعيةاالجتم

 : لألىداف بالنسبة -

كمنيػػػػاج ، دراسػػػػات االجتماعيػػػػة بصػػػػفة عامػػػػةال منيػػػػاج إثػػػػراء إلػػػػى الدراسػػػػات جميػػػػ  سػػػػعت
انثػػراء  ىػػدفت منيػػا، مكضػػكعاتيا بتنػػكعإلثػػراء ل أىػػدافيا فػػي تنكعػػت لكنيػػا، الجغرافيػػا بصػػفة خاصػػة

 . (2002) السيد دراسةك، لتنمية المفاىيـ كالقضايا البيئية

 مثػؿ، انثراء لتنمية الكعي السياسي كتحقيؽ أىداؼ التربيػة القانكنيػة الدراسات بعض فتىد
 (.2009) عارؼك (، 2009) العجمي: دراسة

لتنميػػػة ميػػػارات معينػػػة كميػػػارة التفكيػػػر الناقػػػد أك الخػػػرائط أك اتخػػػاذ  الدراسػػػات بعػػػض ىػػػدفت
 . (2003) ككامؿ(، 2008) الجمكم(، 2011) الحطاب(، 2011) أبك منديؿ: مثؿ دراسة، القرار

انثراء كفؽ أبعاد كمعػايير معينػة كالمعػايير القكميػة لمتعمػيـ أك أبعػاد  الدراسات بعض ىدفت
(، 2008) أحمػػػد(، 2013) قنػػػكع: دراسػػػة مثػػػؿ، مفيػػػـك حقػػػكؽ اننسػػػاف أك ا يػػػات القرآنيػػػة الككنيػػػة

 (.2003) كمعاذ

 السػػيد دراسػػة: كىػػي، ايا المعاصػػرةكاحػػدة انثػػراء كفػػؽ األحػػداث الجاريػػة كالقضػػ دراسػػة ىػػدفت
(2006 .) 

إثػػػراء كحػػػدة مقترحػػػة فػػػي منيػػػاج الجغرافيػػػا بأىػػػداؼ التربيػػػة  إلػػػى ىػػػدفت الحاليػػػة الدراسػػػة أمػػػا
لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػ   المعرفػػػي كالكجػػػداني لمعرفػػػة أثرىػػػا فػػػي تنميػػػة الػػػكعي المػػػائي ؛المائيػػػة 
 .األساسي

 : لمعينة بالنسبة -

سػكاء مػا يتعمػؽ بػالجنس أك المرحمػة  العينػة اختيػار فػي ختالفػان ا الدراسػات عرض مف يالحظ
 .التعميمية
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 الحطػػاب: مثػػؿ  دراسػػةال كعينػػة لطػػالب الػػذككرابعػػض الدراسػػات  اختػػارت: بالنسػػبة لمجػػنس
 ككامػػػػػػػػؿ(، 2008) أحمػػػػػػػػد(، 2008) الجمػػػػػػػػكم(، 2009) عػػػػػػػػارؼ(، 2009) العجمػػػػػػػػي(، 2011)
أبػػك (، 2013) قنػػكع: اننػػاث عينػػة ليػػا كدراسػػة كبينمػػا دراسػػات أخػػرل اختػػارت الطالبػػات، (2003)

  ( . 2002) السيدك ، (2003) معاذ(، 2006) السيد(، 2011) منديؿ

(، 2013) منيػػا اختػػارت المرحمػػة االبتدائيػػة كدراسػػة قنػػكع: أمػػا مػػا يتعمػػؽ بالمرحمػػة التعميميػػة
(، 2003) كدراسػػػات اختػػػارت المرحمػػػة انعداديػػػة كدراسػػػة كامػػػؿ(، 2008) كأحمػػػد( 2009) عػػػارؼ

 كدراسػػات أخػػرل اختػػارت المرحمػػة الثانكيػػة خاصػػة الصػػؼ األكؿ الثػػانكم كدراسػػة( ، 2002) السػػيدك 
(، 2003) كمعػػػػاذ( 2006) السػػػػيد(، 2009) العجمػػػػي(، 2011) الحطػػػػاب(، 2011) أبػػػػك منػػػػديؿ

 (.2008) كدراسة كاحدة اختارت مرحمة التعميـ العميا كىي دراسة الجمكم

 أبػػػك منػػػديؿ(، 2013) مػػػف دراسػػػة قنػػػكع قصػػػديةبطريقػػػة لعينػػػة ا ارتاختػػػالدراسػػػات معظػػػـ ك 
السػػػػػػػػيد (، 2008) أحمػػػػػػػػد(، 2009) عػػػػػػػػارؼ(، 2009) العجمػػػػػػػػي(، 2011) الحطػػػػػػػػاب(، 2011)
 ااختارت( 2002) كالسيد( 2008) بينما دراسة الجمكم(، 2003) معاذك (، 2003) كامؿ، (2006)

 .العينة بطريقة عشكائية

خاصػة ، الطالبػات كعينػة لمدراسػة اختيار في الدراسات بعض اتفقت م أما الدراسة الحالية ك 
 .بطريقة قصدية الصؼ التاس  األساسي أدؽكبشكؿ ، مف المرحمة انعدادية 

 : إجراء الدراسةلمكان  بالنسبة -

، معظميػا طبقػت فػي مصػر، عربيػة يالحظ أف الدراسػات السػابقة طبقػت فػي أكثػر مػف دكلػة
 السػػػػػيد(، 2008) أحمػػػػػد(، 2008) الجمػػػػػكم(، 2009) عػػػػػارؼ(، 2011) : الحطػػػػػابمثػػػػػؿ دراسػػػػػة

 (.2003) كمعاذ(، 2003) كامؿ، (2006)

كدراسػة (، 2011) كأبػك منػديؿ(، 2013) قنػكع: ىمػا، كدراستيف أخريتيف طبقتا في فمسطيف
، طبقػت فػي عمػافأخػرل كدراسة كاحػدة ( ، 2002كاحدة طبقت في السعكدية، كىي : دراسة السيد )

 .مدينة غزة بفمسطيف يالدراسة الحالية طبقت فأما ك  (.2009) دراسة العجمي: كىي

 



 الدراسات السابقة   
 

96 

 

 الفصل الثالث

 : لألدوات بالنسبة -

 إذ جمي  الدراسات استخدمت، البيانات لجم  استخدمتيا التي األدكات في الدراسات تنكعت
لكنيػا اختمفػت فػي ، م  إعداد الكحػدة المقترحػة كقائمػة ميػارات الكحػدةكاالختبار  المحتكل تحميؿ أداة

 .ذككرةمألخرل التي استخدمتيا بجانب األدكات الاألدكات ا

(، 2011) كأبػك منػديؿ(، 2013) قنكع: كبعض الدراسات استخدمت مقياس االتجاه كدراسة
 كالسػػػػيد(، 2008) أحمػػػػد(، 2009) كدراسػػػػة العجمػػػػي : اسػػػػتخدمت دليػػػػؿ المعمػػػػـ أخػػػػرل كدراسػػػػات

(2006.) 

، لجكانػػػػب المعرفيػػػػة لمػػػػكعي المػػػػائياختبػػػػار ا، المحتػػػػكل تحميػػػػؿ: الحاليػػػػة الدراسػػػػة أدكات أمػػػػا
  الجكانب الكجدانية لمكعي المائي .كمقياس 

 :لممنيج بالنسبة -

 كتتفػػؽ،  التجريبػي كالمػػنيج التحميمػي الكصػفي المػػنيج اسػتثناء بػدكف الدراسػػات جميػ  اتبعػت
، مػػ  اسػػتخداـ المػػنيج البنػػائي نعػػداد الكحػػدة  يفالمنيجػػىػػذيف  اسػػتخداـ فػػي معيػػـ الحاليػػة الدراسػػة

 .الدراسية المقترحة المثراة بأىداؼ التربية المائية 

 : ممعالجة اإلحصائيةل ة بالنسب -

فػي  (spss)لمعمػكـ االجتماعيػةاتفقت جمي  الدراسات في استخداـ برنامج الرـز انحصػائية 
 كالتكػراراتالنسػب المئكيػة اسػتخداـ مػ  ، البػرامجبػنفس  استعانت الدراسة الحاليةأما ك ، تحميؿ بياناتيا

 لعينتيفاختبار ةتة ك ، معامؿ ارتباط بيرسكفك ، معامالت التمييز كالصعكبةك ، كالمتكسطات الحسابية
 كالجمػػػػكم( 2009) كعػػػػارؼ( 2011) كالحطػػػػاب( 2011) كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة أبػػػػك منػػػػديؿ، مسػػػػتقمتيف

التجزئػػػػة  طريقػػػػةك ، 21طريقػػػػة كػػػػكدر ريتشػػػػارد سػػػػكف كأيضػػػػان اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة الحاليػػػػة (، 2008)
كمعامػػؿ حجػػـ ، معادلػػة جتمػػافك ، معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخك ، معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػراكفك  ،النصػػفية

 .ة dكقيمة ة   η2"التأثير إيتا تربي  
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 : لمنتائج بالنسبة -

فاعمية الكحدات المقترحة كالبرامج انثرائية فػي تحقيػؽ األىػداؼ  عمى الدراسات جمي  أكدت
 .المرجكة مف عممية انثراء

 :والدراسات الجتماعية الجارافيا منياجبثثراء  المتعمقة السابقة دراساتلا عم  لتعقيبا

 الجغرافيػػػا منيػػػاج إثػػػراء بمكضػػػكع كبيػػػر بشػػػكؿو  البػػػاحثيف اىتمػػػاـ مػػػدل السػػػابؽ العػػػرض مػػػف ييالحػػػظ
  الرقػي إلى السعي ثـ كمف، فيو كالقصكر الضعؼكانب جمعالجة  بيدؼ، التعميمية المراحؿ بمختمؼ

 .بو

 :يمي ما، السابقة الدراسات م  الحالية الدراسة عميو تاتفق ما فأىـ

 .الجغرافيا منياج إثراء كىك أال، جاؿالم نفسعمى  اشتممت .1

 .كبطريقة قصدية، لمدراسة كعينة الطالبات اختيار .2

 .كالمنيج التجريبي التحميمي الكصفي المنيج إتباع .3

 .لمدراسة كأدكاتاالختبار التحصيمي ك  المحتكل تحميؿ ستخداـا .4

 .في تحميؿ البيانات( spss) استخداـ برنامج الرـز انحصائية .5

 .طبقت في فمسطيف .6

 :يمي ما، السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة فيو اختمفت ما كأما

 .المائية التربية أىداؼ ضكء في انثراء الحالية الدراسة اختصت .1

 الثانكية أك انعداديةة أك االبتدائي المرحمة مبة سكاء مفالطة عينمف حيث  الدراسات تنكعت .2
 .الطالبات مف الصؼ التاس  األساسي عمى ركزت الحالية الدراسة لكف، الجامعية أك

 قياسػػيا المػػراد كالمتغيػػرات دراسػػة كػػؿ ىػػدؼ مػػ  يتماشػػى بمػػا األدكات فييػػا الدراسػػات تنكعػػت .3
معرفيػػػة كاختبػػػار الجكانػػػب ال، المحتػػػكل تحميػػػؿأداة اسػػػتخدمت  الحاليػػػة كالدراسػػػة، دراسػػػة بكػػػؿ

 .الجكانب الكجدانية لمكعي المائي كمقياس ، لمكعي المائي
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 :السابقة كالدراسات األدبيات ىذه مف الحالية الدراسة بو أفادت ما كأىـ

التػػي تتمثػػؿ فػػي ، ك  جديػػدة بنظػػرة لكػػف، األدبيػػات ىػػذه مػػف انطالقػػان  الدراسػػة مكضػػكع اختيػػار .1
 .ئيةالما التربية أىداؼ ضكء في الجغرافيا منياج إثراء

 جمػػػ  تاك أد كتحديػػػد، كعينػػػات مػػػنيج مػػػف بدقػػػة الدراسػػػة إجػػػراءات تنفيػػػذ فػػػي منيػػػا االسػػػتفادة .2
 .كتفسيرىا النتائج كاستخالص، تحديد األساليب انحصائية المناسبةك ، البيانات

والةةوعي  المائيةةة بالتربيةةة المتعمقةةة السةةابقة الدراسةةات :الثةةاني المحةةوردراسةةات : انيةةاً ث
 :المختمفةفي الموضوعات المائي 

 ما يمي :، التي تناكلت قضية التربية المائية كالكعي المائيالدراسات السابقة مف أىـ األدبيات ك 

 (: 2.13) دراسة بخيت -

خؿ المنظػػػػػكمي فػػػػػي تػػػػػدريس الدراسػػػػػات دالدراسػػػػػة برنػػػػػامج قػػػػػائـ عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ المػػػػػ أعػػػػػدت
الصػػػؼ األكؿ انعػػػدادم  تنميػػػة التحصػػػيؿ كالحفػػػاظ عمػػػى الميػػػاه لػػػدل تمميػػػذاتبيػػػدؼ  ؛االجتماعيػػػة 

 .الالتي تـ اختيارىف بطريقة قصدية، بمصر

، اختبار تحصيمي في كحدة اليابس كالمػاء مستخدمةن ، المنيج التجريبي لذلؾ اتبعت الدراسةك 
برنػػامج الػػرـز انحصػػائية لمعمػػـك ب عانتكاسػػت، كدليػػؿ المعمػػـ، كاختبػػار مكاقػػؼ المحافظػػة عمػػى الميػػاه

 .الجة انحصائيةفي المع( spss)االجتماعية

بػػػػيف  ( α≤0.1.)عنػػػػد مسػػػػتكل  كتكصػػػػمت نتػػػػائج الدراسػػػػة إلػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان 
متكسطي درجات تمميذات المجمكعة التجريبية كالضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػار التحصػيؿ ك 

بػػػيف متكسػػػطي  ( α≤0.1.)عنػػػد مسػػػتكل  ككجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان ، لصػػػال  المجمكعػػػة التجريبيػػػة
درجػػات تمميػػذات المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار مكاقػػؼ الحفػػاظ عمػػى 

بػػػػيف  ( α≤0.1.)عنػػػػد مسػػػػتكل  ككجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان ، الميػػػػاه كلصػػػػال  المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة
متكسػػطي درجػػات تمميػػذات المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار 

بػػػػيف ( α≤0.1.)عنػػػػد مسػػػػتكل  ككجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائيان ، حصػػػيؿ ك لصػػػػال  التطبيػػػػؽ البعػػػػدمالت
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متكسػػطي درجػػات تمميػػذات المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار 
 .مكاقؼ الحفاظ عمى المياه كلصال  التطبيؽ البعدم

 (: 2.12) وزينب وأبو رزيزة دراسة عقباوي -

راسػػة إلػػى فاعميػػة البرنػػامج انرشػػادم المعػػد لتنميػػة الػػكعي االسػػتيالكي لػػدل المػػرأة ىػػدفت الد
 .السعكدية

الالتػي تػـ اختيػارىف بطريقػة عشػكائية ، أسػرة سػعكدية ربػةن ( 300كتككنت عينة الدراسة مف )
 .مف مختمؼ الطبقات االجتماعية كاالقتصادية المختمفة

البيانػػػات  ةاسػػػتبان مسػػػتخدمةن ، لشػػػبو التجريبػػػياتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي كاك 
كبرنػامج إرشػادم ، كمقياس الكعي االستيالكي لمميػاه، كمقياس أنماط استيالؾ المياه، العامة ليسرة

كقامػػت بتحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج ، لتنميػػة الػػكعي االسػػتيالكي لمميػػاه لػػدل المػػرأة السػػعكدية
 (.spss)الرـز انحصائية لمعمكـ االجتماعية

كتكصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أنمػػاط اسػػتيالؾ بعػػض 
بيف المتغيػرات االقتصػادية  ةككجكد عالقة ارتباطي، األنكاع المختمفة لممياه تبعا الختالؼ نكع السكف

ميػػاه الجتماعيػػة ككػػؿ مػػف أبعػػاد مسػػتكل الػػكعي االسػػتيالكي لمميػػاه كمسػػتكل الػػكعي االسػػتيالكي لماك 
كالتأكيػػد عمػػػى فاعميػػة البرنػػػامج انرشػػادم كنجاحػػو فػػػي االرتقػػاء بمسػػػتكل الػػكعي االسػػػتيالكي ، ككػػؿ

لمميػػاه لػػدل ربػػات أسػػر عينػػة الدراسػػة التجريبيػػة مػػف خػػالؿ كجػػكد الفػػركؽ ذات داللػػة انحصػػائية فػػي 
 .شادمالتجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج انر  ةجمي  أبعاد مستكل الكعي االستيالكي لمعين

 :(2.11) العرفج دراسة -

 عمػى قائمػة المنزلػي االقتصاد في مقترحة كحدة فاعمية مدل عمى التعرؼفي  الدراسة سعت
 الصػؼ تمميػذات لػدل المائيػة بالتربيػة المرتبطػة الحياتيػة كالميػارات المفػاىيـ بعػض تنمية في البنائية
 .في المممكة العربية السعكدية االبتدائي السادس

 كالبعػػػػدم القبمػػػػي كالقيػػػػاس الكاحػػػػدة المجمكعػػػػة ذك التجريبػػػػي شػػػػبو التصػػػػميـ اسػػػػةالدر  تكاتبعػػػػ
 السػادس الصػؼ فصػكؿ إحػدل تمميػذات مف تمميذةن  (32) مف دراسةال عينة كتككنت، البحث ألدكات



 الدراسات السابقة   
 

111 

 

 الفصل الثالث

، المائيػة المفػاىيـ فػي تحصػيمي اختبػار مػف الدراسػة أدكات كتككنػت، عشػكائية بطريقػة اختيػرت كالتي
كاسػػتعانت الدراسػػة ببرنػػامج الػػرـز انحصػػائية ، المائيػػة بالتربيػػة المرتبطػػةلحياتيػػة ا مكاقػػؼال كاختبػػار

 في المعالجة انحصائية.( spss)لمعمكـ االجتماعية

 متكسطي بيف( α≤0.5.) مستكل عند إحصائيان  داؿ فرؽ كجكد عف الدراسة نتائج أسفرت كقد
 لػبعض تحصػيميف في كبعدىا لمقترحةا الكحدة دراسة قبؿ االبتدائي السادس الصؼ تمميذات درجات
،  %(26 ,11)نسػػػبتو ككانػػػت البعػػػدم التطبيػػػؽ لصػػػال  المائيػػػة بالتربيػػػة المرتبطػػػة المائيػػػة المفػػػاىيـ
 الصػػػػؼ تمميػػػػذات درجػػػػات متكسػػػػطي بػػػػيف( α≤0.5.) مسػػػػتكل إحصػػػػائيانعند داؿ فػػػػرؽ كجػػػػكد ككػػػػذلؾ
 الحياتيػػة المكاقػػؼ لػػبعض يفاسػػتجابت فػػي كبعػػدىا المقترحػػة لمكحػػدة دراسػػتيف قبػػؿ االبتػػدائي السػػادس
 عمػػػى كالتأكيػػػد،  %( 28 , 48) نسػػػبتو ككانػػػت البعػػػدم التطبيػػػؽ لصػػػال  المائيػػػة بالتربيػػػة المرتبطػػػة
 . المنزلي االقتصاد لمادة المائية التربية في المقترحة الكحدةفاعمية 

 (: 2.11) دراسة غريب -

فيػػذ برنػػامج لتنميػػة كعػػي ىػػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف تصػػميـ كتن
طفؿ الركضة بأىميػة المحافظػة عمػى المػكارد المائيػة مػف خػالؿ اسػتخداـ بعػض األنشػطة المكسػيقية 

كتنفيػػػذه لقيػػػاس مػػػدل تػػػأثيره عمػػػى اسػػػتجابة الطفػػػؿ ، كاألغػػػاني المبتكػػػرة فػػػي ضػػػكء متطمبػػػات العصػػػر
 .كانعكاسيا عمى دعـ االتجاه انيجابي المرغكب، عمميا

التػػػي تػػػـ ، فػػػي ليبيػػػا مػػػف ريػػػاض األطفػػػاؿ كطفمػػػةن  طفػػػالن ( 30) عمػػػىاسػػػة عينػػػة الدر كطبقػػػت 
مسػػتخدمة االختبػػار ، المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كالتجريبػػي متبعػػةن ، اختيارىػػا بطريقػػة عشػػكائية بسػػيطة

لمعرفة الفركؽ ( t) كاختبار، التحصيمي كاستمارة استطالع رأم األساتذة المحكميف كالبرنامج المقترح
 .لمستقمتيفبيف العينتيف ا

كأكػػدت نتػػائج الدراسػػة عمػػى فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح فػػي تنميػػة كعػػي طفػػؿ الركضػػة بأىميػػة 
ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات المجمكعػػة ، المحافظػػة عمػػى المػػكارد المائيػػة

د التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مقياس مػدل كعػي طفػؿ الركضػة بأىميػة المحافظػة عمػى المػكار 
ككجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات ، المائيػػػة كلصػػػال  المجمكعػػػة التجريبيػػػة
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أطفػػاؿ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػػي مقيػػاس مػػدل كعػػػي طفػػؿ الركضػػة بأىميػػػة المحافظػػة عمػػى المػػػكارد 
 .المائية كلصال  التطبيؽ البعدم

 (: 2.11) دراسة طو -

لجيػػػػكد لتكعيػػػػة طػػػػالب المػػػػدارس الثانكيػػػػة ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى تمبيػػػػة الحاجػػػػة إلػػػػى تكػػػػاثؼ ا
 .الزراعية لمقياـ بكاجباتيـ في الحفاظ عمى المياه كترشيد استخداميا

كأعػػػػدت الدراسػػػػة قائمػػػػة بأبعػػػػاد كمفػػػػاىيـ التربيػػػػة المائيػػػػة مػػػػ  انطػػػػار العػػػػاـ المقتػػػػرح لمػػػػنيج 
ى عينػػػة كطبقػػػت االختبػػػار التحصػػػيمي كمقيػػػاس االتجاىػػػات نحػػػك قضػػػايا الميػػػاه عمػػػ، المسػػػاحة كالػػػرم

طػػػػالب الصػػػؼ األكؿ الثػػػانكم الزراعػػػي بالمدرسػػػة المنزليػػػػة طالبػػػان مػػػف ( 74) مػػػفتككنػػػت عشػػػكائية 
لمعرفػػػة ( t) كاسػػػتخدمت اختبػػػار، المػػػنيج الكصػػػفي كالتجريبػػػي متبعػػػةن ، فػػػي مصػػػر الثانكيػػػة الزراعيػػػة

 .الفركؽ بيف العينتيف المستقمتيف

بػيف متكسػطي  ( α≤0.5.)مسػتكل عنػد  كأكدت نتائج الدراسػة عمػى كجػكد فػرؽ داؿ إحصػائيان 
طػػػالب مجمػػػكعتي التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي التحصػػػيؿ األكػػػاديمي كاالتجاىػػػات كلصػػػال  المجمكعػػػة 

 لكحدة المقترحة.  فاعمية اكحجـ األثر كبير ل، التجريبية

 :(2.11) اهلل فرج دراسة -

 برنػامج ادإعػد خػالؿ مػف البيئيػة كالمعتقدات القضايا في القصكر معالجة إلى الدراسة ىدفت
 فػػػي فاعميتػػػو كقيػػػاس الخمػػػيط الػػػتعمـ باسػػػتخداـ االجتماعيػػػة البنائيػػػة عمػػػى قػػػائـ الجغرافيػػػا فػػػي مقتػػػرح

 المعممػػيف الطػػالب لػػدل البيئيػػة كالمعتقػػدات المائيػػة التربيػػة ميػػارات بعػػض كتنميػػة المعرفػػي التحصػػيؿ
 .بمصر االجتماعية الدراسات شعبة التربية بكمية

 ميػػػارات بعػػػض يتضػػػمف مقتػػػرح كبرنػػػامج،  المائيػػػة التربيػػػة راتبميػػػا قائمػػػة الدراسػػػة فأعػػػدت
 ميػارات كاختبػار، اختبارتحصػيميك  ، الخمػيط الػتعمـ باسػتخداـ االجتماعيػة لمبنائيػة كفقان  المائية التربية
 الطػػالب مالحظػػة كبطاقػػات، المائيػػة القضػػايا فػػي الناقػػد التفكيػػر كاختبػػار، الميػػاه ترشيداسػػتيالؾ إدارة

 لػػػدل البيئيػػػة المعتقػػػدات كمقيػػػاس، كمياراتيػػػا المائيػػػة لمتكعيػػػة كأفػػػالـ مطكيػػػات ميـتصػػػ فػػػي المعممػػػيف
، الذيف اختيركا بطريقة عشكائية، بسكىاج التربية بكمية االجتماعية الدراسات شعبة المعمميف الطالب
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تػػيف لمعين( tكتػـ تحميػؿ البيانػات باسػػتخداـ النسػب المئكيػة كالتكػرارات كالمتكسػػطات الحسػابية كاختبػار)
 .المستقمتيف

 درجػػات متكسػػطي بػػيف( α≤0.5.) مسػػتكل إحصػػائيانعند داؿ فػػرؽ كجػػكد إلػػى النتػػائج كأسػػفرت
 المككنػػػة المعرفيػػػة لممسػػػتكيات تحصػػػيميـ فػػػي كبعػػده المقتػػػرح البرنػػػامج دراسػػػة قبػػػؿ المعممػػػيف الطػػالب
 التفكيػػػر بػػػاركاخت، الميػػػاه ترشيداسػػػتيالؾ إدارة ميػػػارات كاختبػػػار المائيػػػة كالقضػػػايا المشػػػكالت لػػػبعض
 مسػػػػتكل إحصػػػػائيانعند داؿ فػػػػرؽ ككجػػػػكد ،البعػػػػدم التطبيػػػػؽ لصػػػػال ، ك المائيػػػػة  القضػػػػايا فػػػػي الناقػػػػد

(.0.5≥α )اكتسػابيـ فػي كبعػده المقتػرح البرنػامج دراسػة قبػؿ المعممػيف الطػالب درجات متكسطي بيف 
التأكيػد عمػى  ك  ،مالبعػد التطبيػؽ لصػال كلبعض المعتقػدات البيئيػة ، ك  المائية التكعية ميارات لبعض
 . المقترح البرنامج فاعمية

 (: .2.1) دراسة معروف -

 بكميػػات العمػػكـ معممػػي الطمبػػة لػػدل المػػائي الػػكعي مسػػتكل عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػدفت
 .بغزة الفمسطينية الجامعات في التربية

 ،المػػػائي الػػػكعي بمتطمبػػػات قائمػػػة لػػػذلؾ كأعػػػدت، التحميمػػػي الكصػػػفي المػػػنيج الدراسػػػة اتبعػػػت
 فػػػػي الثالػػػػث المسػػػػتكل طمبػػػػة مػػػػف كطالبػػػػةن  طالبػػػػان ( 191) عمػػػػى طبػػػػؽ الػػػػذم المػػػػائي لمػػػػكعي كاختبػػػػار

الػػذيف تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية ( كاألزىػػر، األقصػػى، انسػػالمية) الػػثالث الفمسػػطينية الجامعػػات
كاسػػػتخدمت الدراسػػػة فػػػي تحميػػػؿ البيانػػػات النسػػػب ، الميػػػاه قضػػػايا نحػػػك لالتجاىػػػات كمقياسػػػان بسػػػيطة، 

( لمعينػػػات المسػػػتقمة، كاختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف tالمئكيػػػة، كالتكػػػرارات كالمتكسػػػطات الحسػػػابية، كاختبػػػار)
 األحادم.

 يمػػمعم الطمبػػة لػػدل المعرفيػػة بجكانبػػو المػػائي الػػكعي مسػػتكل تػػدني إلػػى الدراسػػة نتػػائج كتكصػػمت    
 المػػائي الػػكعي مسػػتكل فػػي( α≤0.5.) مسػػتكل عنػػد إحصػائيان  دالػػة فػػركؽ ككجػػكد، التربيػػة بكميػػة العمػكـ
، اننػاث كلصػال  الجػنس إلػى ترجػ  التربيػة بكميػات العمػكـ معممػي الطمبػة لػدل المعرفية الجكانب في

 المعرفيػة الجكانػب فػي المػائي الػكعي مسػتكل في( α≤0.5.) مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ كككجكد
 كمسػتكل، انسػالمية الجامعػة ل كلصػا الجامعػة إلػى ترجػ  التربيػة بكميػات العمػكـ معممي الطمبة لدل

 فػركؽ ككجػكد(، %75) الكفايػة حد عف يزيد الطمبة لدل الثالث بأبعاده المائية القضايا نحك االتجاه
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 معممػي الطمبػة لػدل المائيػة القضػايا نحػك االتجػاه مسػتكل فػي ( α≤0.5.) مسػتكل عنػد إحصػائيان  دالة
 مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان  دالػػة فػػركؽ كجػػكدك ، اثاننػػ كلصػػال  الجػػنس إلػػى ترجػػ  التربيػػة بكميػػات العمػكـ

(.0.5≥α )  داللػػػػة ذات ارتباطيػػػو عالقػػػػة ككجػػػكد، انسػػػالمية الجامعػػػػة كلصػػػال  الجامعػػػػة إلػػػى ترجػػػ 
 االتجػػاه كمسػػتكل المعرفيػػة الجكانػػب فػػي المػػائي الػػكعي مسػػتكل بػػيف( α≤0.5.) مسػػتكل عنػػد إحصػائية

 .التربية اتبكمي العمكـ معممي الطمبة لدل المائية القضايا نحك

 (: 9..2) دراسة الدمياطي -

تكضػػػي  دكر المؤسسػػػات التربكيػػػة اليػػػاـ فػػػي تنميػػػة الػػػكعي المػػػائي لػػػدل  فػػػيالدراسػػػة  تمثمػػػت
 .مف خالؿ إتباع المنيج الكصفي التحميمي، التالميذ

كصػػػمت الدراسػػػة أف المدرسػػػة فػػػي مختمػػػؼ مراحميػػػا التعميميػػػة  ليػػػا الػػػدكر األكبػػػر فػػػي تنميػػػة 
ؾ مػػػػف خػػػػالؿ األنشػػػػطة المدرسػػػػية الالصػػػػفية ك كالمنػػػػاىج كالمقػػػػررات الدراسػػػػية كذلػػػػ، الػػػػكعي المػػػػائي
 .المختمفة كالمعمـ

 :(8..2) عمراندراسة  -

بيػػدؼ ، القصصػػي المػدخؿ ىعمػػ قػػائـ المائيػة التربيػػة فػي مقتػػرح برنػػامج بنػاءب الدراسػػة قامػت
 كتيػبت عػد، كأمصػرب االبتػدائي السػادس الصػؼ تالميػذ لػدم المػائي كالتنػكر المائيػة المفػاىيـ تنمية

، المائيػة المفػاىيـ فػي تحصػيميان  كاختبػاران ،  لممعمـ دليالن  كاستخدمت،  البرنامج محتكل متضمنان  لتمميذا
 تالميػذ مػف كتمميػذةن  ان تمميػذ( 45) مػف مككنػةقصػدية  عينػة عمػى، التي طبقت  المائي لمتنكر كمقياسان 
 ذك التجريبػػي شػػبو المػػنيج متبعػػةن  ،سػػكىاج بمحافظػػة حسػػيف طػػو بمدرسػػة االبتػػدائي السػػادس الصػػؼ

فػػػي ( spss)كاسػػػتعانت الدراسػػػة ببرنػػػامج الػػػرـز انحصػػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة،  الكاحػػػدة المجمكعػػػة
 المعالجة انحصائية.

 كالتنػػػكر المائيػػػة المفػػػاىيـ تنميػػػة فػػػي المقتػػػرح البرنػػػامج فاعميػػػة إلػػػى الدراسػػػة نتػػػائج كتكصػػػمت
ككجػػكد فػػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية بػػيف متكسػػػطي ، دائياالبتػػ السػػػادس الصػػؼ تالميػػػذلػػدل  المػػائي

فػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي كالبعػػدم الختبػػػار تحصػػيؿ المفػػػاىيـ المائيػػػة  دراسػػػةدرجػػات تالميػػػذ مجمكعػػة ال
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ككجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات تالميػذ مجمكعػة ، لصال  التطبيػؽ البعػدم
 .التنكر المائي لصال  التطبيؽ البعدمالبحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس 

 :(7..2) زوين دراسة -

 عمػى الجغرافيػا تػدريس فػي المعاصػرة القضػايا مػدخؿ فاعميػة مػدل معرفة إلى الدراسة ىدفت
 .في المنكفية بمصر الثانكية المرحمة طالب لدل كالتحصيؿ المائي الكعي تنمية

 تصػػػػػػميـ عمػػػػػى القػػػػػائـ لتجريبػػػػػيا كالمػػػػػنيج التحميمػػػػػي الكصػػػػػفي المػػػػػنيج الدراسػػػػػة كاعتمػػػػػدت
 .كالضابطة التجريبية المجمكعتيف

 بالمرحمػػة الجغرافيػػا مػػنيج فػػي تضػػمينيا الكاجػػب المػػائي الػػكعي بأبعػػاد قائمػػة الدراسػػة كأعػػدت
 كمقيػاس المػائي لمػكعي المعرفػي لممكػكف التحصيمي االختبار استخدمتيا التي األدكات كمف، الثانكية

كاسػػتخدمت التكػػرارات ،  معمػػـال كدليػػؿ الثػػانكم األكؿ الصػػؼ طػػالب للػػد المػػائي الػػكعي تػػكافر مػػدلل
كمربػػ  إيتػػا لمعرفػػة حجػػـ التػػأثير فػػي تحميػػؿ  لمعينتػػيف المسػػتقمتيف( tكاختبػػار)كالمتكسػػطات الحسػػابية 

 .البيانات

 بػػػيف( α≤1..0.) مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذك فػػػرؽ كجػػػكد إلػػػى الدراسػػػة نتػػػائج كأكػػػدت
 الػػػكعي لمقيػػػاس البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي كالضػػػابطة التجريبيػػػة عتيفالمجمػػػك  طػػػالب درجػػػات متكسػػػطي
 ذك فػرؽ ككجػكد، التجريبيػة المجمكعػة طالبػات لصػال ك  حػدةى عمػ كػؿ كمككناتػو عامػة بصفة المائي
 التجريبيػػػػة المجمػػػػكعتيف طػػػػالب درجػػػػات متكسػػػػطي بػػػػيف( α≤1..0.) مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة

  .التجريبية المجمكعة طالبات لصال ك  صيميالتح لالختبار البعدم التطبيؽ في كالضابطة

 (: 6..2) اهلل فرج دراسة -

 الدراسػػػػات فػػػػي مقترحػػػػة كحػػػػدة أعػػػػدت ثػػػػـمػػػػف ك ، المائيػػػػة بالمفػػػػاىيـ قائمػػػػة أعػػػػدت الدراسػػػػة
 انعػدادم األكؿ الصػؼ تالميػذلػدل  المػائي الػكعيالمائية  المفاىيـ بعض تنميةبيدؼ ، االجتماعية

 .الكحدة ىذه فاعمية مدل كمعرفة، ديةبمصر الذيف اختيركا بطريقة قص

 التجريبيػػػة المجمػػػكعتيف ذك التجريبػػػي شػػػبو كالمػػػنيج، الكصػػػفي المػػػنيج لػػػذلؾ الدراسػػػة اتبعػػػت
، المػػائي الػػكعي كمقيػػاس المائيػػة المفػػاىيـ تحصػػيؿ الختبػػار كبعػػدل قبمػػي قيػػاس كجػػكد مػػ  كالضػػابطة
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 تحصػيمي كاختبػار المعمػـ كدليػؿ مقترحػةال الكحػدة فػي التمميػذ ككتيب المائية المفاىيـ قائمة مستخدمة
كاسػػتعانت الدراسػػة ببرنػػامج الػػرـز انحصػػائية لمعمػػـك ، المػػائي الػػكعي كمقيػػاس،  المائيػػة المفػػاىيـ فػػي

 .في تحميؿ بيانات أدكاتيا( spss) االجتماعية

 متكسطي بيف( α≤0.5.) مستكل إحصائيانعند داؿ فرؽ كجكد إلى الدراسة نتائج تكصمت كقد
 المفػػاىيـ تحصػػيؿ الختبػػار البعػػدم التطبيػػؽ فػػي الضػػابطة كالمجمكعػػة التجريبيػػة مجمكعػػةال درجػػات
 عند إحصائيان  داؿ فرؽ ككجكد، التجريبية المجمكعة لصال ، لو المككنة المعرفية كالمستكيات المائية
 التطبيػػػؽ فػػػي الضػػػابطة كالمجمكعػػػة التجريبيػػػة المجمكعػػػة درجػػػات متكسػػػطي بػػػيف( α≤0.5.) مسػػػتكل
 المقترحػػة كلمكحػػدة، التجريبيػػة المجمكعػػة لصػػال ، لػػو المككنػػة كاألبعػػاد المػػائي الػػكعي لمقيػػاس البعػػدم
 معادلػة حسػب( 1 ,31) تبمػبالتي  التجريبية المجمكعة تالميذ لدل المائية المفاىيـ تنمية في فاعمية
 مكعػػػةالمج تالميػػػذ لػػػدل المػػػائي الػػػكعي تنميػػػة فػػػي فاعميػػػة المقترحػػػة كلمكحػػػدة، المعػػػدؿ لمكسػػػب ؾبػػػال

 .المعدؿ لمكسب ؾبال معادلة حسب( 1 ,29) تبمبالتي  التجريبية

 (:5..2) الجزار دراسة -

 كالػػػكعي المفػػػاىيـ تنميػػػة فػػػي أثػػػره معرفػػػةل ؛ المائيػػػة لمتربيػػػة ان مقترحػػػ ان برنامجػػػ الدراسػػػة أعػػػدت
 .التربية بكمية المعمميف الطالب لدل المياه بقضايا

 بكميػػة التػػاري  قسػػـ الرابعػػة بالفرقػػة كطالبػةن  طالبػػان ( 40) مػػفالعشػػكائية  الدراسػػة عينػػة تككنػتك 
 الميػػػاه بقضػػايا قائمػػة كاسػػتخدمت، كالتجريبػػي الكصػػفي المػػػنيج متبعػػةن ، بمصػػر الكػػكـ يشػػبيف التربيػػة
 الميػػاه بقضػػايا لمػػكعي كمقيػػاس تحصػػيمي كاختبػػار الميػػاه بقضػػايا المرتبطػػة المائيػػة بالمفػػاىيـ كقائمػػة
 لػػدل تنميتيػػا الكاجػػب الميػػاه كقضػػايا مفػػاىيـ يتضػػمف بحيػػث المائيػػة لمتربيػػةان مقترحػػان برنامجػػ كأعػػدت
 .الرابعة الفرقة لطالبمقترحة   كحدة بناءتـ  ثـ، المعمميف الطالب

لمعينػػػات ( t) كاسػػػتخدمت الدراسػػػة النسػػػب المئكيػػػة كالتكػػػرارات كالمتكسػػػطات الحسػػػابية كاختبػػػار       
 .المستقمة في تحميؿ البيانات

 بقضػايا الػكعي مسػتكلك  المائيػة المفػاىيـ تعمػـ مسػتكل تحسػف إلػى الدراسة نتائج أسفرت كقد
 كداؿ مكجػػب ارتبػػاط ككجػػكد، لمكحػػدة دراسػػتيـ بعػػد( البحػػث مجمكعػػة) المعممػػيف الطػػالب لػػدل الميػػاه
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 الطالب لدل المياه بقضايا الكعي كدرجة المفاىيـ تعمـ مستكل بيف  (α≤0.5.) مستكل عند إحصائيان 
 الطػػػالب لػػػدل الميػػػاه بقضػػػايا كالػػػكعي المفػػػاىيـ تنميػػػة فػػػي كبيػػػر تػػػأثير المقتػػػرح امجكلمبرنػػػ، المعممػػػيف
 . المعمميف

 :(5..2) دراسة الربعاني -

قامػػت الدراسػػة بالكشػػؼ عػػف مػػدل تضػػميف أبعػػاد مشػػكمة الميػػاه بكتػػب الجغرافيػػا فػػي المرحمػػة 
ككمػػػػا ، لػػػذلؾ أداة تحميػػػؿ المحتػػػػكل باسػػػػتخداـمتبعػػػػة المػػػنيج الكصػػػفي ، الثانكيػػػة فػػػي سػػػػمطنة عمػػػاف

 .حصائيةفي المعالجة ان استخدمت النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية

كقد تكصمت الدراسة إلى قائمة بأبعاد مشكمة المياه التي ينبغػي أف تتضػمنيا كتػب الجغرافيػا 
إذ ، ةفقػد غطػػت الكتػب جميػ  المجػػاالت الػكاردة فػي القائمػػة كلكػف بػدرجات متفاكتػػ، بالمرحمػة الثانكيػة

ركػػزت عمػػى بعػػض المعمكمػػات العامػػة المتعمقػػة بمشػػكمة الميػػاه بشػػكؿ كبيػػر كأىممػػت بتمػػؾ المرتبطػػة 
بسػمطنة عمػػاف كمكضػكع كاقػػ  مشػكمة الميػػاه فػي السػػمطنة مػف حيػػث حجػـ العجػػز المػائي كانعكاسػػاتو 
 ،كالطػػرؽ التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا التعامػػؿ معيػػا ككيػػؼ يمكػػف لمفػػرد أف يسػػيـ فػػي الحػػد مػػف تفاقميػػا

 حيػث كػاف التركيػز كاضػحان ، ككجكد اخػتالؼ كبيػر فػي تكزيػ  أبعػاد مشػكمة الميػاه فػي كتػب الجغرافيػا
 .في كتاب الصؼ الثالث الثانكم ثـ الصؼ األكؿ الثانكم كثـ الصؼ الثاني الثانكم

 :(5..2) دراسة الكندري -

المختمفػػة بدكلػػة سػػعت الدراسػػة لتحميػػؿ كتػػب العمػػكـ بػػالتعميـ العػػاـ لجميػػ  المراحػػؿ التعميميػػة 
 .بيدؼ الكقكؼ عمى محتكل المفيكمات المتعمقة بالتربية المائية، الككيت

بػػأداة تحميػػؿ محتػػكل كقائمػػة بالمفػػاىيـ  مسػػتعينةن ، اتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي
 .كالنسب المئكية كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية في تحميؿ البيانات ، في جم  البيانات المائية

قد أكدت نتائج الدراسة عمى افتقار كتب العمكـ لمتعميـ العاـ مف انطار المفاىيمي المرجعي لمتربية ك 
(، %73.3) بينما نسبة مفيـك عمـ المػاء كبيػرة(، % 4) إذ كانت نسبة كممات الماء متدنية، المائية

لمفيكمػػات أمػػا ا(، % 4.9، % 6.4) كتػػدني نسػػب مفيػػـك مصػػادر ميػػاه الشػػرب كاسػػتخدامات الميػػاه
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فقػد كانػت نسػبتيا متدنيػة جػدا حيػث ( تأثير نكعية المياه عمى الحياة –مصادر تمكث الماء ) األخرل
 (.% 1) كانت أقؿ مف

 (: 4..2) رضوان دراسة      -

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى بنػػػاء برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى األنشػػػطة الالصػػػفية فػػػي العمػػػـك لتالميػػػذ مرحمػػػة 
 .يتو في تنمية الكعي المائي كسمككيات ترشيد استيالؾ المياهكقياس فعال، بمصرالتعميـ األساسي 

إذ طبقػػػت عمػػػى مجمكعػػػة عشػػػكائية مػػػف تالميػػػذ مرحمػػػة ، اتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػيك 
 .طالبان ( 66) التعميـ األساسي مف الصؼ الخامس إلى الصؼ الثامف الذيف بمغت أعدادىـ

كبطاقة تعرؼ ، كمقياس الكعي المائي، معمـكدليؿ ال، عدت الدراسة لذلؾ البرنامج المقترحأك 
 فػي( spss) كاستعانت ببرنامج الػرـز انحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة، أساليب ترشيد استيالؾ المياه

 .تحميؿ البيانات إحصائيا 

ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي نتػػائج ، كأكػػدت نتػػائج الدراسػػة عمػػى فاعميػػة البرنػػامج
م عمػػى مقيػػاس الػػكعي المػػائي لػػدل تالميػػذ مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي لصػػال  التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػد

 التطبيؽ البعدم.

 (: 3..2) عالم دراسة -

 تضػمف مػدل عمػى التعػرؼمػف خػالؿ ، المائيػة التربيػة أىميػة عمى التأكيد في الدراسة سعت
 لدراسػػاتا منػػاىج مكضػػكعاتل كمحتػػك  أىػػداؼ بتحميػػؿ الدراسػػة قامػػتلػػذلؾ ، الميػػاه لقضػػايا المنػػاىج

 صػػػكر مسػػػتخدمةن ، التحميمػػػي الكصػػػفي المػػػنيج متبعػػػةن ، كانعداديػػػة االبتدائيػػػة بػػػالمرحمتيف االجتماعيػػػة
 الكػػػكف فػػي المػػػاء دكرة يكضػػ  تخطيطػػي كرسػػػـ الميػػاه مػػػ  التعامػػؿ فػػي الخاطئػػػة السػػمككيات لػػبعض
 عػػػف ةبيانيػػػ كرسػػػكـ كجػػػداكؿ، الميػػػاه مجػػػاؿ فػػػي االتفاقيػػػات لػػػبعض كنمػػػكذج األرضػػػية لمكػػػرة كنمػػػكذج
 مصػػػر فػػػي الميػػػاه لمصػػػادر طبيعيػػػة كخػػػرائط، المتنكعػػػة األنشػػػطة فػػػي كاسػػػتخداماتيا الميػػػاه مصػػػادر
 كبعضػػيا رشػػيدة سػػمككيات بعضػػيا، لمميػػاه متنكعػػة السػػتخدامات تكضػػيحية كرسػػكـ، العربيػػة كالػػدكؿ

 .الماء حماية بشأف كالقكانيف التشريعات بعض كنصكص، رشيدة غير سمككيات
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 أثنػػػاء بػػػالمرحمتيف االجتماعيػػػة الدراسػػػات معممػػػي مػػػف عينػػػة أداء ظػػػةبمالح الدراسػػػة كطبقػػػت
 عمػػي المقيػػاس كتطبيػػؽ، الباحػػث يقػػيـ حيػػث طنطػػا مدينػػة فػػي المػػائي البعػػد ذات مكضػػكعات تػػدريس
كتػـ تحميػؿ البيانػات ، طنطا بمدينة الدراسي العاـ نياية في انعدادم الثالث الصؼ تالميذ مف عينة

مػػػػ  النسػػػػب المئكيػػػػة كالتكػػػػرارات ( spss) حصػػػػائية لمعمػػػػكـ االجتماعيػػػػةباسػػػػتخداـ برنػػػػامج الػػػػرـز ان
 .لمعينات المستقمة( t) كالمتكسطات الحسابية كاختبار

 التعمػيـ بمرحمػة االجتماعيػة الدراسػات منػاىج فػي قصػكرال ظيػكر عػف البحػث نتائج كأسفرت
 قضػػايا جكانػػب إلػػي قػػوتطر  كعػػدـ المعمػػـ أداء كقصػػكرفي، المتعػػددة الميػػاه قضػػايا تنػػاكؿ فػػي األساسػػي

 تخػص أىػداؼ بكجكد يتعمؽ فيما األساسي التعميـ بمرحمة المناىج في كقصكر، التدريس أثناء المياه
 .المختمفة المياه قضايا بجكانب يتعمؽ فيما انعدادم الثالث الصؼ تالميذ كعى كتدنى، المياه

 (: 3..2) دراسة المقبول -

ات التكعيػة ترشػيد اسػتيالؾ الميػاه فػي مقػررات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى كاقػ  مفيكمػ
 .العاـ بالمممكة العربية السعكديةالتربية الكطنية بمدارس التعميـ 

كقػػد اسػػتخدمت الدراسػػة مػػنيج تحميػػؿ المحتػػكل فػػي تحميػػؿ مقػػررات التربيػػة الكطنيػػة بمراحػػؿ 
ستخدمت استمارة ككما ا، ق1424ق / 1423التعميـ العاـ بالسعكدية التي تدرس في العاـ الدراسي 

، المطمػب الػكطني، المطمػب الػديني) جم  البيانات كأداة لمدراسة كقػد احتػكت عمػى أربعػة أبعػاد كىػي
، الكجػداني، المعرفػي) كيشمؿ كؿ بعد مجاالت التعمـ الثالثة(، كالمطمب البيئي، المطمب االقتصادم

فػػي المعالجػػة انحصػػائية  كاسػػتعانت، المصػػاحب لكػػؿ بعػػد إضػػافة إلػػى األنشػػطة كالتقػػكيـ(، كالميػػارم
 .بالنسب المئكية كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية

لمتكعيػػػػة بترشػػػػيد  مفيكمػػػػان  173كقػػػػد أسػػػػفرت النتػػػػائج إلػػػػى اقتصػػػػار محتػػػػكل المقػػػػررات عمػػػػى 
كعػػدـ تناسػػب عػػدد األنشػػطة كالكسػػائؿ كمػػرات التقػػكيـ مػػ  عػػدد مفيكمػػات التكعيػػة ، اسػػتيالؾ الميػػاه

م  تبػايف تكزيػ  مفيكمػات التكعيػة بترشػيد اسػتيالؾ الميػاه بػيف أبعػاد ، ياهالكاردة بترشيد استيالؾ الم
كقمة مفيكمػات التكعيػة بترشػيد اسػتيالؾ الميػاه فػي ، الدراسة في كؿ مرحمة دراسية دكف مبرر ظاىر

 .الجانب الكجداني الذم تركزت عميو تكجييات المادة
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 (: 1..2) ورمضان السيد دراسة -

 أبعػػػاد عمػػػى التعػػػرؼ بعػػد المصػػػرم المػػػكاطف لػػدل المػػػائي الػػػكعي تنميػػة إلػػػى الدراسػػػة ىػػدفت
 مف كذلؾ، كأبعادىا مصر في المائية المشكمة حجـ عمى كالكقكؼ، العربي الكطف في المائية األزمة
 كالػكعي الميػاه بقضػية المتعمقػة كالمفيكمػات المعمكمػات مف بمجمكعة المصرم المكاطف تزكيد خالؿ
 .بيا

 المصػرم المػائي األمػف أف إلػى نتائجيػافػي  تكصػمت التي، الكصفي المنيج الدراسة كاتبعت
 كالتحديػػد الصػػييكنية كاألطمػػاع السػػكانية الزيػػادة: مثػػؿ،  أزمتػػو فػػي مسػػببان  تحػػديات عػػدة إلػػى يتعػػرض
 لػذلؾ، المػائي كالتمػكث داخميػان  المائيػة المػكارد إدارة كسػكء النيػؿ نيػر ميػاه فػي مصػر لحصػة األثيكبي
 كاألسػػرة مصػػر ألبنػػاء المػػائي الػػكعي تنميػػة فػػياألكبػػر  دكرالػػ ليػػا تربكيػػة اتمؤسسػػ عػػدة عمػػى أكػػدت

 . انعالـ ككسائؿ العبادة كدكر كالمدرسة

 (: 1..2) شعير دراسة      -

ىدفت الدراسة إلى معرفة المستكل العاـ لمكعي المائي لػدل الطػالب المعممػيف بكميػة التربيػة 
 .بمصرفي جامعة المنصكرة 

مػػف طػػالب الفرقػػة الرابعػػة بكميػػة  كطالبػػةن  طالبػػان ( 319) مػػفالعشػػكائية راسػػة تمثمػػت عينػػة الد
الذيف طبقت عمييـ اختبار الجكانب المعرفية لمكعي المائي كمقيػاس االتجاىػات نحػك قضػايا ، التربية
 كاسػػتخدمت برنػػامج الػػرـز انحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة، المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي متبعػػةن ، الميػػاه

(spss )تحميؿ البيانات في. 

كتكصػمت نتػائج الدراسػػة إلػى أف المسػتكل العػػاـ لمػكعي المػػائي فػي جكانبػو المعرفيػػة أقػؿ مػػف 
ككمػػػا مسػػػتكل اتجاىػػػات ، الختبػػػار الجكانػػػب المعرفيػػػة لمػػػكعي المػػػائي( %75) حػػػد الكفايػػػة المطمػػػكب

اىػػات نحػػك لمقيػػاس االتج( %75) الطػػالب المعممػػيف بكميػػة التربيػػة  يقػػؿ عػػف حػػد الكفايػػة المطمػػكب
 قضايا المياه.
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 (: ...2) دراسة الجبيمي      -

 ؛حػة فػي العمػـك بالمرحمػة انعداديػةىدفت الدراسة إلى بياف مدل فاعميػة كحػدة تدريسػية مقتر 
 لتنمية االتجاىات نحك الحفاظ عمى المياه كترشيد استيالكيا.

رحة كمقياس االتجاه التي الكحدة المقت مستخدمةن ، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي كالتجريبي
مسػػػػتخدمةن فػػػػي المعالجػػػػػة ، فػػػػػي مصػػػػر بطريقػػػػة عشػػػػػكائيةطبقػػػػت عمػػػػى تالميػػػػػذ المرحمػػػػة انعداديػػػػة 

م  النسب المئكية كالتكػرارات كالمتكسػطات ( spss) انحصائية الرـز انحصائية لمعمكـ االجتماعية
 .لمعينات المستقمة( t) الحسابية كاختبار

مػػى فاعميػػة الكحػػدة المقترحػػة فػػي تنميػػة اتجاىػػات التالميػػذ نحػػك كقػػد أثبتػػت نتػػائج الدراسػػة ع
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تالميذ ، الحفاظ عمى المياه كترشيد استيالكيا

 .المجمكعة التجريبية عمى مقياس االتجاىات قبؿ كبعد تدريس الكحدة لصال  التطبيؽ البعدم

 (: ...2) وحش دراسة -

راسة في التعرؼ عمى دكر مناىج الدراسات االجتماعية بمرحمتي التعميـ األساسػي ىدفت الد
 .كالثانكم في إنماء الكعي المائي لدل المتعمميف

لػػػػػذلؾ قامػػػػػت بتحميػػػػػؿ كتػػػػػب الدراسػػػػػات ، اسػػػػػتخدمت الدراسػػػػػة المػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػيك 
الب الصػؼ الثػاني عينػة قصػدية مػف طػمقيػاس الػكعي المػائي عمػى  طبقػتك ، االجتماعية لممرحمتيف

 .كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسطات الحسابية، الثانكم في مصر

كأكػػدت نتػػائج الدراسػػة عمػػى قصػػكر فػػي منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة بػػالمرحمتيف فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ 
 .فاىيـ المائيةككجكد قصكر في كعي الطالب الخاص بالم، الكعي المائي كالتربية المائية
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فةةةي الموضةةةوعات التعميةةةق عمةةة  الدراسةةةات السةةةابقة المتعمقةةةة بالتربيةةةة المائيةةةة والةةةوعي المةةةائي 
 :المختمفة

 : يتبيف ما يمي، العرض السابؽ لمدراسات كاألدبياتمف 

 : بالنسبة لألىداف -

ىػدفت منيػا ، لكنيا تنكعت في أىدافيا، اىتمت جمي  الدراسات بمكضكع المياه بدرجة كبيرة
إلػػى إعػػداد  كحػػدة مقترحػػة أك برنػػامج سػػكاء إرشػػادم أك منيجػػي مػػ  دراسػػة فعاليتػػو فػػي تنميػػة الػػكعي 

(، 2011) العػػػػرفج(، 2012) عقبػػػػاكم كزينػػػػب كأبػػػػك رزيػػػػزة(، 2013) بخيػػػػت: مثػػػػؿ دراسػػػػة، المػػػػائي
 فػػػرج اهلل(، 2007) زكيػػػف(، 2008) عمػػػراف(، 2011) فػػػرج اهلل(، 2011) طػػػو(، 2011) غريػػػب

 ( .2000) كحشك (، 2000) الجبيمي(، 2004) رضكاف(، 2005) لجزارا(، 2006)

: مثػؿ دراسػة، كىدفت بعػض الدراسػات إلػى معرفػة مسػتكل الػكعي المػائي لػدل عينػة الدراسػة
 ( .2001) شعيرك (، 2003) عالـ(، 2003) المقبكؿ(، 2010) معركؼ

 ة الػػػػدمياطيكىػػػػدفت دراسػػػػات أخػػػػرل إلػػػػى الػػػػدكر التربػػػػكم فػػػػي تنميػػػػة الػػػػكعي المػػػػائي كدراسػػػػ
 (.2001) السيد كرمضافك ، (2009)

مثػؿ ، كدراسات ىدفت إلى معرفة مدل تضمف الكتب ألبعػاد مشػكمة الميػاه كالمفػاىيـ المائيػة
 (.2005) كالكندرم(، 2005) دراسة الربعاني

أمػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة ىػػػدفت إلػػػى إثػػػراء منيػػػاج الجغرافيػػػا لمصػػػؼ التاسػػػ  األساسػػػي بأىػػػداؼ 
لػدل طالبػات الصػؼ التاسػ  المعرفي كالكجداني  كمعرفة أثرىا في تنمية الكعي المائيالتربية المائية 

 .األساسي

 : بالنسبة لمعينة -

معظميا اختارت الطمبة كعينة لمدراسة بمختمؼ ، اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينة
 بخيػت: مثػؿ دراسػة، المراحؿ التعميمية األساسػية مػف ريػاض أطفػاؿ أك ابتػدائي أك إعػدادم أك ثػانكم

، ( 2007) زكيف(، 2008) عمراف(، 2011) طو(، 2011) غريب، ( 2011) العرفج، (2013)
 ( .2000) كحشك (، 2000) الجبيمي(، 2003) عالـ، ( 2004) رضكاف، (2006) فرج اهلل
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(، 2010) معػركؼ(، 2011) فػرج اهلل: كبعض الدراسػات اختػارت طمبػة الجامعػات كدراسػة
 (.2005) الجزارك 

 .العينة مف ربات األسر( 2012دراسة عقباكم كزينب كأبك رزيزة )اختارت ك 

 بخيػػػت: كالتػػػي تمثمػػت فػػػي دراسػػة، كمعظػػـ الدراسػػػات اختػػارت عينػػػة الطمبػػة بطريقػػػة قصػػدية
 فػػػػػرج اهلل(، 2007) زكيػػػػػف، ( 2008) عمػػػػػراف( ، 2010معػػػػػركؼ )(، 2011) العػػػػػرفج، (2013)
 كحػػػػػشك (، 2003) المقبػػػػػكؿ(، 2003) عػػػػػالـ(، 2005) الكنػػػػػدرم(، 2005) الربعػػػػػاني(، 2006)
(2000. ) 

عقبػػاكم كزينػب كأبػػك : دراسػة، العينػػة بطريقػة عشػػكائيةاختػارت الدراسػػات األخػرل التػػي بينمػا 
 رضػػػػكاف(، 2005) الجػػػػزار(، 2011) فػػػػرج اهلل(، 2011) طػػػػو(، 2011) غريػػػػب(، 2012) رزيػػػػزة

 ( .2000) الجبيميك (، 2001) شعير(، 2004)

كعينػػة  بطريقػػة قصػػديةة الحاليػػة فقػػد اختػػارت طالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي كأمػػا الدراسػػ
 .لمدراسة

 : إجراء الدراسةلمكان  بالنسبة -

مثػػؿ دراسػػة: ، فػػي مصػػر تطبقػػإذ معظميػػا ، اختمفػػت الدراسػػات فػػي الػػدكؿ التػػي طبقػػت فييػػا
 لجػزارا(، 2006) فػرج اهلل(، 2007) زكيػف(، 2008) عمػراف(، 2011) فرج اهلل(، 2013) بخيت

 الجبيمي(، 2001) شعير(، 2001) السيد كرمضاف(، 2003) عالـ(، 2004) رضكاف(، 2005)
 (.2000) كحشك (، 2000)

(، 2012) عقباكم كزينب كأبػك رزيػزة: التي تتمثؿ في دراسة، في السعكديةطبقت  كدراسات
 (.2003) المقبكؿك (، 2011) العرفج

 ( .2005) بعانيالر : كىي دراسة، طبقت في عماف كاحدة ةكدراس

كدراسػػة ، فػػي فمسػػطيف( 2010) عػػركؼمكدراسػػة ، فػػي ليبيػػاطبقػػت ( 2011) غريػػبكدراسػة 
 .في الككيت( 2005) الكندرم

 .كأما الدراسة الحالية طبقت في مدينة غزة بفمسطيف
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 : بالنسبة لألدوات -

تبػػار منيػػا اختػػارت أداة االخ، تنكعػػت الدراسػػات فػػي األدكات التػػي اسػػتخدمتيا لجمػػ  البيانػػات
فػرج (، 2011) طػو(، 2011) غريػب(، 2011) العػرفج(، 2013) بخيػت: مثػؿ دراسػة، التحصيمي

 شػػػػػعيرك (، 2005) الجػػػػػزار(، 2006) فػػػػػرج اهلل(، 2007) زكيػػػػػف(، 2008) عمػػػػػراف(، 2011) اهلل
(2001.) 

اسػػتخدمت ( 2011) كدراسػػة غريػػب ،اسػػتخدمت تحميػػؿ المحتػػكل( 2005كدراسػػة الكنػػدرم )
 .االستمارة 

عقباكم كزينب كأبك : مثؿ دراسة، الدراسات استخدمت مقياس االتجاىات نحك المياه كبعض
(، 2007) زكيػػػػػػػػػػػف(، 2008) عمػػػػػػػػػػػراف( ، 2010معػػػػػػػػػػػركؼ )(، 2011) طػػػػػػػػػػػو(، 2012) رزيػػػػػػػػػػػزة
 الجبيمػػي(، 2001) شػػعير(، 2003) عػػالـ(، 2003) المقبػػكؿ(، 2004) رضػػكاف(، 2005)الجػػزار

 ( .2000) كحشك ، (2000)

 فػػػرج اهلل(، 2011) العػػػرفج: مثػػػؿ دراسػػػة، لدراسػػػات بطاقػػػات المالحظػػػةكاسػػػتخدمت بعػػػض ا
 (.2003) عالـك (، 2004) رضكاف(، 2011)

عقبػػاكم (، 2013) بخيػػت: مثػػؿ دراسػػة، لمػػكعي المػػائي كاسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات مقياسػػان 
الجػػػػػػزار (، 2008) زكيػػػػػػف(، 2008) عمػػػػػػراف(، 2011) فػػػػػػرج اهلل(، 2012) كزينػػػػػػب كأبػػػػػػك رزيػػػػػػزة

 .(2000) كحشك (، 2005)

حػػػدل الدراسػػػات اسػػػتخدمت أداة اال (، 2012) عقبػػػاكم كزينػػػب كأبػػػك رزيػػػزةسػػػتبانة كدراسػػػة كا 
 (.2005) كدراسة أخرل استخدمت قائمة بأبعاد المياه مثؿ دراسة الربعاني

اختبػػػػار الجكانػػػػب المعرفيػػػػة لمػػػػكعي ، كأمػػػػا الدراسػػػػة الحاليػػػػة اسػػػػتخدمت أداة تحميػػػػؿ المحتػػػػكل
 .ب الكجدانية لمكعي المائيالجكانكمقياس ، المائي
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 :بالنسبة لممنيج -

: مثػؿ دراسػة، منيا اتبعت المنيج الكصفي التحميمػي، تنكعت الدراسات في المنيج المتب  لدييا
(، 2003) المقبكؿ(، 2005) الكندرم(، 2005) الربعاني(، 2009) الدمياطي(، 2010معركؼ )

 (.2000ككحش ) (،2001) شعير(، 2001) السيد كرمضاف(، 2003) عالـ

، (2013) بخيػػػػت: مثػػػػؿ دراسػػػة، اتبعػػػت دراسػػػات أخػػػػرل المػػػنيج التجريبػػػػي أك الشػػػبو تجريبػػػي
 (.2004) رضكافك (، 2008) عمراف(، 2011) فرج اهلل(، 2011) العرفج

 عقباكم كزينػب كأبػك رزيػزة: كدراسة، كبعض الدراسات اجتم  فييا المنيجيف الكصفي كالتجريبي معا
، ( 2005) الجزار(، 2006) فرج اهلل(، 2007) زكيف(، 2011) طو(، 2011) غريب(، 2012)

 (. 2000) كالجبيمي

 كفقػان ، التجريبػي كالمنيج البنائي المنيج أما الدراسة الحالية اتبعت المنيج الكصفي التحميمي ك  
 .ؼ الدراسةلطبيعة كىد

 : ممعالجة اإلحصائيةل بالنسبة -

، بيانػػػاتالتحميػػػؿ  المسػػػتخدمة فييػػػا مػػػف أجػػػؿ ألسػػػاليب انحصػػػائيةاتنكعػػػت الدراسػػػات فػػػي 
: مثػػػؿ دراسػػػة(، spss) فػػػبعض الدراسػػػات اسػػػتخدمت برنػػػامج الػػػرـز انحصػػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة

 فػرج اهلل(، 2008) عمراف(، 2011) العرفج(، 2012) عقباكم كزينب كأبك رزيزة(، 2013) بخيت
 (.2000) الجبيميك (، 2001) شعير(، 2003) عالـ(، 2006)

: مثػؿ دراسػة، الحسػابية كالتكػرارات كالنسػب المئكيػة المتكسػطات عض الدراسات استخدمتكب
(، 2005) الكنػػػػػدرم(، 2005) الربعػػػػػاني(، 2005) الجػػػػػزار(، 2007) زكيػػػػػف(، 2010معػػػػػركؼ )

 (.2000) الجبيمي(، 2003) عالـ

 وطػ(، 2011) غريػب: مثؿ دراسػة، لمعينات المستقمة( t) اختباركدراسات أخرل استخدمت 
 الجبيمػػػػػػػػي(، 2003) عػػػػػػػػالـ(، 2005) الجػػػػػػػػزار(، 2007) زكيػػػػػػػػف(، 2010معػػػػػػػػركؼ )(، 2011)
(2000.) 

 .اختبار تحميؿ التبايف األحادم (2010معركؼ )كاستخدمت دراسة 
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فػػي  ( spss) اسػػتخدمت برنػػامج الػػرـز انحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػةالدراسػػة الحاليػػة  أمػػاك 
معػػامالت التمييػػز ك ، ئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػطات الحسػػابيةمػػ  اسػػتخداـ النسػػب الم، بيانػػاتالتحميػػؿ 

طريقػػة كػػكدر ريتشػػارد سػػكف ك ، مسػػتقمتيف لعينتػػيفاختبػػار ةتة ك ، معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكفك ، كالصػػعكبة
معادلػػػة ك ، معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخك ، معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف بػػػراكفك ، التجزئػػػة النصػػػفية طريقػػػةك ، 21

 .ة dكقيمة ة   η2"تربي   كمعامؿ حجـ التأثير إيتا، جتماف

 : بالنسبة لمنتائج -

: كما في دراسة، أكدت بعض الدراسات عمى قصكر المناىج في تنمية الكعي المائي لمطمبة
 ( .2000 ) كحشك ، ( 2003) عالـ(، 2003) المقبكؿ(، 2005) الكندرم(، 2005) الربعاني

دل الطمبػػة بمختمػػؼ كتكصػػمت بعػػض الدراسػػات األخػػرل إلػػى تػػدني مسػػتكل الػػكعي المػػائي لػػ
 ( .2000) الجبيميك ، ( 2001) شعير، (2010معركؼ ): مثؿ دراسة، المراحؿ التعميمية

المقترحػػة فػػي تنميػػة الػػكعي المػػائي  البػػرامجالكحػػدات ك كأكػػدت معظػػـ الدراسػػات عمػػى فاعميػػة 
(، 2011) العػرفج(، 2012) عقبػاكم كزينػب كأبػك زريػزة(، 2013) بخيػت: مثؿ دراسة، لدل الطمبة

 الجػزار(، 2006) فػرج اهلل(، 2007) زكيػف(، 2008) مرافع(، 2011) فرج اهلل(، 2011) ريبغ
 (.2000) الجبيميك (، 2004) رضكاف(، 2005)

عمى الدكر التربكم التي تقـك بو المؤسسػات التربكيػة ( 2009دراسة الدمياطي )ككما أكدت 
  .في تنمية الكعي المائي لدل األفراد

 السابقة المتعمقة بالتربية المائية والوعي المائي: التعقيب عم  الدراسات

بيدؼ تنميػة الػكعي المػائي ، الدراسات بمجاؿ التربية المائية اىتماـ مدل السابؽ العرض مف ييالحظ
 .لمطمبة كحثيـ عمى ترشيد استيالؾ المياه كالحفاظ عمييا بلدراؾ أىميتيا في الحياة

 :مايمي، السابقة الدراساتالدراسة الحالية م   عميو اتفقت ما فأىـ

 .أال كىي التربية المائية كالكعي المائي، ناقشت نفس القضية .1

 .التحقؽ مف تكافر التربية المائية في مادة الجغرافيا .2
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 .كعينة لمدراسةالطمبة اختيار  .3

( فػػي تحميػػؿ spssكاسػػتخداـ برنػػامج )، لتجريبػػياك  لبنػػائيكاإتبػػاع المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي  .4
 البيانات. 

 .كأدكات لمدراسة االختبار كمقياس االتجاه تخداـ تحميؿ المحتكل ك اس .5

 :مايمي، السابقة وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات

منيػػاج إثػراء كحػػدة مقترحػة لتنميػػة أىػداؼ التربيػػة المائيػة فػػي اقتصػرت الدراسػػة الحاليػة عمػػى  .1
 .لمصؼ التاس  األساسيالجغرافيا 

 سػػػػكاء فػػػي المرحمػػػػة الطػػػالب عمػػػى ركػػػػز مػػػف فمػػػػنيـ، بقةتنػػػكع العينػػػات فػػػػي الدراسػػػات السػػػا .2
لكػف الدراسػة الحاليػة ركػزت ، كمنيـ مف ركز عمى الكتب، أك الجامعية أك الثانكية انعدادية

 .طالبات الصؼ التاس  األساسيعمى 

 قياسػػيا المػػراد كالمتغيػػرات دراسػػة كػػؿ ىػػدؼ مػػ  يتماشػػى بمػػا األدكات فػػي الدراسػػاتتنكعػػت  .3
تحميػؿ  أك اسػتبانو أك ج مقترحة أك بطاقػات مالحظػة أك مقػاييس لالتجػاهبرام مف دراسة بكؿ

أداة تحميػػؿ المحتػػكل كاختبػػار الجكانػػب : عػػدة أدكات كىػػـكالدراسػػة الحاليػػة شػػممت ، المحتػػكل
 المعرفية كمقياس الجكانب الكجدانية لمكعي المائي.

 السابقة: الدراسات الدراسة الحالية مفأفادت بو  كأىـ ما

 إثػػراء كحػػدة مقترحػػة فػػي أال كىػػك األدبيػػات ىػػذه مػػف انطالقػػان  لمدراسػػة جديػػدان  ضػػكعان مك  انتقػػاء .1
كأثرىا في تنميػة الػكعي المػائي لػدل طالبػات الصػؼ  أىداؼ التربية المائيةبمنياج الجغرافيا 
 التاس  األساسي.

 .بناء انطار النظرم الخاص بالتربية المائية .2

 .ةناء قائمة معايير أىداؼ التربية المائيب .3

 .إعداد الكحدة المقترحة المتضمنة ألىداؼ التربية المائية .4
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 منيجك الخطػػػػكات التػػػػي اتبعتيػػػػا تمػػػػؾ الدراسػػػػات فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػال جػػػػراءاتمػػػػف ان االسػػػػتفادة .5
 .النتائج كتفسيرىا كاستخالص البيانات جم  أداة كتحديد عيناتالك 

 :تعميق عام عم  الدراسات السابقة

فيمػػا يمػػي أىػػـ النقػػاط التػػي تػػـ ، فػػي المحػػكريف يػػا الباحثػػةة التػػي أكردتبعػػد اسػػتعراض الدراسػػات السػػابق
، كاألدكات المسػتخدمة، المػنيجك ، كالعينػة، ف حيػث األىػداؼاستخالصيا مف تحميؿ ىػذه الدراسػات مػ

 كسكؼ تكض  الباحثة عالقة ىذه الدراسات بالدراسة الحالية :، كأىـ النتائج

 : في النقاط التاليةراسات السابقة استفادت الدراسة الحالية من الد: أول

 .كتابة انطار النظرم لمدراسة الخاص بلثراء المناىج كالتربية المائية .1

 .إعداد قائمة بأىداؼ التربية المائية .2

 .إعداد أداة تحميؿ المحتكل .3

 .الكحدة المقترحةإعداد  .4

 .إعداد اختبار الجكانب المعرفية لمكعي المائي  .5

 .انية لمكعي المائي الجكانب الكجد إعداد مقياس .6

الدراسػػة كانجابػػة عػػػف  تحديػػد األدكات كاألسػػاليب انحصػػائية المناسػػػبة لمتحقػػؽ مػػف فرضػػػية .7
 تساؤالتيا. 

 .تحميؿ البيانات كتفسير النتائج كمناقشتيا .8

 ي :تفي اآل، تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: ثانيا

 .إثراء محتكل الجغرافيا .1

 .كالتربية المائيةتنمية الكعي المائي  .2
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، حيػػػث اتبعػػػت ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي فػػػي تحميػػػؿ الكحػػػدة الخامسػػػة، مػػػنيج الدراسػػػة .3
االختبػار ) مػ  أدكات الدراسػةالتجريبػي فػي إعػداد المػادة انثرائيػة كتطبيقيػا ك كالمنيج البنائي 

 .القصدية  عمى العينة( كالمقياس

الجكانػب مقيػاس ك ، المعرفيػة لمػكعي المػائي اختبار الجكانػب، تحميؿ المحتكل) أدكات الدراسة .4
 .كالعديد مف األساليب انحصائية المستخدمة، (الكجدانية لمكعي المائي 

 : فيما يمي، اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: ثالثا

أال كىػػك ، لػػـ يسػػبؽ ألم مػػف الدراسػػات السػػابقة أف تناكلتػػو بػػانثراء جديػػدان  تناكلػػت مكضػػكعان  .1
لتنميػػة الػػكعي المػػائي لػػدل  أىػػداؼ التربيػػة المائيػػةبمنيػػاج الجغرافيػػا  كحػػدة مقترحػػة فػػي إثػػراء

 الطالبات. 

 .طبقت الدراسة في مدينة غزة بفمسطيف .2

تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي مػػف مدرسػػة الشػػاطئ انعداديػػة  .3
 .كلـ يسبؽ كجكد دراسة مشابية في المدرسة المذككرة،  ةجة

 .التربية المائيةالكحدة المقترحة الشاممة ألىداؼ داد إع .4

، عينػػة الدراسػػة، أم أف ىػػذه الدراسػػة اختمفػػت عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي اليػػدؼ مػػف الدراسػػة
 .الكحدة المقترحةكمحتكيات ، الدراسةإجراء مكاف 
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 الطريقة واإلجراءات
عػف  انجابة أجؿ مف، الباحثة بيا قامت التي كانجراءات لمطريقة ان عرض الفصؿ ىذا ناكؿت
كعينػػة  مجتمػػ ، الدراسػػة عمػػى مػػنيج الفصػػؿ اشػػتمؿ كقػػد، كتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة الدراسػػة تسػػاؤالت
جػػػػراءات  الدراسػػػػة أدكات، متغيػػػػرات الدراسػػػػة كضػػػػبطيا، الدراسػػػػة خطػػػػكات تنفيػػػػذ ، كالثبػػػػات الصػػػػدؽكا 
 كفيمػػا يمػػي كصػػػفان ، المسػػػتخدمة فػػي تحميػػؿ البيانػػات كنتػػػائج الدراسػػة انحصػػائية كالمعالجػػة، الدراسػػة
 : لمعناصر السابقة تفصيميان 

 منيج الدراسة:

كذلػؾ ، التجريبػيكالمػنيج كالمػنيج البنػائي  التحميمػي يالكصػف المػنيج كػؿ مػف الباحثػة تبعتا
 .لمالءمة كؿ منيما لطبيعة اليدؼ مف الدراسة

 :المنيج الوصفي التحميمي .1

، حاليػػان  مكجػػكدة قضػػية أك حػػدثان  أك يػػدرس ظػػاىرة الػػذم المػػنيج " كىػػالمػػنيج الكصػػفي     
، كذلػػػؾ فييػػػا الباحػػػث تػػػدخؿ دكف، الدراسػػػة أسػػػئمة عػػػف يػػػبتج معمكمػػػات عمػػػى منيػػػا الحصػػػكؿ يمكػػػف

 (83: 2003كاألستاذ،  )األغا.ةلكصؼ كتفسير نتائج البحث
كال يقتصر المنيج الكصفي عمى كصؼ الظاىرة كجم  البيانات فييا، البػد مػف تصػنيؼ 
المعمكمػػػػات كتنظيميػػػػا كتمخيصػػػػيا بعنايػػػػة، ثػػػػـ تحميػػػػؿ تمػػػػؾ المعمكمػػػػات كاألدلػػػػة بعمػػػػؽ فػػػػي محاكلػػػػة 

 (48: 2002قدـ المعرفة. )بابطيف، الستخالص تعميمات ذات معنى كمغزل تؤدم إلى ت

حيػث ، فقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ أسمكب تحميػؿ المحتػكل  
قامت بتحميؿ محتكل الكحدة الخامسػة مػف كتػاب الجغرافيػا لمصػؼ التاسػ  األساسػي فػي ضػكء قائمػة 

أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة الكاجػػب كتحديػػد األىػػداؼ المتضػػمنة فييػػا ، ككصػػؼ ، ةأىػػداؼ التربيػػة المائيػػ
ىػذا المػنيج األنسػب لػذا كػاف ، تضمينيا في منياج الجغرافيا لمصؼ التاسػ  األساسػي ككيفيػة إثراؤىػا

 .تباعو في ىذه الدراسةال
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 : المنيج البنائي 20

أك ىيكؿ معرفي جديد لـ يكػف المنيج البنائي ىك المنيج المتب  في إنشاء أك تطكير برنامج 
 (83: 2003كاألستاذ،  )األغا معركفان مف قبؿ بالكيفية نفسيا.

 .البنائي نعداد المادة انثرائية في ضكء نتائج تحميؿ المحتكلالمنيج كاستخدمت الباحثة 

 المنيج التجريبي : 30
دخؿ األكثػػر المػنيج التجريبػػي ة أقػػرب منػاىج البحػػث لحػػؿ المشػػكالت بالطريقػة العمميػػة، كالمػػ

صػالحية لحػػؿ المشػكالت التعميميػػة، كػػذلؾ يعبػر التجريػػب عػف محاكلػػة لمػػتحكـ عػف جميػػ  المتغيػػرات 
كالعكامؿ األساسية، باستثناء متغير كاحد يقـك الباحث بتطكيعو أك تغييره، بيدؼ تحديد كقياس تأثيره 

 ( 359: 2000في العممية ة. )ممحـ، 

يػيف أثػر إثػراء كحػدة مقترحػة بأىػداؼ التربيػة المائيػة فػي كاتبعت الباحثة المػنيج التجريبػي لتب
مػػػػادة الجغرافيػػػػا عمػػػػى المسػػػػتكل المعرفػػػػي كالكجػػػػداني لمػػػػكعي المػػػػائي لػػػػدل طالبػػػػات الصػػػػؼ التاسػػػػ  

 الصؼ التاس  األساسي.طالبات مف خالؿ تطبيؽ التجربة عمى ، األساسي

 تصميم: 

التجريبػػي عػػركؼ باسػػـ التصػػميـ ، ذا المجمػػكعتيف، المالتجريبػػي اسػػتخدمت الباحثػػة التصػػميـ
 ، كالتي تتمثؿ في: المتكافئتيفمجمكعتيف ملالعاممي لمقياس البعدم 

، كالتي تـ تطبيؽ الكحدة المقترحػة المثػراة بأىػداؼ التربيػة المائيػة تجريبيةالمجمكعة األكلى: 
 عمييا.

مػػادة الجغرافيػػا : ضػػابطة، كالتػػي تػػـ تدريسػػيا الكحػػدة التقميديػػة المقػػررة فػػي المجمكعػػة الثانيػػة 
 لمصؼ التاس  األساسي.

 مجتمع الدراسة:

مدرسػة بنػات ب المنتظمػاتتككف مجتم  الدراسة مف جمي  طالبات الصػؼ التاسػ  األساسػي 
التابعػة لككالػة الغػكث الدكليػػة ة غػػزة التابعػة لمديريػػة التربيػة كالتعمػيـ ةغػرب ة ج ة انعداديػة الشػاطئ 
( 4) المكزعات عمى، طالبةن ( .16) كالبالب عددىف، ـ(2014 – 2013لمعاـ الدراسي )، )األكنركا(
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بمعػػػدؿ ثػػػالث  الجغرافيػػػاجمػػػيعيف  فتعممكيػػػ، عامػػػان  15 – 14مػػػا بػػػيف  فكمتكسػػػط أعمػػػارى، شػػػعب 
 التالي:( 4 -1 ) حسب جدكؿ رقـكىذا ، حصص في األسبكع

 (4 -1) جدول رقم
 م 2.14 – 2.13 العام الدراسيتوزيع مجتمع الدراسة في 

 ذذد اٌطاٌبات شعبةال
 14 " 1تاسع " 

 96 " 2تاسع " 

 14 " 3تاسع " 

 14 " 4تاسع " 

 484 المجموع

 عينة الدراسة:

شػػعبتيف مػػف الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي مػػف بػػيف الشػػعب الدراسػػية مػػف  تككنػػت عينػػة الدراسػػة
 ات فييمػاكالبػالب عػدد الطالبػ، بنات الشاطئ انعداديػة ة ج ة بمدينػة غػرب غػزةالمكجكدة في مدرسة 

 لكثـ جر ، نظران ألف الباحثة تعمؿ معممة فييما، بحيث تـ اختيارىما بالطريقة القصدية، طالبةن ( 80)
الكحػدة ضػابطة تػدرس كمجمكعػة األخػرل ك  الكحػدة المقترحػة تجريبية تدرسحدىما كمجمكعة تحديد أ
 .أفراد العينةتكزي  يكض  ( 4 –2) كالجدكؿ رقـ، التقميدية 

 (4 -2) جدول رقم
 توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية عدد الطالبات  الشعبة المدرسة
 

 بنات الشاطئ اإلعدادية " ج "
%4151 " ( 3تاسع " ) المجموعة التجريبية

%4151 "(   4تاسع " ) المجموعة الضابطة

%81111 المجموع 

طاقػػػػة كالثػػػػركة المعدنيػػػػة مصػػػػادر ال) الكحػػػػدة الخامسػػػػة طبػػػػؽ عمػػػػى المجمكعػػػػة الضػػػػابطة ك
فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني  لصػؼ التاسػ  األساسػيعمى طمبة اكتاب الجغرافيا المقرر مف ( كالمائية

 : ككصؼ الكحدة كما في الجدكؿ التالي، ـ2014 – 2013الدراسي عاـ ال مف
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 (4 - 3) جدول رقم
 توصيف لوحدة مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمائية

 
لخا
ة ا
وحد

ال
سة
م

 

 رقم الصفحة الدرس م

 52 مصادر الطاقة 1

 57 توزيع حقول النفط العربي 2

 61 الثروة المعدنية والمائية 3

 متايرات الدراسة:
 : اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية

 المتايرات المستقمة: 10
قائمػة أىػداؼ التربيػة  كىػي المػادة التػي أعػدتيا الباحثػة فػي ضػكء(: الكحػدة المقترحػة) المادة انثرائيػة -

 .المائية

 المتايرات التابعة: 20

 .تحصيؿ الطالبات في الجكانب المعرفية لمكعي المائي بمادة الجغرافيا -

 .نحك القضايا المائيةالطالبات  اتجاهقياس  -

 المتايرات المضبوطة: 30

يعػػػيش جميػػػ  طالبػػػات العينػػػة فػػػي مدينػػػة غػػػزة كفػػػي بيئػػػة  حيػػػث: العامةةةل القتصةةةادي والجتمةةةاعي -
 .مف حيث دخؿ األسرة كعدد أفرادىا، شابيةمت

حيػػث تعمػػؿ معممػػة فػػي نفػػس المدرسػػة الػػذم ، قامػػت الباحثػػة بنفسػػيا بتػػدريس الشػػعبتيف: معمةةم المةةادة -
 .طبؽ فييا الدراسة

حيػػػث تػػػـ رصػػػد أعمػػػار الطالبػػػات مػػػف خػػػالؿ ، عامػػػان  15 - 14كتراكحػػػت أعمػػػارىـ مػػػا بػػيف : العمةةةر -
، ـ 2013رجت متكسػطات أعمػارىـ ابتػداء مػف أكؿ ينػاير كاسػتخ، السجالت المدرسػية قبػؿ التجريػب

 .يكض  ذلؾ( 4 – 4) كالجدكؿ رقـ ، سنة( 15 ) ككاف متكسط العمر لكؿ أفراد عينة الدراسة 
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 (4 - 4) جدول رقم
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللة لمتعرف 

 تين التجريبية والضابطة حسب العمرإل  الفرق بين المجموع

 المتوسط العدد المجموعة المتاير
النحراف 
 "ت" المعياري

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 العمر
 0.672 15.10 40 تجريبية 

0.575 0.567 
غير داؿ 
 0.480 15.03 40 ضابطة إحصائيان 

 1.664=  (α≤0.0.)( كعند مستكل داللة 78*قيمة ةتة الجدكلية عند درجة حرية )

عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ، السػػػابؽيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ 
(1015≥α) كىػػػذا يعنػػػي أف المجمػػػكعتيف متكػػػافئتيف حسػػػب ، بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة

 العمر. 

ى اعتمػػػدت الباحثػػػة عمػػػ، لمتحقػػػؽ مػػػف تكػػػافؤ الشػػػعبتيف مػػػف حيػػػث التحصػػػيؿ العػػػاـ: التحصةةةيل العةةةام -
كذلػػؾ ، ـ 2014 – 2013تحصػػيؿ الطالبػػات العػػاـ فػػي الفصػػؿ الدراسػػي األكؿ مػػف العػػاـ الدراسػػي 
كقػد قامػت الباحثػة برصػد ، ألف المجتم  األصمي الذم اختيرت منو العينة خض  المتحانػات مكحػدة

يكض  تكافؤ المجمػكعتيف ( 4 - 5) كالجدكؿ رقـ، درجات الطالبات مف كاق  سجالتيـ في المدرسة
 .لمطالبات التحصيؿ العاـ   حسب

 (4 - 5) جدول رقم
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللة لمتعرف 

 إل  الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة حسب المجموع الكمي لمدرجات

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتاير
مة قي "ت" المعياري

 الدللة
مستوى 
 الدللة

المجموع الكمي 
 لمدرجات

 64.729 312.85 40 تجريبية
0.697 0.488 

غير داؿ 
 إحصائيان 

 67.169 302.58 40 ضابطة

 1.664=  (α≤0.0.)( كعند مستكل داللة 78قيمة ةتة الجدكلية عند درجة حرية )*
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عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  ةعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائي، السػػػابؽيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ 
(1015≥α) حسػػػب  كىػػػذا يعنػػػي أف المجمػػػكعتيف متكػػػافئتيف، بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة

 . المجمكع الكمي لمدرجات

، لمتحقؽ مف تكافؤ التحصيؿ بػيف الشػعبتيف فػي مػادة المػكاد االجتماعيػة: مواد الجتماعيةتحصيل ال -
حانػػػات الفصػػػؿ الدراسػػػي األكؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي اسػػػتعانت الباحثػػػة بكشػػػكؼ درجػػػات الطالبػػػات فػػػي امت

كالجػػدكؿ ، حيػػث تػػـ رصػػد تحصػػيؿ درجػػات الطالبػػات، ـ لمػػادة المػػكاد االجتماعيػػة 2014 – 2013
 .يكض  تكافؤ المجمكعتيف( 4 - 6) رقـ

 (4 - 6) جدول رقم
رف المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللة لمتع

 إل  الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة حسب التحصيل في مادة المواد الجتماعية

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتاير
قيمة  "ت" المعياري

 الدللة
مستوى 
 الدللة

التحصيل في مادة 
 المواد الجتماعية

تجريبية
40 37.83 10.117 

-0.620 0.537 
غير داللة 
 إحصائيا

 8.765 39.14 40ضابطة

 1.664=  (α≤0.0.)( كعند مستكل داللة 78قيمة ةتة الجدكلية عند درجة حرية )*

عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية، السػػػابؽيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ 
(1015≥α) حسػػػب  كىػػػذا يعنػػػي أف المجمػػػكعتيف متكػػػافئتيف، بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة
 . في مادة المكاد االجتماعيةيؿ تحصال

 تػػـ تػػدريس المحتػػكل العممػػي لممجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة عمػػى مػػدار: الفتةةرة الزمنيةةة لمدراسةةة -
 .حصص أسبكعيان لكؿ مجمكعة مف مجمكعتي الدراسة( 3) لمدة شير بكاق ، حصة دراسية( 12)

كتطمػػػئف إلػػػى تطبيػػػؽ التجربػػػة عمػػػى عينػػػة ، كبػػػذلؾ تأكػػػدت الباحثػػػة بػػػأف العكامػػػؿ جميعيػػػا مضػػػبكطة
 .الدراسة
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 :قائمة أىداف التربية المائية

كقػػد ، الالزمػػة لطالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػيأىػػداؼ التربيػػة المائيػػة ب قائمػػةبلعػػداد الباحثػػة قامػػت 
 : مرت عممية إعداد القائمة بالخطكات التالية

 : ةاشتقت القائمة في صورتيا األولية من المصادر التالي 10

 .الكتابات المتخصصة في التربية المائية -

 .تحميؿ األدبيات كالدراسات كالبحكث السابقة التي أجريت في ميداف الكعي المائي كالتربية المائية -

 .تقرير البنؾ الدكلي عف المياه في الشرؽ األكسط -

 .تحميؿ أبحاث المؤتمرات المتخصصة في مجاؿ المياه -

 .مجاؿ المياه في المحميةتحميؿ بعض المشاري   -

 .كخاصة بمجاؿ المياه، استطالع آراء مجمكعة مف المتخصصيف كالمشرفيف في مجاؿ الجغرافيا -

ة تحتػػػكم عمػػػى ثػػػالث مجػػػاالت رئيسػػػ، يػػػةعمػػػى مػػػا تقػػػدـ تػػػـ التكصػػػؿ إلػػػى قائمػػػة مبدئ كبنػػػاءن 
 فيػك مكضػ  فػي، ة إلػى عػدة مسػتكيات فرعيػةالت الرئيسػكتـ تصنيؼ المجا، ألىداؼ التربية المائية

 (4-7) جدكؿ رقـ

 (4 - 7) جدول رقم
 في صورتيا األوليةالمجالت الرئيسة والفرعية لقائمة أىداف التربية المائية 

قائمة أىداف التربية 
 المائية

 المستويات الفرعية  ةالمجالت الرئيس م
 12 المجاؿ المعرفي 1
 8 المجاؿ الكجداني 2
 10 المجاؿ النفس حركي ة الميارم ة 3

 30 3 لمجموعا
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عمػى مجمكعػة مػف الخبػراء ( 1) في ممحػؽ رقػـتـ عرض القائمة في صكرتيا األكلية : ضبط القائمة .2
كمجمكعػػة مػػف المػػكجييف ، كأبحػػاث الميػػاه كعمكميػػا، فػػي مجػػاؿ المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس كالمحكمػػيف
مسػػػتكيات ال كمػػػدل مناسػػػبة، كذلػػػؾ نبػػػداء الػػػرأم حػػػكؿ مفػػػردات القائمػػػة كمػػػدل شػػػمكليتيا، كالمعممػػػيف

صياغة إعادة كقد أسفرت عممية التحكيـ عف إجراء بعض التعديالت في ، ةالفرعية لممجاالت الرئيس
كحػػػذؼ بعػػػض ، د بػػػدالن مػػػف فعػػػؿ يصػػػنؼ مصػػػادر المػػػاءمثػػػؿ كممػػػة يعػػػد، بعػػػض األىػػػداؼ الفرعيػػػة

مثػؿ ، يكما ظير في المجاؿ النفس حركػ، مي إليوتلعدـ مناسبتيا لممجاؿ الذم تن ؛األىداؼ الفرعية
ضافة أىداؼ فرعية أخػرل، يفسر مشكالت المكارد المائية في البيئة التي يعيش فييا: ىدؼ مثػؿ ، كا 

 ..... كغيرىا .يناقش خصائص الماء: معرفياليدؼ ال

، (2يكضػ  فػي ممحػؽ رقػـ )كمةا ، أصبحت القائمة في صورتيا النيائيةة: الصورة النيائية لمقائمة .3
 :(4 - 8كا تي في جدكؿ رقـ)، دان فرعيان ( بع95)ك، ةمجاالت رئيس( 3تشتمؿ عمى )

 (4 - 8) جدول رقم
 في صورتيا النيائيةالمجالت الرئيسة والفرعية لقائمة أىداف التربية المائية 

قائمة أىداف التربية 
 المائية

 المستويات الفرعية ةالمجالت الرئيس م
 60 المجاؿ المعرفي 1
 15 المجاؿ الكجداني 2
 20 ؿ النفس حركي ة الميارم ةالمجا 3

 95 3 المجموع
 

 :دراسية المثراة باىداف التربية المائيةالوحدة ال

كالمتمثؿ في البحكث كالدراسػات السػابقة كبعػض المراجػ  ، في ضكء انطار النظرم لمدراسة
لفرعيػػػة ة كاة بأىػػػداؼ التربيػػػة المائيػػػة الرئيسػػػتػػػـ إعػػػداد قائمػػػ، العمميػػػة فػػػي مجػػػاؿ الميػػػاه كاسػػػتخداميا

مرحمػة كأىـ الخطكات التي مػرت بيػا الكحدة المقترحة، كفي ضكء ىذه القائمة تـ بناء ، المرتبطة بيا
 :بناء الكحدة ما يمي

 .تحديد األىداؼ العامة لمكحدة المقترحة مف معرفية ككجدانية كنفس حركية .1
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 لكؿ درس عمى حدة. كحدة المقترحةتحديد األىداؼ السمككية لم .2

الدراسي )الييكؿ البنائي لممحتكل( في ضكء األىداؼ، ، إذ اشػتممت الكحػدة تحديد المحتكل  .3
 عمى ست دركس، كىي :

 .خصائص الماء: الدرس األكؿ -

 .دكرة الماء في الطبيعة: الدرس الثاني -

 .المكارد المائية: الدرس الثالث -

 .استخدامات الماء: الدرس الراب  -

 .مشكالت المكارد المائية: الدرس الخامس -

 .حماية المكارد المائية: السادسالدرس  -

 .التي يمكف أف تحقؽ تمؾ األىداؼ المناسبة تحديد الطرؽ كالكسائؿ كاألنشطة .4

 .الكحدة المقترحة تحديد الزمف المناسب لتدريس كؿ درس مف دركس  .5

 .بنائي تككيني كختاميقبمي ك مف تقكيـ ، تحديد تقكيـ المادة انثرائية كأدكاتيا .6

 (.7عمى حدة، في ممحؽ رقـ ) لدراسية المثراةالكحدة ايقة تحضير دركس أعدت الباحثة طر  ككما

 :أدوات الدراسة

 مف صحة فركضيا، استخدمت الباحثة األدكات التالية:  كالتحقؽ، لإلجابة عف أسئمة الدراسة

 تحميل المحتوى::  أولً 

لمطالبػػات  عمػػى مػػدل تػػكافر األىػػداؼ السػػابؽ تحديػػدىا فػػي الخطػػكة السػػابقة كالالزمػػةلمكقػػكؼ 
، أجريػػت الباحثػػة تحمػػيالن لمحتػػكل مػػادة الجغرافيػػا لمصػػؼ التاسػػ ، بمػػنيج الجغرافيػػا مكضػػكع الدراسػػة

 .بيدؼ معرفة مدل تكافر أىداؼ التربية المائية ضمف ىذا المنيج
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كيقصػػد بأسػػمكب تحميػػؿ المحتػػكل ، كقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة فػػي ذلػػؾ أسػػمكب تحميػػؿ المحتػػكل
أسػػػػمكب فػػػػي البحػػػػث لكصػػػػؼ المحتػػػػكل الظػػػػاىر لالتصػػػػاؿ كصػػػػفان  حسػػػػب تعريػػػػؼ بيراسػػػػكف بأنػػػػو ة

 (160: 1973، عف جابر ككاظـ نقالن ) .ةككميان  مكضكعيان منتظمان 

 كقد بنيت ىذه األداة كفقان لمخطكات البحثية التالية: 

التػي ينبغػي تكافرىػا فػي محتػكل الجغرافيػا لمصػؼ التاسػ  ، بناء قائمة أىةداف التربيةة المائيةة .1
 .األساسي

 : ديد اليدف من التحميلتح .2

تيػػػدؼ عمميػػػة تحميػػػؿ المحتػػػكل إلػػػى تحديػػػد أىػػػداؼ التربيػػػة المائيػػػة المتضػػػمنة كحػػػدة مصػػػادر 
 .كمعرفة مدل تركيز الكحدة عمييا كرصد تكرارىا، الطاقة كالثركة المعدنية كالمائية

 : تحديد عينة التحميل .3

فػي ( الكحػدة الخامسػة) كالمائيػةتمثمت عينة التحميؿ في كحدة مصادر الطاقة كالثركة المعدنية 
 .كتاب الجغرافيا المقرر عمى طمبة الصؼ التاس  األساسي بفمسطيف

 : تحديد فئات التحميل .4

لمػا كػػاف التحميػؿ فػػي ضػكء قائمػػة أىػداؼ التربيػػة المائيػة الكاجػػب تضػمينيا فػػي كحػدة مصػػادر 
ساسػي كالتػي تػـ إعػػداده الطاقػة كالثػركة المعدنيػة كالمائيػة فػػي مػادة الجغرافيػا لمصػؼ التاسػػ  األ

 .لذا تعد ىذه األىداؼ ىي الفئات التي يتـ التحميؿ في ضكئيا، مسبقان 

 :تحديد وحدة التحميل .5

المحػػكر الػػذم تػػدكر حكلػػو فقػػرات المحتػػكل كمحػػاكر القائمػػة ككحػػدة  –كقػػد اتخػػذت كحػػدة الفقػػرة 
 .كذلؾ باعتبارىا أنسب كأفضؿ الكحدات تحقيقا ليدؼ الدراسة، التحميؿ

 :وحدة التسجيل تحديد .6

الكحدة الخامسة التي يظير مػف خالليػا تكػرار أىػداؼ التربيػة المائيػة الرئيسػية كالفرعيػة المػراد 
 .تحميؿ المحتكل في ضكئيا
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 ضوابط عممية التحميل: 70

 .تـ التحميؿ ضمف إطار المحتكل -

فػػي تػـ التحميػؿ فػي ضػكء قائمػة أىػداؼ التربيػة المائيػة الكاجػب تضػمينيا فػي الكحػدة الخامسػة  -
 .مادة الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي

اشػػػػتمؿ التحميػػػػؿ الكحػػػػدة الخامسػػػػة ة مصػػػػادر الطاقػػػػة كالثػػػػركة المعدنيػػػػة كالمائيػػػػة ة مػػػػف كتػػػػاب  -
 .الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي

 .اشتمؿ عمى أسئمة التقكيـ كاألنشطة في نياية كؿ درس -

 .اشتمؿ عمى الصكر كالخرائط المكجكدة في الكحدة -

 .تحميؿمف فئاتال االستمارة المعدة لرصد النتائج كتكرار كؿ فئةتـ استخداـ  -

 : خطوات عممية التحميل .8

كقراءتيػا جيػدان لتحديػد أىػداؼ ، تـ تحديد الصفحات التي خصصت لعممية التحميؿ في الكتاب -
 .التربية المائية التي تضمنتيا الكحدة

دة فقػػرات صػػغيرة فكػػرة بحيػػث تشػػمؿ كػػؿ فقػػرة أك عػػ، تقسػػيـ كػػؿ صػػفحة إلػػى عػػدد مػػف الفقػػرات -
 .كاحدة

 .تصنيؼ كؿ فقرة بالصفحة إلى إحدل فئات التحميؿ المحددة بأداة تحميؿ المحتكل المذككرة -

 كتكراراتيا في كؿ فئة مف فئات التحميؿ. ، حساب عدد انشارات إلى األىداؼ في القائمة -

 : صدق التحميل .9

مػػف  المختصػػيف فػػي قسػػـ  لمتأكػػد مػػف صػػدؽ التحميػػؿ قامػػت الباحثػػة بعرضػػيا عمػػى مجمكعػػة
الجغرافيػػا المختصػػيف فػػي التربيػػة مػػف أسػػاتذة الجامعػػات كالمػػكجييف كالمعممػػيف فػػي تحكػػيـ أداة 

كحيػػث ، بعػػد أف كضػػ  ليػػـ ىػػدؼ التحميػػؿ كفئػػات كعينػػات التحميػػؿ، (4) ممحػػؽ رقػػـ، التحميػػؿ
 .أكدكا جميعان عمى شمكلية فئات التحميؿ كصالحية ىذا التحميؿ
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 : ثبات التحميل 1.0

، ) عػػدس.بالثبػػات ة اسػػتقرار نتػػائج القيػػاس إذا مػػا أعيػػد تطبيقػػو عمػػى العينػػة نفسػػيا ةقصػػد يك 
1997 :284 ) 

 :ؽ مف ثبات التحميؿ بطريقتيف كىماكتـ التحق

 التحميؿ عبر الزمف: -

تـ إعادة التحميؿ بلتباع نفس انجراءات المحددة بعػد فاصػؿ زمنػي مػف التحميػؿ األكؿ مدتػو 
لمكقػكؼ عمػى مػدل اتفػاؽ نتػائج عمميػة التحميػؿ بقصػد ، ج التحميػؿ فػي المػرتيفكتـ مقارنة نتػائ، شير

تػدؿ عمػى ، كىي نسػبة عاليػة دالػة إحصػائيان (، %  85) كقد بمغت نسبة االتفاؽ، قياس ثبات التحميؿ
 ( 4 - 9) كما يكض  في جدكؿ رقـ، ثبات التحميؿ عبر الزمف

 (4 - 9) جدول رقم
 ننتائج عمميات التحميل عبر الزم

 النسبة المئوية لالتفاق الزيادة في عدد األىداف عدد األىداف عممية التحميل
 -  - 17 األكلى
 % 85 3 20 الثانية

 :(األفراد) التحميؿ عبر األشخاص -

كيقصد بو مدل االتفػاؽ بػيف نتػائج التحميػؿ التػي تكصػمت إلييػا الباحثػة كبػيف نتػائج التحميػؿ 
ككشػفت ، إلييا معممة مكاد اجتماعية أخػرل مػف نفػس المدرسػة لمكحدة المختارة لمدراسة التي تكصمت

كتػـ ذلػؾ ، كىػذا يػدؿ عمػى ثبػات التحميػؿ، نتائج التحميػؿ عػف كجػكد اتفػاؽ كبيػر فػي عمميػات التحميػؿ
 ( 178: 1987، طعيمة. )لحساب ثبات أداة تحميؿ(، Holisti) باستخداـ معادلة ىكلستي

C.R.   =       2M 

 

 : حيث أف

C.R :( االتفاؽ) مؿ الثباتمعا 

N1 + N2 
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M   :  عدد الفئات التي اتفؽ عمييا الباحثيف 

N1 ،N2  : مجمكع الفئات التي حممت مف قبؿ كؿ مف المحمميف. 

 (4 - .1جدول رقم )
 عبر األشخاص( الثبات) معامالت التفاق

 ويةالنسبة المئ معامل الثبات مجموع النقاط نقاط الختالف نقاط التفاق ةالمجالت الرئيس
 %83.3 .833 12 2 10 المعرفي
 %85.7 .857 7 1 6 الكجداني

 %100 1 1 - 1 النفس حركي
 %85 .85 20 3 17 المجمكع

(، %85) أف نسبة االتفاؽ بيف الباحثة كزميمتيػا األخػرل كانػت ، يتض  مف الجدكؿ السابؽ
ليػا تتمتػ  بقػدر مناسػب  كتدؿ عمى أف أداة التحميؿ التي تكصػمت، كىي قيمة مرتفعة تطمئف الباحثة

 .مف الثبات

 لموعي المائي: الجوانب المعرفيةاختبار : اً ثاني

بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى أثػػػر ، قامػػػت الباحثػػػة بلعػػػداد اختبػػػار الجكانػػػب المعرفيػػػة لمػػػكعي المػػػائي
، المػػادة انثرائيػػة المقترحػػة فػػي تنميػػة أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي

كذلػؾ مػف خػالؿ التعػرؼ عمػى المسػتكل المعرفػي فػي ، مػدل فاعميتيػا فػي حػاؿ تجريبيػا كالحكـ عمى
 .قضايا الماء لمطالبات في ىذا االختبار

 كقد مرت عممية بناء اختبار الجكانب المعرفية بالخطكات التالية :

 تحديد المادة العممية: 10

 بي كفقػان ألىميتػو كالػزمف الػالـزكقػد أعطػي لكػؿ درس كزنػو النسػ، كتتمثؿ فػي الكحػدة الدراسػية المثػراة
 (.4 - 11) كما مكض  في الجدكؿ رقـ، الكحدة المقترحةلدركس فكانت النسب المئكية ، لتدريسو
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 (4-11) جدول رقم
 الوحدة المقترحة الوزن النسبي لدروس

 الوزن النسبي لمموضوعات الدرس

 %8 خصائص الماء: األول
 %17 دكرة الماء في الطبيعة: الثاني
 %17 المكارد المائية: الثالث
 %8 استخدامات الماء: الرابع

 %25 مشكالت المكارد المائية: الخامس
 %25 حماية المكارد المائية: السادس
 % ..1 المجموع

 
 تحديد اليدف من الختبار: 20

 ييدؼ اختبار الجكانب المعرفية في الدراسة إلى:
 .لمائية كخاصة المعرفية في الجغرافياتحديد مدل امتالؾ الطالبات ألىداؼ التربية ا -

الكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدل تػػػػأثير الكحػػػػدة المقترحػػػػة فػػػػي تنميػػػػة أىػػػػداؼ التربيػػػػة المائيػػػػة فػػػػي الجغرافيػػػػا لػػػػدل  -
 .كذلؾ مف خالؿ االختبار البعدم لالختبار، الطالبات

 تحديد أىداف التربية المائية: 30

كفػػي ضػػكء ، احثػػة لمتربيػػة المائيػػةفػػي ضػػكء التعريفػػات النظريػػة كالتعريػػؼ انجرائػػي الػػذم اعتمدتػػو الب
كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت التربيػػة ، التصػػكر النظػػرم الػػذم عرضػػتو الباحثػػة عػػف التربيػػة المائيػػة

خمصػػت الباحثػػة إلػػى قائمػػة تككنػػت مػػف األىػػداؼ الرئيسػػية كالفرعيػػة لمتربيػػة ك ، المائيػػة كالػػكعي المػػائي
 .ا في الدراسة الحاليةكالتي سعت لتنميتي -( 3) في ممحؽ رقـ –المائية 

 :تحديد الوزن النسبي ألىداف التربية المائية 40

، الفيػػػـ(، المعرفػػػة) التػػػذكر: كىػػي، كلقػػد تػػػـ تضػػػميف المسػػتكيات المعرفيػػػة السػػػت كفػػؽ تصػػػنيؼ بمػػػكـ
لكػػػف انػػػدرجت المسػػػتكيات الثالثػػػػة األخيػػػرة معػػػان تحػػػت اسػػػػـ ، كالتقػػػػكيـ، التركيػػػب، التحميػػػؿ، التطبيػػػؽ
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 كبعػػد ذلػػؾ تػػـ تحديػػد األكزاف النسػػبية لمسػػتكيات األىػػداؼ فػػي جػػدكؿ رقػػـ، عميػػاالميػػارات المعرفيػػة ال
 .بما يتناسب م  عدد األىداؼ كأىميتيا(، 4 - 12)

 (4 - 12جدول رقم )
 الوزن النسبي لمستويات أىداف التربية المائية المعرفية

 الوزن النسبي لألىداف عدد األىداف المستويات المعرفية
 %10 6 ( المعرفة) التذكر
 %39 23 الفيم 

 %23 14 التطبيق 
 %28 17 الميارات العميا 

 %100 60 المجموع 

 

 إعداد جدول المواصفات: 50

يتميػز نظػران لمػا ة (، االختيػار مػف متعػدد) استخدمت الباحثة اختباران مػف نػكع االختبػارات المكضػكعية
، أبػك لبػدة) اليػة مػف المكضػكعية ةعمى تمتعيا بدرجػة ع عالكةن ، مف ارتفاع في معدؿ صدقيا كثباتيا

كتصػػػم  لقيػػػاس الكثيػػػر مػػػف القػػػدرات كالميػػػارات العقميػػػة كأنػػػكاع مختمفػػػة مػػػف األىػػػداؼ (، 4: 1982
 ( 226: 1994، أبك ناىية. )التعميمية الصفية

التػي كزعػت حسػب األكزاف النسػبية التػي ، بند اختبارم( 50) االختبارعدد أسئمة  قد بمغتك 
كالمستكيات المعرفية ألىداؼ التربية المائية فػي الكحدة المقترحة مكضكعات يمثميا كؿ مكضكع مف 

 .(4 - 13) جدكؿ رقـ

 

 

 



 الطرٌقة واإلجراءات   

135 

 

 الفصل الرابع

 (4 -13) جدول رقم
 جدول المواصفات الخاص بتوزيع أسئمة اختبار الجوانب المعرفية لموعي المائي

 
 المحتويات

1.% 
 معرفة

39% 
 فيم

23% 
 تطبيق

28% 
الميارات المعرفية 

 العميا

1..% 
 جموعالم

أرقام مفردات 
 الختبار

 4 – 1 4 1 1 2 - %8الدرس األكؿ 
 12 – 5 8 2 2 3 1 %17الدرس الثاني  
 20 – 13 8 2 2 3 1 %17الدرس الثالث  
 24 – 21 4 1 1 2 - %8الدرس الراب   
 37 - 25 13 4 3 5 1 %25الدرس الخامس 
 50 – 38 13 4 3 5 1 %25الدرس السادس 

  50 14 12 20 4 %100المجمكع  

 صياغة فقرات الختبار:

(، 8) قامت الباحثة بصياغة بنكد االختبار مف اختيار مف متعدد ذم البدائؿ األربعة فػي ممحػؽ رقػـ
 راعت عند صياغة الفقرات أف تككف:ك 

 .مدل مناسبة السؤاؿ لممحتكل -

 .مدل مناسبة السؤاؿ لميدؼ -

 .الذم يقيسومدل انتماء البند االختبارم لممستكل المعرفي  -

 .مدل كضكح لغة السؤاؿ كسيكلتيا -

 .مدل خمك السؤاؿ مف أية إشارات لفظية أك غير لفظية تكحي بانجابة الصحيحة -

 .مدل مناسبة األسئمة لمستكل طالبات الصؼ التاس  األساسي -

 ترتيب أسئمة الختبار: 60

حيػث بػدأت الباحثػة ، صػعكبتياكما تـ ترتيبيا تبعا ل، تـ ترتيب األسئمة كفقا لمضمكف المادة الدراسية
 .كذلؾ حسب التقدير الشخصي لمباحثة، بكض  األسئمة السيمة ثـ تبعيا باألكثر صعكبة
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 صياغة تعميمات الختبار: 70

كقػػد أشػػارت ، بمغػػة سػػيمة ككاضػػحة تتناسػػب مػػ  مسػػتكل الطالبػػاتصػػياغة تعميمػػات االختبػػار  تتمػػ
إلػى جانػب طمأنػة الباحثػة إلػى أف ، انجابػة كطريقػة، كعػدد بنػكده، الباحثة إلػى اليػدؼ مػف االختبػار

لػػذا تػـ التنكيػػو عمػى عػػدـ تػرؾ أم فقػػرة دكف ، نتػائج االختبػار سػػكؼ تسػتخدـ فػػي البحػث العممػػي فقػط
 .إجابة

 Test Validity:صدق الختبار 80

بمعنػػى أف االختبػػار الصػػادؽ ، أف يقػػيس االختبػػار مػػا كضػػ  لقياسػػو فعػػالن  صػػدؽ االختبػػاركيقصػػد ب
، ممحػـ. )أك بانضػافة إلييػا ة، كال يقػيس شػيئان آخػر بػدالن منيػا، التػي يػزعـ أنػو يقيسػيايقيس الكظيفة 

2000 :278 ) 

صػػدؽ المحكمػػيف : كىمػػا، كاقتصػػرت الباحثػػة عمػػى نػػكعيف مػػف الصػػدؽ حيػػث أنيمػػا يفيػػاف بػػالغرض
 كصدؽ االتساؽ الداخمي.

 صدق المحكمين:: أولً 

فػي صػكرتو األكليػة عمػى  رض االختبارعف طريؽ ع االختبارقد تحققت الباحثة مف صدؽ 
كمشػػرفي كمعممػػي الصػػؼ ، مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف ذكم االختصػػاص فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس

حيػث قػامكا بلبػداء (، 4) ممحػؽ رقػـ، ان محكم( 16) كقد بمب عددىـ، التاس  األساسي مف ذكم الخبرة
فقػػػرات إلػػػى كػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعػػػاد كمػػػدل انتمػػػاء ال، آرائيػػػـ كمالحظػػػاتيـ حػػػكؿ مناسػػػبة فقػػػرات االختبػػػار

أكثػر :  فقػرةمثػؿ ، م  المطالبػة بلعػادة صػياغة بعػض الفقػرات، ككضكح صياغتيا المغكية، االختبار
مػػػف صػػػياغة يعتبػػػر أكثػػػر القطاعػػػات بػػػدالن القطػػػاع ، الػػػكطف العربػػػي فػػػي القطاعػػػات اسػػػتيالكان لممػػػاء

 .استيالكان لمماء في الكطف العربي

 :تجريب الختبار 90

( 80قكاميػػػا )، مػػػف نفػػػس مجتمػػػ  الدراسػػػةتجريػػػب االختبػػػار عمػػػى عينػػػة اسػػػتطالعية ثػػػة بقامػػػت الباح
 :كذلؾ بيدؼ ، طالبة

 .التحقؽ مف صالحية االختبار لما كض  لو -
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 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار. -

 تحميؿ فقرات االختبار لحساب معامالت الصعكبة كالتمييز. -

 حساب ثبات االختبار. -

 .غرؽ في انجابة عنو عند تطبيقو عمى عينة الدراسةمعرفة الزمف المست -

 : تحديد زمن الختبار 1.0

حيػث كػاف (، 55) كآخر طالبة( 45) كقد تـ حسابو بليجاد متكسط الكقت الذم استغرقتو أكؿ طالبة
 : كذلؾ مف خالؿ إتباع الباحثة المعادلة التالية، دقيقة( 50) زمف االختبار حكالي

 مف إجابة الطالبة األكلى + زمف إجابة الطالبة األخيرة زمف إجابة االختبار =  ز 

                                                 2     

 :تصحيح الختبار 110

بػػػذلؾ تكػػػكف ، كزعػػػت الػػػدرجات عمػػػى األسػػػئمة بلعطػػػاء درجػػػة كاحػػػدة لكػػػؿ سػػػؤاؿ مػػػف أسػػػئمة االختبػػػار
قامػػت الباحثػػة بتصػػحي  ك ، ( درجػػة44إلػػى  0الدرجػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا الطالبػػات محصػػكرة بػػيف )

رتبػت أكراؽ ثػـ ، قبػؿ تحميميػادقػة التصػحي  كأعيدت عمميػة التصػحي  مػرة ثانيػة لمتأكػد مػف ، األكراؽ
كقػػد تمػػت عمميػػة التصػػحي  ، فػػي جػػداكؿ خاصػػة لتحميميػػاالػػدرجات  تكرصػػد، تنازليػػان  انجابػػة ترتيبػػان 

 (.9) ممحؽ رقـ، لغرضبكاسطة مفتاح التصحي  الذم أعدتو الباحثة خصيصا ليذا ا

 Internal Consistency Validity صدق التساق الداخمي:: ثانياً 

، ات كؿ سؤاؿ مػف األسػئمة كدرجػة البعػد الػذم تنتمػي إليػوكيقصد بو ة قكة االرتباط بيف درج
االختبػػار كدرجػػة أك بػػيف درجػػات األبعػػاد كدرجػػة االختبػػار الكمػػي بػػيف درجػػات كػػؿ سػػؤاؿ مػػف األسػػئمة 

 ( 110: 2003، األغا كاألستاذ. )الكمية

( يبيف معامالت ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار م  الدرجة 4 -14) كالجدكؿ رقـ
 (.SPSS) عف طريؽ البرنامج انحصائي معامؿ بيرسكفاستخداـ ب الكمية لالختبار
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 (4 -14) جدول رقم
 ختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكمية لال

 مستوى الدللة معامل الرتباط م0 مستوى الدللة معامل الرتباط 0م

 0.01داؿ عند  617.  260 0.01داؿ عند  261.  10
 0.01داؿ عند  366.  270 0.05داؿ عند  232.  20
 0.01داؿ عند  328.  280 0.05داؿ عند  229.  30
 0.01داؿ عند  452.  290 0.05غير داؿ عند  152.  40
 0.01داؿ عند  327.  3.0 0.01داؿ عند  330.  50
 0.01داؿ عند  274.  310 0.05غير داؿ عند  022.  60
 0.01داؿ عند  374.  320 0.01داؿ عند  341.  70
 0.01داؿ عند  372.  330 0.05داؿ عند  249.  80
 0.01داؿ عند  294.  340 0.05غير داؿ عند  082.  90

 0.01داؿ عند  359.  350 0.05غير داؿ عند  108.  1.0
 0.01داؿ عند  365.  360 0.01داؿ عند  374.  110
 0.01داؿ عند  558.  370 0.01داؿ عند  329.  120
 0.01داؿ عند  317.  380 0.01داؿ عند  398.  130
 0.01داؿ عند  377.  390 0.01داؿ عند  281.  140
 0.01داؿ عند  474.  4.0 0.01داؿ عند  525.  150
 0.01داؿ عند  448.  410 0.05غير داؿ عند  155.  160
 0.01داؿ عند  394.  420 0.01داؿ عند  442.  170
 0.01داؿ عند  348.  430 0.01 داؿ عند 341.  180
 0.01داؿ عند  516.  440 0.01داؿ عند  460.  190
 0.01داؿ عند  448.  450 0.01داؿ عند  289.  2.0
 0.01داؿ عند  439.  460 0.01داؿ عند  546.  210
 0.05داؿ عند  200.  470 0.01داؿ عند  327.  220
 0.01داؿ عند  365.  480 0.01داؿ عند  392.  230
 0.01د داؿ عن 320.  490 0.05غير داؿ عند  151.  240
 0.01داؿ عند  419. 50. 0.01داؿ عند  386.  250

 0.250تساكم  0.01( كمستكل معنكية 78عند درجة حرية )ر الجدكلية 
 0.167تساكم  0.05( كمستكل معنكية 78عند درجة حرية )ر الجدكلية 
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 ذك لالختبػػار ارتباطنػػا الكميػػة بالدرجػػة تػػرتبط الفقػػرات معظػػـ أف، السػػابؽ يتضػػ  مػػف الجػػدكؿ
، 9، 6، 4عػدا الفقػرات )، (0.05( كعنػد مسػتكل داللػة )0.01داللة ) مستكل عند، إحصائية لةدال
يؤكػػػد أف االختبػػػار يتمتػػػ  بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف االتسػػػاؽ ممػػػا كىػػػذا ، ا( لػػػذا سػػػيتـ حػػػذفي24، 16، 10

 .الداخمي
 امؿمع بحساب ةالباحث تقام، ختبارلال الكمية كالدرجة األبعاد بيف الداخمي االتساؽ كنيجاد

رقػػـ  كالجػػدكؿ، ختبػػارلال الكميػػة الدرجػػة مػػ  ختبػػاراال أبعػػاد مػػف بعػػد كػػؿ درجػػات بػػيف بيرسػػكف ارتبػػاط
 :ذلؾ كض ي )4 - 15)

 (4 -15جدول رقم )
 ختبارالدرجة الكمية لال بين كل بعد من أبعاد الختبار معمعامل ارتباط 

 مستوى الدللة معامل الرتباط البعد
 0.05داؿ عند  305. الدرس األكؿ: خصائص الماء

 0.01داؿ عند  394. الدرس الثاني: دكرة الماء في الطبيعة
 0.01داؿ عند  760. المكارد المائية: الدرس الثالث
 0.01داؿ عند  664. استخدامات الماء: الدرس الراب 

 0.01داؿ عند  852. مشكالت المكارد المائية: الدرس الخامس
 0.01داؿ عند  790. المائية حماية المكارد: الدرس السادس

 0297. تساكم 0.01( كمستكل معنكية 67عند درجة حرية )ر الجدكلية 

 ان رتباطػػا االتجػػاه لمقيػػاس الكميػػة بالدرجػػة تػػرتبط األبعػػاد جميػػ  أف السػػابؽ الجػػدكؿ مػػف يتضػ 
 اختبػػار الجكانػػب المعرفيػػة أف يؤكػػد كىػػذا، (0.05ك 0.01) داللػػة مسػػتكل عنػػد إحصػػائية داللػػة ذك

 .الداخمي االتساؽ مف عالية بدرجة يتمت  لمكعي المائي

 : حساب معامالت التمييز والصعوبة لفقرات الختبار:لثاً ثا

 معامل التمييز: -1

الفػػرؽ بػيف نسػبة الطمبػػة الػذيف أجػابكا عػػف الفقػرة بشػكؿ صػػحي  مػف الفئػة العميػػا ك  كيقصػد بػوة
 كلقد، ( 140: 2009، المنيزؿ) ةة الدنيا نسبة الطمبة الذيف أجابكا عف الفقرة بشكؿ صحي  مف الفئ
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 %(27كأخػػػػػذ )، المعرفػػػػػي االختبػػػػػار فػػػػػي عالمػػػػػاتيـ بحسػػػػػب ان تنازليػػػػػالبػػػػػات الط درجػػػػػات ترتيػػػػػب تػػػػػـ
 طالبة كمجمكعة دنيا.  21ك، طالبة كمجمكعة عميا 21(= 80% × 27)، مف عدد الطالبات 

 دلة التالية:تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كفؽ المعاك 

ع ص  د(ص)معامل التمييز =           
ف

 

 ع )ص( = عدد الذيف أجابكا عف الفقرة مف المجمكعة العميا إجابة صحيحة.

 د )ص( = عدد الذيف أجابكا عف الفقرة مف المجمكعة الدنيا إجابة صحيحة.

 = عدد التالميذ في إحدل الفئتيف. ف

 كالجػدكؿ، امؿ التمييز لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػاركبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب مع
 ( يكض  ذلؾ.4 - 16) رقـ

 (4 -16) جدول رقم
 معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكمية لالختبار

 معامل التمييز م0 معامل التمييز م0 معامل التمييز م0

10  0.20 160  0.66 310  0.20 
20  0.28 170  0.28 320  0.33 
30  0.28 180  0.28 330  0.33 
40  0.38 190  0.42 340  0.58 
50  0.24 2.0  0.80 350  0.48 
60  0.24 210  0.38 360  0.48 
70  0.48 220  0.24 370  0.43 
80  0.42 230  0.58 380  0.62 
90  0.53 240  0.28 390  0.52 

1.0  0.28 250  0.32 4.0  0.43 
110  0.62 260  0.53 410  0.24 
120  0.48 270  0.42 420  0.38 
130  0.28 280  0.24 430  0.43 
140  0.24 290  0.33 440  0.53 
150  0.42 3.0  0.33  0.40 
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بػػػيف مػػػا ؽ أف جميػػػ  معػػػامالت التمييػػػز لفقػػػرات االختبػػػار تتػػػراكح يتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ السػػػاب
كيقبػػؿ عمػػـ ة ، (0.40) لفقػػرات االختبػػار ككػػؿالتمييػػز معػػامالت كقػػد بمػػب متكسػػط ، (0.80ك 0.20)

كبػذلؾ ، (448:2008، )الكيالنػي كآخػركف ة  (0.20أكثػر مػف ) إلى القياس معامؿ التمييز إذا بمب
 ختبار.أبقت الباحثة عمى جمي  فقرات اال

 معامل الصعوبة: -2

ة النسػػػبة المئكيػػػة لعػػػدد األفػػػراد الػػػذيف أجػػػابكا عػػػف كػػػؿ سػػػؤاؿ مػػػف : يقصػػػد بمعامػػػؿ الصػػػعكبةك 
، الكيالنػػػػػػػي كآخػػػػػػػركف) االختبػػػػػػػار إجابػػػػػػػة صػػػػػػػحيحة مػػػػػػػف المجمػػػػػػػكعتيف المحكيتػػػػػػػيف العميػػػػػػػا كالػػػػػػػدنياة

 كيحسب بالمعادلة ا تية:، (447:2008

ع ص   د ص   =  معامل الصعوبة         
ف

 

 حيث أف:

 ع )ص( = عدد الذيف أجابكا عف الفقرة مف المجمكعة العميا إجابة صحيحة.

 د )ص( = عدد الذيف أجابكا عف الفقرة مف المجمكعة الدنيا إجابة صحيحة.

 ف= عدد أفراد المجمكعتيف العميا كالدنيا.

ف الفقػرة كبذلؾ فلف معامؿ الصعكبة يفسر عمى كؿ فقرة بأنو كمما زادت نسػبة الصػعكبة تكػك 
 كالعكس صحي .، أسيؿ

، كبتطبيػػػػؽ المعادلػػػػة السػػػػابقة تػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ الصػػػػعكبة لكػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات االختبػػػػار
 .( يكض  معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار4 - 17) رقـكالجدكؿ 
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 (4 -17) جدول رقم
 رمعامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكمية لالختبا

 معامل الصعوبة م0 معامل الصعوبة م0 معامل الصعوبة م0

10  0.72 160  0.48 310  0.66 
20  0.57 170  0.76 320  0.60 
30  0.62 180  0.80 330  0.78 
40  0.62 190  0.78 340  0.66 
50  0.80 2.0  0.55 350  0.76 
60  0.40 210  0.66 360  0.76 
70  0.43 220  0.80 370  0.50 
80  0.50 230  0.57 380  0.69 
90  0.24 240  0.76 390  0.72 

1.0  0.57 250  0.83 4.0  0.76 
110  0.69 260  0.74 410  0.69 
120  0.72 270  0.55 420  0.62 
130  0.80 280  0.80 430  0.60 
140  0.88 290  0.78 440  0.50 
150  0.64 3.0  0.60  0.66 

ك ، (0.80ك 0.20بػيف )مػا يتض  مف الجدكؿ السػابؽ أف جميػ  معػامالت الصػعكبة تتػراكح 
كبيػػػذه النتػػػائج تبقػػػى الباحثػػػة عمػػػى جميػػػ  فقػػػرات ، (0.66) بمػػػب الصػػػعكبة الكمػػػي تمتكسػػػط معػػػامال

حيػػث كانػػت معػػامالت الصػػعكبة أكثػػر مػػف ، لمناسػػبة مسػػتكل درجػػة صػػعكبة الفقػػراتكذلػػؾ ، االختبػػار
 .(139، 1994،  )أبك ناىية .0.80كأقؿ مف  0.20

 Test Reliabilityثبات الختبار: 20

كيتصػؼ االختبػػار بالثبػات عنػػدما يعطػي النتػػائج نفسػػيا تقريبػان فػػي كػؿ مػػرة يطبػؽ فييػػا عمػػى 
 (227: 2004، ةأبك لبد. )المجمكعة نفسيا مف الطمبة
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التجزئػػة : كقػػد قامػػت الباحثػػة بليجػػاد معامػػؿ الثبػػات بطريقتػػي، كيحسػػب معامػػؿ الثبػػات بطػػرؽ عديػػدة 
 عمى النحك التالي:، 21النصفية كككدر ريتشارد سكف 

 Split Half Method: طريقة التجزئة النصفية:أولً 

، ة التجزئػػة النصػػفيةتػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطالعية لحسػػاب ثبػػات االختبػػار بطريقػػ
، الفقػرات الفرديػة مقابػؿ الفقػرات الزكجيػة لالختبػار، حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصػفيف
ثػػػـ جػػرل تعػػػديؿ الطػػػكؿ باسػػتخداـ معادلػػػة سػػػبيرماف ، كذلػػؾ بحسػػػاب معامػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف النصػػفيف

 :حسب القانكف التالي، براكف

 رالثبات المعدؿ = 
  ر
 

 .بطريقة التجزئة النصفية يكض  معامالت ثبات االختبار( 4 –18)  رقـكالجدكؿ 

 (4 - 18) لجدو
 معامالت ثبات الختبار

 معامل الثبات بعد التعديل الرتباط قبل التعديل عدد األسئمة البعد

 *0.603 0.431 3 الدرس األكؿ: خصائص الماء
 *0.502 0.335 5 الدرس الثاني: دكرة الماء في الطبيعة

 *0.461 0.300 7 المكارد المائية: لدرس الثالثا
 0.603* 0.431 3 استخدامات الماء: الدرس الراب 

مشػػػػػكالت المػػػػػػكارد : الػػػػػدرس الخػػػػػامس
 المائية

13 0.492 0.659* 

 *0.809 0.680 13 حماية المكارد المائية: الدرس السادس
 0838. 0722. 44 الختبار الكمي

 ساكم عدد األسئمة الزكجيةيث أف عدد األسئمة الفردية ال تـ استخداـ معادلة جتماف حي*

كىذا يػدؿ عمػى أف االختبػار ، (0.838يتض  مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.ك ، يتمت  بدرجة كبيرة مف الثبات
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 Richardson 21 &Kuder :21ريتشارد سون  –: طريقة كودر اً انيث

حيػث ، كذلؾ نيجاد ثبات االختبار، استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات
لمدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار ككػػػؿ طبقػػػان لممعادلػػػة  21حصػػػمت عمػػػى قيمػػػة معامػػػؿ كػػػكدر ريتشػػػارد سػػػكف 

 يكض  ذلؾ: ( 4 -  19) رقـ  التالية: كالجدكؿ

ـ ؾ ـ =  -1  21ر          
𝟐ع ؾ 

 

 ( 267: 2000، ممحـ) : التبايف2: المتكسط          ؾ: عدد الفقرات          عـ: حيث أف

 (4 –19) جدول رقم
 21يوضح عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

 21معامل كودر ريتشارد سون  م 2ع ك 

 0.875 32.27 9.83 44 الختبار الكمي

، (0.875لالختبػػار ككػػؿ كانػػت ) 21كدر ريتشػػارد سػػكف يتضػػ  مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ كػػ
 كىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

مكانيػػة ، كبػػذلؾ اطمأنػػت الباحثػػة مػػف ثبػػات كصػػدؽ االختبػػار كجعميػػا عمػػى ثقػػة بصػػالحية االختبػػار كا 
 .تطبيقو كتحقيقو لميدؼ الذم كض  مف أجمو

 تبار:الصكرة النيائية لالخ .3

أصػػػب  االختبػػػار فػػػي صػػػكرتو ، ختبػػػارلالثبػػػات الصػػػدؽ ك إجػػػراء التعػػػديالت كحسػػػاب ال عػػػدب
ثػػـ تصػػحي  إجابػػات االختبػػار كفػػؽ مفتػػاح (، 10) انظػػر ممحػػؽ رقػػـ، ( فقػػرة44)يتكػػكف مػػفالنيائيػػة 

 لمتكصؿ لمنتائج كتفسيرىا. (، 11) التصحي  في ممحؽ رقـ

اختبار الجكانب المعرفية لمكعي المائي  يكض  عدد المفردات في( 4 - 20) كالجدكؿ رقـ 
 .في صكرتو النيائية بالنسبة لمدركس
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 (4 –.2) جدول رقم
 مفردات اختبار الجوانب المعرفية لموعي المائي وأرقام المفردات في كل درس ونسبتيا المئوية

 الميارات العميا  التطبيق الفيم المعرفة م
عدد 
 المفردات

النسبة 
 المئوية

أرقام 
 اتالمفرد

1 - 2 1 - 3 6.82% 1 – 3 
2 1 2 2 - 5 11.36% 4 - 8 
3 1 3 1 2 7 15.90% 9 – 15 
4 - 2 1 - 3 6.82% 16- 18 
5 1 5 3 4 13 29.55% 19- 31 
6 1 5 3 4 13 29.55% 32 - 44 

 %100 44 10 11 19 4 المجمكع

 

 : التطبيؽ النيائي لالختبار .4

ينة الدراسة مف طالبات الصؼ التاس  بمدرسة بنػات قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى ع 
حيػػػػث أشػػػػرفت ، ـ 2014/  4/  26الشػػػػاطئ انعداديػػػػة ة ج ة تطبيقػػػػان بعػػػػديان يػػػػكـ السػػػػبت بتػػػػاري  

 .الباحثة بنفسيا عمى سير التطبيؽ البعدم لالختبار

 :الجوانب الوجدانية لموعي المائي مقياس: اً ثالث

 كاسػػتطالع الدراسػػة بمشػػكمة المتعمقػػة السػػابقة راسػػاتكالد التربػػكم األدب عمػػى االطػػالع بعػػد
 كفقػان  مقيػاسال ببنػاء الباحثػة قامػت، المناىج كطػرؽ التػدريس كالجغرافيػا في يفصتخالم مف رأم عينة

 :ا تية خطكاتمل

 : اليدف من المقياس .1

كاتجاىػػاتيف نحػػك ترشػػيد اسػػتخداـ ، ييػػدؼ إلػػى قيػػاس مػػدل اىتمػػاـ الطالبػػات لقضػػايا المػػاء
، كالقضػػايا المائيػػة التػػي تتعمػػؽ بالحفػػاظ عمػػى المػػكارد المائيػػة مػػف التمػػكث بكػػؿ صػػكره كأشػػكالو، المػػاء

 .كاألدكار المحمية كالدكلية نحك قضايا الماء
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 صياغة فقرات المقياس: 20

صػػمـ ىػػذا المقيػػاس بعػػد انطػػالع عمػػى المراجػػ  كالدراسػػات السػػابقة كمكاقػػ  االنترنػػت التػػي 
 فقػرةن ( 40) كصػيغت مػف، كالػكعي المػائي كقضػايا المػاء كاالتجاىػاتتناكلت مكضػكع التربيػة المائيػة 
ة التػػػي تعكػػػس انجابػػػة عنيػػػا اتجاىػػػات الطالبػػػات عينػػػة الدراسػػػة نحػػػك مكزعػػػة عمػػػى أربػػػ  أبعػػػاد رئيسػػػ

بحيػث تكػكف (، 4 –21) القضايا كالمكضكعات التي يتناكليا المقياس كمػا ىػك مبػيف فػي جػدكؿ رقػـ
كيكػػكف حػكالي نصػػؼ العبػػارات التػي تقػػيس االتجػػاه ، ات النظػػرفػي صػػكرة جدليػة تختمػػؼ حكليػػا كجيػ

كقد درجت انجابة عف عبارات المقياس تدريجيان خماسيان كفقان لمقيػاس ، البان كنصفيا ا خر س، مكجبان 
 األكزافليػػػا كأعطيػػػت، بشػػػدنة( غيػػػر مكافػػػؽ، غيػػػر مكافػػػؽ، متأكػػػد غيػػػر، مكافػػػؽ، بشػػػدنة )مكافػػػؽليكرت
 الفقػػػرات حالػػػة فػػػي كبػػػالعكس، مكجبػػػةال الفقػػػرات حالػػػة فػػػي ى الترتيػػػب(عمػػ1، 2، 3، 4، 5 (التاليػػة
 درجػػات تنحصػػر كبػػذلؾ، الجكانػػب الكجدانيػػة لمػػكعي المػػائي لػػدل الطالبػػات مسػػتكل  لمعرفػػة، البةالسػػ
 . ( درجة200، 40بيف ) ما الدراسة عينة أفراد

 (4 - 21) رقمجدول 
 توزيع فقرات المقياس عم  أبعاده في صورتو األولية

 : ما يمي، المقياس وأخذ بعين العتبار عند صياغة فقرات

 .تدكر حكؿ فكرة كاحدة، أف تككف محددة -

 .ال غمكض في صياغتيا، أف تككف كاضحة -

 البةالمفردات الس الموجبةالمفردات  النسبة المئوية دد الفقرات ع ة عاد المقياس الرئيسأب

10-7-6-4-3 25% 10 الشعكر بأزمة الماء .1  1-2-5-8-9  

10-9-6-2-1 25% 10 االىتماـ بترشيد استيالؾ الماء .2  3-4-5-7-8  

9-8-7-6-2 25% 10 حماية الماء مف التمكث .3  1-3-4-5-10  

10-8-6-2-1 25% 10 تماعيةالمسئكلية االج .4  3-4-5-7-9  

   100 % 40 المجمكع
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 .أف تجتنب الصياغة المنفية -

 .أف تغطي األبعاد الرئيسة األربعة -

 ذم تنتمي إليو البعد الأف تناسب  -

 .أفراد العينةأف تناسب مستكيات  -

 :مقياسال صدق 30

 :كالتالي،  صدقو مف لمتأكد كذلؾ،  مقياسال فقرات بتقنيف الباحثة قامت

 :المحكمين صدق: أولً 

أعضػاء ىيئػة التػدريس المتخصصػيف  مػف عػدد عمػى األكليػة صػكرتو في مقياسال عرض تـ
التأكػد مػف  بيػدؼ(، 5)ممحػؽ رقػـ ، التربيػة كالجغرافيػا في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس كفي مجػاؿ

 كضػػكحك ، كمػػدل ارتبػػاط كػػؿ فقػػرة بالبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو، لمقضػػايا المائيػػةمقيػػاس ال فقػػراتمناسػػبة 
كفػػي ضػػكء مقترحػػات ، كمػػدل مناسػػبتيا لطالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي، المغكيػػة ة فقراتيػػاصػػياغ

أشػػعر باالرتيػػاح لمبحػػكث العمميػػة التػػي : مػػثالن ، مقيػػاسالمحكمػػيف تػػـ إعػػادة صػػياغة بعػػض فقػػرات ال
 ..... ال .تجرييا الجامعات في مجاؿ الماء بدالن مف الفعؿ أفضؿ البحكث العممية

 Internal Consistency Validity: الداخمي التساق صدق  :اً ثاني

 (80)مف استطالعية مككنة عينة عمى تطبيقوتـ  مقياسمل الداخمي االتساؽ صدؽ كلحساب
 مػػف فقػرة كػؿ درجػات بيرسػكف بػيف ارتبػاط معامػؿ حسػػاب كتػـ، الدراسػة عينػة أفػراد خػارج مػف طالبػةن  

كالجػػدكؿ (، SPSS) كذلػػؾ باسػػتخداـ البرنػػامج انحصػػائي، الكميػػة لممقيػػاس كالدرجػػة مقيػػاسال فقػػرات
 يكض  ذلؾ:( 4 –22) رقـ
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 (4 –22 ) جدول رقم
 اس مع الدرجة الكمية لممقياسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقي

 مستوى الدللة معامل الرتباط م0 مستوى الدللة معامل الرتباط م0
 0.01داؿ عند  572.  210 0.01داؿ عند  416.  10
 0.01داؿ عند  598.  220 0.01داؿ عند  615.  20
 0.01داؿ عند  746.  230 0.01داؿ عند  409.  30
 0.01داؿ عند  572.  240 0.01داؿ عند  451.  40
 0.01داؿ عند  371.  250 0.01اؿ عند د 381.  50
 0.01داؿ عند  431.  260 0.01داؿ عند  343.  60
 0.01داؿ عند  596.  270 0.01داؿ عند  451.  70
 0.01داؿ عند  373.  280 0.01داؿ عند  481.  80
 0.01داؿ عند  598.  290 0.01داؿ عند  496.  90

 0.01داؿ عند  321.  3.0 0.01داؿ عند  548.  1.0
 0.01عند داؿ  466.  310 0.05داؿ عند  257.  110
 0.01داؿ عند  591.  320 0.05غير داؿ عند  131.  120
 0.01داؿ عند  656.  330 0.05داؿ عند  257.  130
 0.05غير داؿ عند  173.  340 0.01داؿ عند  627.  140
 0.01داؿ عند  329.  350 0.01داؿ عند  573.  150
 0.01داؿ عند  375.  360 0.01داؿ عند  377.  160
 0.01داؿ عند  602.  370 0.01داؿ عند  614.  170
 0.01داؿ عند  539.  380 0.05غير داؿ عند  190.  180
 0.01داؿ عند  617. 390 0.01داؿ عند  427.  190
 0.01داؿ عند  475. ..4 0.01داؿ عند  380.  2.0

 0.250تساكم  0.01( كمستكل معنكية 76عند درجة حرية )ر الجدكلية 
 0.167تساكم  0.05( كمستكل معنكية 76عند درجة حرية )ر الجدكلية 
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 داللة ذك ان مقياس ارتباطمل الكمية بالدرجة ترتبط الفقرات جمي  أف السابؽ دكؿيتض  مف الج
عػػدا الفقػػرات ، (0.05( كالػػبعض عنػػد مسػػتكل داللػػة )0.01داللػػة ) مسػػتكل عنػػدمعظميػػا إحصػػائية 

 مقياس يتمت  بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.الكىذا يؤكد أف ، ( لذا سيتـ حذفيـ34، 18، 12)

حسػاب  بحسػاب الباحثػة قامػت لممقيػاس الكميػة كالدرجة األبعاد بيف الداخمي اؽاالتس كنيجاد
 كالجػدكؿ، لممقيػاس الكميػة الدرجػة مػ  المقيػاس أبعػاد مػف بعػد كؿ درجات بيف بيرسكف ارتباط معامؿ
 :ذلؾ يكض ( 4 - 23) رقـ

 (4 -23) جدول رقم
 لممقياسمعامل ارتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية 

 0.297تساكم  0.01معنكية ( كمستكل 76عند درجة حرية )ر الجدكلية 

 داللػة ذك ان مقياس ارتباطػمل الكمية بالدرجة ترتبط األبعاد جمي  أف السابؽ الجدكؿ مف يتض 
 االتسػػػاؽ مػػػف عاليػػػة يتمتػػػ  بدرجػػػة مقيػػػاسال أف يؤكػػػد كىػػػذا، (0.01داللػػػة ) مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائية
 .الداخمي

 :المائي الجوانب الوجدانية لموعي مقياس ثبات 40
، االسػتطالعية العينػة أفػراد عمىكذلؾ بعد تطبيقيا ، مقياسال ثبات خطكات التأكد مفأجرت الباحثة 

 .كركنباخ ألفا كمعامؿ النصفية التجزئة طريقة: ىماطريقتيف ب

 :النصفية التجزئة طريقة: أولً 
، التجزئػػة النصػػفية بطريقػػة مقيػػاسال ثبػػات لحسػػاب االسػػتطالعية العينػػة درجػػات اسػػتخداـ تػػـ

 مػػف الثػػاني درجػػة النصػػؼ ككػػذلؾ مقيػػاسال أبعػػاد مػػف بعػػد لكػػؿ األكؿ النصػػؼ جػػةدر  احتسػػبت حيػػث
معادلػػػة  باسػػػتخداـ تعػػػديؿ الطػػكؿ جػػرل ثػػػـ، النصػػفيف بػػػيف االرتبػػاط معامػػػؿ بحسػػاب كذلػػػؾ الػػدرجات

 :يكض  ذلؾ( 4 –24)رقـ كالجدكؿ ، سبيرماف براكف

 مستوى الدللة معامل الرتباط البعد م0

 0.01داؿ عند  824. الشعكر بأزمة الماء  .1
 0.05داؿ عند  808. االىتماـ بترشيد استيالؾ الماء  .2
 0.01داؿ عند  900. حماية الماء مف التمكث  .3
 0.01داؿ عند  778. المسئكلية االجتماعية  .4
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 (4 –24)رقم  جدول
 قياسمال أبعاد من بعد كل نصفي بين الرتباط معامالت

 التعديل بعد الثبات ومعامل التعديل قبل ككل مقياسال وكذلك

 معامل الثبات بعد التعديل الرتباط قبل التعديل عدد األسئمة بعاد الرئيسةاأل

 0.628 0.457 10 الشعكر بأزمة الماء .1
 0.716 0.557 8 االىتماـ بترشيد استيالؾ الماء .2
 0.730 0.575 10 حماية الماء مف التمكث .3
 0.744 0.592 *9 مسئكلية االجتماعيةال .4

 0.895 0.810 *37 الدرجة الكمية لممقياس

 .*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفردية ال يساكم عدد األسئمة الزكجية

مقيػاس الكىػذا يػدؿ عمػى أف ، (0.895يتض  مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمػي )
 تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.، ثباتيتمت  بدرجة كبيرة مف ال

 معامل ألفا كرونباخ: انيًا:ث
كذلػػؾ ، كركنبػػاخ ألفػػا طريقػة كىػػي الثبػػات حسػاب طػػرؽ مػػف أخػرل طريقػػة الباحثػػة اسػتخدمت

، مقيػػاسالأبعػػاد  مػػف بعػػد لكػػؿ ألفػػا معامػػؿ قيمػػة عمػػى حصػػؿ حيػػث،  مقيػػاسال ثبػػات معامػػؿ نيجػػاد
 :ذلؾ يكض ( 4 - 25) رقـلجدكؿ كا، ككؿ مقياسمل ككذلؾ

 (4 –25)رقم  جدول
 ككل مقياسلم وكذلك مقياسال أبعاد من بعد لكل كرونباخ ألفا معامالت

 معامل ألفا كرونباخ عدد األسئمة البعد
 0.516 10 الشعكر بأزمة الماء .1
 0.631 8 االىتماـ بترشيد استيالؾ الماء .2
 0.742 10 حماية الماء مف التمكث .3
 0.660 9 ة االجتماعيةالمسئكلي .4

 0.865 37 الدرجة الكمية لممقياس
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مقيػاس الكىػذا يػدؿ عمػى أف ، (0.865يتض  مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمػي )
 تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.، يتمت  بدرجة كبيرة مف الثبات

 : الصورة النيائية لممقياس 50
( 37)يتكػكف مػف النيائيػة  صػكرتو فػي المقياس أصب ، مقياسال ثباتك  صدؽ مف الباحثة تأكدعد كب
 (.13) انظر الممحؽ رقـ، فقرة

 .( يكض  أبعاد المقياس كعدد الفقرات لكؿ بعد في الصكرة النيائية لممقياس4 - 26) كالجدكؿ رقـ
 (4 - 26) جدول رقم

 أبعاد المقياس وعدد مفرداتو في صورتو النيائية

 : مقياسالتطبيق النيائي لم .6

قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة مف طالبات الصؼ التاس  بمدرسة بنػات الشػاطئ 
يث أشرفت الباحثة بنفسػيا ح، ـ 2014/  4/  29انعدادية ة ج ة تطبيقان بعديان يكـ الثالثاء بتاري  

 .دم لممقياسالتطبيؽ البععمى سير 

 :دراسةلم اإلجرائية خطواتال

 : الخطكات التاليةب قامت الباحثة، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كانجابة عف أسئمتيا

بيػدؼ ، كالكعي المائي االطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة التي اىتمت بالتربية المائية .1
 رحة.إعداد قائمة ألىداؼ التربية المائية كالكحدة الدراسة المقت

 .إعداد انطار النظرم الذم يتعمؽ بمكضكع الدراسة .2

 البةالمفردات الس موجبةالمفردات ال النسبة المئوية عدد الفقرات ة ئيسأبعاد المقياس الر 
10-7-6-4-3 27% 10 الشعكر بأزمة الماء .1  1-2-5-8-9  
8-7-5-1 22% 8 االىتماـ بترشيد استيالؾ الماء .2  2-3-4-6  
9-8-7-6-2 27% 10 حماية الماء مف التمكث .3  1-3-4-5-10  
9-7-5-2-1 24% 9 المسئكلية االجتماعية .4  3-4-6-8  

   100 % 37 المجمكع 
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، الالزمػػػػة لطالبػػػػات الصػػػػؼ التاسػػػػ  األساسػػػػيبأىػػػػداؼ التربيػػػػة المائيػػػػة مبدئيػػػػة إعػػػػداد قائمػػػػة  .3
كالتكصػػػؿ لمقائمػػػة فػػػي صػػػكرتيا ، كعرضػػػيا عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف لمتأكػػػد مػػػف صػػػدقيا

 .النيائية

يػػاج الجغرافيػػا لمصػػؼ التاسػػ  األساسػػي فػػي تحميػػؿ الكحػػدة الخامسػػة مػػف المقػػرر الدراسػػي لمن .4
 .أىداؼ التربية المائيةقائمة ضكء 

كطريقػػػػة تحضػػػػير ، أىػػػػداؼ التربيػػػػة المائيػػػػةقائمػػػػة فػػػػي ضػػػػكء  مثػػػػراةالالدراسػػػػية كحػػػػدة الإعػػػػداد  .5
 .دركسيا

 .إعداد اختبار الجكانب المعرفية لمكعي المائي في صكرتو األكلية .6

 .في صكرتو األكلية مائيلمكعي ال الجكانب الكجدانيةإعداد مقياس  .7

مػػ  إجػػراء التعػػديالت ، عػػرض الصػػكرة األكليػػة ألدكات الدراسػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف  .8
 .عمييا الالزمة

أحػػد مدارسػػيا أال أخػػذ المكافقػػة الرسػػمية مػػف ككالػػة الغػػكث الدكليػػة لتطبيػػؽ أدكات الدراسػػة فػػي  .9
 .كىي ة مدرسة بنات الشاطئ انعدادية ة جة 

 .ينة االستطالعية كالفعميةتحديد أفراد الع .10

عمى الجكانب الكجدانية لمكعي المائي اختبار الجكانب المعرفية لمكعي المائي كمقياس تطبيؽ  .11
 .اتيفلمتأكد مف صدؽ كثبات األد، في أكاخر شير مارس  العينة االستطالعية

لكجدانيػػة الجكانػػب اكمقيػػاس إعػػداد الصػػكرة النيائيػػة الختبػػار الجكانػػب المعرفيػػة لمػػكعي المػػائي  .12
 .لمكعي المائي 

المسػػػػػتكل ، الػػػػػزمف، العمػػػػػر: مثػػػػػؿ، ضػػػػػبط بعػػػػػض المتغيػػػػػرات المتكقػػػػػ  تأثيرىػػػػػا عمػػػػػى التجربػػػػػة .13
،  التحصػػػػػيؿ فػػػػػي المػػػػػكاد االجتماعيػػػػػة، التحصػػػػػيؿ العػػػػػاـ، المعمػػػػػـ، االقتصػػػػػادم كاالجتمػػػػػاعي

 .كاالختبار القبمي 
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 ،الضابطة الكحدة التقميديػةكتدريس المجمكعة ، نفيذ المادة انثرائية عمى المجمكعة التجريبيةت .14
  يػػػػػػـك الخمػػػػػػيس ىـ حتػػػػػػ 2014/ 3/ 25مػػػػػػف يػػػػػػـك الثالثػػػػػػاء كقػػػػػػد اسػػػػػػتمرت شػػػػػػير تقريبػػػػػػان ، 

لكػػؿ مػػف حصػػص أسػػبكعيان ( 3حصػػة دراسػػية ، بكاقػػ  ) ( 12ـ ، عمػى مػػدار ) 24/4/2014
 .المجمكعتيف 

 .تطبيؽ االختبار كالمقياس عمى المجمكعتيف بعد تنفيذ التجربة .15

 .انات كتفريغيا كتحميميا إحصائيان مف أجؿ انجابة عف تساؤالت الدراسةالقياـ بجم  البي .16

 .كتحميميا كمناقشتيا كتفسيرىاالنتائج  صدر  .17

 .في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسةـ التكصيات كالمقترحات يتقد .18

 المعالجة اإلحصائية:

 Statisticalيػػػة اسػػػتخدمت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة الػػػرـز انحصػػػائية لمعمػػػكـ االجتماع
Package for the Social Sciences (SPSS) ،كالمتمثمػة ، في إجػراء التحمػيالت انحصػائية

 :في األساليب انحصائية التالية

 . المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية .1

 .لمتأكد مف ثبات تحميؿ المحتكل، معادلة ىكلستي .2

 .النسب المئكية كالتكرارات .3

 .كالصعكبة لفقرات االختبارمعامالت التمييز  .4

 .لالختبار كالمقياس نيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي، معامؿ ارتباط بيرسكف .5

 .لمتأكد مف ثبات االختبار، 21طريقة ككدر ريتشارد سكف  .6

 لمتأكد مف ثبات االختبار كالمقياس. ، طريقةالتجزئة النصفية .7

 .ية لكؿ مف االختبار كالمقياسلنصفمعامؿ ارتباط سبيرماف براكف لتعديؿ في حاؿ التجزئة ا .8

 المقياس. معامؿ ألفا كركنباخ نيجاد ثبات .9
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 .معادلة جتماف .10

( الختبػار فرضػيات Independent Samples T-Testمسػتقمتيف ) عينتػيفلاختبػار ةتة .11
 .الدراسة

لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر المػػادة انثرائيػػة عمػػى ، ة dكقيمػػة ة   η2"معامػػؿ حجػػـ التػػأثير إيتػػا تربيػػ   .12
 .معرفي كالكجداني لدل طالبات الصؼ التاس  األساسيالمستكل ال
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 انفصم اخلامس
 نتائج اندراست ومناقشتها

 

 0السؤال األول ومناقشتياالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: أولً 

 0ومناقشتيا ثانيالسؤال الالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: ثانياً 

 0ومناقشتيا ثالثل الالسؤاالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: ثالثاً 

 0ومناقشتيا رابعالسؤال الالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: رابعاً 

 0توصيات الدراسة: خامساً 

 0مقترحات الدراسة: سادساً 

 

 
 



 نتائ  الدراسة ومناقشتها   

156 

 

 الفصل الخام 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتيا

، مف خالؿ تطبيػؽ أدكات الدراسػةالدراسة إلييا  تلمنتائج التيتكصم ان ىذا الفصؿ عرض تناكؿ 
كذلػػػؾ فػػػي ضػػػكء انطػػػار ، تحميػػػؿ تمػػػؾ النتػػػائج كمناقشػػػتيا كتفسػػػيرىا كفقػػػان ألسػػػئمة كفػػػركض الدراسػػػةك 

كذلػػؾ عمػػى النحػػػك ، ككمػػا تنػػاكؿ عرضػػػان لتكصػػيات كمقترحػػات الدراسػػػة، النظػػرم كالدراسػػات السػػػابقة
 : التالي

 :السؤال األول ومناقشتياالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: أولً 

 : أسئمة الدراسة عمىنص السؤاؿ األكؿ مف 

ما أىداف التربية المائية الواجب توافرىا في الوحدة الدراسية المقترحةة فةي منيةاج الجارافيةا لةدى 
 طالبات الصف التاسع األساسي؟

طالع الكاسػػ  كالمتعمػػؽ عمػػى أدبيػػات البحػػث كلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قامػػت الباحثػػة بػػاال 
كمػف خالليػا تكصػمت ، متعمقة بالكعي المػائي كالتربيػة المائيػةالتربكم كالعديد مف الدراسات السابقة ال

 ممحػؽ رقػـ، الباحثة إلى قائمة بأىداؼ التربية المائية التي تـ عرضػيا عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف
كػدكرة حيػث أشػاركا بلضػافة مكاضػي  لػـ تكػف مدرجػة فػي القائمػة ، لمتأكد مف صدقيا كضػبطيا(، 2)

ىػداؼ الفرعيػة غيػر المناسػبة لممجػاؿ الػرئيس كحػذؼ بعػض األ، ءالماء في الطبيعػة كخصػائص المػا
عػػادة ، مثػػؿ ىػػدؼ يشػػارؾ ا خػػريف فػػي ترشػػيد اسػػتيالؾ المػػكارد المائيػػة فػػي المجػػاؿ الػػنفس حركػػي كا 

كقػػد قامػػت ، يػػذكر بػػدالن مػػف يسػػتنتج أىػػـ المشػػكالت كممػػة، مثػػؿ : صػػياغة بعػػض األىػػداؼ الفرعيػػة
ا كأصػػبحت األداة فػػي صػػكرتي، رحػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكفالباحثػػة بتعػػديؿ القائمػػة فػػي ضػػكء المقت
ة ألىػػداؼ التربيػػة المائيػػة الكاجػػب تكافرىػػا لػػدل طالبػػات الصػػؼ النيائيػػة تضػػـ ثػػالث مجػػاالت رئيسػػ

 كىي: ، التاس  األساسي

 .المجاؿ المعرفي .1

 .المجاؿ الكجداني .2
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 . الميارم () المجاؿ النفس حركي .3

كما ىك مكض  في ، ان ىدف( 95) البالب عددىا، يةكاندرج تحت كؿ مجاؿ عدة مستكيات فرع
 .كقد تـ تناكؿ القائمة بالتفصيؿ في الفصؿ الراب  كما أشارت إلييا الباحثة سابقان (، 3) ممحؽ رقـ

كترج  الباحثػة السػبب فػي إثػراء منيػاج الجغرافيػا بأىػداؼ التربيػة المائيػة إلػى قصػكر منيػاج 
، ؽ أىػداؼ التربيػة المائيػة كالػكعي المػائي لػدل الطالبػاتالجغرافيا لمصػؼ التاسػ  األساسػي فػي تحقيػ

 ترصػػػدك ، تحميػػػؿ الكحػػػدة الخامسػػػة مػػػف المنيػػػاج فػػػي ضػػػكء القائمػػػةكلمتأكػػػد مػػػف ذلكقامػػػت الباحثػػػة ب
(، 4) كمػػا فػػي ممحػػؽ رقػػـ، ة كالفرعيػػةات أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة الرئيسػػإشػػارات تكػػرار كػػؿ فئػػة مػػف فئػػ

 تـ التكصؿ إلى الحقائؽ التالية :ك 

ثػػـ عمػػى (، %  60) أف التركيػػز األكبػػر فػػي الكحػػدة الخامسػػة المقػػررة عمػػى المجػػاؿ المعرفػػي بنسػػبة -
 ( 5 - 1) كما يكض  في جدكؿ رقـ(، %  5) ثـ عمى المجاؿ الميارم(، %35) المجاؿ الكجداني

 (5 -1) جدول رقم
 رجات توافر أىداف التربية المائية في الوحدة الخامسةد

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة  األىداف عدد المجالت الرئيسة
 المئوية 

 النسبة المئوية  تكرار األىداف

 1 معرفة المعرفي 

7 50% 

1 

12 60% 
 9 5 فيـ 

 1 1 تطبيؽ 
 1 1 عميا 

 %35 7 %43 6 الكجداني
 %5 1 %7 1 النفس حركي 

 %100 20 %100 14 المجمكع 

 

د الكمػي ألىػداؼ التربيػة المائيػة فػي الكحػدة التقميديػة ككما أف النسبة المئكية لنتيجة المقابمة بػيف العػد -
المقػػررة التػػي تػػـ تحميميػػا كالعػػدد الكمػػي ألىػػداؼ التربيػػة المائيػػة الػػكاردة بالقائمػػة كالكحػػدة المقترحػػة قػػد 

كىي نسبة قميمة جدان ال تفي بلعداد الطالبات كامػتالكيف (، 5 - 2) في الجدكؿ رقـ( % 15) بمغت
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كحسػػػػف ، يػػػػة الالزمػػػػة لتنميػػػػة الػػػػكعي المػػػػائي لػػػػدييف بقضػػػػايا كمشػػػػكالت الميػػػػاهبأىػػػػداؼ التربيػػػػة المائ
 .استخداميا كالمحافظة عمييا

 (5 - 2) جدول رقم
 النسبة المئوية لنتيجة المقابمة بين أىداف الوحدة الخامسة والقائمة

عدد األىداف المتوافرة في الوحدة  المجالت الرئيسية
 الخامسة

 المئوية النسبة عدد أىداف القائمة

 %12 60 7 المعرفي
 %40 15 6 الكجداني

 %5 20 1 النفس حركي
 %15 95 14 المجمكع الكمي 

 

 : إلى ما يمي كاستنتجت الباحثة في ضكء نتائج ىذا التحميؿ -

قصػػكر منيػػاج الجغرافيػػا بالصػػؼ التاسػػ  األساسػػي فيمػػا يتعمػػؽ بتحقيػػؽ أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة  .1
ف كجػػدت ب، كالػػكعي المػػائي عػػض األىػػداؼ فلنيػػا لػػـ تكػػف متػػكافرة بدرجػػة كافيػػة تصػػؿ لمحػػد كا 

 كعػػالـ( 2005) كالربعػػاني( 2010) كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػ  دراسػػة رمضػػاف، المطمػػكب
كغيرىا مف الدراسات التي أكدت عمى قصكر المناىج المختمفػة مػف عمػـك كدراسػات ( 2003)

لػػدل الطمبػػة نحػػك القضػػايا كاألبعػػاد  ..... فػػي تحقيػػؽ الػػكعي المػػائي.اجتماعيػػة كتربيػػة كطنيػػة
 كالمفاىيـ المائية.

ف قصػػكر منيػػاج الجغرافيػػا فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة يػػؤدم إلػػى تػػدني كعػػي طالبػػات إ .2
فممػػا ، الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي فيمػػا يتعمػػؽ بأىػػداؼ التربيػػة المائيػػة كقضػػايا الميػػاه المختمفػػة

كىػػذا األمػػر ، يف نحػػك قضػػايا الميػػاه كأبعادىػػايػػنعكس سػػمبان عمػػى سػػمككيات الطالبػػات كاتجاىػػات
ىمػػاؿ مقػػرر الجغرافيػػا ل كتنميػػة المفػػاىيـ أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة تنميػػة يرجػػ  كمػػو إلػػى إغفػػاؿ كا 

 .لدل الطالبات المائية كالكعي المائي

، كنتػػائج قصػػكر منيػػاج الجغرافيػػا فػػي تنميػػة أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة كانطالقػػان مػػف ىػػذا التحميػػؿ .3
احثػػة عمػػى ضػركرة تضػػميف منيػػاج الجغرافيػا كحػػدة دراسػػية تتنػاكؿ مكضػػكعات الميػػاه أكػدت الب
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، كمفاىيميا كقضاياىا المتنكعة بما يحقؽ أىداؼ التربية المائية كالكعي المائي لدل الطالبػات
تنميػػة  بيػػدؼ، فػػي ضػػكء القائمػػة لػػذا قامػػت الباحثػػة بلعػػداد كحػػدة مقترحػػة فػػي منيػػاج الجغرافيػػا

 .مائية كالكعي المائي لدل طالبات الصؼ التاس  األساسيأىداؼ التربية ال

ة ألىػػداؼ التربيػػة ة فػػي المجػػاالت الرئيسػػكتتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػ  العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابق
إال أنػػػا (، 1999) كشػػػياب كلطػػػؼ اهلل(، 2006) كفػػػرج اهلل(، 2011) كمنيػػػا: دراسػػػة طػػػو، المائيػػػة

ة لمقائمػػػة كخاصػػػة الكجدانيػػػة ت تحػػت المجػػػاالت الرئيسػػػالتػػػي انػػػدرجتميػػزت عنيػػػا باألىػػػداؼ الفرعيػػػة 
 .كالميارية التي لـ يرد تناكليا في الدراسات السابقة 

 :ومناقشتيا ثانيالسؤال الالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: ثانياً 

 :نص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى 

بات الصف التاسع األساسي في ضةوء ما الوحدة الدراسية المقترحة في منياج الجارافيا لدى طالة
 توافر أىداف التربية المائية؟ 

فػػي ضػػكء قائمػػة أىػػداؼ  ةثػػراالمالدراسػػية الكحػػدة بلعػػداد قامػػت الباحثػػة ، سػػؤاؿكلإلجابػػة عػػف ىػػذا ال
 : بالخطكات التالية الكحدة المقترحةكقد مرت عممية إعداد ، التربية المائية

 : وحدة المثراةتحديد األىداف العامة لم 10

أف تكػػكف ىنػػاؾ ، عمػػؿ النشػػاطات المطمكبػػةكبعػػد ، الكحػػدة المقترحػػةيتكقػ  فػػي نيايػػة تػػدريس 
 قدرة عمى أف:

 تكضي  الخصائص الكيميائية لممياه . -

 تحديد الخصائص الفيزيائية لممياه . -

 شرح الخصائص الحيكية لممياه . -

 إدراؾ أىمية المياه في الحياة . -

 تصنيؼ أنكاع المياه . -

 لمياه عمى الخرائط الصماء .تحديد مصادر ا -
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 تحديد مشكالت المياه . -

 كض  الحمكؿ المناسبة لمشكالت المياه . -

 مساعدة الطمبة في تكليد األفكار الجديدة . -

 زيادة الكعي المائي لدل الطمبة . -

 :وحدة المقترحةلدروس التحديد األىداف السموكية  20

كبعػػػػد عمػػػػؿ ، المقترحػػػػة الكحػػػػدةباسػػػػتخداـ  كػػػػؿ درس عمػػػػى حػػػػدةيتكقػػػػ  فػػػػي نيايػػػػة تػػػػدريس 
 أف تككف ىناؾ قدرة عمى أف:، النشاطات المطمكبة

 خصائص الماء:: الدرس األول

 .الخاصة بمغتو الماء مفيكـ يفسر .1

 .لمماء الكيميائي التركيب يصؼ .2

 .لمماء الكيميائي لمتركيب تكضيحيان  شكالن  يرسـ .3

 .الماء حاالت يبيف .4

 .الثالثة الماء حاالت عف صكران  يجم  .5

 .الماء صائصخ يناقش .6

 .الماء حاالت عف تقريران  يكتب .7

 .الماء تككيف في الخالؽ عظمة يقدر .8

 دورة الماء في الطبيعة:: الدرس الثاني

  .يحدد مجاؿ الدكرة المائية .0

 .بمغتو الخاصةيفسر مفيـك الدكرة المائية  .2

 .دكرة الماء في الطبيعة ظاىرة  يشرح .3

 .يرسـ شكالن تكضيحيان لعممية الدكرة المائية .4
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 .معكقات الدكرة المائية في الطبيعة يستكشؼ .5

 .يفسر أىمية دكرة الماء في الطبيعة .6

 .بالمسئكلية نحك الماء  ينمي شعكره .7

 الموارد المائية:: الدرس الثالث

 .األرضية الكرة في الماء نسبة يذكر .1

  .المائية المكارد مفيكـ يعرؼ .2

 .الماء مصادر يعدد .3

 .البيئة في األمطار أىمية يمخص .4

 .الجكفية المياه أشكاؿ يصنؼ .5

 .البيئة في الجكفية المياه أىمية يفسر .6

 .السطحية المياه أنكاع بيف يقارف .7

 .كالبحار المحيطات العربي الكطف خريطة عمى يحدد .8

 .كالخمجاف البحيرات العربي الكطف خريطة عمى يكق  .9

 .كاألكدية األنيار العربي الكطف خريطة عمى يحدد .10

 .الدكلة في السطحية المياه أىمية يعمؿ .11

 .العربي الكطف مياه لمصادر مجسمة خرائط يصمـ .12

 .الماء مصادر تنكع في الخالؽ عظمة يقدر .13

 استخدامات الماء:: رابعالدرس ال

 .الحياة في الماء أىمية يفسر .1

 .األنيار ضفاؼ عمى قامت التي اننسانية الحضارات عف تقريران  يكتب .2
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 .الماء استعماالت أكجو يكض  .3

  .البحرية المكانئ أىـ العربي الكطف خريطة عمى يكق  .4

 .الحية لمكائنات بالنسبة الماء بأىمية يؤمف .5

 : مشكالت الموارد المائية: الدرس الخامس

 .الماء يكاجييا التي التحديات أىـ يجم  .1

 .الماء كميات نقص أسباب يكتشؼ .2

 .المائية المكارد في كالفاقد العجز كمية يستنتج .3

 .الماء مف الفرد نصيب كنقص السكاف زيادة بيف يربط .4

 .لمماء الرشيدة كغير الرشيدة االستخدامات بيف يميز .5

 .الماء استخداـ في انسراؼ عمى المترتبة ا ثار يستنتج .6

 .الماء تمم  مفيكـ يعرؼ .7

 .الماء تمم  عكامؿ يستنبط .8

 .المائي التمكث مفيكـ يعرؼ .9

 .لمماء كالصناعي الطبيعي التمكث بيف يقارف .10

 .المائي التمكث أقساـ يصنؼ .11

 .الماء ممكثات مصادر يعدد .12

 .الحية الكائنات عمى المائي التمكث آثار يمخص .13

 .الماء تمكث عف الناجمة األمراض يسمي .14

 .المائية المكارد عمى الحدكدية النزاعات أىـ العربي الكطف خريطة عمى يكق  .15

 .بيئتو في تحدث قد التي المائية المشكالت عف تقريران  يكتب .16
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 .الحية الكائنات حياة عمى المائية كالتالمش بخطكرة يشعر .17

 .المائية المكارد نحك بالمسئكلية شعكره ينمي .18

 حماية الموارد المائية :: الدرس السادس

 .المائية المكارد حماية طرؽ يعدد .1

 .المياه نقص لمشكمة الحمكؿ يقترح .2

 .الماء استيالؾ ترشيد عمى أمثمة يعطي .3

 .الماء قضايا مف انسالـ مكقؼ يبيف .4

 .بيئتو في الماء استيالؾ ترشيد أساليب ؽيطب .5

 المائية المكارد في الدكلية التجارب لبعض أمثمة يعطي .6

 .العربي الكطف خريطة عمى السدكد أىـ يكق  .7

 .الماء تمم  لمشكمة الحمكؿ يقترح .8

 المالحة المياه تحمية طرؽ بيف يقارف .9

 .المالحة المياه تحمية  لةان مجسم يصمـ .10

 .الماء تمكث مشكمة مف الكقاية كسائؿ يقترح .11

 .المائي التمكث مف الكقاية كسائؿ يطبؽ .12

 .المائية لممكارد الخارجية األطماع لمكاجية إستراتيجية خطة يض  .13

 .المائية المكارد عمى الحفاظ في كالمؤسسات الدكؿ جيكد يثمف .14

 .الماء حكؿ عممية ندكات في يشارؾ .15

 .المائية المكارد بخصكص القرار صناع يتخذىا التي القرارات تجاه برأيو يبدم .16
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 في ضوء األىداف :( الييكل البنائي لممحتوى) تحديد المحتوى الدراسي 30

بعػػػػد (، 6) عمػػػػى سػػػت دركس المكجػػػػكدة فػػػي الممحػػػػؽ رقػػػـالكحػػػػدة المقترحػػػة حيػػػث اشػػػتممت 
كتػػـ االسػػتفادة مػػف ، ( لضػػبطو عمميػػان 5) عرضػػيا عمػػى مجمكعػػة  مػػف المحكمػػيف كمػػا فػػي ممحػػؽ رقػػـ

 .كالنسب المئكية كتغيير الخرائط الجغرافية فييا كحدةبعض التعريفات لم آرائيـ في تعديؿ

 (.5– 3) كالدركس الست في الجدكؿ رقـ

 (5 -3جدول رقم )
 الوحدة المقترحةدروس 

 عنوان الدرس رقم الدرس
 خصائص الماء األول
 دكرة الماء في الطبيعة الثاني
 المكارد المائية الثالث
 اءاستخدامات الم الرابع
 مشكالت المكارد المائية الخامس
 حماية المكارد المائية السادس

 تحديد الطرق والوسائل واألنشطة التي يمكن أن تحقق تمك األىداف : 40
بمػػػػا يناسػػػػب أىػػػػدافيا الكحػػػػدة المقترحػػػػة فقػػػػد تنكعػػػػت كتعػػػػددت الطػػػػرؽ المسػػػػتخدمة فػػػػي تػػػػدريس 

صػػػػػػؼ الػػػػػػذىني كاالسػػػػػػتنتاج كلعػػػػػػب طريقػػػػػػة الحػػػػػػكار كالمناقشػػػػػػة كاالسػػػػػػتقراء كالع: مثػػػػػػؿ، كمحتكاىػػػػػػا
 .الكحدةجؿ تحقيؽ أىداؼ أمف  كحدةكغيرىا مف الطرؽ الفعالة في تدريس ال...... .األدكار

، ككما تنكعت األنشطة كالكسائؿ التعميمية المعينة في جذب انتباه الطالبات لمدرس كتحقيؽ األىداؼ
 .كغيرىا.... .مف خرائط كصكر كجداكؿ كمجسمات

 :كل درس من دروس المادة اإلثرائيةناسب لتدريس تحديد الزمن الم 50
عمػػى حػػدة بمػػا يتناسػػب أىػػدافيا  كحػػدةتػػـ تكزيػػ  زمػػف الحصػػص الػػالـز لكػػؿ درس مػػف دركس ال

 (.5 - 4) كما يكض  في جدكؿ رقـ، كحجـ محتكاىا
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 (5 -4جدول رقم )
 الوحدة المقترحةتوزيع زمن حصص 

 زمن الحصص الدرس
 1 خصائص الماء: األول
 2 دكرة الماء في الطبيعة: نيالثا

 2 المكارد المائية: الثالث
 1 استخدامات الماء: الرابع

 3 مشكالت المكارد المائية: الخامس
 3 حماية المكارد المائية: السادس
 12 المجموع

 :اتياوأدو  الوحدة المقترحةتحديد تقويم  60

 :في المراحؿ التاليةالكحدة المقترحة مر تقكيـ 

 :بدئي )القبمي(التقكيـ الم -

كيػػػتـ فػػػي البدايػػػة ، قبػػػؿ البػػػدء فػػػي تنفيػػػذ إجػػػراءات العمميػػػة التعميميػػػة ، كيتمثػػػؿ فػػػي المتطمبػػػات 
 بداية كؿ درس .الذم يقدـ في  السابقة في

 :التقكيـ البنائي التككيني -

بيػدؼ الكشػؼ عػف مػدل مػا ، كيتـ أثناء العممية التعميمية كأثناء عرض كؿ درس عمػى حػدة
كيتمثػػؿ فػػي األسػػئمة كالتػػدريبات كالتطبيقػػات الػػكاردة فػػي ممحػػؽ ، بعػػد كػػؿ فاعميػػة يحققػػو مػػف أىػػداؼ

 (.6) رقـ كحدةال

 :(النيائي) التقكيـ الختامي -

كذلػػؾ لمعرفػػة التحسػػف فػػي مسػػتكل الجكانػػب ، الكحػػدة المقترحػػةكيػػتـ بعػػد االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ 
كيتمثػػؿ ىػػذا التقػػكيـ ، ة المقترحػػةالكحػػدالمعرفيػػة كالكجدانيػػة لمػػكعي المػػائي لػػدل الطالبػػات بعػػد تجريػػب 

 .في اختبار الجكانب المعرفية لمكعي المائي كمقياس الجكانب الكجدانية لمكعي المائي

 :في بعض العناكيف كالتالي( 2008الدراسة م  دراسة عمراف )ىذه كاتفقت 

 .الماء في كككب األرض .1
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 .المكارد المائية .2

 .تمكث المكارد المائية .3

 .ةتنمية المكارد المائي .4

 في العناكيف التالية  :( 2010) ككما اتفقت الدراسة م  دراسة معركؼ

 .خصائص المياه .1

 .تحديد مكارد المياه .2

 .الحفاظ عمى المكارد المائية كتنميتيا .3

 .استخدامات المياه .4

 .أزمة المياه .5

 .تمكث المياه .6

 اكيف التالية :نفي الع( 2001) الدراسة م  دراسة شعير أيضان  اتفقتك 

 .اهخصائص المي .1

 .تحديد المكارد المائية .2

 .الحفاظ عمى المكارد المائية كتنميتيا .3

 .تمكث المياه .4

مػ  إضػافة ، كبذلؾ اتفقػت الدراسػة الحاليػة فػي بعػض مػا تكصػمت إليػو بعػض ىػذه الدراسػات
ككمػا ، عنكاف درس جديد ة دكرة الماء في الطبيعة ة الذم لـ تتناكلو أم دراسة مف الدراسػات السػابقة

ة بػػػدمج عػػػدة عنػػػاكيف تحػػػت عنػػػكاف كاحػػػد يسػػػمى ة مشػػػكالت المػػػكارد المائيػػػة ة الشػػػامؿ قامػػػت الدراسػػػ
كغيػػػػر أف الدراسػػػػة الحاليػػػػة تميػػػػزت ، لقضػػػػايا أزمػػػػة الميػػػػاه كتمػػػػكث الميػػػػاه كاسػػػػتنزاؼ المػػػػكارد المائيػػػػة

 .ائميا التعميمية كأساليب تقكيمياكأسئمتيا كطرؽ تدريسيا ككس الكحدة المثراةدركس  أفكاربمحتكيات ك 
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 :ومناقشتيا ثالثالسؤال الالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: ثالثاً 

 :ؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمىنص الس

( فةةي مسةةتوى الجوانةةب المعرفيةةة α≤0.5.ىةةل توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى )
لمائيةة فةي لموعي المائي عند الطالبةات الالتةي يدرسةن الوحةدة المقترحةة المثةراة باىةداف التربيةة ا
 المجموعة التجريبية وأقرانين في المجموعة الضابطة الالتي يدرسن الوحدة التقميدية؟ 

 : البد مف التحقؽ مف صحة الفرض الصفرم التالي ، سؤاؿكلإلجابة عف ىذا ال
 ( فةةي مسةةتوى الجوانةةب المعرفيةةةα≤0.5.ل توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى )

طات تحصةيل الطالبةات الالتةي يدرسةن الوحةدة المقترحةة المثةراة باىةداف بين متوسة لموعي المائي
ومتوسةةطات تحصةةيل أقةةرانين فةةي المجموعةةة الضةةابطة ، التربيةةة المائيةةة فةةي المجموعةةة التجريبيةةة

 0الالتي يدرسن الوحدة التقميدية
 مسػػػػػػػػتقمتيف لعينتػػػػػػػػيف ةتةتػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػار ، كلمتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف صػػػػػػػػحة ىػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػرض

(Independent Samples T-Test) ،نتائج االختبار:يكض  ( 5 -5) كالجدكؿ رقـ 
 (5 - 5) جدول رقم

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللة لمتعرف 
  في المجموعتين التجريبية والضابطة الباتالط تحصيلإل  الفروق بين متوسطات 

سلُ 

 اٌذسط
 اٌّحٛعط اٌتذد ٛذةاٌّجّ اٌّغح٠ٛات

اشٔحشاف 

 اٌّت١اسٞ
 "ت"

ل١ّة 

 اٌذشٌة

اٌّحٛعط  

 اٌىٍٟ

اشٔحشاف 

اٌّت١اسٞ 

 اٌىٍٟ

 ل١ّة

" ت" 

 اٌى١ٍة

ل١ّة 

اٌذشٌة 

 اٌى١ٍة

ِغحٜٛ 

 اٌذشٌة

 اضٚي

 اٌّتشَة
 - - - تجريبية

- - 3.00 

 )ت(

0.00 

 7.309 

 

*0.000 

 

دالة

إحصائياً

 0.01عند

 

 - - - ضابطة

 فُٙاٌ
 0 2 40 تجريبية

6.75 *0.000 
 0.59 1.37 40 ضابطة

 اٌحطب١ك
 0 1 40 تجريبية

3.37 *0.002 2.15 
)ض(

0.74

 0.42 0.775 40 ضابطة

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 - - - تجريبية
- - 

 - - - ضابطة

 اٌةأٟ

 اٌّتشَة
 0 1 40 تجريبية

3.47 *0.001 4.45 0.55 

5.867 *0.000 
دالة

إحصائياً

 0.01عند

 

 0.42 0.78 40 ضابطة

 اٌفُٙ
 0 1 40 تجريبية

2.62 *0.006 
 0.36 0.85 40 ضابطة

 اٌحطب١ك
 0 2 40 تجريبية

 0.61 1.7 40 ضابطة 1.03 3.38 0.003* 3.12

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 - - - تجريبية
- - 

 - - - ضابطة
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سلُ 

 اٌذسط
 اٌّحٛعط اٌتذد ٛذةاٌّجّ اٌّغح٠ٛات

اشٔحشاف 

 اٌّت١اسٞ
 "ت"

ل١ّة 

 اٌذشٌة

اٌّحٛعط  

 اٌىٍٟ

اشٔحشاف 

اٌّت١اسٞ 

 اٌىٍٟ

 ل١ّة

" ت" 

 اٌى١ٍة

ل١ّة 

اٌذشٌة 

 اٌى١ٍة

ِغحٜٛ 

 اٌذشٌة

 اٌةاٌث

 اٌّتشَة
 0 1 40 تجريبية

3.47 *0.001 6.29 

 

0.64 

 
7.689 *0.000 

دالة

إحصائياً

 0.01عند

 

 0.42 0.78 40 ضابطة

 اٌفُٙ

 0.55 1.45 40 تجريبية
4.47 *0.000 

 0.71 0.83 40 ضابطة

 اٌحطب١ك
 0.29 0.9 40 تجريبية

4.12 *0.000 4.451.38
 0.51 0.53 40 ضابطة

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 0.51 1.5 40 تجريبية
4.71 *0.000 

 0.69 0.88 40 ضابطة

 اٌشاقع

 اٌّتشَة
 - - - تجريبية

- - 2.83 

 

0.38 

 
5.570 *0.000 

دالة

إحصائياً

 0.01عند

 

 - - - ضابطة

 اٌفُٙ

 0.33 0.88 40 تجريبية
0.99 0.324 

 0.41 0.8 40 ضابطة

 اٌحطب١ك
 0 1 40 تجريبية

1.78 *0.005 1.801.11
 0.27 0.93 40 ضابطة

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 - - - تجريبية
- - 

 - - - ضابطة

 اٌخاِظ

 اٌّتشَة
 0 1 40 تجريبية

3.47 *0.001 12.14 

 

1.22 

 
17.181 *0.000 

الةد

إحصائياً

 0.05عند

 

 0.42 0.78 40 ضابطة

 اٌفُٙ

 0.37 3.83 40 تجريبية
8.6 *0.000 

 1.02 2.35 40 ضابطة

 اٌحطب١ك
 0.5 2.88 40 تجريبية

15.03 *0.000 6.101.88
 0.71 0.83 40 ضابطة

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 0.8 3.5 40 تجريبية
6.43 *0.000 

 1.02 2.2 40 ضابطة

 اٌغادط

 اٌّتشَة
 0.42 0.79 40 تجريبية

4.67 *0.000 12.50 

 

0.83 

 
17.804 *0.000 

دالة

إحصائياً

 0.01عند





 

 0.47 0.33 40 ضابطة

 اٌفُٙ

 0.15 4.98 40 تجريبية
13.51 *0.000 

 1.03 2.75 40 ضابطة

 اٌحطب١ك
 0.49 2.74 40 ةتجريبي

9.13 *0.000 5.552.33
 0.75 1.45 40 ضابطة

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 0.29 3.91 40 تجريبية
13.1 *0.000 

 0.95 1.84 40 ضابطة

اٌذسجة 

اٌى١ٍة 

 ٌمخحباس

 

 اٌّتشَة 

 0.42 1.79 40 تجريبية 
6.799 *0.000 35.36 

 
2.42 

 

20.921 *0.000 
دالة 
يان إحصائ
 0.01عند 

 

 0.50 1.10 40 ضابطة

 اٌفُٙ
 0.78 14.14 40 تجريبية

18.988 *0.000 
  1.55 8.95 40 ضابطة

21.18 
 

3.58 
 اٌحطب١ك

 0.92 10.52 40 تجريبية
16.461 *0.000 

 1.40 6.20 40 ضابطة

ِٙاسات 

 ذ١ٍا

 1.08 8.90 40 تجريبية
12.509 *0.000 

 1.72 4.93 40 ضابطة

 1.664( = α≤0.01( كعند مستكل داللة )78*قيمة ةتة الجدكلية عند درجة حرية )
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ؿ بعػد لكػ أف قيمػة ةتة المحسػكبة أكبػر مػف قيمػة ةتة الجدكليػة، يتض  مػف الجػدكؿ السػابؽ
ؿ عمػػػى كجػػػكد فػػػرؽ كىػػػذا يػػػد، (α≤ 0.01عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )ختبػػػار لمدرجػػػة الكميػػػة لالك  عمػػػى حػػػدة

المجمكعػة الضػابطة  تحصػيؿالمجمكعػة التجريبيػة كبػيف متكسػطات تحصػيؿ معنكم بػيف متكسػطات 
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبػكؿ الفرضػية البديمػة التػي تػنص ، لصال  المجمكعة التجريبية

رفيةة ( في مسةتوى الجوانةب المعα≤0.5.توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )ة : عمى
يدرسةن الوحةدة المقترحةة المثةراة باىةداف التربيةة المائيةة  بين متوسطات تحصيل الطالبات الالتي

ومتوسةةطات تحصةةيل أقةةرانين فةةي المجموعةةة الضةةابطة الالتةةي يدرسةةن ، فةةي المجموعةةة التجريبيةةة
ة فػي الكحػدة المقترحػ اعميػةعمػى ف كىػذا يػدؿ، المجمكعػة التجريبيػة طالبػات ة لصػال الوحدة التقميدية

إذ أسػػػػيمت فػػػػي تنميػػػػة األىػػػػداؼ ، الجغرافيػػػػا كالتػػػػي تػػػػـ تدريسػػػػيا لطالبػػػػات الصػػػػؼ التاسػػػػ  األساسػػػػي
كخاصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ ، المعرفيػػػػة لمتربيػػػػة المائيػػػػة كالػػػػكعي المػػػػائي لػػػػدل طالبػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة

مجمكعػة األمػر الػذل أدل إلػى تفػكؽ طالبػات ال، مشكالت المكارد المائية ككيفية حماية البيئة المائية
 (.17.181)الخامس ( ك 17.804) السادسالتجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في الدرس 

 طػػػو(، 2013) دراسػػػة بخيػػػت: كمنيػػػا، قػػػد اتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػ  العديػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقةك 
 زكيػػػػػػػػػف(، 2008) عمػػػػػػػػراف(، 2011) فػػػػػػػػرج اهلل(، 2011) غريػػػػػػػػب(، 2011) العػػػػػػػػرفج(، 2011)
 (.2005) الجزار(، 2006) فرج اهلل(، 2007)

عمػػػى المتغيػػػر التػػػاب  )مسػػػتكل الجكانػػػب ( الكحػػػدة المقترحػػػة) كلتحديػػػد حجػػػـ تػػػأثير المتغيػػػر المسػػػتقؿ
بمعمكميػػة قيمػػة ة ت ة لمفػػركؽ بػػيف (     ) قيمػػة  حسػػابقامػػت الباحثػػة ب(، المعرفيػػة لمػػكعي المػػائي

 :التاليةة المعادلمباستخداكذلؾ ، متكسطي تحصيؿ الطالبات

   
 
 

     
 

 درجات الحرية  df        قيمة االختبار ت            t2                مرب  ايتا   η2 أف  :  حيث

يمكػػػف حسػػػاب القيمػػػة التػػػي تعبػػػر عػػػف حجػػػـ التػػػأثير لمكحػػػدة المقترحػػػة باسػػػتخداـ  "η2"كعػػػف طريػػػؽ 
 المعادلة التالية:

  
√    

√     
 

 مرب  ايتا  η2    ر       ثجـ األح   d أف :  حيث
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 :η2 ك  dحجـ كؿ مف قيمة ( 5 - 6) كيكض  الجدكؿ المرجعي التالي رقـ

 ( 5 - 6جدول )
ηو  dالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التاثير بالنسبة لكل من 

2 

 األداة المستخدمة
 حجم التاثير

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة صايرة
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η

2 0.1 0.06 0.14 0.20 

ηك  dقػػػد قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب حجػػػـ التػػػأثير بكاسػػػطة ك  
( 5 - 7) رقػػػـكالجػػػدكؿ التػػػالي ، 2

 :ىذه النتائجيكض  

 (5 - 7) رقمجدول 
 حجم التاثير لمدرجة الكمية لالختبار

ηقيمة  قيمة "ت" دعالب
 حجم التاثير dقيمة  2

 جدان  كبير 1.624 0.404 7.309 خصائص الماء 
 كبير جدان  1.296 0.301 5.867 دكرة الماء في الطبيعة

 كبير جدان  1.711 0.429 7.689 المكارد المائية
 كبير جدان  1.242 0.283 5.570 استخدامات الماء 

 كبير جدان  3.811 0.788 17.181 مشكالت المكارد المائية 
 كبير جدان  3.974 0.802 17.804 حماية المكارد المائية

 كبير جدان  5.08 0.869 22.873 لدرجة الكمية لالختبارا

، فػػي جميػػ  األبعػػاد جػػدان كبيػػر اسػػتخداـ الكحػػدة التعميميػػة تػػأثير أف حجػػـ يتضػػ  مػػف الجػػدكؿ   
البعػػػد السػػػادس   نظػػػران ألف قيمػػػة، كالدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار، (0.788) كالخػػػامس( 0.802)كخاصػػػة ن

(d ) كحػػدة المقترحػػة فػػػي تنميػػة الجكانػػػب المعرفيػػة لمتربيػػػة ممػػػا يكضػػ  فاعميػػػة ال(، 1.1) أعمػػى مػػف
 .المائية كالكعي المائي لدل طالبات الصؼ التاس  األساسي

الباحثة النتيجة إلى أف طالبات المجمكعة التجريبيػة قػد اسػتفدف مػف الكحػدة المقترحػة كتعزك 
دراكيػػػف ألىميػػػة كا  ، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تنميػػػة الجكانػػػب المعرفيػػػة لمػػػكعي المػػػائي لػػػدييف، كبيػػػر بشػػػكؿو 



 نتائ  الدراسة ومناقشتها   

171 

 

 الفصل الخام 

ثارة دافعيتيف لممحافظة عمييا كتنميتيا، المكارد المائية كمشاركتيف في مناقشة قضايا كمشكالت ، كا 
إلػى زيػادة مسػتكل تحصػيميف  ذلػؾ أدلفػ، كاقتػراح الحمػكؿ المناسػبة ليػا، المياه الحاضػرة كالمسػتقبمية

كيرجػ  ذلػؾ التفػكؽ ، لسػادسكباألخص في الدرس الخامس كا، المجمكعة الضابطةطالبات مقارنةن ب
فػػػػي  يػػػػاتنكع، ك ألىػػػػداؼ التربيػػػػة المائيػػػػة المعرفيػػػػة كالكجدانيػػػػة كالػػػػنفس حركيػػػػة الكحػػػػدة يةمكلإلػػػػى شػػػػ

لمختمػػػؼ مكليا شػػػ، ك  ل كأفكػػػار الكحػػػدةمحتػػػك عػػػرض  تػػػدرج كتسمسػػػؿ، ك العامػػػة كالسػػػمككية ىػػػداؼاأل
 تنػػػكع، ك  ت الطالبػػاتلمسػػػتكياالتػػػدريس المتبعػػة فػػي تػػػدريس الكحػػدة طػػرؽ مناسػػػبة ، ك  قضػػايا الميػػاه

سػػػاليب دكات كأأ تنػػػكع، ك  المتبعػػػة فػػػي أثنػػػاء تػػػدريس الكحػػػدةالتعميميػػػة  األنشػػػطةك  كسػػػائؿ التعميميػػػةال
لفػػركؽ الفرديػػة بػػيف ا اةراعػػمػػ  مكارتبػػاط مكضػػكعات الكحػػدة بالحيػػاة الكاقعيػػة لمطالبػػات ، ،  تقػػكيـال

االنتبػػػاه التشػػػكيؽ ك الدافعيػػػة ك زيػػػادة  سػػػاىمت فػػػي التػػػيالمميػػػزات مػػػف  ذلػػػؾ كغيػػػر.......  الطالبػػػات
 .في أثناء تدريس الكحدة المقترحةطالبات المجمكعة التجريبية  مف قبؿكالمشاركة انيجابية 

 :ومناقشتيا رابعالسؤال الالمتعمقة باإلجابة عن  نتائجال: رابعاً 

 :الراب  مف أسئمة الدراسة عمىنص السؤاؿ 

مسةتوى الجوانةب الوجدانيةة (  فةي α≤0.5.ىل توجد فروق ذات دللةة إحصةائية عنةد مسةتوى )
الطالبات الالتةي يدرسةن الوحةدة المقترحةة المثةراة باىةداف التربيةة المائيةة فةي  لدىلموعي المائي 

 ؟ لوحدة التقميديةالمجموعة التجريبية وأقرانين في المجموعة الضابطة الالتي يدرسن ا

 : الصفرم التالي  البد مف التحقؽ مف صحة الفرض، سؤاؿكلإلجابة عف ىذا ال

الجوانةةب الوجدانيةةة ( فةةي مسةةتوى α≤0.5. توجةةد فةةروق ذات دللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى )ل
الطالبات الالتةي يدرسةن الوحةدة المقترحةة المثةراة باىةداف التربيةة المائيةة فةي  لدىلموعي المائي 

 .ميديةالمجموعة التجريبية وأقرانين في المجموعة الضابطة الالتي يدرسن الوحدة التق

 Independentمستقمتيف) لعينتيف ةتةكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار   
Samples T-Testنتائج المقياسيكض  ( 5 -8) ( كالجدكؿ رقـ. 
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 (5 -8) دول رقمج
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللة لمتعرف 

في التطبيق في المجموعتين التجريبية والضابطة  الباتبين متوسطات درجات الط  الفروق إل
 الجوانب الوجدانية لموعي المائي البعدي لمقياس 

 النحراف المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 قيمة "ت" المعياري

 الدللة
 مستوى
 الدللة

 الشعكر بأزمة الماء
 0.26 4.54 40 تجريبية

11.905 *0.000 
إحصػػػػػائيا عنػػػػػد  دالػػػػػة
 0.43 3.60 40 ضابطة 0.01

االىتماـ بترشيد 
 استيالؾ الماء

 0.25 4.67 40 تجريبية
15.277 *0.000 

دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد 
 0.44 3.44 40 ضابطة 0.01

حماية الماء مف 
 التمكث

 0.24 4.66 40 تجريبية
7.556 *0.000 

دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد 
 0.63 3.87 40 ضابطة 0.01

 المسئكلية االجتماعية
 0.22 4.65 40 تجريبية

13.392 *0.000 
دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد 

 0.49 3.51 40 ضابطة 0.05
الدرجة الكمية 
 لممقياس

 0.97 18.52 40 تجريبية
16.105 *0.000 

دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد 
 1.99 14.42 40 ضابطة 0.01

 1.664( = α≤0.01تكل داللة )( كعند مس78*قيمة ةتة الجدكلية عند درجة حرية )

أف قيمػػػة ةتة المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة ةتة الجدكليػػػة لكافػػػة ، يتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ
كىػذا يػدؿ عمػى كجػكد فػرؽ معنػكم ، (α≤ 0.01األبعاد كالدرجة الكميػة لممقيػاس عنػد مسػتكل داللػة )

ضػػابطة لصػػال  بػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كبػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػة ال
ة : كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التػي تػنص عمػى، المجمكعة التجريبية

الجوانةب الوجدانيةة لمةوعي ( في مستوى α≤0.5.توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
ائيةةةة فةةةي الطالبةةةات الالتةةةي يدرسةةةن الوحةةةدة المقترحةةةة المثةةةراة باىةةةداف التربيةةةة الم لةةةدى المةةةائي 

ة لصػػال  المجموعةةة التجريبيةةة وأقةةرانين فةةي المجموعةةة الضةةابطة الالتةةي يدرسةةن الوحةةدة التقميديةةة
الجكانػػب الكجدانيػػة لمػػكعي فاعميػػة الكحػػدة المقترحػػة فػػي تنميػػة كىػػذا يػػدؿ عمػػى ، المجمكعػػة التجريبيػػة

 .لدل طالبات المجمكعة التجريبيةالمائي 
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الجكانػػػب ) عمػػػى المتغيػػػر التػػػاب ( لكحػػػدة المقترحػػػةا) كلتحديػػػد حجػػػـ تػػػأثير المتغيػػػر المسػػػتقؿ
بمعمكمية قيمة ة ت ة لمفركؽ بيف ( d،     ) قيمة حسابقامت الباحثة ب(، الكجدانية لمكعي المائي 

 ىذه النتائج:( يكض  5 - 9) كالجدكؿ التالي، متكسطي درجات الطالبات

 (5 - 9) جدول رقم
 حجم التاثير لمدرجة الكمية لممقياس

ηقيمة  قيمة "ت" داألبعا
2

 حجم التاثير dقيمة  

 كبير جدا 2.646 0.642 11.905 الشعكر بأزمة الماء
 كبير جدا 3.437 0.752 15.277 االىتماـ بترشيد استيالؾ الماء

 كبير جدا 2.080 0.526 7.556 حماية الماء مف التمكث

 كبير جدا 3.002 0.698 13.392 المسئكلية االجتماعية

 مية لممقياسالدرجة الك
 كبير جدا 3.629 0.772 16.105

فػػػي جميػػػ  األبعػػػاد كالدرجػػػة الكميػػػة  أف حجػػػـ التػػػأثير كبيػػػر جػػػدان ، السػػػابؽتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ ي
كىػذا يػدؿ عمػى (، 15.277) فقد احتؿ البعد الثاني المركز األكؿ حيث بمغت قيمة ة تة ، لممقياس

األمػػر الػػذم يػػدفعيف إلػػى ، بشػػكؿ مسػػتمر مػػدل خطػػكرة اسػػتنزاؼ المػػاء كاسػػتيالكولإدراؾ الطالبػػات 
 كاحتػػػؿ البعػػػد الرابػػػ  المركػػػز الثػػػاني حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة ة ت ة، تعػػػديؿ سػػػمككيف فػػػي اسػػػتخداـ المػػػاء

كىػذا يعنػى نمػك شػعكر المسػئكلية لػدل الطالبػات نحػك الحفػاظ عمػى المػكارد المائيػة ، (   (13.392
كأخيران احتػؿ البعػد ، 11.905)) قيمة ة ت ةكاحتؿ البعد األكؿ المركز الثالث حيث بمغت ، كتنميتيا

الجكانػب مستكل  نمك كتحسفكىذا يدؿ عمى ، 7.556)) الثالث المركز الراب  فقد بمغت قيمة ة ت ة
ممػػا ، طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة بعػػد تمقػػييف دركس الكحػػدة المثػػراة لػػدل الكجدانيػػة لمػػكعي المػػائي

 .يبيف نجاح الكحدة المثراة كحسف تأثيرىا

دراسػة عقبػػاكم كزينػب كأبػػك : كمنيػا، قػد اتفقػت ىػػذه النتيجػة مػ  العديػػد مػف الدراسػات السػػابقةك 
 فػػػػرج اهلل(، 2007) زكيػػػػف(، 2008) عمػػػػراف(، 2011) فػػػػرج اهلل(، 2011) طػػػػو(، 2012) رزيػػػػزة

 .(2000) الجبيمي(، 2005) الجزار(، 2006)
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المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي تفػػػكؽ طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى طالبػػػات كتعػػػزك الباحثػػػة 
معرفػػػة ، ك أىػػػداؼ الكحػػػدةكشػػػمكلية كضػػػكح كتنػػػكع  إلػػػى، الجكانػػػب الكجدانيػػػة لمػػػكعي المػػػائي مسػػػتكل 

، الطالبػػػات ليىػػػداؼ التػػػي يجػػػرل تحقيقيػػػا بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف كػػػؿ درس مػػػف دركس الكحػػػدة المقترحػػػة
نشػطة األتػدريس ك لاطػرؽ نجػاح عمميػة تكظيػؼ ، ك  الكحدة المقترحة شرحاتباع أساليب التشكيؽ في ك 
االىتمػاـ بغػرس القػيـ الدينيػة كاالجتماعيػة ك ،  عند طالبات عينػة الدراسػة تعميميةالكسائؿ التعميمية ك ال

تحقيػػػؽ التكاصػػػؿ كالتفاعػػػؿ ، ك  مجػػػاالت قضػػػايا المػػػكارد المائيػػػة كتنميتيػػػامختمػػػؼ كاالقتصػػػادية فػػػي 
..... .عمػػى الطالبػػات عقميػػان كنفسػػيان  ، كقػػكة تػػأثير القضػػايا المائيػػة انيجػػابي بػػيف المعممػػة كالطالبػػات

طالبػات المجمكعػة  الجكانػب الكجدانيػة لمػكعي المػائي لػدلأدل إلػى زيػادة  كغيرىػا مػف األسػباب التػي
 .التجريبية مقارنةن بطالبات المجمكعة الضابطة

المقترحػػة  تػػرل الباحثػػة أف النتػػائج التػػي تكصػػمت ليػػا الدراسػػة أثبتػػت فاعميػػة الكحػػدة انثرائيػػةك 
تنميػػة أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة كالػػكعي المػػائي بنكعيػػو المعرفػػي كالكجػػداني لػػدل طالبػػات الصػػؼ فػػي 

حيث دلت النتػائج عمػى تفػكؽ المجمكعػة التجريبيػة عمػى المجمكعػة الضػابطة رغػـ ، التاس  األساسي
فػػي تنميػػة الػػكعي المػػائي بشػػكؿ أكبػػر إال أف الكحػػدة المقترحػػة سػػاىمت ، أف المجمػػكعتيف متكػػافئتيف

نتػائج مممكسػة لػدل الطالبػات فػي فيػـ القضػايا المائيػػة  تحقيػؽك ، فعػاؿ ىػداؼ التربيػة المائيػة بشػكؿو كأ
 مػػف خػػالؿ تزكيػػدىف بالمعمكمػػات كالمعػػارؼ، المختمفػػة ككيفيػػة مكاجيػػة مشػػكالتيا كالمحافظػػة عمييػػا

كتنمية الشعكر ، كتنمية الميكؿ كالقيـ كاالتجاىات انيجابية نحك الماء، المتعمقة بقضايا الماء العممية
 .بالمسئكلية نحك الحفاظ عمى المكارد المائية كتنميتيا

 :توصيات الدراسة: خامساً 

 تكصي الباحثة بما يمي:، في ضكء ما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة

بيػػدؼ تطكيرىػػا بشػػكؿ ، كخاصػػة مػػنيج الجغرافيػػا، ضػػركرة إعػػادة النظػػر فػػي المنػػاىج الدراسػػية .1
 .ة الحالية كالمستقبميةيتناسب م  القضايا المائي

االسػػتفادة مػػف قائمػػة أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة التػػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة الحاليػػة عنػػد تطػػكير  .2
أىػػػػداؼ الجغرافيػػػػا بأىػػػػداؼ التربيػػػػة المائيػػػػة فػػػػي المراحػػػػؿ التعميميػػػػة ، بػػػػربط منيػػػػاج الجغرافيػػػػا

 المختمفة.
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تطػػػكير منيػػػاج الجغرافيػػػا  عنػػػدالتػػػي قػػػدمتيا الدراسػػػة الحاليػػػة  الكحػػػدة المقترحػػػةاالسػػػتفادة مػػػف  .3
 .لمصؼ التاس  األساسي

تضػػػػػميف محتػػػػػكل منػػػػػاىج الجغرافيػػػػػا فػػػػػي المرحمػػػػػة األساسػػػػػية العميػػػػػا بالمعمكمػػػػػات كالميػػػػػارات  .4
كاالتجاىات المرغكب فييا لدل الطمبة نحك ، لتككيف الكعي المائي ؛كاالتجاىات كالقيـ الالزمة

تنسى إذا لـ تقدـ لمتالميذ في إطار مرتبط  فالمعمكمات كالحقائؽ سرعاف ما، البيئة كمشكالتيا
 .بحياتيـ

تصػػميـ أدلػػة تعميميػػة تتضػػمف دركسػػان عمميػػة لمطمبػػة تغطػػي مكضػػكعات خاصػػة بالميػػاه ، مثػػؿ  .5
 الخكاص الطبيعية كالكيميائية لممياه ، كدكرة الماء ... كغيرىا .

لزيػػادة  ؛ت ... االىتمػػاـ باألنشػػطة الصػػفية كالالصػػفية المتنكعػػة مػػف رحػػالت كنػػدكات كمسػػابقا .6
 كعي الطالب بالبيئة المائية كالمحافظة عمييا كترشيد استيالؾ مصادرىا .

تنميػػة الػػكعي كالتنػػكر بقضػػايا المػػاء ، بعػػد األسػػمكب األمثػػؿ لتعػػديؿ السػػمككيات السػػمبية التػػي  .7
 التي يرتكبيا الطمبة أثناء معاممتيـ م  المياه في حياتيـ اليكمية .يرتكبيا 

بيػػػػة لتطػػػػكير قػػػػدرات المعممػػػػيف فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ التربيػػػػة المائيػػػػة داخػػػػؿ إعػػػػداد بػػػػرامج تدري .8
كتقيػػيـ المقػػررات ، مػػف خػػالؿ التركيػػز عمػػى طػػرؽ تنميػػة الػػكعي المػػائي، المؤسسػػات التعميميػػة

 .كتنمية أساليب المشاركة في عالج المشكالت المائية لدل الطمبة، المتصمة بالمكارد المائية
 مقترحات الدراسة:: سادساً 

 : تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية       

 دراسة تحميمية لمناىج الجغرافيا في مراحؿ التعميـ المختمفة في ضكء أىداؼ التربية المائية.  .1
 .تقكيـ مناىج الجغرافيا في ضكء أبعاد الكعي المائي بالمرحمة األساسية .2
 .ية المائيةتطكير مناىج الجغرافيا بالمرحمة األساسية في ضكء أىداؼ الترب .3
 .إثراء مناىج الجغرافيا بميارات التربية المائية في مراحؿ التعميـ العاـ .4
أثر تدريس كحدة قائمة عمى األنشطة الصفية كالالصفية في تنمية الكعي المائي لدل طمبػة  .5

 .المرحمة األساسية
 .مستكل الكعي المائي لدل الطمبة معممي الجغرافيا بكميات التربية .6
 .لمائي لدل معممي الجغرافيا في المراحؿ التعميمية المختمفةمستكل الكعي ا .7
 .فاعمية برنامج مقترح في التربية المائية بكمية التربية في اكتساب األبعاد كالمفاىيـ المائية .8
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 المراجع

 : المراجع العربية/ المصادر و أولً 

 دار إحياء التراث العربي: بيركت، لبناف. الجزء األكؿ، الماني0(. 1985ؽ )ابف قدامة، مكف -
. دار المنػػاىج أساسةةيات التةةدريس ومياراتةةو وطرقةةو العامةةة(. 2002أبػػك الييجػػاء، فػػؤاد ) -

 لمنشر كالتكزي : عماف، األردف.
المناىج التربوية المعاصرة: األساسةيات، مشةكالت المنةاىج، (. 2000أبك حكيج، مركاف ) -

 ، الدار العممية الدكلية: عماف، األردف.الطبعة األكلى. وتحديث، طويرت
. مركػػز الميةةاه مصةةدر لمتةةوتر فةةي القةةرن الحةةادي والعشةةرين(. 1998زيػػد، محمػػكد ) أبػػك -

 مصر.القاىرة،  :األىراـ لمنشر
مجمةةةة المػػػاء.  عمػػػى الحفػػػاظ فػػػي انسػػػالمية الشػػػريعة (. مقاصػػػد2009أبػػك شػػػامة، محمػػػد.)  -

، جامعػػػػػػة القػػػػػػاىرة، العػػػػػػدد السػػػػػػادس. ات اإلسةةةةةةالمية، البحةةةةةةوث والدراسةةةةةة كميػػػػػػة دار العمػػػػػػـك
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1254. 

فةةي  محتةةوى منيةةاج العمةةوم بمسةةتحدثات بيولوجيةةة وأثةةره إثةةراء(. 2010أبػػك فػػكدة، ىبػػة ) -
رسػالة ماجسػتير، الجامعػة  تنمية التنور البيولوجي لدى طالبةات الصةف الثةامن األساسةي0

 ، غزة، فمسطيف.انسالمية
. الطبعػػة الثانيػػة، دار مبةةادئ القيةةاس النفسةةي والتقيةةيم التربةةوي(. 1982أبػػك لبػػدة، سػػب  ) -

 الفكر ناشركف كمكزعكف: عماف، األردف.
. الطبعػػة الثالثػػة، دار النفسةةي والتقيةةيم التربةةوي مبةةادئ القيةةاس(. 2004أبػػك لبػػدة، سػػب  ) -

 الفكر ناشركف كمكزعكف: عماف، األردف.
إثراء وحدة مقترحة في مادة الجارافيا لتنمية ميةارات التفكيةر  (.2011أبك منديؿ، ميػادة ) -

الجامعػػة رسػػالة ماجسػػتير،  .الناقةةد لةةدى طالبةةات الصةةف الثةةاني عشةةر واتجاىةةاتين نحوىةةا
 .فمسطيف، غزة، انسالمية

. الطبعػػػػة األكلػػػػى، مكتبػػػػة اننجمػػػػك القيةةةةاس التربةةةةوي(. 1994أبػػػك ناىيػػػػة، صػػػػالح الػػػػديف ) -
 المصرية: القاىرة، مصر. 

(. فاعمية كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية عمى ضكء المعػايير 2008أحمد، صفاء.) -
يػر النافػػذ القكميػة لمتعمػيـ فػي رفػ  مسػتكل التحصػيؿ كاكتسػاب المفػاىيـ كبعػض ميػارات التفك

مجمة الجمعية التربوية  كالميؿ نحك العمؿ الجماعي لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1254
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1254
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Ahlamoun tada.com/ -http :/ esraa .2009، كمية التربية.لمدراسات الجتماعية
topic.-t2319 

أساسيات المناىج: المفيوم، البنية، التنظيمةات، (. 2001األستاذ، محمكد كمطر، ماجد ) -
 ، غزة، فمسطيف.بعة األكلىطالاألسس، المتابعة0

إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعمومات في ضةوء (. 2009األسطؿ، محمػكد ) -
. المعةةايير األدائيةةة لمبرمجةةة وأثةةره عمةة  ميةةارة البرمجةةة لةةدى طةةالب الصةةف الحةةادي عشةةر

 رسالة ماجستير، الجامعة انسالمية، غزة، فمسطيف.
. الطبعػػة مقدمةةة فةةي تصةةميم البحةةث التربةةوي(. 2003كاألسػػتاذ، محمػػكد )األغػػا، إحسػػاف  -

 الثالثة، الجامعة انسالمية: غزة، فمسطيف.
كرشػػػة عمػػػؿ: الكضػػػ  المػػػائي فػػػي . األمةةةن المةةةائي الفمسةةةطيني(. 2005البابػػػا، مصػػػطفى ) -

فمسػػػطيف، ، غػػػزة، ةكفػػػا  ةمركػػػز المعمكمػػػات الػػػكطني الفمسػػػطينيالكرقػػػة الخامسػػػة، فمسػػػطيف، 
22/3/2005 .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2260 

 مشكالت الدللةة اإلحصةائية فةي البحةث التربةوي وحمةول بديمةة0(. 2002بابطيف، عادؿ ) -
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

فاعميةةةة اسةةةتخدام المةةةدخل المنظةةةومي فةةةي تةةةدريس الدراسةةةات (.  2013بخيػػػت، أحمػػػد ) -
. عيةةة عمةة  تنميةةة التحصةةيل والحفةةاظ عمةة  الميةةاه لةةدى تالميةةذ المرحمةةة اإلعداديةةةالجتما

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة جنكب الكادم، كمية التربية، الغردقة، مصر.
المشةةكالت البيئيةةة المتضةةمنة فةةي محتةةوى كتةةاب الجارافيةةا لمصةةف (. 2012برىػػكـ، كائػػؿ ) -

. رسالة ماجسػتير، الجامعػة انسػالمية، غػزة، ياالثامن األساسي ومستوى اكتساب الطمبة ل
 فمسطيف.

المنةةةةاىج التربويةةةةة: المفيةةةةوم، العناصةةةةر، األسةةةةس، أنواعيةةةةا، (. 2006بطانيػػػػة، رزؽ ) -
 . عالـ الكتب الحديث: عماف، األردف.التطوير

غنةةاء المنةةاىج(. 1989مقػػيس، أحمػػد كشػػطى، دكنالػػد )ب - . الرئاسػػة العامػػة القائةةد التربةةوي واء
 الدكلية، عماف، األردف. لككالة الغكث

. دار النيضػة مناىج البحث في التربية وعمم النفس(. 1973جابر، جابر ككاظـ، أحمد ) -
 العربية: بيركت، لبناف.
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لتنميةةة  اإلعداديةةةوحةةدة دراسةةية مقترحةةة فةةي العمةةوم بالمرحمةةة  (.2000الجبيمػػي، ىالػػة ) -
منشػػكرة،  غيػػرماجسػػتير  رسػػالة التجاىةةات نحةةو الحفةةاظ عمةة  الميةةاه وترشةةيد اسةةتيالكيا0

 .، القاىرة، مصرجامعة عيف شمس، كمية التربية
(. أثػػػر برنػػػامج مقتػػػرح لمتربيػػػػة المائيػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ المائيػػػػة 2005الجػػػزار، نجفػػػة. ) -

مجمةةةةة الجمعيةةةةة التربويةةةةة لمدراسةةةةات كالػػػػكعي بقضػػػػايا الميػػػػاه لػػػػدل طػػػػالب كميػػػػة التربيػػػػة. 
 بية.، جامعة عيف شمس، كمية التر الجتماعية

اعميةةة برنةةامج مقتةةرح فةةي الجارافيةةا المحميةةة لتنميةةة بعةةض ف(. 2008، محمػػكد )مالجمػػك  -
، دكتػػكراه. رسػػالة ميةةارات الخةةرائط واتخةةاذ القةةرار لةةدى طةةالب شةةعبة الجارافيةةا بكميةةة التربيةةة

جامعة المنصكرة، كمية التربية، دمياط، مصر، المكق  التربكم لمدكتكر خالد عمراف، بحػكث 
 ية.كدراسات تربك 

. جريػدة الجزيػرة: السػعكدية، األمن المائي العربي: الوقائع واألزمة(.2001، إمػاـ )يالجمس -
 .1058العدد 

، مجمػس فعاليةات مةؤتمرات الميةاه فةي الخمةيج العربةي. (2002جمعية عمكـ كتقنية المياه ) -
.http:// www. Wast^gee. Org / indes_ar.htm البحػريف.التعػاكف الخميجػي، 

on March. 5/2003). Retrieved  ) 
، انسكندرية. دار الجامعات المصرية: الجارافيا منيج وتطبيق(. 1980الجكىرم، يسرل ) -

 مصر.
عمةةة   اإلبةةةداعيمةةةنيج العمةةةوم بميةةةارات التفكيةةةر  إثةةةراءأثةةةر (. 1998حجػػػي، انتصػػػار ) -

رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، الجامعػة  لطمبة الصةف الثةامن0 اإلبداعيالتحصيل والتفكير 
 .انسالمية، غزة، فمسطيف

 ، مصر.انسكندريةلمكتاب:  انسكندرية. مركز البيئة والتموث (.2003حسف، محمكد ) -
فاعمية وحدة مقترحة في نظم المعمومات الجارافيا وتطبيقاتيا (. 2011الحطاب، فاطمػة ) -

ى طالب المرتبطة بيا وميارات اتخاذ القرار في الجارافيا لدم المجتمعية في تنمية المفاىي
 . رسالة ماجستير، جامعة المنصكرة، كمية التربية، دمياط، مصر.المرحمة الثانوية

، الطبعػػػة األكلػػػى. دراسةةةات فةةةي الجارافيةةةا  البشةةةرية(. 2008حمػػاد، عبػػػد القػػدر كآخػػػركف ) -
 مكتبة اليازجي لمطب  كالنشر كالتكزي ، غزة، فمسطيف.

مقػػػػاؿ.  .ي اإلسةةةةالميالةةةةوعي البيئةةةةي فةةةةي المنظةةةةور الحضةةةةار (.2013خميػػػػؿ، صػػػػبرم ) -
http://www.sudanile.com/index.php/6: 33 . 

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09-34-16/50439-2013-02-19-05-34-25
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09-34-16/50439-2013-02-19-05-34-25
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ة مجمةة(. المؤسسػػات التربكيػػة كدكرىػػا فػػي تنميػػة الػػكعي المػػائي. 2009الػػدمياطي، ناديػػة. ) -
 .303 – 292مصر، التربية، 

أثةةر إثةةراء منيةةاج الرياضةةيات لمصةةف الخةةامس البتةةدائي بمةةادة (. 1996ديػػاب، سػػييؿ ) -
تعميمية تتضةمن ميةارات التفكيةر عمة  تحصةيل الطةالب فةي مةادة الرياضةيات واتجاىةاتيم 

 . رسالة ماجستير، الجامعة انسالمية، غزة، فمسطيف.نحوىا
تضػػميف أبعػػاد مشػػكمة الميػػاه بكتػػب الجغرافيػػا فػػي المرحمػػة  (. مػػدل2005الربعػػاني، أحمػػد.)  -

، الجمعيػة المصػرية مجمة دراسات في المناىج وطةرق التةدريسالثانكية في سمطنة عماف. 
 (، أغسطس. 105لممناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، )

مجمةةة كعي المػػائي. (. دكر مػػنيج الدراسػػات االجتماعيػػة فػػي إنمػػاء الػػ2000رزؽ، إبػػراىيـ.) -
 يكليك. 34، كمية التربية، جامعة المنصكرة، العدد كمية التربية بدمياط

المنةةاىج (. 1999لرشػيدم، سػعيد كسػػالمة، عبػد الػرحيـ كيػػكنس، سػمير كالعنػػزم، يكسػؼ )ا -
 ، العيف.انمارات.مكتبة الفالح لمنشر كالتكزي : الدراسية

الالصةةفية فةةي العمةةوم لتنميةةة الةةوعي  فاعميةةة برنةةامج لألنشةةطة (.2005رضػػكاف، إيػػزيس ) -
المػؤتمر العممػي التاسػ : معكقػات التربيػة العمميػة فػي  المائي لدى تالميذ التعميم األساسةي0

التشػػػػخيص كالحمػػػػكؿ، الجمعيػػػػة المصػػػػرية لمتربيػػػػة العمميػػػػة، جامعػػػػة عػػػػيف  –الػػػػكطف العربػػػػي 
 أغسطس. 3 –يكليك  31شمس، 

 الكسػػػط صػػػحيفة. مقػػػاؿ، اإلسةةةالمي الةةةدين فةةةي الميةةةاه أخالقيةةةات(. 2013زبػػػارم، خميػػػؿ ) -
 3849،22  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد ، البحرينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 http://www.alwasatnews.com/1605/news/read/213117/1.html.مارس
فاعمية مدخل القضةايا المعاصةرة فةي تةدريس الجارافيةا عمة  تنميةة (. 2007زكيف، سيا ) -

سػتير غيػر منشػكرة، كميػة . رسػالة ماجالوعي المائي والتحصيل لدى طالب المرحمة الثانوية
 التربية، مركز النظـ العالمية لخدمات البحث العممي.

. المنةةةاىج وتحميةةةل الكتةةةب(. 2013، ضػػػياء كحػػػاتـ، حيػػػدر )يالزكينػػػي، ابتسػػػاـ كالعرنكسػػػ -
 دار صفاء لمنشر كالتكزي : عماف، األردف.الطبعة األكلى، 

طفمةك المحتممةة  انيةاتإمكاختبر طفمك أو كيف تكتشف وتعةزز (. 1994بارد، مريػاـ )تك س -
 . ترجمة أحمد بغادم، دلمكف لمنشر.الحقيقية

. مكتبػػة المةةنيج التربةةوي: أسسةةو، عناصةةره، تنظيماتةةو المسةةتقبمية(. 2003السػػر، خالػػد ) -
 غزة، فمسطيف. :القادسية
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الطبعػػة األكلػػى، . التشةةريعات المائيةةة فةةي سةةمطنة عمةةان( . 1999السػػرحني، إسػػماعيؿ ) -
 عماف. 

دار األكائػػؿ الطبعػػة األكلػػى،  .إسةةتراتيجية األمةةن المةةائي العربةةي(. 2002) إبػػراىيـسػػعيد،  -
 لمنشر: دمشؽ، سكريا. 

طمبػػػػة الصػػػػؼ التاسػػػػ  مػػػػف التعمػػػػيـ األساسػػػػي  إتقػػػػاف(. مسػػػػتكل 2007السػػػػكيدم، برلنتػػػػي.) -
. ، السػادس كالعشػػريفالمجمػد . مجمةة جامعةة دمشةقلعمميػات العمػـ األساسػية فػي مػادة العمػـك

209- 234. 
المنيةةةةاج: مفيومةةةةو، تصةةةةميمو، تنفيةةةةةذه، (. 1997ميمػػػػي، خميػػػػؿ )جخميفػػػػة كال السػػػػكيدم، -

 . دار القمـ: دبي، انمارات.صيانتوو 
(. فاعميػػة كحػػدة مقترحػػة فػػي الجغرافيػػا عمػػى القضػػايا البيئيػػة الناتجػػة 2002السػػيد، جييػػاف.) -

لبيئيػػة عػػف التفاعػػؿ بػػيف العمػػـ كالتكنكلكجيػػا المجتمػػ  عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ كاتخػػاذ القػػرارات ا
 4، مجمةة عةالم التربيةةالمناسبة لدل تمميذات الصؼ الثالث عشر مف المرحمة المتكسػطة. 

(6 ) ،131- 175. 
(. فاعميػػة كحػػدة مقترحػػة فػػي الجغرافيػػا قائمػػة عمػػى األحػػداث الجاريػػة 2006السػػيد، جييػػاف.) -

مجمةة  كالقضايا المعاصرة في تنمية التفكير لدل طالب الصؼ األكؿ مف المرحمػة الثانكيػة.
 .41-17(، 55) 25، القراءة والمعرفة

(. التربيػػػة كتنميػػة الػػػكعي المػػػائي: دراسػػػة تحميميػػػة 2001السػػيد، ناديػػػة كرمضػػػاف، صػػػالح.)  -
 83(، 22) 7، مجمةة مسةتقبل التربيةة العربيةةلدكر بعض المؤسسات التربكية فػي مصػر. 

– 156. 
الصةةةف العاشةةةر إثةةةراء محتةةةوى اليندسةةةة الفراغيةةةة فةةةي منيةةةاج (. 2009، ناىػػػؿ )ثشػػػع -

 .رسالة ماجستير، الجامعة انسالمية، غزة، فمسطيف األساسي بميارات التفكير البصري0
دراسػػػة  –(. الػػػكعي المػػػائي لػػػدل الطػػػالب المعممػػػيف بكميػػػة التربيػػػة 2001شػػػعير، إبػػػراىيـ. ) -

 (، ديسمبر.4) 4، مجمة التربية العمميةتقكيمية.
ة العربيةة لمصةةفوف األربعةةة األولةة  فةةي إثةةراء محتةةوى منيةةاج الماةة(. 2012)غػادة شػقكرة،  -

 ، غزة. فمسطيف.انسالمية. رسالة ماجستير، الجامعة اإلنسانضوء مفاىيم حقوق 
 األمةةةن المةةةائي العربةةةي: تيديةةةدات مسةةةتمرة وتوصةةةيات مكةةةررة0(. 2000) راك غػػػشػػػمبي، م -

 القاىرة.مركز الدراسات العربي: ، المؤتمر الدكلي الثامف
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منياج العموم بعمميات العمم وأثره عم  مسةتوى النمةو العقمةي  إثراء(.2001شمداف، أنكر ) -
رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  لتالميةةذ الصةةف الخةةامس وميةةوليم نحةةو العمةةم فةةي محافظةةة غةةزة0

 منشكرة، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف.
المةؤتمر العممةي (. مكاجيػة تربكيػة لقضػية الميػاه فػي الػكطف العربػي. 1996ة، إميػؿ.)نكدش -

المػػؤتمر مسةةتقبل التعمةةيم فةةي الةةوطن العربةةي بةةين اإلقميميةةة والعالميةةة، "  السةةنوي الرابةةع:
 21 – 20، 587 – 547المجمػػد الثالػػث، كميػػة التربيػػة، ة، جامعػػة حمػػكاف،  السػػنكم السػػاب 

 .أبريؿ
(. فعالية كحػدة دراسػية مقترحػة فػي التربيػة المائيػة 1999شياب، منى كلطؼ اهلل، نادية .)  -

المؤتمر العممي الثالةث: ة البيئية لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي. كبعد مف أبعاد التربي –
، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة، جامعػػة عػػيف منةةاىج العمةةوم لمقةةرن الحةةادي والعشةةرين

 .214 - 159يكليك،  28 – 25شمس، مركز تطكير العمكـ، المجمد األكؿ، 
، دار عػػالـ الطبعػة األكلػػى. أساسةيات المةةنيج الدراسةةي وميماتةةو(. 1995، محمػػكد )ؽشػك  -

 السعكدية.الرياض، الكتب: 
تحميةةةل المحتةةةوى فةةةي العمةةةوم اإلنسةةةانية: مفيومةةةو، أسسةةةو، (. 1987طعيمػػػة، رشػػػدم ) -

 . دار الفكر العربي: القاىرة، مصر.استخداماتو
المةنيج المدرسةي المعاصةر: أسسةو، بنةاؤه، (. 2011طعيمة، رشدم كعبد الحمػيـ، أحمػد ) -

 دار المسيرة لمنشر كالتكزي  كالطباعة: عماف، األردف.بعة الثالثة، طال تنظيماتو، تطويره0
(. تطكير منيج المساحة كالرم في ضكء أبعاد التربية المائية كأثره في 2011طو، محمكد.) -

 14، مجمة التربية العمميةةتنمية الكعي المائي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم الزراعي. 
(1 ،)143 – 196. 

فاعميةةة برنةةامج مقتةةرح فةةي الدراسةةات الجتماعيةةة لتحقيةةق بعةةض (. 2009) عػػارؼ، نجػػاة -
رسػالة ماجسػتير، جامعػة حمػكاف،  أىداف التربية القانونية لةدى تالميةذ المرحمةة البتدائيةة0

 كمية التربية: حمكاف، مصر.
 والتصةةدي الترشةةيد ثقافةةة بنشةةر يطةةالبون الةةدين عممةةاء(. 2010عبػػد الخػػالؽ، محمػػد.)  -

 . مقاؿ، جريدة األىراـ. ! ديني واجب00 الماءعمةة   حفاظال: لإلسراف
(. نحػػك إطػػار لإلثػػراء األكػػاديمي لطفػػؿ المدرسػػة االبتدائيػػة 1992عبػػد السػػمي ، مصػػطفى.) -

 مصر. المنيا، (، 2) 6، مجمة البحث في التربية وعمم النفس عمى مشارؼ القرف الجديد.
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فػػػػي سػػػػمطنة عمػػػػاف: دراسػػػػة فػػػػي  (. التعمػػػػيـ كتنميػػػػة الػػػػكعي المػػػػائي2007عبػػػػده، صػػػػالح ) -
(، 121، )مجمةة دراسةات فةي المنةاىج وطةرق التةدريسمضمكف بعض القػرارات الدراسػية. 

 .الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، فبراير
، مجمةة أبحةاث كميةة التربيةة األساسةية(. التكعيػة كالتربيػة المائيػة. 2011العبيدم، قػيس. ) -

11 (11 ،)340 – 356. 
فاعميةةة وحةةدة دراسةةية مقترحةةة فةةي الدراسةةات الجتماعيةةة فةةي (. 2009لعجمػػي، عمػػي )ا -

 رسػػػالة اسةةةي لةةةدى طةةةالب الصةةةف الحةةةادي عشةةر فةةةي سةةةمطنة عمةةةان0يتنميةةة الةةةوعي الس
 ماجستير، جامعة السمطاف قابكس، سمطنة عماف.

انيػػػة، دار الفرقػػػاف . الطبعػػػة الثأساسةةةيات البحةةةث التربةةةوي(. 1997عػػػدس، عبػػػد الػػػرحمف ) -
 لمطباعة كالنشر كالتكزي : اربد، األردف.

فاعمية وحدة مقترحة في القتصاد المنزلي قائمة عمة  البنائيةة (. 2011العرفج، صػباح ) -
لتنمية بعض المفاىيم والميارات الحياتية المتعمقةة بالتربيةة المائيةة لةدى تمميةذات الصةف 

 الممؾ فيصؿ، انحساء، السعكدية.  . رسالة ماجستير، جامعةالسادس البتدائي
، مطبعػة الطبعة األكلػى. التدريس الستراتيجي لمرياضيات الحديثة(. 1996عفانة، عزك ) -

 مقداد، غزة، فمسطيف.
 .، غزة، فمسطيفالطبعة الثالثة. تخطيط المناىج وتقويميا(. 1996عفانة، عزك ) -
ساسةةةياتو، واقعةةةو، أسةةةاليب المنيةةةاج المدرسةةةي: أ(. 2004عفانػػػة، عػػػزك كالمكلػػػك، فتحيػػػة ) -

 ، غزة، فمسطيف.الطبعة األكلى. تطويره
(. فاعميػػة برنػػامج إرشػػادم لتنميػػة 2007عقبػػاكم، ناديػػة كحقػػي، زينػػب كأبػػك رزيػػزة، عمػػر.)  -

مجمةةة دراسةةات عربيةةة فةةي التربيةةة وعمةةم الػػكعي االسػػتيالكي لمميػػاه لػػدل المػػرأة السػػعكدية. 
نشػكرة، جامعػة عبػد العزيػز، جػدة، السػعكدية، ، الجػزء الثػاني، رسػالة ماجسػتير غيػر مالنفس
93 - 112 . 

(. تصػػكر مقتػػػرح لمنػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػة فػػػي مرحمػػة التعمػػػيـ 2003عػػالـ، عبػػػاس. ) -
، الجمعيػػة مجمةةة دراسةةات فةةي المنةةاىج وطةةرق التةةدريساألساسػي فػػي ضػػكء قضػايا الميػػاه. 
 .137 – 93(، نكفمبر، 90المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، )

(. فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى المػػدخؿ القصصػػي عمػػى تػػدريس 2008راف، خالػػد )عمػػ -
الدراسات االجتماعية لتحقيؽ بعض أىػداؼ التربيػة المائيػة كالمعتقػدات البيئيػة لػدل الطػالب 
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(، 24، كميػػػة التربيػػػة، جامعػػػة سػػػكىاج، مصػػػر، )المجمةةةة التربويةةةةالمعممػػػيف بكميػػػة التربيػػػة. 
 . 220 - 141يناير، 

 .، دار المعارؼ: القاىرة، مصرالطبعة الثانية. المنيج وعناصره(. 1987) إبراىيـة، عمير  -
(.  مػػػػػؤتمر الميػػػػػاه العممػػػػػي الخػػػػػامس. ككالػػػػػة األنبػػػػػاء الككيتيػػػػػة ككنػػػػػا. 2009عػػػػػكدة، طػػػػػو ) -

itehttp://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicS?. 14:30. 
الجػزء األكؿ. دار الجبػؿ:  إحكام األحكام: شرح عمدة األحكام0(. 1995قي الػديف )تالعيد،  -

 بيركت، لبناف.
. مكقػػػ  الػػػكزارة. معمومةةةات المةةةدن: أىميةةةة تنميةةةة الةةةوعي المةةةائي(. 2008غػػػانـ، حسػػػاف ) -

rrigation.govhttp://www.i ،sy/index.php?d=15618 :30.  
(.فاعمية برنامج مقترح لتنمية كعي طفؿ الركضة بأىمية المحافظػة 2011غريب، فاطمة.)  -

عمػػػى المػػػكارد المائيػػػة فػػػي ضػػػكء متطمبػػػات العصػػػر مػػػف خػػػالؿ بعػػػض األنشػػػطة المكسػػػيقية 
الثالةةث: تطةةوير الةةدولي  -المةةؤتمر العممةةي السةةنوي العربةةي السةةادس كاألغػػاني المبتكػػرة. 

، برامج التعميم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطمبات عصةر المعرفةة
 .1721 – 1673، 3إبريؿ،  14 –إبريؿ  13كمية التربية النكعية، المنصكرة، مصر، 

نقػػاذ مػػا يمكػػف إنقػػاذه. مجمػػة الميػػاه، مقػػاؿ، كميػػة 2006فػػرج اهلل، كليػػد ) - (. الػػكعي المػػائي كا 
 2008/  4/  21جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاج، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،

.http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=1181:00  
21/4/2008.1:00PM. PM. 

ة لتنميةةة بعةةض فاعميةةة وحةةدة مقترحةةة فةةي الدراسةةات الجتماعيةة(. 2006فػػرج اهلل، كليػػد ) -
. رسػػالة ماجسػػتير، المفةةاىيم المائيةةة والةةوعي المةةائي لةةدى تالميةةذ الصةةف األول اإلعةةدادي

 جامعة سكىاج، كمية التربية، مصر.
. دار الكتػاب التربيةالمائية: بعةد جديةد فةي الدراسةات الجتماعيةة(. 2009فرج اهلل، كليػد ) -

 المصرية: القاىرة، مصر.
الطبعػة الثانيػة، دار . ية المائية ومناىج الدراسات الجتماعيةالترب(.2010فرج اهلل، كليػد ) -

 سكؽ، مصر.:دالعمـ كانيماف لمنشر كالتكزي 
فاعمية برنامج مقترح في الجارافيا قائم عم  البنائية الجتماعية (. 2011فرج اهلل، كليػد ) -

لةدى الطةالب  باستخدام الةتعمم الخمةيط وتنميةة ميةارات التربيةة المائيةة والمعتقةدات البيئيةة
 رسالة دكتكراه، جامعة سكىاج، كمية التربية، مصر. المعممين بكمية التربية0

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite
http://www.irrigation.gov,sy/index.php?d=156
http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=118
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، مقػػػاؿ، كميػػػة مجمةةةة الميةةةاه(. التربيػػػة المائيػػػة: كاجػػػب كمسػػػئكلية. 2006فػػػرج اهلل، كليػػػد. ) -
. 2008/  4/  21التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاج، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، 

http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=11812:  
53 PM.  

 ، الككيت.1716، العدد مجمة المجتمع(. الكعي. 2006القحطاني، مسفر. ) -
 القرآف الكريـ  -
 . دار الفكر: عماف. طرق تدريس الدراسات الجتماعية(. 2007قطاكم، محمد ) -
(. تػػأثير التػػدريس بالكسػػائط المتعػػددة عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي لمعمػػـك 2001قنػػديؿ، أحمػػد.)  -

مجمةةةة دراسةةةات فةةةي المنةةةاىج وطةةةرق كالقػػػدرات االبتكاريػػػة كالػػػكعي بتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات. 
 (، جامعة طنطا، مصر.72، )التدريس

محتةةوى منيةةاج الجارافيةةا باآليةةات القرآنيةةة الكونيةةة وأثةةره فةةي  إثةةراء(.2013قنػػكع، مػػريـ ) -
. نميةةة المفةةاىيم الجارافيةةة والتجةةاه نحوىةةا لةةدى طالبةةات الصةةف الخةةامس األساسةةي باةةزةت

 .، غزة، فمسطيفانسالميةاجستير، الجامعة مرسالة 
برنامج مقترح في الدراسةات الجتماعيةة لتنميةة ميةارات الخةرائط (. 2003كامؿ، مجػدم ) -

كمية أسيكط، ، جامعة دكتكراه ممخص رسالة0اإلعداديةوالقدرة المكانية لدى تالميذ المرحمة 
 مصر.التربية، 

. الجػػػزء السػػػاب ، المؤسسػػػة موسةةةوعة السياسةةةة(. 1994الكبػػػالي، عبػػػد الكىػػػاب كآخػػػركف ) -
 العربية لمدراسات كالنشر: بيركت، لبناف.

 ومتصور مقترح إلثراء الميارات الحياتيةة المتضةمنة بمنةاىج العمة(. 2013كمكب، عمػر ) -
رسالة ماجسػتير، الجامعػة  مدى اكتساب طمبة الصف الرابع ليا0لممرحمة األساسية الدنيا و 

 ، غزة، فمسطيف.انسالمية
 ومتصور مقترح إلثراء الميارات الحياتيةة المتضةمنة بمنةاىج العمة(. 2013كمكب، عمػر ) -

رسالة ماجسػتير، الجامعػة  لممرحمة األساسية الدنيا ومدى اكتساب طمبة الصف الرابع ليا0
 سطيف.، غزة، فمانسالمية

(. انطػػار المفيػػكمي المػػائي فػػي كتػػب العمػػكـ بػػالتعميـ العػػاـ بدكلػػة 2005الكنػػدرم، عمػػي.)  -
 (.127، كمية التربية، جامعة األزىر، الجزء الثاني، )مجمة التربيةالككيت. 

. منشػػػكرات القيةةةاس والتقةةةويم فةةةي الةةةتعمم والتعمةةةيم (.2008الكيالنػػػي، عبػػػد اهلل كآخػػػركف ) -
 عماف، األردف. جامعة القدس المفتكحة:

http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=118
http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=118
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 . عالـ الكتب: القاىرة، مصر.المواد الجتماعية وتنمية التفكير(. 1979المقاني، أحمد ) -
 المنةاىج فةي المعرفة: التربوية المصطمحات معجم(. 1996المقاني، أحمد كالجمؿ، عمػي ) -

 : القاىرة، مصر.الكتب عالـ. التدريس وطرق
الطبعػة . ة البيئيةة بةين الحاضةر والمسةتقبلالتربية(. 1999ة )عػ، فار حسف المقاني، أحمد ك  -

 .: القاىرة، مصرعالـ الكتباألكلى، 
بميةةارات تفكيةةر عممةةي عمةة  تحصةةيل  مأثةةر إثةةراء منيةةاج العمةةو (. 1997لمكلػػك، فتحيػػة )ا -

 . رسالة ماجستير، الجامعة انسالمية، غزة، فمسطيف.الطمبة في الصف السابع
. المدرسةةي: أسسةةو وتطبيقاتةةو التربويةةة المةةنيج(. 2001مجػػاكر، محمػػد كالػػديب، فتحػػي ) -

 .دار  القمـ: الككيت
 .المجمد األكؿ، كزارة التربية كالتعميـ: مصر.المعجم الوجيز(.1994)مجم  المغة العربية  -
 مصر.، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة .المعجم الوسيط(. 2004مجم  المغة العربية ) -
كزارة مقػػاؿ، ، مجمةةة الةةوعي اإلسةةالمي. (.المػػاء مػػف منظػػكر إسػػالمي2010محمػػد، ليمػػى.)  -

األكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئكف انسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية، الككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت، العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
532.

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=703&issue=464 
. الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة معجةةةم العمةةةوم الجتماعيةةةة(. 1975مػػػدككر، إبػػػراىيـ كآخػػػركف ) -

 لمكتاب: القاىرة، مصر.
. دار الفكػػر العربػػي: القػػاىرة، أسسةةيا وتطبيقاتيةةا: منةةاىج التربيةةة(. 2001مػػدككر، عمػػي ) -

 مصر.
، مجمةةةةة الفيصةةةةل(.التمفػػػػاز كتنشػػػػئة األطفػػػػاؿ فػػػػي المجتمػػػػ  المسػػػػمـ.1977مرسػػػػي، محمػػػػد ) -

 المممكة العربية السعكدية، نكفمبر.(، 253)
ار . دالمنةةةاىج الدراسةةةية: عناصةةةرىا وتطبيقاتيةةةا(. 2000مرعػػي، تكفيػػػؽ كالحيمػػة، محمػػػد ) -

 المري  لمنشر: الرياض، السعكدية.
دار الطبعػة األكلػى، . إسةالمية: رؤيةة اإلبةداعمقدمة في مةنيج (. 1993زبدم، زىيػر )مال -

 الكفاء: المنصكرة، مصر.
، مركز معالجة الكثائؽ مناىج البحث الجارافي0 (. 1994) فتحيمصيمحي،  -  .شبيف الكـك
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وم يةةجارافيةةا لتحقيةةق بعةةض أبعةةاد مففاعميةةة وحةةدة مقترحةةة فةةي ال.(2003معػػاذ، أسػػماء ) -
جامعػة عػيف شػمس، رسػالة ماجسػتير،  حقوق اإلنسةان لةدى طةالب الصةف األول الثةانوي0

  / :Com / index. php/.www.alnodomhttp .القاىرة، مصر   
بكميات التربية مستوى الوعي المائي لدى الطمبة معممي العموم (. 2010معركؼ، مكفؽ ) -

رسػػػػالة ماجسػػػػتير منشػػػػكرة، الجامعػػػػة انسػػػػالمية، غػػػػزة،  فةةةةي الجامعةةةةات الفمسةةةةطينية باةةةةزة0
 فمسطيف.

(. كاقػػ  التكعيػة بترشػػيد اسػتيالؾ الميػػاه فػي مقػػررات التربيػػة 2003المقبػكؿ، عبػػد الػرحمف. ) -
لمميةاه: مةؤتمر الخمةيج السةادس الكطنية بمدارس التعمػيـ العػاـ بالمممكػة العربيػة السػعكدية. 
، كزارة المعػارؼ، اندارة العامػة الماء في دول مجمس التعاون من أجل التنميةة المسةتدامة

 . 2003لمتعميـ بمنطقة الباحة، المممكة العربية السعكدية، الرياض، قسـ البحكث التربكية، 
. الطبعػػػة األكلػػػى، دار منةةةاىج البحةةةث فةةةي التربيةةةة وعمةةةم الةةةنفس(. 2000ممحػػـ، سػػػامي ) -

 لمنشر كالتكزي : عماف، األردف.المسيرة 
. مػػؤتمر القمػػة العػػالمي لمتنميػػة إدارة الطمةةب عمةة  الميةةاه(. 2002األمػػـ المتحػػدة )منظمػػة  -

 أيمكؿ / سبتمبر. 4 –آب / أغسطس 26المستدامة. جكىانستبرع، 
. تقريػر األمػـ الماء من أجل الناس، الماء من أجةل الحيةاة(.2003األمـ المتحدة )منظمة  -

 ؿ تنمية مياه العالـ، اليكنسكك، برنامج تقييـ مياه العالـ.المتحدة حك 
اإلحصةاء التربةوي: تطبيقةات باسةتخدام الةرزم (. 2009المنيزؿ، عبد اهلل كغرايبػو، عػايش ) -

 دار المسيرة لمنشر كالتكزي : عماف، األردف. اإلحصائية لمعموم الجتماعية0
نيمنػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر :بيػػػركت، . دار مفةةةي الجارافيةةةة البشةةةرية(. 1988منيمنػػػة، سػػػارة ) -

 لبناف. 
 . مكتبة األنكار: دمشؽ، سكريا.فمسفة الجارافية (.1980مكسى، عمي ) -
إثةةراء محتةةوى مقةةرر التكنولوجيةةا لمصةةف السةةابع األساسةةي فةةي (. 2007النػػادم، عائػػدة ) -
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 الم ح 

 (1) رقمممحق 
 قائمة أىداف التربية المائية في صورتيا األولية

 غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة -الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مٌة 
 

 عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 كلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  وطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌ قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 

 تحكيم قائمة أىداف
 .لللللللللللللللللللللللللللللللللل    حفظو اهللة السيد/  

 :وبعد، السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
" لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس بعنػكاف: ، تقـك الباحثة بلعداد دراسة كصفية كتجريبية

لةةدى طالبةةات الصةةف التاسةةع  وأثرىةةا فةةي تنميةةة الةةوعي المةةائي اىةةداف التربيةةة المائيةةةبيةةا إثةةراء وحةةدة فةةي الجاراف
كيتطمػػب ذلػػؾ إعػػداد قائمػػة بأىػػداؼ التربيػػة المائيػػة الكاجػػب تكافرىػػا فػػي محتػػكل منيػػاج الجغرافيػػا لمصػػؼ ، األساسةةي"

 .التاس  األساسي

يف أيػػديكـ ىػػذه األداة التػػي تتضػػمف فػػلف الباحثػػة تضػػ  بػػ، كنظػػرا لمػػا تتمتعػػكف بػػو مػػف خبػػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ
بغػرض الكصػكؿ إلػى نتػائج ، ببعض أىداؼ التربية المائية التي تـ تحديدىا بالرجكع إلػى األدبيػات كالدراسػات السػابقة

 ث:لذا تأمؿ الباحثة مف سيادتكـ التفضؿ بتحكيـ القائمة كذلؾ مف حي، دقيقة تحقؽ أىداؼ الدراسة

 .كضعت فيو مدل انتماء كؿ فقرة لممجاؿ الذم -

 .مدل صحة صياغة فقرات القائمة -

 .مدل تغطية فقرات القائمة ألىداؼ التربية المائية -

 إضافة كحذؼ ما تركنو مناسبا في التحكيـ.  -
 .لللللللللللللللللللللللل: مكاف العمؿ            لللللللللللللللللللللللللللللل.      : االسـ

 .لللللللللللللللللللللللل: التخصص                   .لللللللللللللللللللللللل: الدرجة العممية

 0وتفضموا بقبول فائق الشكر والتقدير

 الباحثة

 تياني خميؿ حسكنة  

  



    
 

193 

 

 الم ح 

 قائمة أىداف التربية المائية

 األىداف م
 الصياغة مدى مناسبة اليدف

 التعديل المقترح
غير  مناسب

غير  واضحة مناسب
 واضحة

 مجال المعرفيال: المجال األول
الحقػػػػػائؽ كالمفػػػػػاىيـ كالتعميمػػػػػات يميػػػػػز  1

 .المتصمة بالمكارد المائية
     

فسػػػػر أىميػػػػة الميػػػػاه بالنسػػػػبة لمكائنػػػػات ي 2
 الحية. 

     

بيف العالقة القائمة بيف المكارد المائية ي 3
 كالمكارد البيئية األخرل.

     

      .صنؼ مصادر المياهي 4
      .المائية ناقش مقكمات الثركاتي 5

حمػػػػؿ مقكمػػػػات التػػػػكازف الطبيعػػػػي فػػػػي ي 6
 .البيئة المائية

     

سػػػتنتج أىػػػـ المشػػػكالت التػػػي تتعػػػرض ي 7
 .ليا المياه

     

قتػػػػػػػرح الحمػػػػػػػػكؿ المناسػػػػػػػػبة لمشػػػػػػػػكالت ي 8
 المياه. 

     

خػػػص ا ثػػػار الخطػػػرة لمتمػػػكث المػػػائي يم 9
 .عمى الفرد كالمجتم 

     

رد المائيػػػة كضػػػ  أسػػػاليب حمايػػػة المػػػكاي 10
 .مف التمكث

     

عطػػػػػػي أمثمػػػػػػػة عمػػػػػػى أسػػػػػػػاليب ترشػػػػػػػيد ي 11
 .استيالؾ المكارد المائية

     

قيـ القرارات التي يتخذىا صناع القرار ي 12
 .بخصكص المكارد المائية كمشكالتيا

     

 النفعالي () المجال الوجداني: المجال الثاني

      .ككف اتجاىا مرغكبا فيو نحك المياهي 1
      .نمي ميكليا كاىتماماتيا نحك المياهي 2
      .ؤمف بالقيـ المرغكب بيا نحك المياهي 3
     نمػػػي شػػػػعكرىا بالمسػػػػئكلية نحػػػػك البيئػػػػة ي 4



    
 

194 

 

 الم ح 

 األىداف م
 الصياغة مدى مناسبة اليدف

 التعديل المقترح
غير  مناسب

غير  واضحة مناسب
 واضحة

 .المائية
      .تطكع في حماية البيئة المائيةي 5
ثػػػػػؽ بقػػػػػدراتيا فػػػػػي كضػػػػػ  المقترحػػػػػات ي 6

 .لمشكالت المياه
     

ؤسسػػػػػات فػػػػػي قػػػػػدر جيػػػػػكد الػػػػػدكؿ كالمي 7
 .الحفاظ عمى المياه

     

عظػػػػػـ فكػػػػػرة حمايػػػػػة الميػػػػػاه مػػػػػف أجػػػػػؿ ي 8
 .أجياؿ المستقبؿ

     

 المياري () المجال النفسحركي: المجال الثالث

الحػػػػظ الظػػػػكاىر كالمػػػػكارد المائيػػػػة فػػػػي ي 1
 .البيئة التي تعيش فييا

     

فسػػػػػر مشػػػػػكالت المػػػػػكارد المائيػػػػػة فػػػػػي ي 2
 .البيئة التي تعيش فييا

     

سػػػػتقرأ الحقػػػػائؽ كتخػػػػرج منيػػػػا بمفػػػػاىيـ ي 3
كتعميمػػػػات تسػػػػيـ فػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكالت 

 المائية 

     

صػػػنؼ المعمكمػػػات التػػػي تجمعيػػػا عػػػف ي 4
 البيئة المائية.

     

حػػػؿ المشػػػػكالت التػػػػي قػػػػد تحػػػػدث فػػػػي ي 5
 .البيئة المائية

     

ضػػػػيؼ قػػػػرارات جديػػػػدة كمفيػػػػدة لتنميػػػػة ي 6
 البيئة المائية 

     

خػػػػريف فػػػػي ترشػػػػيد اسػػػػتيالؾ شػػػػارؾ ا ي 7
 .المكارد المائية

     

طبػؽ كسػائؿ الكقايػػة الالزمػة لمحػد مػػف ي 8
 .تمكث المياه

     

صػػمـ أدكات يدكيػػػة لمقاكمػػة الممكثػػػات ي 9
 المائية.

     

بتكػػػر طرقػػػا لحفػػػظ كحمايػػػة الميػػػاه مػػػف ي 10
 .اليدر كالتمكث
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 ( 2) ممحق رقم
 تربية المائيةأعضاء لجنة تحكيم قائمة أىداف ال

 مكان العمل المؤىل العممي السم م

عبػػػػػػػػد المعطػػػػػػػػى رمضػػػػػػػػاف  1
 األغا

دكتػػكراه فػػي المنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس 
 االجتماعيات

 الجامعة انسالمية

 الجامعة انسالمية دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس صالح أحمد الناقة 2
 الميةالجامعة انس دكتكراه في الجغرافيا نعيـ سمماف باركد 3
 الجامعة انسالمية دكتكراه في الجغرافيا كامؿ سالـ أبك ظاىر 4
 الجامعة انسالمية دكتكراه في الجغرافيا صبرم محمد حمداف 5
كمػػػػػػاؿ عبػػػػػػػد الحميػػػػػػػد أبػػػػػػػك  6

 صفية
دكتكراه في العمػـك التربكيػة كأسػاليب 

 تدريس الفيزياء
 جامعة األمة

 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة رؽ التدريسدكتكراه في المناىج كط محمد حسف أبك بكر 7
 ب() مدرسة ذككر الرماؿ انعدادية ماجستير تاري  إبراىيـ محمد نعمة اهلل 8
د( ) مدرسػػػػػة أسػػػػػماء انبتدائيػػػػػة المشػػػػػتركة ماجستير مناىج كطرؽ تدريس يحيي عبد الحي زقكت 9

 لمالجئيف
 - ماجستير مناىج كطرؽ تدريس أحالـ محمد الفتعاكم 10
ماجسػػػػػػتير منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ تػػػػػػدريس  إيماف عبد المطيؼ 11

 اجتماعيات
( ج) مدرسػػػػػػة بنػػػػػػات الشػػػػػػاطئ انعداديػػػػػػة

 لمالجئات
 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة لغة عربية -دبمـك عاـ تربية جماؿ محمد النحاؿ 12
 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة آداب كتربية جغرافيا معيف محمكد العطار 13
 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة لغة عربية –دبمـك خاص عالي  عبد العزيز إسماعيؿ ىنا 14
دبمػػػـك خػػػاص عػػػالي منػػػاىج كطػػػرؽ  محمكد حسف المدىكف 15

 تدريس
 مدرسة ذككر غزة الجديدة انعدادية )أ (

 ب () مدرسة المعتصـ باهلل كيمياء –دبمـك خاص عالي   بياء عمي فكدة 16
مديريػػػػػة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ التابعػػػػػة لككالػػػػػة  ماجستير أصكؿ تربية الفتاح أبك شممةكامؿ عبد  17

 الكسطى –الغكث الدكلية 
 الكسطى –مديرية التربية كالتعميـ  بكالكريكس جغرافية أيمف عمي فكدة 18
 ب() مدرسة ذككر الرماؿ انعدادية بكالكريكس جغرافيا محمد حسف ماضي 19
ج( ) مدرسػػػػػػة بنػػػػػػات الشػػػػػػاطئ انعداديػػػػػػة بكالكريكس دراسات اجتماعية ريفبسمة مكسى أبك العم 20

 لمالجئات
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 ( 3) ممحق رقم
 في صورتيا النيائيةقائمة أىداف التربية المائية 

 المستويات الفرعية المجالت الرئيسية

رفي
لمع
ؿ ا
مجا

ال
 

      .بمغتو االخاصة الماء فسر مفيـكي .1
      .يصؼ التركيب الكيميائي لمماء .2
 يرسـ شكالن تكضيحيان لمتركيب الكيميائي لمماء . .3
      .يبيف حاالت الماء .4
 يجم  صكران عف حاالت الماء الثالثة  .5
      .يناقش خصائص الماء .6
 يكتب تقريران عف حاالت الماء . .7
 يحدد مجاؿ الدكرة المائية . .8
 يفسر مفيـك الدكرة المائية بمغتو الخاصة . .9

      .كرة الماء في الطبيعةدظاىرة يشرح  .10
 يرسـ شكالن تكضيحيان لعممية الدكرة المائية . .11
 يستكشؼ معكقات الدكرة المائية في الطبيعة . .12
 يفسر أىمية دكرة الماء في الطبيعة . .13
     .يذكر نسبة الماء في الكرة األرضية .14
 يعرؼ مفيـك المكارد المائية . .15
  يعدد مصادر الماء. .16
 ية األمطار في البيئة .يمخص أىم .17
 يصنؼ أشكاؿ المياه الجكفية . .18
 يفسر أىمية المياه الجكفية في البيئة . .19
 يقارف بيف أنكاع المياه السطحية . .20
 عمى خريطة الكطف العربي المحيطات كالبحار .يحدد  .21
 يكق  عمى خريطة الكطف العربي البحيرات كالخمجاف . .22
 األنيار كاألكدية . يحدد عمى خريطة الكطف العربي .23
 يعمؿ أىمية المياه السطحية في الدكلة . .24
 يصمـ خرائط مجسمة لمصادر مياه الكطف العربي . .25
      .يفسر أىمية الماء في الحياة .26
 يكتب تقريران عف الحضارات اننسانية التي قامت عمى ضفاؼ األنيار . .27
      .يكض  أكجو استعماالت الماء .28
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 المستويات الفرعية المجالت الرئيسية
 ة الكطف العربي أىـ المكانئ البحرية .يكق  عمى خريط .29
    .يجم  أىـ التحديات التي تكاجو مستقبؿ الماء .30
    .يستنتج كمية العجز كالفاقد في المكارد المائية .31
 يربط بيف زيادة السكاف كنقص نصيب الفرد مف الماء. .32
 يميز بيف االستخدامات الرشيدة كغير الرشيدة لمماء . .33
 مترتبة عمى انسراؼ في استخداـ الماء .يستنتج ا ثار ال .34
      يعرؼ تمم  الماء. .35
      يستنبط عكامؿ تمم  الماء. .36
      يعرؼ التمكث المائي. .37
 الطبيعي كالصناعي لمماء .يقارف بيف التمكث  .38
      .يصنؼ أقساـ التمكث المائي .39
 يعدد مصادر ممكثات الماء . .40
    ئية لمتمكث.يفسر أسباب تعرض المكارد الما .41
   يحدد العالقة بيف السمككيات الخاطئة كتمكث الماء. .42
 يمخص آثار التمكث المائي عمى الفرد كالمجتم . .43
 يسمي األمراض الناجمة عف تمكث الماء . .44
    يكق  عمى الخريطة النزاعات الحدكدية عمى المكارد المائية . .45
   تحدث في بيئتو . يكتب تقريران عف المشكالت المائية التي قد .46
 يعدد طرؽ حماية المكارد المائية  .47
    يقترح الحمكؿ المناسبة لمشكمة نقص الماء. .48
    يعطي أمثمة عمى أساليب ترشيد استيالؾ الماء. .49
 يبيف مكقؼ انسالـ مف قضايا الماء . .50
 يطبؽ أساليب ترشيد استيالؾ الماء في بيئتو . .51
 دكلية في المكارد المائية .يعطي أمثمة لبعض التجارب ال .52
 يكق  السدكد عمى الخرائط الصماء . .53
    يقترح الحمكؿ المناسبة لمشكمة تمم  الماء. .54
 يقارف بيف طرؽ تحمية المياه المالحة . .55
 يصمـ مجسمان  لة تحمية المياه المالحة . .56
 يقترح كسائؿ الكقاية مف مشكمة تمكث الماء . .57
      التمكث المائي . يطبؽ كسائؿ الكقاية مف .58
   يض  خطة لمكاجية األطماع الخارجية لممكارد المائية. .59
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 المستويات الفرعية المجالت الرئيسية
  يبدم برأيو تجاه القرارات التي يتخذىا صناع القرار بخصكص المكارد المائية.  .60

اني
كجد

ؿ ال
مجا

ال
 

     يقدر عظمة الخالؽ في كجكد الماء. .1
     يؤمف بأىمية الماء لمكائنات الحية. .2
      ىا مرغكبا فيو نحك الماء.يككف اتجا .3
      ينمي ميكلو نحك الماء. .4
      ينمي اىتماماتو نحك الماء. .5
      يؤمف بالقيـ المرغكب بيا نحك الماء. .6
     ينمي شعكره بالمسئكلية نحك المكارد المائية. .7
      يشارؾ في حماية المكارد المائية. .8
  منيا الماء.يشارؾ في حؿ المشكالت التي تعاني  .9

    ينظـ حكارا حكؿ إيجابيات ترشيد استيالؾ المياه. .10
    يثؽ بقدراتو في كض  المقترحات لمشكمة  تمم  الماء. .11
    يثؽ بقدراتو في كض  المقترحات لمشكمة تمكث الماء. .12
     يثمف جيكد الدكؿ في الحفاظ عمى الماء.  .13
     ائية.يؤمف بدكر المؤسسات في تنمية المكارد الم .14
  يعظـ فكرة حماية الماء مف أجؿ أجياؿ المستقبؿ. .15
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      يزكر بعض مصادر الماء في بيئتو.  .1
      يكق  األنيار عمى الخرائط الصماء. .2
     يحدد البحار كالمحيطات عمى الخرائط الصماء. .3
      يصمـ خرائط مجسمة لمصادر الماء. .4
    يكتب تقريرا عف المشكالت المائية التي تحدث في بيئتو. .5
     يطبؽ أساليب ترشيد استيالؾ الماء في بيئتو. .6
     يقترح قرارات جديدة لتنمية المكرد المائية.  .7
      يقترح قرارات مفيدة لتنمية المكارد المائية. .8
   يشارؾ في إعداد مجالت حائط تتعمؽ بقضايا الماء. .9

      د مطكيات حكؿ أىمية الماء.يع .10
    يشارؾ في ندكات عممية حكؿ الماء كقضاياه كمشكالتو.  .11
   يستخدـ بعض األدكات كاألجيزة العممية الخاصة بالماء بدقة. .12
     يصمـ نماذج مجسمة لمحطة تحمية الماء. .13
      يصمـ نماذج مجسمة لمسدكد. .14



    
 

199 

 

 الم ح 

 المستويات الفرعية المجالت الرئيسية
     الصماء. يحدد المشركعات المائية عمى الخرائط .15
     يصمـ أدكات يدكية لمقاكمة الممكثات المائية. .16
     يشارؾ ا خريف في ترشيد استيالؾ الماء. .17
  يطبؽ كسائؿ الكقاية الالزمة لمحد مف تمكث الماء. .18
     يبتكر طرقا لحماية الماء مف اليدر كانسراؼ. .19
      يبتكر طرقا لحماية الماء مف التمكث. .20
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 ( 4) ممحق رقم
من كتاب الجارافيا لمصف أداة تحميل محتوى وحدة مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمائية 

 التاسع األساسي

 : تحديد اليدف من التحميل .1

تيػػدؼ عمميػػة تحميػػؿ المحتػػكل إلػػػى تحديػػد أىػػداؼ التربيػػة المائيػػػة المتضػػمنة كحػػدة مصػػادر الطاقػػػة 
 .كمعرفة مدل تركيز الكحدة عمييا كرصد تكرارىا، كالثركة المعدنية كالمائية

 : تحديد عينة التحميل .2

فػي كتػاب ( الكحػدة الخامسػة) تمثمت عينة التحميؿ في كحدة مصادر الطاقة كالثركة المعدنيػة كالمائيػة
 .الجغرافيا المقرر عمى طمبة الصؼ التاس  األساسي بفمسطيف

 : تحديد فئات التحميل .3

ائمػة أىػداؼ التربيػة المائيػة الكاجػب تضػمينيا فػي كحػدة مصػادر الطاقػة لما كاف التحميؿ فػي ضػكء ق
لػذا تعػد ، كالثركة المعدنية كالمائية في مادة الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي كالتػي تػـ إعػداده مسػبقان 

 .ىذه األىداؼ ىي الفئات التي يتـ التحميؿ في ضكئيا

 :تحديد وحدة التحميل .4

، كر الذم تدكر حكلو فقرات المحتكل كمحاكر القائمػة ككحػدة التحميػؿالمح –كقد اتخذت كحدة الفقرة 
 .كذلؾ باعتبارىا أنسب كأفضؿ الكحدات تحقيقا ليدؼ الدراسة

 :تحديد وحدة التسجيل .5

الكحدة الخامسة التي يظير مف خالليػا تكػرار أىػداؼ التربيػة المائيػة الرئيسػية كالفرعيػة المػراد تحميػؿ 
 .المحتكل في ضكئيا

 :ممية التحميلضوابط ع .6

 .تـ التحميؿ ضمف إطار المحتكل -

تػػـ التحميػػؿ فػػي ضػػكء قائمػػة أىػػداؼ التربيػػة المائيػػة الكاجػػب تضػػمينيا فػػي الكحػػدة الخامسػػة فػػي مػػادة  -
 .الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي
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اشػػتمؿ التحميػػؿ الكحػػدة الخامسػػػة ة مصػػادر الطاقػػة كالثػػركة المعدنيػػػة كالمائيػػة ة مػػف كتػػاب الجغرافيػػػا  -
 .التاس  األساسيلمصؼ 

 .اشتمؿ عمى أسئمة التقكيـ كاألنشطة في نياية كؿ درس -

 .اشتمؿ عمى الصكر كالخرائط المكجكدة في الكحدة -

 .تـ استخداـ االستمارة المعدة لرصد النتائج كتكرار كؿ كحدة كفئة تحميؿ -

 : خطوات عممية التحميل 70

راءتيا جيدان لتحديد أىػداؼ التربيػة كق، تـ تحديد الصفحات التي خصصت لعممية التحميؿ في الكتاب -
 .المائية التي تضمنتيا الكحدة

 .بحيث تشمؿ كؿ فقرة أك عدة فقرات صغيرة فكرة كاحدة، تقسيـ كؿ صفحة إلى عدد مف الفقرات -

 .تصنيؼ كؿ فقرة بالصفحة إلى إحدل فئات التحميؿ المحددة بأداة تحميؿ المحتكل المذككرة -

كذلػػؾ ، كتكراراتيػػا فػػي كػػؿ فئػػة مػػف فئػػات التحميػػؿ، ؼ فػػي القائمػػةحسػػاب عػػدد انشػػارات إلػػى األىػػدا -
تحميػػؿ محتػػكل الكحػػدة الخامسػػة ة مصػػادر الطاقػػة كالثػػركة المعدنيػػة الػػذم يبػػيف حسػػب الجػػدكؿ التػػالي 

 .كالمائية ة في ضكء قائمة أىداؼ التربية المائية

النسبة  التكرار األىداف ـ
 المئوية

  المجال المعرفي: المجال األول

 - -    .بمغتو االخاصة الماء فسر مفيـكي  .1
 - -    يصؼ التركيب الكيميائي لمماء.  .2
 - - يرسـ شكالن تكضيحيان لمتركيب الكيميائي لمماء .  .3
 - -      يبيف حاالت الماء.  .4
 - - يجم  صكران عف حاالت الماء الثالثة   .5
 - -     يناقش خصائص الماء.  .6
 - - اء .يكتب تقريران عف حاالت الم  .7
 - - يحدد مجاؿ الدكرة المائية .  .8
 - - يفسر مفيـك الدكرة المائية بمغتو الخاصة .  .9
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النسبة  التكرار األىداف ـ
 المئوية

 - -    دكرة الماء في الطبيعة.ظاىرة يشرح   .10
 - - يرسـ شكالن تكضيحيان لعممية الدكرة المائية .  .11
 - - يستكشؼ معكقات الدكرة المائية في الطبيعة .  .12
 - - الطبيعة . يفسر أىمية دكرة الماء في  .13
 - -    يذكر نسبة الماء في الكرة األرضية.  .14
 - - يعرؼ مفيـك المكارد المائية .  .15
 %8 /  يعدد مصادر الماء.  .16
 %8 / يمخص أىمية األمطار في البيئة .  .17
 - - يصنؼ أشكاؿ المياه الجكفية .  .18
 %8 / يفسر أىمية المياه الجكفية في البيئة .  .19
 - - مياه السطحية .يقارف بيف أنكاع ال  .20
 - - يحدد عمى خريطة الكطف العربي المحيطات كالبحار .  .21
 - - يكق  عمى خريطة الكطف العربي البحيرات كالخمجاف .  .22
 %8 / يحدد عمى خريطة الكطف العربي األنيار كاألكدية .  .23
 %8 / يعمؿ أىمية المياه السطحية في الدكلة .  .24
 - - الكطف العربي .يصمـ خرائط مجسمة لمصادر مياه   .25
    يفسر أىمية الماء في الحياة.  .26

  
// 18% 

يكتػػػب تقريػػػران عػػػف الحضػػػارات اننسػػػانية التػػػي قامػػػت عمػػػى ضػػػفاؼ   .27
 األنيار .

- - 

   يكض  أكجو استعماالت الماء.  .28
   

/// 26% 

 - - يكق  عمى خريطة الكطف العربي أىـ المكانئ البحرية .  .29
 - -   اجو مستقبؿ الماء.يجم  أىـ التحديات التي تك   .30
 - -  يستنتج كمية العجز كالفاقد في المكارد المائية.  .31
 %8 / يربط بيف زيادة السكاف كنقص نصيب الفرد مف الماء.  .32
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النسبة  التكرار األىداف ـ
 المئوية

 - - يميز بيف االستخدامات الرشيدة كغير الرشيدة لمماء .  .33
 - - يستنتج ا ثار المترتبة عمى انسراؼ في استخداـ الماء .  .34
 - -      مم  الماء.يعرؼ ت  .35
 %8 /     يستنبط عكامؿ تمم  الماء.  .36
 - -     يعرؼ التمكث المائي.  .37
 - - يقارف بيف التمكث الطبيعي كالصناعي لمماء .  .38
 - -     .يصنؼ أقساـ التمكث المائي  .39
 - - يعدد مصادر ممكثات الماء .  .40
 - -   تعرض المكارد المائية لمتمكث. يفسر أسباب  .41
 - -  السمككيات الخاطئة كتمكث الماء.العالقة بيف  يحدد  .42
 - - . يمخص آثار التمكث المائي عمى الفرد كالمجتم   .43
 - - .يسمي األمراض الناجمة عف تمكث الماء   .44
 - - .ات الحدكدية عمى المكارد المائيةيكق  عمى الخريطة النزاع  .45
 - - بيئتو .ت المائية التي قد تحدث في يكتب تقريران عف المشكال  .46
 - - .يعدد طرؽ حماية المكارد المائية   .47
 - - كؿ المناسبة لمشكمة نقص الماء.يقترح الحم  .48
 - -   ى أساليب ترشيد استيالؾ الماء.يعطي أمثمة عم  .49
 - - يبيف مكقؼ انسالـ مف قضايا الماء .  .50
 - - يطبؽ أساليب ترشيد استيالؾ الماء في بيئتو .  .51
 - - التجارب الدكلية في المكارد المائية .يعطي أمثمة لبعض   .52
 - - يكق  السدكد عمى الخرائط الصماء .  .53
 - -   ؿ المناسبة لمشكمة تمم  الماء.يقترح الحمك   .54
 - - يقارف بيف طرؽ تحمية المياه المالحة .  .55
 - - يصمـ مجسمان  لة تحمية المياه المالحة .  .56



    
 

214 

 

 الم ح 

النسبة  التكرار األىداف ـ
 المئوية

 - - ماء .يقترح كسائؿ الكقاية مف مشكمة تمكث ال  .57
 - -   يطبؽ كسائؿ الكقاية مف التمكث المائي .  .58
 - - طماع الخارجية لممكارد المائية.يض  خطة لمكاجية األ  .59
يبػػػدم برأيػػػو تجػػػاه القػػػرارات التػػػي يتخػػػذىا صػػػناع القػػػرار بخصػػػكص   .60

  المكارد المائية. 
- - 

 %..1 12 المجموع
  النفعالي () المجال الوجداني: المجال الثاني

 %30 // .يقدر عظمة الخالؽ في كجكد الماء  .1
 %14 / يؤمف بأىمية الماء لمكائنات الحية.  .2
 %14 / .يككف اتجاىا مرغكبا فيو نحك الماء  .3
 %14 / .ينمي ميكلو نحك الماء  .4
 %14 / ينمي اىتماماتو نحك الماء.  .5
 %14 / يؤمف بالقيـ المرغكب بيا نحك الماء.  .6
 - - .حك المكارد المائيةينمي شعكره بالمسئكلية ن  .7
 - - .يشارؾ في حماية المكارد المائية  .8
 - - .يشارؾ في حؿ المشكالت التي تعاني منيا الماء  .9

 - - .ينظـ حكارا حكؿ إيجابيات ترشيد استيالؾ المياه  .10
 - - .يثؽ بقدراتو في كض  المقترحات لمشكمة  تمم  الماء  .11
 - - .تمكث الماء يثؽ بقدراتو في كض  المقترحات لمشكمة  .12
 - - يثمف جيكد الدكؿ في الحفاظ عمى الماء.   .13
 - - .يؤمف بدكر المؤسسات في تنمية المكارد المائية  .14
 - - .يعظـ فكرة حماية الماء مف أجؿ أجياؿ المستقبؿ  .15

 %..1 7 المجموع
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النسبة  التكرار األىداف ـ
 المئوية

  (المياري) المجال النفسحركي: المجال الثالث
 - - يزكر بعض مصادر الماء في بيئتو.   .1
 %100 / .يكق  األنيار عمى الخرائط الصماء  .2
 - - .يحدد البحار كالمحيطات عمى الخرائط الصماء  .3
 - - .يصمـ خرائط مجسمة لمصادر الماء  .4
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 ( 5) ممحق رقم
رائية واختبار الجوانب المعرفية لمادة اإلثوا ألداة تحميل المحتوى أعضاء السادة المحكمين

 0ومقياس الجوانب الوجدانية لموعي المائي

 مكان العمل المؤىل العممي السم م

دكتػػػػػػكراه فػػػػػػي المنػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ تػػػػػػدريس  عبد المعطى رمضاف األغا 1
 االجتماعيات

 الجامعة انسالمية

دكتػػػػػػكراه فػػػػػػي المنػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ تػػػػػػدريس  فتحية صبحي المكلك 2
 العمـك 

 انسالميةالجامعة 

دكتكراه في المناىج كطػرؽ تػدريس المغػة  محمد شحادة زقكت  3
 العربية 

 الجامعة انسالمية 

 الجامعة انسالمية دكتكراه في الجغرافيا نعيـ سمماف باركد 4
 الجامعة انسالمية دكتكراه في الجغرافيا كامؿ سالـ أبك ظاىر 5
 جامعة انسالميةال دكتكراه في الجغرافيا صبرم محمد حمداف 6
كمػػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك  7

 صفية
دكتػػػػػكراه فػػػػػي العمػػػػػـك التربكيػػػػػة كأسػػػػػاليب 

 تدريس الفيزياء
 جامعة األمة

دكتػػػػػػكراه فػػػػػػي المنػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ تػػػػػػدريس  صديقة سميـ حمس  8
 االجتماعيات 

 جامعة األزىر 

ابعػػػػػػػػة مديريػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػيـ الت دكتكراة في أصكؿ التربية  خميس محمد العفيفي  9
 شرؽ غزة –لككالة الغكث الدكلية 

 مدرسػػػة أسػػػماء انبتدائيػػػة المشػػػتركة ماجستير مناىج كطرؽ تدريس يحيي عبد الحي زقكت 10
 د( )

ماجسػػػػػػػػػػػتير منػػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػػرؽ تػػػػػػػػػػػدريس  إيماف عبد المطيؼ 11
 اجتماعيات

 مدرسػػػػػة بنػػػػػات الشػػػػػاطئ انعداديػػػػػة
 ( ج)

 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة ةلغة عربي -دبمـك عاـ تربية جماؿ محمد النحاؿ 12
 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة لغة عربية –دبمـك خاص عالي  عبد العزيز إسماعيؿ ىنا 13
 ب () مدرسة المعتصـ باهلل كيمياء –دبمـك خاص عالي   بياء عمي فكدة 14
مػػػػػػػػيـ التابعػػػػػػػػة مديريػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػة كالتع ماجستير أصكؿ تربية كامؿ عبد الفتاح أبك شممة 15

 الكسطى –لككالة الغكث الدكلية 
 مديرية التربية كالتعميـ غرب غزة آداب كتربية جغرافيا معيف محمكد العطار 16
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 (6) ممحق رقم
 دراسية المثراة باىداف التربية المائيةالوحدة ال
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 رقم الصفحة                                                   المحتوٌــــــات

 

 .........................................................أهداف الوحدة

 

 ................................................  .خصائص الماء: الدرس األول

 

 ........................................دورة الماء فً الطبٌعة: الدرس الثانً

 

 ................................................الموارد المائٌة: الثالث الدرس

 

 ...............................................استخدامات الماء: الدرس الرابع

 

 .....................................مشك ت الموارد المائٌةالدرس الخامس: 

 

 ........................................ د المائٌةحماٌة الموار: الدرس السادس

 

 المراجع..........................................................................    
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 : على أن أن ٌكون قادرا  ، وحدةبعد دراسته لل ٌتوقع من الطالب/ة

 

 األهداف المعرفٌة :

 .مفهوم الماءفسر ٌ -1

 .حاالت الماء ٌبٌن -2

 .خصائص الماء ناقشٌ -3

 .ٌفسر أهمٌة الماء فً الحٌاة -4

 .ٌوضح أوجه استعماالت الماء -5

 ٌذكر نسبة الماء علً الكرة األرضٌة -6

 .ٌعدد مصادر الماء -7

 .ٌذكر بعض المشك ت التً ٌتعرض لها الماء -8

 .ٌقترح الحلول المناسبة للمشك ت المائٌة -9

 ٌة :األهداف الوجدان

 .ٌقدر عظمة الخال  فً وجود الماء -0

 .بالنسبة للكائنات الحٌةالماء ٌإمن بؤهمٌة  -2

 .ٌنمً شعوره بالمسئولٌة نحو الموارد المائٌة -3

 .ٌث  بقدراته فً وضع المقترحات للمشك ت المائٌة -4

 .ٌثمن الجهود التً تبذل فً حماٌة الموارد المائٌة -5

 .رد المائٌة من أجل أجٌال المستقبلٌعظم فكرة حماٌة الموا -6

 

 أهداف الوحدة
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 :(المهارٌة) األهداف النفس حركٌة

 .ٌوقع الموارد المائٌة على خرائط صماء -0

 .ٌحدد المشروعات المائٌة على خرائط صماء -2

 .ٌكتب تقرٌراً عن المشك ت المائٌة التً تحدث فً بٌئته -3

 .ٌصمم نماذج مجسمة آلالت تحلٌة الماء -4

 .خرٌن فً ترشٌد استه ك الماءٌشارك اآل -5

 .زمة للحد من تلوث الماءال ٌطب  وسائل الوقاٌة  -6

 .ٌصمم مطوٌات علمٌة عن قضاٌا الماء -7

 .ٌزور بعض مصادر الماء فً بٌئته -8
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 .العامة للماء خصائصال علىالتعرف                           

 

        :على أن أن ٌكون قادراً  در من الطالب/ة بعد دراسته لل ٌتوقع                 

  .بمغتو الخاصةمفيكـ الماء  فسري       

 .يصؼ التركيب الكيميائي لمماء      

 .يرسـ شكالن تكضيحيان لمتركيب الكيميائي لمماء      

 .يبيف حاالت الماء      

 .يجم  صكران عف حاالت الماء الثالثة      

 .خصائص الماء كض ي      
 .ٌكتب تقرٌراُ عن ممٌزات الماء       

 .ٌقدر عظمة الخال  فً تكوٌن الماء      

 

 .شكل توضٌحً لتركٌب الماء     .مجسم التركٌب الكٌمٌائً للماء المادة اإلثرائٌة.    

 .عٌنات لحاالت الماء الث ثة          .لماء الث ثةصور حاالت ا  
 

 

 .العروض العملٌة        .الخرائط المفاهٌمٌة                       .الستقراءا

 .الحوار والمناقشة           . العصف الذهنً                       . جاالستنتا

 : أهداف الدرس    

الهدف العام  

:

0 

2 

3 

6 

 علٌمٌة :الوسائل الت    

 إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم :

 

 الدرس األول

 خصائص الماء

8 

5 

4 

7 
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 الدرس األول
 خصائص الماء

كوكةب  الماء أسا  الحٌاة ، وسر وجود الكائنات الحٌة من إنسان وحٌةوان ونبةات فةً 

سةورة األرض، كما قال هللا تعالى  " وجعلنا من الماء كل شةًء حةً  أفة  ٌإمنةون" . )

 (.  .3األنبٌاء ، 

 

 

  

 

 

 مفهوم الماء: 
ال لون له وال طعم وال  شفافالماء سائل 

ٌعتبر الماء مركباَ كٌمٌائٌاَ ، ٌتكون إذ  ،رائحة
من اتحاد ذرة أكسجٌن مع ذرتٌن من 
الهٌدروجٌن ، فالقطرة الواحدة تحتوى على 

 ، لذا سمًات ٌئالف ملٌون من هذه الجزآخمسة 
 "أكسٌد الهٌدروجٌن "  .علمٌاَ بـ

 ( H²)( ، فالرمزH²Oوٌرمز للماء بالرمز )

ٌعنً ذرة ( O)ٌعنً ذرتً هٌدروجٌن ، والرمز 

أكسجٌن ، وهذه التركٌبة ال تتغٌر فً حاالت 
 الماء المختلفة.

 

 الماء

 الحالة الصلبة: -0

ٌكون فٌها الماء على شكل جلٌد 

فً المناط  القطبٌة ، أو على 

هٌئة ثل  أبٌض اللون فو  القمم 

الجبلٌة ، وٌوجد على هذه الحالة 

عندما تكون درجة حرارة الماء 

 أقل من الصفر المئوي .

 الحاالت الث ثة للماء

 شكل توضٌحً للتركٌب الكٌمٌائً للماء 

 
 الحالة الصلبة للماء

 

 حاالت الماء:
ٌوجد الماء فً الطبٌعة على 

 ث ث حاالت ، وهً :
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 خصائص الماء : 

 ٌتمٌز الماء بعدة خصائص ، والتً تتمثل فً اآلتً : 
لٌل نتٌجة لوجود الرابطة الماء سائل متعادل كٌمٌائٌاً ، وله قدرة فائقة على مقاومة التح .0

 التساهمٌة داخل جزيء الماء .

 الماء مادة مذٌبة ، حٌث ٌذوب فٌه الكثٌر من األم ح والمواد األخرى . .2

الماء مادة موصلة سٌئة للكهرباء ، إال فً حالة إذابة األم ح والمواد األخرى فٌه ،  .3

 فٌصبح الماء مادة موصلة جٌدة للكهرباء .

ة على التفاعل مع المركبات ، كاتحاده مع أكاسٌد الفلزات مكوناً الماء له قدرة فائق .4

 الهٌدروكسٌدات .

 معدل تؤٌن الماء منخفض جداً ، إذا ما قورن مع المركبات األخرى . .5

 

 

 

 الحالة السائلة : -2

 ،ب  لون ٌكون فٌها الماء سائ ً 

وهً الحالة األكثر شٌوعاً للماء، 

فً المسطحات ـظهر كما ت

 ...ـائٌة من بحـار ومـحـٌطات مــال

ة على هذه الحالوٌوجد  ،وغٌرها 

فً درجات الحرارة ما بٌن الصفر 

 ( .م˚..0الغلٌان)المئوي ودرجة 

 الحالة السائلة للماء

 الحالة الغازٌة: -3

ٌكون فٌها الماء على شكل بخار 

الذي ٌتشكل فً طبقات الغ ف 

الجوي ، وٌكون على هذه الحالة 

 الحالة الغازٌة للماء بدرجات حرارٌة مختلفة .
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 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة للعبارات التالٌة :: السؤال األول

 الرمز الكٌمٌائً للماء  .         

 H²O² -د   HO² -ج  H²O -ب   . HO -أ 
 االسم العلمً للماء .       

 أكسٌد الكربون . -أ
 ثانً أكسٌد الكربون .  -ب
 أكسٌد الهٌدروجٌن . -ج
 أكسٌد النٌتروجٌن . -د

 

 الحالة التً ٌكون فٌها الماء عند انخفاض درجات حرارته إلى أقل من الصفر المئوي.

 لٌ  مما سب  . -الغازٌة .   د -ج السائلة.   -الصلبة.   ب -أ      

 : عداجمٌع  ما ٌلً من خصائص الماء 

 متعادل كٌمٌائً . -أ
  مادة مذٌبة . -ب
 التؤٌن منخفض  . -ج
 حالة صلبة . -د
 

 اجب عن األسئلة التالٌة::  السؤال الثانً
 عرف مفهوم الماء .  - أ

 مّم ٌتركب الماء ؟ موضحاً ذلك بالرسم .  - ب

 فً الطبٌعة ؟أذكر حاالت الماء  - ت

 وضح خصائص الماء .  - ث

 بم تفسر ::  السؤال الثالث

 ٌظهر الماء على شكل الجلٌد فً المناط  القطبٌة ؟    

 

 

 أسئلة التقوٌم الذاتً

0 

3 

 

 نقوم بعمل مجسم للتركٌب الكٌمٌائً للماء . -

 االت الماء الثالثة .نشاهد فٌلما  عن ح -

 اكتب تقرٌرا  عن خصائص الماء . -

 األنشطة

2 

4 
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 الدرس األول 

 

 التعرف على عملٌة الدورة المائٌة ومراحلها .                                                      

ٌتوقةةةةع مةةةةن الطالةةةةب/ة بعةةةةد دراسةةةةته                                                 

 : أن ٌكون قادرا على أن در لل

  ٌحدد مجال الدورة المائٌة .                   
 ٌفسر مفهوم الدورة المائٌة بلغته الخاصة.                 
 دورة الماء فً الطبٌعة . ظاهرة ٌشرح                  

 ٌرسم شك ً توضٌحٌاً لعملٌة الدورة المائٌة .                  

 .قات الدورة المائٌة فً الطبٌعة ٌمع ٌستكشف                  

 ٌفسر أهمٌة دورة الماء فً الطبٌعة .  

 ٌنمً شعوره بالمسئولٌة نحو الماء .                    

 

 

 ً لعملٌة الدورة المائٌة.               المادة اإلثرائٌة.                      شكل توضٌح

 فٌدٌو لعملٌة الدورة المائٌة.

 

 

 .                االستقراء.                 السرد القصصً.الحوار والمناقشة  

 التعلم التعاونً.                    حل المشك ت.           االستنتاج.  

 

 أهداف الدرس:

الهدف العام  

:

1 

2 

3 3

 الوسائل التعلٌمٌة :    

 إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم :

 

 الثانًالدرس 

 دورة الماء فً الطبٌعة

4 

6 

7 

5 
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 الدرس الثاني

 في الطبيعةدورة الماء    
تعتبر دورة الماء فً الطبٌعة وتغٌراته من حالة إلى أخرى من أهةم الظةواهر            

الطبٌعٌةةة التةةً تةةرتبط بتغٌةةر درجةةات الحةةرارة ، ولهةةذه الظةةاهرة دور هةةام فةةً حٌةةاة 

 اإلنسان والحٌوان والنبات.

وتحت مسةتوى  وٌتمثل مجال الدورة المائٌة فً الغ ف المائً للكرة األرضٌة          

 سطح األرض ، وداخل قشرة األرض ، وعلى سطح األرض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الدورة المائٌة: 
الدورة المائٌة عبارة عن عةدة 

ة مسةتمرة لةٌ  عملٌات طبٌعٌ
فالمٌةةةاه لهةةةا بداٌةةةة أو نهاٌةةةة، 

تتبخةةةر مةةةن سةةةطوح كةةةل مةةةن 
والمسةةةةطحات الكتةةةةل القارٌةةةةة 

لٌصةةبح بخةةار المةةاء  المائٌةةة ، 
 ، ومةةةن ثةةةم فةةةً الهةةةواء اً عالقةةة

ٌؤخةةةةذ فةةةةً االرتفةةةةا  خةةةة ل 
الغ ف الجوي ، حتى طبقات 

ٌتعةةةرض لعملٌةةةات التكثٌةةةف ، 
سةةةاقط لتنهمةةةر فةةةً أشةةةكال الت

المختلفةةة علةةى الكتةةل القارٌةةة 
علةى حةد  المائٌةةوالمسطحات 

 سواء .

 

مٌةةع هةةو أحةةد أغلفةةة األرض الةةذي ٌتكةةون مةةن جالغالالالف المالالائً : 

المسةةطحات المائٌةةة العذبةةة والمالحةةة الموجةةودة علةةى سةةطح الكةةرة 

 ار وٌنابٌع وجلٌد .هاألرضٌة ، من محٌطات وبحار وبحٌرات وان
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 معٌقات الدورة المائٌة .

 ٌقوم اإلنسان بعدة عملٌات ٌعٌ  بها هذه الدورة ، مثل : ╝
 إلقاء مٌاه الصرف الصحً فً المجمعات المائٌة . .0

 مضٌة .تلوث الهواء ، الذي ٌسبب فً تكوٌن األمطار الحا .2

 قطع الغابات،الذي ٌإدي إلى انجراف التربة وعدم تغلغل الماء إلى المٌاه الجوفٌة.  .3

 رش األسمدة والمبٌدات الكٌماوٌة التً تنجرف فً النهاٌة إلى المجمعات المائٌة . .4

 الزحف العمرانً الذي ٌقلل من تسرب المٌاه إلى باطن األرض . .5

 

 أهمٌة دورة الماء فً الطبٌعة :

 : من حٌثتفادي المعوقات البشرٌة للدورة المائٌة ، نظراً ألهمٌتها ٌجب   ╝

تعتمد معظم الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة والبشرٌة فةً واحةات الصةحاري  الحٌاة فً الصحاري : -0

علةةى مٌةةاه األمطةةار أو المٌةةاه الجوفٌةةة  التةةً تتجمةةع نتٌجةةة لسةةقوط األمطةةار وتسةةربها فةةً بةةاطن 
 األرض. 

تسةةاعد الةةدورة المائٌةةة فةةً تلطٌةةف درجةةات الحةةرارة ، وخاصةةة فةةً فصةةل  خ :تلطٌالالف المنالالا -2

 الصٌف .

 تساهم األمطار فً تغذٌة مٌاه األنهار . تكوٌن األنهار : -3

 

 

 مائٌة:مراحل عملٌة الدورة ال
تعتبر دورة الماء نقطة انط   ، ولكن لٌ  ل

 أفضل مكان ل نط   منها .المحٌطات 
 : مراحل متتالٌةعدة وتتكون الدورة المائٌة من  ╝

المٌةةةةاه مةةةةن النباتةةةةات عةةةةن طرٌةةةة   تتبخةةةةر.0

 مٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهعملٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةات النةةةةةةةةةةةةةةةةةةتح ، و

المحٌطةةةةات و البحةةةةاراألنهةةةةاروالبحٌرات و

تحةةةت تةةةؤثٌر أشةةةعة الشةةةم  إلةةةى طبقةةةات 

 . ي الغ ف الجو

تكةةةون الغٌةةةوم بعةةةد تكاثفهةةةا التةةةً تةةةدفعها تو.2

سةةةةةةةاقط تتنةةةةةةةو  أوجةةةةةةةه تالرٌةةةةةةةاح ، ثةةةةةةةم 

بحةةةةةةةار األمطةةةةةةةار فةةةةةةةو  المحٌطةةةةةةةات وال

 والمٌاه الجلٌدٌة .والبحٌرات واألنهار

وتتحةةةةرك مٌةةةةاه األنهةةةةار باتجةةةةاه المحٌطةةةةات .3

والبحةةةةار التةةةةً تصةةةةب فٌهةةةةا،وٌبقى الجةةةةزء 

األكبةةةر مةةةن المةةةاء الةةةذي ٌتسةةةرب إلةةةى بةةةاطن 

تةةةرات طوٌلةةةة مكونةةةاً األرض وٌبقةةةى فٌهةةةا لف

"المٌةةةةةاه الجوفٌةةةةةة " التةةةةةً ٌةةةةةتم اسةةةةةتخراجها 

علةةةةةةى سةةةةةةطح األرض بالضةةةةةةغط ،وتتبخةةةةةةر 

هةةذه المٌةةاه مةةع المٌةةاه السةةطحٌة إلةةى طبقةةات 

الغةةة ف الجةةةوي مسةةةبباً فةةةً سةةةقوط األمطةةةار 

 مرة أخرى ، وهكذا تستمر الدورة  .
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 أكمل الفراغات التالٌة : :  السؤال األول

 تتم عملٌة الدورة المائٌة فً الغ ف ـــــــــــــــــــــــ للكرة األرضٌة . .0

 ٌاه البحار والمحٌطات إلى طبقات الغ ف الجوي بفعل ـــــــــــــــــــــــــــ .تتبخر م .2

 الجزء الذي ٌتسرب من مٌاه البحار واألنهار إلى باطن األرض ٌسمى بالمٌاه ــــــــــــــــــــ.  .3

 

 أجب عن األسئلة التالٌة ::السؤال الثانً 
  عرف مفهوم  الدورة المائٌة .  - أ

 لتً تمر بها عملٌات الدورة المائٌة ؟ موضحا ذلك بالرسم .أذكر المراحل ا - ب

 

 بم تفسر :   :السؤال الثالث 

 أهمٌة دورة الماء فً الطبٌعة ؟    

 

 ما النتائج المترتبة على :السؤال الرابع:

 تعرض مٌاه البحار والمحٌطات ألشعة الشم  ؟ - أ

 االستمرار فً إزالة الكثٌر من الغابات ؟ - ب

 ات الكٌمٌائٌة فً األراضً الزراعٌة ؟استخدام المبٌد - ت

 انتشار ظاهرة الزحف العمرانً فً الكثٌر من الدول ؟ - ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة التقوٌم الذاتً

 فٌد من : ٌناقش فً مجموعات ماذا نست -

 الغ ف المائً . -0     

 الدورة المائٌة .  -2     

 األنشطة
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 .التعرف على مصادر الماء                                           

 : ون قادرا على أنأن ٌك در ٌتوقع من الطالب/ة بعد دراسته لل                                             

 ٌذكر نسبة الماء فً الكرة األرضٌة .                          

  يعرؼ مفيـك المكارد المائية .  

 ٌعدد مصادر الماء .                          

 ٌلخص أهمٌة األمطار فً البٌئة .                          

 لمٌاه الجوفٌة .ٌصنف أشكال ا                          

 ٌفسر أهمٌة المٌاه الجوفٌة فً البٌئة .                          

 ٌقارن بٌن أنوا  المٌاه السطحٌة .

 محٌطات والبحار.على خرٌطة الوطن العربً ال حددٌ

 .البحٌرات والخلجان  ٌوقع على خرٌطة الوطن العربً

 .العربً األنهار واألودٌةالوطن ٌحدد على خرٌطة 

 ٌعلل أهمٌة المٌاه السطحٌة فً الدولة .

 ٌصمم خرائط مجسمة لمصادر مٌاه الوطن العربً .                          

 ٌقدر عظمة الخال  فً تنو  مصادر الماء فً الكرة األرضٌة.                          

 

 صور الموارد المائٌة .                 أطال  جغرافٌة . المادة اإلثرائٌة  .                                    

 مجسم خرٌطة فلسطٌن الطبٌعٌة .       خرٌطة الوطن العربً صماء .                     

 

 .  العصف الذهنًالحوار والمناقشة.        العروض العملٌة.          التدرٌ  بالخرائط المفاهٌمٌة .     

 بالخرائط واألطال  الجغرافٌة .          االستنتاج .                           التعلم التعاونً. التدرٌ   

 أهداف الدرس:

الهدف العام  

1 

2 

 الوسائل التعلٌمٌة :    

 إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم :

 الثالثالدرس 

 الموارد المائٌة

4 

5 

7 

9 

0

3        

8 

6 

0

0

0
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 الدرس الثالث

 الموارد المائٌة

 

 

 

  

 

 

 

 ٌاب                                   ماء                                                

 مفهوم الموارد المائٌة :

د بالموارد المائٌة إجمالً ما ٌتاح للدولة من مصادر المٌاه التقلٌدٌة وغٌر التقلٌدٌة فً ٌقص   

 فترة زمنٌة معٌنة  .

 وتتمثل الموارد المائٌة فً التالً :  ╝

 

% مةةةةاء  97، الةةةةذي ٌمثةةةةل منةةةةه %  70حة الكةةةةرة األرضةةةةٌة بنسةةةةبة ٌغطةةةةً المةةةةاء ثلثةةةةً مسةةةةا

ٌتواجةةةد معظمةةةه فةةةً المنةةةاط  القطبٌةةةة علةةةى شةةةكل جلٌةةةد وجبةةةال  إذ% مةةةاء عةةةذب 3، و مةةةالح

%، وبةةةةةاقً النسةةةةةبة ٌتةةةةةوز  منهةةةةةا علةةةةةى األنهةةةةةار والبحٌةةةةةرات والمٌةةةةةاه.  203بنسةةةةةبة جلٌدٌةةةةةة 

 .الجوفٌة وغٌرها 

  

 ( : الجوٌة )األمطار ٌاهأوالَ : الم

 تشكل المصةدر األساسةً لمةاء الكةرة

األرضٌة ، وهً عبارة عةن قطةرات 

، علةى سةطح األرض  الماء السةاقطة

 وهً أنقى أنوا  المٌاه الطبٌعٌة .

فةةةةً الةةةةري  المطةةةةرٌسةةةةتخدم مةةةةاء و

المباشةةةر للزراعةةةة البعلٌةةةة ، وتغذٌةةةة 

المٌةةةةةةةةةاه الجوفٌةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةطحٌة ، 

 واالستخدامات الصناعٌة والمنزلٌة .
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 مانسلطنت ع  وسط جبال حيرة فيروزيت تحت األرض ب                                                                                   

 ومن أشكال المٌاه الجوفٌة :╝

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المٌاه الجوفٌة : ثانٌاَ 

وهةةةةةةةً المٌةةةةةةةاه المختزنةةةةةةةة فةةةةةةةً 

بةةةةةةةاطن األرض فةةةةةةةً مسةةةةةةةامات 

 .الصخور أو الشقو  بٌنها 

 

وهةةةً المٌةةةاه الٌنالالالابٌع :العٌالالالون و .0

المتدفقةةةةةةة نتٌجةةةةةةة امةةةةةةت ء أحةةةةةةد 

المسةةةةةتودعات المائٌةةةةةة األرضةةةةةٌة 

إلةةةةى النقطةةةةة التةةةةً تتةةةةدف  منهةةةةا 

مثةةةل ، المٌةةةاه إلةةةى سةةةطح األرض 

عةةةةةةٌن حضةةةةةةرموت فةةةةةةً الةةةةةةٌمن 

السةةةةةةلطان بؤرٌحةةةةةةا فةةةةةةً وعةةةةةةٌن 

فلسةةةةةةطٌن وعةةةةةةٌن عةةةةةةذاري فةةةةةةً 

 البحرٌن .  

 

 عٌن السلطان فً أرٌحا  

وهةةةةً  النالالالالافورات الحالالالالارة :. 2

عبةةارة عةةن ٌنةةابٌع عادٌةةة ، لكةةن 

المةةاء فٌهةةا عةةادة َ مةةا ٌكةةون دافئةةاَ 

، وفةةةةً بعةةةةض األمةةةةاكن حةةةةاراَ 

 .مثل ٌنابٌع الحمة بفلسطٌن 

 

 

 

 ٌنابٌع عٌن المالح فً قضاء نابلس
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وتعتبر المٌاه الجوفٌة مصدراَ رئٌسٌاَ لمٌاه الشرب والري للمزروعات واالستخدامات المنزلٌة 

 والصناعٌة .

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 اآلبار االرتوازٌة : -3

عبةةةارة عةةةةن آبةةةةار تتةةةةدف  فةةةةً التكوٌنةةةةات 

الصةةةةخرٌة للوصةةةةول إلةةةةى طبقةةةةة المٌةةةةاه 

الجوفٌةةةةة ، ثةةةةم تنةةةةدفع المٌةةةةاه إلةةةةى أعلةةةةى 

خةةةةةة ل قصةةةةةةبة البئةةةةةةر بتةةةةةةؤثٌر الضةةةةةةغط 

لتظهةةةر علةةةى سةةةطح األرض ، مثةةةل أبةةةار 

جنةةةةةٌن فةةةةةً فلسةةةةةطٌن وأبةةةةةار بٌشةةةةةة فةةةةةً 

 السعودٌة .

 ٌاه السطحٌة: مثالثاَ :ال

، المٌةةةةاه التةةةةً تظهةةةةر علةةةةى سةةةةطح األرض وهةةةةً 

 والتً تتمثل فً : 

مسةةةطحات مائٌةةةة كبٌةةةرة تحةةةٌط  المحٌطالالالات :.0

بالقةةةةةارات مةةةةةن جمٌةةةةةع الجهةةةةةات ، وتحتةةةةةوي 

% مةةةةةن مٌةةةةةاه الكةةةةةرة األرضةةةةةٌة . 97علةةةةةً 
 :انظر للجدول التالً الذي ٌبٌن مساحة المحٌطات

 2المساحة / ملٌون كم المحٌط

 الهادي
 األطلسً 
 الهندي 
 مد الشمالً المتج

065 

82 

73 

04 

 

مسةةطحات مائٌةةة أصةةعر مسةةاحة مةةن البحالالار:.2

المحٌطات ، وهناك العدٌد من البحةار التةً تقةع 

بةةةٌن القةةةارات أو تحاذٌها،وتشةةةكل حلقةةةة وصةةةل 

 المتوسةةةةةطبٌنهةةةةةا،ومن هةةةةةذه البحةةةةةار البحةةةةةر : 

 . األسودوبحر العربو األحمرو

 

مسطحات مائٌة أصةغر مسةاحة مةن البحٌرات:.3

ة بالٌةةاب  مةةن جمٌةةع الجهةةات ، البحةةار، ومحطةة

 فً فلسطٌن .طبرٌا كبحٌرة 

 

 

 البحر األحمر
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مسةةةةةةطحات مائٌةةةةةةة تتوغةةةةةةل فةةةةةةً الخلجالالالالالالان :.4

الٌةةةةةةةاب  ، وتصةةةةةةةةل بةةةةةةةةٌن داخةةةةةةةةل القةةةةةةةةارات 

 الخلةةةةةٌ  العربةةةةةً:والمحٌطةةةةةات والبحةةةةةار، مثةةةةةل

 .خلٌ  السوٌ و خلٌ  العقبةو

 
 
 

 

النهةةةر هةةةو المجةةةرى المةةةائً العةةةذب واألنهالالالار :.5

: مثةةةةةةل نهةةةةةةر األردن فةةةةةةً ومصةةةةةةب لةةةةةةه منبةةةةةةع 

و دجلةةةة النٌةةةل فةةةً مصةةةر والسةةةودان ، و، فلسةةةطٌن

للٌطةةةانً والعاصةةةً فةةةً والفةةةرات فةةةً العةةةرا  ، وا

 لبنان .

 

عبةةةةةةةةارة عةةةةةةةةن أرض والةةةةةةةةوادي  األودٌالالالالالالالالة :.6

مسةةةةةتطٌلة ضةةةةةةٌقة تحةةةةةف بهةةةةةةا المرتفعةةةةةات مةةةةةةن 

، وتنحةةةةدر مٌاهةةةةه جهةةةةة مجةةةةرى النهةةةةر ، الجةةةةانبٌن

مثةةةةةل : أم السةةةةةمٌم فةةةةةً السةةةةةعودٌة ، ووادي غةةةةةزة 

 ً فلسطٌن .ف

 

 

 بحٌرة طبرٌا

 : وتستخدم المٌاه السطحٌة فً╝

االستخدام اآلدمً ) الشرب( ، والزراعً          .0

والصناعً ) كصناعة ، ( ري المزروعات ) 

وخاصة بعد دبغ الجلود وعملٌات التبرٌد ...( ، 

 تحلٌة المٌاه المالحة .

 . ائٌةتولٌد الطاقة الكهرب.2

 استخراج الثروة المعدنٌة والسمكٌة ..3

 طر  للنقل والمواص ت ..4

 

خلجان الوطن 

 العربً
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( أمام العبارة  ×( أمام العبارة الصحٌحة و إشارة )  √ة ) : ضع إشارالسؤال األول

 الخطأ: 

 )  ( تشكل المٌاه المالحة القسم األكبر من المٌاه فً العالم . .0

 )  ( تعتبر المٌاه الجوفٌة المصدر األساسً لمٌاه الكرة األرضٌة .  .2

 )  ( ٌقع نهر النٌل فً لبنان ونهر اللٌطانً فً مصر . .3

 ه الجوفٌة فً باطن األرض .)  ( تتواجد المٌا .4

 أكمل فراغات المخطط المفاهٌمً التالً ::  السؤال الثانً

 
 أجب عن األسئلة التالٌة :: السؤال الثالث

–اآلبار االرتوازٌة  –الٌنابٌع  –الموارد المائٌة :عرف المصطلحات التالٌة  - أ

 النافورات الحارة. 

 أذكر مصادر الماء ؟  - ب

 . صنف أشكال المٌاه الجوفٌة - ت

 قارن بٌن: - ث

 النهر والوادي . .0

 البحر والمحٌط . .2

 الخلٌ  والبحٌرة . .3

 وضح أهمٌة كل من :  - ج

 األمطار . .0

 المٌاه الجوفٌة . .2

 المٌاه السطحٌة . .3

الموارد 
 المائٌة 

المٌاه 
 السطحٌة 

 _______   األنهار _______ ________ الخلجان 

  _______ 

اآلبار 
 اإلرتوازٌة

  الٌنابٌع _______

   األمطار

 أسئلة التقوٌم الذاتً
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 ارسم خرٌطة الوطن العربً ، وحدد علٌها ما ٌلً :  :السؤال الرابع 

 المحٌط الهندي . .0

 البحر المتوسط . .2

 الخلٌ  العربً . .3

 نهر النٌل . .4

 غزة . وادي   .5

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط   

 

 عن نهر األردن وثائقٌا   نشاهد فٌلما  
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 التعرف على أهم استخدامات الماء .                                         

 

أن ٌكون  در ٌتوقع من الطالب/ة بعد دراسته لل                                      

 : قادرا على أن

 ة .ٌفسرأهمٌة الماء فً الحٌا                       

 ٌكتب تقرٌرا عن الحضارات اإلنسانٌة التً قامت على ضفاف األنهار .                       

 ٌوضح أوجه استعماالت الماء .                      

  .ٌوقع على خرٌطة الوطن العربً أهم الموانئ البحرٌة                       
 بالنسبة للكائنات الحٌة  .  ٌإمن بؤهمٌة الماء                       

 

 

 . المادة اإلثرائٌة .                             صوراستعماالت الماء

 خرٌطة الوطن العربً . 

 

 

 

 الحوار والمناقشة  .                        لعب األدوار . 

                    .      التعلم التعاونًالتدرٌ  بالخرائط الجغرافٌة .             

 التعلم التعاونً .                             العصف الذهنً .  

 أهداف الدرس:

الهدف العام  

:

1 

3 

 الوسائل التعلٌمٌة :    

 التعلٌم والتعلم :إستراتٌجٌات 

 

 الرابعالدرس 

 استخدامات الماء

4 

2 

5 
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 الدرس الرابع

 استخدامات الماء
الماء ثروة كبٌرة لجمٌع المخلوقات الحٌة التً ال تستطٌع العٌش بدونه ، فبدونه ٌكون       

 اله ك والموت ، لذا ٌجب المحافظة علٌه وتنمٌته .

 اء : أهمٌة الم

 وتنبع أهمٌة الماء فً النقاط التالٌة :  ╝

الماء هو المكون الرئٌسً لتركٌب الخلٌة الحٌة ،إذ ٌشكل القسم األعظم منها فً  .0

 % من الماء..7مختلف صورها وأشكالها وأحجامها ، فجسم اإلنسان مإلف من 

الماء ضروري لصحة اإلنسان ، حٌث ٌساعد على مضغ وهضم وامتصاص المواد  .2

ذائٌة .، وٌتخلص الجسم بواسطته من المواد اإلخراجٌة والفض ت ، إذ ٌعمل على الغ

 إذابتها وخروجها مع البول والعر  .

الماء ضروري إلنتاج غذاء اإلنسان كاستخراج الثروة السمكٌة من البحار والمحٌطات  .3

 . ( لتر من الماء العذب لتجنب الجفاف 205، والشرب حٌث ٌحتاج الفرد ٌومٌا إلى )

 الماء ضروري إلذابة المواد الصلبة ، وإزالة المواد غٌر المرغوب فٌها . .4

الماء ضروري فً االستخدامات الزراعٌة والصناعٌة والمنزلٌة ، ومصدرا للعدٌد من  .5

 الثروات المعدنٌة كاألم ح والنفط  .

ً الماء له دور حٌوي فً بقاء وتقدم الحضارات اإلنسانٌة ، كالحضارات القدٌمة الت .6

قامت على ضفاف األنهار ، مثل الحضارة الفرعونٌة على نهر النٌل ، وحضارات ب د 

 الرافدٌن على نهري دجلة والفرات .

 استعماالت الماء : 

 :  من أهمهاللماء استعماالت كثٌرة ومتعددة ،  ╝

 ردو للمةةةةةةةةةاءاسالالالالالالالالالتعماالت منزلٌالالالالالالالالالة : -1 

فةةةةً الحٌةةةةاة الٌومٌةةةةة ل نسةةةةان مةةةةن  يحٌةةةةو

، إذ  شةةةةةةةرب وطهةةةةةةةً ونظافةةةةةةةة وغسةةةةةةةٌل

ٌسةةةتطٌع الفةةةرد أن ٌسةةةتهلك مةةةا ٌزٌةةةد عةةةن 

لتةةةر ٌومٌةةةةا فةةةً أوجةةةةه االسةةةةتعماالت  ..5

 المختلفة .
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اسالالالالالالالالالالالالالالالالتعماالت صالالالالالالالالالالالالالالالالناعٌة  -3

ٌسةةتخدم المةةاء فةةً إنتةةاج الطاقةةة و:

، ولتبرٌةةةةةةةةةةةد اآلالت  الكهربائٌةةةةةةةةةةةة

الصةةةناعٌة ، وكمةةةا ٌةةةدخل فةةةً عةةةدد 

كبٌةةةر مةةةن المةةةواد الصةةةناعٌة مثةةةل 

 صناعة األغذٌة واألدوٌة .

ٌسةةةةتخدم  اسالالالالتعماالت زراعٌالالالالة : -2

فةةً ري المزروعةةات التةةً قةةد المةةاء 

، فةةةةةالوطن لتةةةةةراَ  435ى تحتةةةةةاج إلةةةةة

العربً ٌستهلك من الماء فةً القطةا  

الزراعً أكثرمن القطاعات األخرى 

 %  .        89ة بنسب

 

 اسالالالالالالالالتعماالت ترفٌهٌالالالالالالالالة : -4

تعةةةةةةةةد المسةةةةةةةةطحات المائٌةةةةةةةةة 

وخاصةةةةة السةةةةواحل والخلجةةةةان 

منةةةةةاط  سةةةةةٌاحٌة وترفٌهٌةةةةةة ، 

 مثل : سواحل ب د الشام .

 

 اسالالالالالالالالالتعماالت النقالالالالالالالالالل : -5

تعتبةةةر المسةةةالك المائٌةةةة مةةةن 

الطةةةةةةر  الرخٌصةةةةةةة لنقةةةةةةل 

وتقرٌةةةةب  البضةةةةائع والبشةةةةر

المسةةةافات بةةةٌن دول العةةةالم، 

اء حٌفةةةةةةةةةةةةا مثةةةةةةةةةةةةل مٌنةةةةةةةةةةةة

واإلسةةةةةةةةكندرٌة وطةةةةةةةةرابل  

 .وغٌرها 
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 اسالالالالالالالالالتعماالت صالالالالالالالالالحٌة : -6

وٌسةةةةتخدم المةةةةاء فةةةةً عةةةة ج 

الكثٌةةةر مةةةن األمةةةراض مثةةةل : 

التهابةةةةةةةةةةةةةةةةات المفاصةةةةةةةةةةةةةةةةل 

وأمةةةةراض القلةةةةب وحساسةةةةٌة 

الجلٌةةةةةةةةةةةةد والسةةةةةةةةةةةةمنة ...... 

 وغٌرها .

 اسالالالالالالالالتعماالت رٌاضالالالالالالالالٌة : -7

ٌسةةةةةةةتخدم المةةةةةةةاء لممارسةةةةةةةة 

، الرٌاضةةةةةةةةةةةةةةات المائٌةةةةةةةةةةةةةةة 

لغةةةوص كالسةةةباحة والصةةةٌد وا

وركةةةوب األمةةةواج ومسةةةابقات 

 القوارب . 
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 صحٌحة للعبارات التالٌة : ضع دائرة حول رمز اإلجابة ال :السؤال األول 

 ٌشكل الماء من جسم اإلنسان ، حوالً :

 % . .9 -% .    د .7 -% .   ج .5 -% .   ب .3 -أ        

 ٌعد أكثر القطاعات استه كا للماء فً الوطن العربً:         

 السٌاحً . -المنزلً .    د -الصناعً .   ج -الزراعً .     ب -أ
 : عداماء فً الع ج من األمراض ٌستخدم ال        

 السمنة . -شلل األطفال .   د -التهاب المفاصل .   ج -أمراض القلب .   ب -أ
 المجال الذي ٌستخدم فٌه الماء لنقل البضائع والسلع والبشر:         

 النقل . -الرٌاضً .     د -الصناعً .    ج -الزراعً .   ب -أ

 بم تفسر :: السؤال الثالث

 أهمٌة  الماء فً الحٌاة  ؟        

 أجب عن األسئلة التالٌة : :السؤال الرابع 

 أذكر استخدامات الماء ؟  - أ

  عدد فوائد الماء الصحٌة .  - ب

 أمامك خرٌطة الوطن العربً صماء ، وحدد علٌها ما ٌلً : : السؤال الخامس

  مٌناء اإلسكندرٌة . .0
 مٌناء ال ذقٌة . .2

                               مٌناء طنجة .            .3
 مٌناء طرابل  . .4
 مٌناء حٌفا . .5
 

 

 

 أسئلة التقوٌم الذاتً

0 

2 

3 

 

عن الحضارات اإلنسانٌة التً  اً أكتب تقرٌر

 قامت على ضفاف األنهار فً العالم ؟

 النشاط   

4 
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 التعرف على أهم المشك ت التً تعانً منها الموارد المائٌة .                                         

 :ن ٌكون قادرا على أنأ در ٌتوقع من الطالب/ة بعد دراسته لل                                                 

 . للماء والصناعً الطبٌعً التلوث بٌن ٌقارن -.0 .     الماء ٌواجهها التً التحدٌات أهم ٌجمع  -0

 .                             المائً التلوث أقسام ٌصنف -00 .الماء كمٌات نقص أسباب ٌكتشف -2

 الموارد فً والفاقد العجز كمٌة ٌستنت  -3

   المائٌة.

 . الماء ملوثات مصادر ٌعدد -02

 الفرد نصٌب ونقص السكان زٌادة بٌن ٌربط -4

                           .                                                                                                                             الماء من

 .         الحٌة الكائنات على المائً التلوث آثار ٌلخص -03

 الرشٌدة وغٌر الرشٌدة االستخدامات بٌن ٌمٌز -5

 .  للماء

 . الماء تلوث عن الناجمة األمراض ٌسمً -04

 فً اإلسراف على المترتبة اآلثار ٌستنت  -6

 .         الماء استخدام

 الحدودٌة النزاعات أهم العربً الوطن خرٌطة على ٌوقع  -05

 . المائٌة الموارد على
 فً تحدث قد التً المائٌة المشك ت عن تقرٌرا ٌكتب  -06                            بلغته الخاصة .  الماء تملح مفهوم ٌعرف -7

 .  بٌئته

 الحٌة الكائنات حٌاة على المائٌة المشك ت بخطورة ٌشعر  -07 . الماء تملح عوامل ٌستنبط -8

. 
 . المائٌة الموارد نحو بالمسئولٌة شعوره ٌنمً -08 .                            المائً بلغته الخاصة لتلوثا مفهوم ٌعرف -9

 

 

  

  

 المادة اإلثرائٌة .                               صور استه ك الماء .                                   
 

 غرافٌة .                    صور تلوث الماء .خرائط وأطال  الج                
 
 
 

 العمل التعاونً  .                               العصف الذهنً.        التدرٌ  بالخرائط المفاهٌمٌة .      
 االكتشاف .               .االستنتاج     .التدرٌ  بالخرائط واألطال  الجغرافٌة        
 ستقراء .                                       الحوار والمناقشة .اال      
 

 

 أهداف الدرس:

الهدف العام  

:

 :الوسائل التعلٌمٌة     

 إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم :

 الخامسالدرس 

 مشكالت الموارد المائٌة
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 الدرس الخامس
 مشكالت الموارد المائية

رغم أهمٌة الماء وفوائده الكثٌرة التً ال ٌمكن االستغناء عنها ، إال أنه ٌعانً العدٌد من التحدٌات    
ومن هذه المشك ت التً ٌجب لم العربً ، والمشك ت التً تشكل خطًرا كبًٌرا علٌه  ، وخاصة فً العا

 مواجهتها بكل الطر  العلمٌة واألدبٌة  : 

 
 

 أوالَ : مشكلة ندرة الماء:
نظةةراَ لوقةةو  العةةالم العربةةً فةةً المنطقةةة الجافةةة وشةةبه الجافةةة وعةةدم انتظةةام هطةةول األمطةةار بةةٌن           

مللٌمتةر سةنوٌا ، تتسةم   ..4- .25بةٌن  فصول السنة ، كما ٌوضةح فةً الخرٌطةة ، والتةً ٌبلةغ معةدلها مةا

 الموارد المائٌة فٌها بالعجز والندرة والمحدودٌة. 

 
 

، فً السنة ³ملٌار م 338% من موارد العالم العذبة التً تقدر بحوالً 0فالعالم العربً ٌستحوذ على أقل من   

ٌا  نتٌجة للتبخر والتسرب إلى % ، وأما الباقً فهو معرض للهدر والض50والتً ال ٌتجاوز المستغل منها 

 الطبقات الصخرٌة .

 ³م ...0لذا كان نصٌب الفرد العربً من الماء أدنى من نصٌب أي فرد بالعالم ، الذي ٌبلغ حوالً  

 م . 2.25سنوٌاَ بحلول عام  ³م .65سنوٌا ، وٌتوقع أن ٌقل عن 

 
 
 
 
 

 
 

هةةو العجالالز المالالائً :

االخت ل فً التةوازن 

بةةةٌن المةةةوارد المائٌةةةة 

المتاحةةةةةةةة والطلةةةةةةةب 

 . المتزاٌد على الماء



    
 

233 

 

 الم ح 

 
 

. 
  

 :  اوأهمهوترجع مشكلة االستنزاف إلى عدة أسباب  ،  ╝
 الزٌادة السكانٌة التً من خ لها ٌزٌد الطلب على الماء ، فٌحدث نقص فً كمٌة المٌاه المتاحة . .0

السلوكٌات السلبٌة غٌر الرشٌدة والمهدرة للماء العذبة ، والتً تمثل مشكلة حقٌقٌة تستنزف فٌها   .2

نابٌر جٌدا بعد الموارد المائٌة العذبة ، كالنظافة بكمٌات كبٌرة من الماء ، وعدم غل  الص

 استخدامها ، وإهمال صٌانة األدوات الصحٌة .

السحب غٌر اآلمن للمٌاه الجوفٌة الذي ٌإدي إلى انخفاض منسوب المٌاه فً الخزانات الجوفٌة أو  .3

 نضوبها فتتسرب إلٌها مٌاه البحر فتصبح مالحة ، وهذا ٌعرف " بالضخ الجائر".  

 اعة .استخدام أسالٌب الري التقلٌدٌة فً الزر .4

 الفاقد فً المٌاه بسبب الصناعة، كاستخدامه فً تبرٌد محطات تولٌد الطاقة الكهرومائٌة  . .5

 
 

 ثالثاَ : مشكلة تملح الماء : 
هو ارتفا  نسبة األم ح المذابة فً الماء ، كالنترات والكبرٌت والرصاص والصودٌوم تملح الماء :    

م البشري ، والتً تحدث نتٌجة للري التقلٌدي والتبخر .... وغٌرها ، بحٌث ٌصبح غٌر صالح ل ستخدا

- 75الشدٌد للمٌاه فً المناط  المنخفضة ، كمٌاه قطا  غزة ترتفع فٌها نسبة النترات التً تتراوح مابٌن 
 ملجم / لتر  . ..2

 
 

ثانٌالالالالالالالالالاَ : مشالالالالالالالالالكلة االسالالالالالالالالالتنزاف 

للمالالالالالالالالوارد  وسالالالالالالالالوء االسالالالالالالالالتهالك

 :  المائٌة

فةةةةةً اسةةةةةتخدام المسةةةةةتمر إن اإلفةةةةةراط 

المةةةةةاء بشةةةةةكل غٌةةةةةر واِ  ٌةةةةةإدي إلةةةةةى 

، األمةةةةةةةر الةةةةةةةذي لوٌثهةةةةةةةا نقصةةةةةةةها وت

ٌتطلةةةةب جهةةةةوًدا حثٌثةةةةة تتبنةةةةى حمةةةة ت 

ترشةةةةةةٌد اسةةةةةةته ك المةةةةةةوارد المائٌةةةةةةة 

وتنمٌةةةةة المزٌةةةةد منهةةةةا والحفةةةةاظ علةةةةى 

 . نوعٌة هذه الموارد
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 ومن مصادر وأسباب تملح المٌاه : ╝

 الساحلٌة، نتٌجة المناط  بعض فً بٌعٌةالط الجوفٌة المٌاه خزانات إلى المالحة البحر مٌاه دخول -0

 . العذبة المٌاه ضخ فً اإلسراف

 تكوٌنها فً أم ح على تحتوي صخرٌة بتكوٌنات األرض باطن إلى تسربها أثناء المٌاه مرور -2

 . الطبٌعً

 فً حصل الذي الهائل الملوثة، والتلوث األماكن فً الحفرالعشوائً الجوفٌة ،نتٌجة المٌاه تملح -3

 .حارالب

 مدرو ال غٌر المعال ، واالستخدام الغٌر الصحً الصرف بمٌاه الري الجوفٌة ،نتٌجة المٌاه تملح -4

 األعشاب. ومضادات النمو ومنشطات واألسمدة  للمبٌدات

 هذه المصانع، وغٌاب تسربات الوقود، نتٌجة ومحطات المصانع قرب الجوفٌة المٌاه تملح -5

 . طلوبةالم والحماٌة الوقاٌة إجراءات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :، وهً تلوث الماء أنواع و╝

 ٌنت  عن الظواهر الطبٌعٌة ، مثل : البراكٌن الزالزل والفٌضانات .  تلوث طبٌعً : .0

ٌنت  عن نشاطات وسلوكٌات اإلنسان السلبٌة ، كإلقاء النفاٌات الصناعٌة  تلوث صناعً : .2

 والمنزلٌة والصرف الصحً فً الماء .

 

 لى : وٌقسم التلوث إ ╝
ٌحدث عن زٌادة الكائنات الحٌة الدقٌقة المسببة لألمراض كالبكتٌرٌا  تلوث بٌولوجً : .0

 والفٌروسات .

 ٌنت  عن صرف مخلفات المصانع والصرف الصحً للماء . تلوث كٌمٌائً : .2

ٌنت  عن حدوث تغٌر مرغوب فٌه فً صفات المادة الفٌزٌائٌة ، مثل :  تلوث فٌزٌائً : .3

 درجة الحرارة .

 :الماء تلوثرابعاَ : مشكلة 

 ىتغٌةةر ٌطةةرأ علةةهةةو تلالالوث المالالاء :

 اءالعناصةةر الداخلةةة فةةً تركٌةةب المةة

ممةا  ، مباشةرةغٌرأوبطر  مباشرة 

اقل ص حٌة ل ستخدام  اءلمٌجعل ا

ٌةةرات التةةً تحةةدث فةةً بسةةبب التغ، 

البٌولوجٌةةةةةةةةة خصةةةةةةةةائص المٌةةةةةةةةاه 

  .والفٌزٌائٌة  والكٌمٌائٌة
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ٌنشؤ من تسرب المواد المشعة من المفاع ت النووٌة وإلقاء النفاٌات  ث إشعاعً :تلو .4

 الذرٌة فً البحار والمحٌطات .

 محطاتالطاقة التٌتكونساخنة، وعندماتص لىالمسطحاتالمائٌةٌنت  عن  تلوث حراري : .5

 .لماء، فإنهاتتسبب فً موتالكائناتالبحرٌةعن طرٌقتقلٌ ألكسجٌنالذائبفٌا (بحار،أنهار)

 

 :مصادر التلوث للماءومن ╝
 مٌاه األراضً الزراعٌة المالحة والمتسرب فٌها المبٌدات الكٌمائٌة . .0

 المٌاه الثقٌلة الناتجة من المصانع والمنازل . .2

 فض ت مصافً النفط والغاز الطبٌعً . .3

وسائط النقل النهري والبحري وما تلقٌه من مخلفات الزٌوت والنفط فً المسطحات  .4

 ة .المائٌ

 المواد المشعة والنفاٌات النووٌة الناجمة من الحروب الكٌمٌائٌة . .5

 قصور خدمات الصرف الصحً . .6

 األمطار الحامضٌة . .7

 النباتات المائٌة وخاصة الطحالب . .8

 
وٌإدي التلوث إلى اإلضرار بالكائنات الحٌة ، وخاصة النباتات واألسماك التً تعٌش فً  ╝

 النظام البٌئً الطبٌعً .  الماء ، كما ٌإثر بصفة عامة فً
 

إذ تسبب الجراثٌم والطفٌلٌات التً تعٌش فً الماء الملوث العدٌد من األمراض ل نسان 
 : كما ٌوضح فً الجدول التالًوالحٌوان ، 

 

 اسم المرض  نوع الكائن الحً 

التهاب العٌن واألذن  –الكولٌرا  –التٌفوئٌد  البكتٌرٌا
 الدزنتارٌا–والجلد 

 –شلل األطفال  –التهاب الكبد الوبائً  اتالفٌروس
 التهاب النخاع الشوكً   –النزالت المعوٌة 

 االسهاالت األمٌبٌة  الحٌوانات األولٌة )البروتوزوا(

 المالرٌا  –اإلسكارس  –البلهارسٌا  الطفٌلٌات 
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 : األطماع الخارجٌة فً الموارد المائٌة :خامسا  
ٌة فً اقتسام المٌاه وإعةادة توزٌعهةا وخاصةة فةً العةالم العربةً ، التةً تزاٌدت األطما  الخارج      

سةةبب فةةً حةةدوث الحةةروب المائٌةةة بةةٌن الةةدول العربٌةةة وغٌةةر العربٌةةة ، كمشةةك ت تقسةةٌم المٌةةاه بةةٌن 
سورٌا وتركٌا ، سورٌا والكٌان الصهٌونً  ، لبنان والكٌان الصهٌونً، األردن والكٌان الصةهٌونً ، 

ولٌبٌةةةا وتشةةةاد ، والجزائةةةر والمغةةةرب ،  والكوٌةةةت والعةةةرا  ، وأطمةةةا  الكٌةةةان مصةةةر والسةةةودان ، 
الصهٌونً فً مٌاه نهر النٌل وتشجٌعها ألثٌوبٌا بإقامة مشروعات وسدود مائٌة على المنةابع الحبشةٌة 

 لنهر النٌل 
إذ  المواردالمائٌةالفلسةةطٌنٌة وخاصةةة نهةةر األردن والمٌةةاه الجوفٌةةة ،وأطمةةا  الكٌةةان الصةةهٌونً فةةً 

% من إجمالً مواردالمٌاه العذبة السنوٌة من الضفة الغربٌة وقطا  غةزة ،  .7تمكن منالسٌطرةعلى

 :  اإلجراءات، ومنها من تنفٌذه للعدٌد خ ل من المائٌة حقوقه من الفلسطٌنً الشعب حارماً 

 . غزة وقطا  الغربٌة الضفة فً المائٌة لحقوقهم الفلسطٌنٌٌن استغ ل على القٌود فرض .0

 المنسةةابة إلةةى المٌةةاه كمٌةةة مةةن والتقلٌةةلالسةةحب المسةةتمر لمٌةةاه نهةةر األردن والبحةةر المٌةةت ،  .2

 ..5السةةاحلً، فالكٌةان الصةةهٌونً ٌضةخ سةنوٌا مةةن مٌةاه الضةةفة مةا ٌقةةارب  الجةوفً الخةزان

 . 3ملٌون م

  .غزة ، وتدمٌر اآلبار وخزانات المٌاه  وقطا  الغربٌة الضفة فً الزراعٌة اآلبار حفر تقٌٌد .3

 الغربٌةة ، وعلةى والضةفة غةزة قطةا  فةً اإلسرائٌلٌة المستوطنات داخل اآلبار من حفرالعدٌد .4

 غزة . قطا  على الهدنة خط طول
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 أكمل فراغات العبارات اآلتٌة : :السؤال األول 

 ٌسود المناخ ـــــــــــــــــــ فً الوطن العربً . .0

 / سنوٌا .  3الماء حوالً  ــــــــــــــــــــ م بلغ نصٌب الفرد العربً من .2

 من السلوكٌات غٌر الرشٌدة للماء ــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــ . .3

 من أقسام التلوث المائً التلوث الكٌمٌائً ـــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــ . .4

 عند تناوله الماء الملوث،مثل مرض ــــــــــ و ـــــــــ .ٌصاب اإلنسان بالعدٌد من األمراض  .5

 أجب عن األسئلة التالٌة : :  السؤال الثانً

 أذكر المشك ت التً تتعرض لها الموارد المائٌة ؟ - أ

 قارن بٌن التلوث الطبٌعً والصناعً للماء . - ب

 وضح مصادر التلوث المائً . - ت

 : بم تفسر : السؤال الثالث
 ربً من العجز المائً ؟ٌعانً الوطن الع - أ

 تعرض الموارد المائٌة ل ستنزاف من عام آلخر؟ - ب

 ارتفا  نسبة األم ح فً الماء ؟ - ت

 ما النتائج المترتبة على ::السؤال الرابع 
 تذبذب كمٌات األمطار الساقطة على الدولة من عام آلخر؟ - أ

 إلقاء النفاٌات الصناعٌة والمنزلٌة فً المسطحات المائٌة ؟ - ب

 ب الضخ الجائر فً األراضً الزراعٌة ؟إتبا  أسلو - ت

 تزاٌد األطما  الخارجٌة فً اقتسام الموارد المائٌة ؟ - ث

 ارسم خرٌطة الوطن العربً ، وحدد علٌها ما ٌلً : :  السؤال الخامس
 شط العرب . .0

 نهر األردن . .2

 وادي ملوٌة . .3

 نهر النٌل .  .4

 
 
 
 
 

 أسئلة التقوٌم الذاتً

نشارك فً حضور ندوة علمٌة حول 

 قضاٌا ومشك ت المٌاه .

 

 النشاط



    
 

238 

 

 الم ح 

 

 

 الدرس األول  
 

 التعرف على كٌفٌة حماٌة وتنمٌة الموارد المائٌة .                                                           
 

 :أن ٌكون قادرا على أن در ٌتوقع من الطالب/ة بعد دراسته لل                                                    
 

 تحلٌة المٌاه المالحة.         ٌقارن بٌن طرق -9 ٌعدد طرق حماٌة الموارد المائٌة  .             -1

 ٌصمم مجسمة آللة تحلٌة المٌاه المالحة . -11 ٌقترح الحلول لمشكلة نقص المٌاه . -2

 ٌقترح وسائل الوقاٌة من مشكلة تلوث الماء . -11 ٌعطً أمثلة على ترشٌد استهالك الماء .      -3

 الوقاٌة من التلوث المائً . ٌطبق وسائل -12 ٌبٌن موقف اإلسالم من قضاٌا الماء . -4

ٌضع خطة إستراتٌجٌة لمواجهة األطماع الخارجٌة  -13 ٌطبق أسالٌب ترشٌد استهالك الماء فً بٌئته . -5

 للموارد المائٌة .

ٌعطً أمثلة لبعض التجارب الدولٌة فً الموارد  -6

 المائٌة 

ٌثمن جهود الدول والمؤسسات فً الحفاظ على  -14

 . الموارد المائٌة

ٌبدي رأٌه تجاه القرارات التً ٌتخذها صناع القرار  -15 ٌوقع أهم السدود على خرٌطة الوطن العربً . -7

 بخصوص الموارد المائٌة 

ٌعظم فكرة حماٌة الموارد المائٌة من أجل أجٌال  -16 ٌقترح الحلول لمشكلة تملح الماء .  -8

 المستقبل .
 
 

 

 
 إلثرائٌة .                   مجسم آلة تحلٌة المٌاه .         جهاز تحلٌة المٌاه المالحة .           المادة ا                
 صور السد العالً  .            .خرٌطة الوطن العربً            

 
 
 
 

 لمشك ت.العمل التعاونً  .                     الحوار والمناقشة .                 حل ا       
 
التدرٌ  بالخرائط الجغرافٌة رائط المفاهٌمٌة .              العروض العملٌة .                    الخ       

 الدرس:أهداف 

الهدف العام  

:

 الوسائل التعلٌمٌة :    

 إستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم :

 

 السادسالدرس 

 حماٌة الموارد المائٌة
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 الدرس السادس
 حماية الموارد المائية

ٌعد الماء مسؤلة قومٌة أمنٌة ، توضةع علةى رأ  أولوٌةات الدولةة مةن أجةل الحفةاظ علةى المةوارد      

 22كمٌتها وتحسٌن نوعٌتهةا ومواجهةة مشةك تها ، لةذا حةددت هٌئةة األمةم المتحةدة ٌةوم المائٌة وزٌادة 
مار  " ٌوماَ عالمٌاَ للمٌاه " من كل عةام ، لتلفةت أنظةار دول العةالم إلةى أهمٌةة مشةكلة المةاء المتوقةع 

 حدوثها ، والحث على مواجهتها وحسن إدارة مواردها وتنمٌتها . 
 من خالل ما ٌلً :أسالٌب إلدارة وتنمٌة الموارد المائٌة لذا ٌجب إتبا  عدة طر  و ╝

 
 أوالَ : ترشٌد استهالك الموارد المائٌة :

 وإذ ٌتمثل فً إتبا  اآلتً :  ←
 رفع كفاءة وصٌانة وتطوٌر شبكات نقل وتوزٌع المٌاه . .0

 تطوٌر نظم الري ورفع كفاءة الري الحقلً . .2

ٌات التعامل الحكٌم مع الموارد المائٌة لدى األفراد ، إذ تنمٌة الجانب السلوكً المرشد للمٌاه وأخ ق .3

أكدت الشرٌعة اإلس مٌة على ضرورة إتبا  المنه  السلٌم فً استخدام الماء وحماٌته من الهدر 

وأٌضاَ فً  " وكلوا واشربوا وال تسرفوا " ، بقوله تعالى واإلسراف ، كما ورد فً القرآن الكرٌم

هللا بن عمر أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم مر بسعد بن أبً وقاص  فً حدٌث عبد السنة النبوٌة

وهو ٌتوضؤ ، فقال له : ما هذا اإلسراف ؟ فقال سعد : أفً الوضوء إسراف ! قال : نعم ، وإن كنت 

 على نهر جار " رواه ابن ماجه .

% من .3اخترا  أجهزة لترشٌد استه ك الماء ، كالجهاز الذي اخترعته السعودٌة إذ وفر  .4

 االسته ك .

 
 ثانٌا  : تنمٌة الموارد المائٌة المتاحة :   

  
 
 
 السدالعالٌبمصر

 

 

وٌةةتم ذلةةك مةةن خةة ل االهتمةةام بمشةةروعات السةةدود 

التةةةً تخةةةزن فٌهةةةا المٌةةةاه السةةةتخدامها فةةةً فتةةةرات 

وسةد  كالسد العالً على نهر النٌل بمصرالجفاف ، 

الكوت على نهر دجلةة بةالعرا  وسةد جبةل األولٌةاء 

 بٌض بالسودان .على النٌل األ

تقلٌل المفقود من الماء ، والخزانات عن أٌضا مع و

ر من أسطح الخزانات ومجاري الماء ، خطرٌ  الب

 . وكذلك التسرب من شبكات نقل الماء
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 ثالثاَ  إضافة موارد مائٌة جدٌدة :

 : هما كما حدث فً دول الخلٌ  العربً ، وٌمكن تحقٌقه من خ ل محورٌن  ╝

طموحةةة فةةً هةةذا  مثةةل المٌةةاه السةةطحٌة والجوفٌةةة ، وهنةةاك أفكةةاراً  إضالالافة مالالوارد مائٌالالة تقلٌدٌالالة : .0

المجال ، مثل جر جبال جلٌدٌة من المناط  القطبٌةة وإذابتهةا وتجرٌبهةا ونقةل الفةائض المةائً مةن 

بلد إلى آخر عن طرٌ  مد خطوط أنابٌب ضخمة ، وكذلك إجةراء دراسةات واستكشةافات لفتةرات 

 طوٌلة إلٌجاد خزانات مٌاه جوفٌة جدٌدة .

كةن تحقٌة  ذلةك عةن طرٌة  اسةتغ ل مةوردٌن مهمةٌن ، وٌم إضافة موارد مائٌالة غٌالر تقلٌدٌالة  : .2

 :  وهما

 : ًحٌةةث ٌمكةةن معالجتهةةا بتقنٌةةات حدٌثةةة ، وإعةةادة  مٌالالاه الصالالرف الصالالحً أو الزراعالالً أو الصالالناع

استخدامها فً األراضً الزراعٌة والمصانع وحتى ل سةتخدام اآلدمةً تحةت شةروط وضةوابط 

 معٌنة .

 
 
 

 وٌتم من  خالل : : رابعاَ : حماٌة الماء من التملح

 التقلٌل من الضخ الجائر . .0

 إعادة توزٌع اآلبار ، وتغٌٌر أماكنها أو إٌقاف بعضها . .2

 إنشاء حواجز على شاطئ البحر ، لحجز المٌاه المالحة نحو الٌابسة . .3

 تقلٌلمناستنزافالمٌاهالجوفٌة، منعاًمنتركزالملحفٌهاأوتسربمٌاهالبحرإلٌها. .4

 .تمتصاألم حمنالتربة، بالقربمنخزاناتالمٌاهالجوفٌةزراعةاألشجاروالنباتاتالتٌ .5

 Reverse Osmosisاستخدام أجهزة تحلٌة الماء مثل جهاز) التناضح العكسً (   .6

حٌث ٌمكن تحلٌتها بعةدة طةر  : تحلٌة المٌاه المالحة كالبحر

 : وهً

: طرٌقة قدٌمة تكمن فً رفع درجات حةرارة المٌةاه  لتقطٌرا.0

مالحةةة إلةةى درجةةة الغلٌةةان ، ومةةن ثةةم تكثٌةةف بخةةار المةةاء ال

 للشرب أو الري أو الصناعة .  ومعالجته ، لٌكون صالحاً 

: تعةد أكثةر الطةر  اسةتخداما األغشٌة ) التناضح العكسً ( .2

وخاصةةة فةةً الةةوطن العربةةً وفلسةةطٌن ، وتتطلةةب ضةةغط 

 الماء من خ ل غشاء فً وعاء مغل  .

د علةى أن بلةورات الةثل  المتكونةة : تعتمةالبلورة أو التجمٌةد .3

 من تبرٌد مالح تكون خالٌة من الملح . 

أكثر الدول  -وعلى رأسها السعودٌة  –وتعتبر دول الخلٌ  العربً 

على  % 75العربٌة المستخدمة لطر  تحلٌة المٌاه المالحة بنسبة 

 جهاز تحلٌة الماء البحر األحمر والخلٌ  العربً . 

ً عملٌة تحوٌل المٌاه ه:تحلٌة مٌاه البحر 

المالحة إلى مٌاه عذبة صالحة ل ستعمال 

 بطر  عدٌدة .
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 وٌتم من خالل : خامساَ : وقاٌة الماء من التلوث :
 نشر الوعً البٌئً بٌن أفراد المجتمع حول حماٌة الماء من التلوث . .0

 لجة المٌاه الصناعٌة الملوثة بناء المنشآت ال زمة لمعا .2

 مراقبة المسطحات المائٌة المعلقة كالبحٌرات ، لمنع وصول المواد الضارة لها . .3

 تطوٌر التشرٌعات واللوائح من أجل وقف االستغ ل الجائر للماء . .4

تطوٌر محطات تنقٌة الماء وإجراء تحلٌل دوري للماء ، لتحدٌد مدى ص حٌته للوقاٌة من  .5

 األمراض  . 

 

 سادسا : مواجهة األطماع الخارجٌة حول الموارد المائٌة : 
 رغم أن الشراكة المائٌة قضٌة هامة بٌن الدول ، ف بد من العمل على:        

وضةةع إسةةتراتٌجٌة جٌةةدة للمٌةةاه السةةتخدام المٌةةاه المشةةتركة ، سةةواء فةةً األنهةةار أو الخزانةةات  .0

 الجوفٌة المشتركة أو البحار المغلقة .

 معلومات الخاصة بحماٌة وتنمٌة الماء  .تبادل ال .2

 تشجٌع البحث العلمً والتكنولوجً فً مجال تنمٌة الموارد المائٌة . .3

 االستخدام الكفء للموارد المائٌة المتاحة فً داخل حدود الدولة . .4

 تنفٌذ مشارٌع تنمٌة المٌاه وتحلٌة المٌاه المالحة فً داخل حدود الدولة .  .5

 ائٌة مع الدول األخرى حول حدود الموارد المائٌة بٌنها .التوصل إلى اتفاقٌات نه .6
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 ( أمام العبارة الخطأ : ×( أمام العبارة الصحٌحة و إشارة )  √ضع إشارة )  :السؤال األول

 )   ( أكد اإلس م على اإلسراف فً استخدام الماء .  .0

 عامل مع الماء .)   ( الوعً المائً ٌنمً السلوكٌات الرشٌدة نحو الت  .2

 )   ( اهتمت دول الخلٌ  العربً بتنمٌة الموارد المائٌة المتاحة .  .3

 )   ( تعد طرٌقة التقطٌر أكثر الطر  استخداما فً الوطن العربً فً تحلٌة المٌاه المالحة .   .4

 ماٌو هو الٌوم العالمً للمٌاه من كل عام . 22)  ( أعلنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة أن   .5

 

 اقترح حال للمشكالت التالٌة :  :السؤال الثانً
 ندرة الماء . 

 تملح الماء . 
 تلوث الماء .

 
 أجب عن األسئلة التالٌة ::السؤال الثالث 

 وضح موقف اإلس م من قضٌة المٌاه . - أ
 أذكر أسالٌب ترشٌد استه ك الماء ؟ - ب
 كٌف ٌمكن تنمٌة الموارد المائٌة المتاحة والجدٌدة ؟ - ت
 ٌفٌة وقاٌة الماء من التلوث . وضح ك - ث
 كٌف ٌمكن مواجهة األطما  الخارجٌة فً الموارد المائٌة ؟ - ج

 
 أمامك خرٌطة الوطن العربً ، وحدد علٌها ما ٌلً ::  السؤال الرابع

 السد العالً . .0

 سد الكوت . .2

 سد جبل األولٌاء . .3

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 أسئلة التقوٌم الذاتً

 

 نصنف السلوكٌات التالٌة إلى إٌجابٌة وسلبٌة :

 االعتدال فً استخدام الماء عند الوضوء . -0

 نهارا فً األٌام الحارة . -2

 .غسٌل السٌارات بكمٌات كبٌرة من الماء  -3

 إلقاء النفاٌات الصناعٌة فً مكبات النفاٌات . -4

 النشاط
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: ، مكتبػة العبيكػاف. سمسػمة ألفػا العمميػةيةراتاألنيار والبةرك والبح. ( 2002، نيكػكال ) باربر -
 الرياض، السعكدية. 

: . أسػػػػػػػس الجغرافيػػػػػػػة الطبيعيػػػػػػػة، دار المعػػػػػػػرؼ الةةةةةةةوادي. ( 1977، يسػػػػػػػرل ) الجػػػػػػػكىرم -
 ، مصر. انسكندرية

جارافية العالم اإلسالمي: أسس عامةة فةي المحيطةين الطبيعةي ( . 1998الخفاؼ، عبد )  -
 ي : عماف، األردف . دار الشركؽ لمنشر كالتكز والبشري

. منشكرات الكتب التجػارم لمطباعػة جارافية فمسطين المصورةخمار، قسطنطيف ) د.ت (.  -
 ك كالتكزي  كالنشر : بيركت ، لبناف.

 .رفة الجامعية: انسكندرية ، مصر. دار المعجارافية المياه. ( 1998محمد ) الزككة،  -
ه والثةةةروة الحيوانيةةةة والصةةةيد فةةةي المسةةةالة الزراعيةةةة والميةةةا(. 2006الصػػكراني، غػػػازم )  -

 دراسة أكلية. الضفة الاربية وقطاع غزة 0
. الطبعػة الثانيػة ،  التربية المائيةة ومنةاىج الدراسةات الجتماعيةة(. 2010فرج اهلل، كليد ) -

 دار العمـ كانيماف لمنشر كالتكزي : دسكؽ ، مصر .
. كتيػػػػػػػػػػب يمةةةةةةةةةاندورة المةةةةةةةةةةاء بةةةةةةةةةين العمةةةةةةةةةةم واإلالكحيػػػػػػػػػؿ، عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدائـ ) د . ت (.  -
.www.Kaheel.com 
.  : رؤيةةة شةةاممة إلدارة الميةةاهاقتصةةاديات المةةوارد المائيةةة. ( 2001مصػػطفى، محمػػد )  -

 الطبعة األكلى، مكتبة كمطبعة انشعاع الفنية : انسكندرية، مصر.  
بػػػة لبنػػػاف ناشػػػركف: بيػػػركت، . مكت القةةةدرة المائيةةةة(.  2002مكسػػػكعة الطاقػػػة المسػػػتدامة )  -

 لبناف.
، الجػػػزء األكؿ (. سػػػعد رحمػػػة ) ترجمػػػةلموسةةةوعة العمميةةةة(. ا1998المكسػػػكعة العمميػػػة )  -

 : عماف، األردف.، دار أسامة لمنشر كالتكزي كالثاني
 

 

 

 مراجع ال

http://www.kaheel/
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 (7) ممحق رقم
 دراسية المثراة باىداف التربية المائية الوحدة الطريقة تحضير دروس 

 التاسع : لصفا : والتاريخ  اليةوم

 خصائص الماء : موضوعال جارافية : المادة
 

 :  اليدف العام

 التعرؼ عمى الخصائص العامة لمماء  -

 :  السموكية األىةةداف

 .يفسر مفيـك الماء بمغتو الخاصة   .0

 .يصؼ التركيب الكيميائي لمماء    .2

 .يرسـ شكالن تكضيحيان لمتركيب الكيميائي لمماء   .3

 .يبيف حاالت الماء .4

 .م  صكران عف حاالت الماء الثالثة يج .5

 .يناقش خصائص الماء .6

 .يكتب تقريران عف حاالت الماء .7

 .يقدر عظمة الخالؽ في تككيف الماء .8

 :  الوسائل التعميمية

  –مجسػػـ التركيػػب الكيميػػائي لممػػاء   –شػػكؿ تكضػػيحي لمتركيػػب الكيميػػائي لممػػاء   –المػػادة انثرائيػػة
 .لماء الثالثة عينات لحاالت ا –صكر حاالت الماء 
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 :  المتطمبات السابقة

 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 قياس المتطمبات األساسية المتطمبات األساسية

عػػػدد أنػػػكاع الكائنػػػات التػػػي تكجػػػد عمػػػى سػػػط   - 0يعدد أنواع الكائنات التي توجد عم  سطح الكرة األرضية -
 الكرة األرضية ؟ 

 
 التمييد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1ه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3+  2ىة 

 .يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ المنظـ المتقدـ
 : عناصر الدرس

 .مفيـك الماء .0

 .التركيب الكيميائي لمماء .2

 .حاالت الماء .3

 .خصائص الماء .4
 : أسموب الستقراء

كينػػػاقش ، 5يطمػػػب تأمػػػؿ صػػػكرة المػػػاء صػػػفحة : دكر المعمػػػـ
 : الطالب حكؿ مفيـك الماء باألسئمة التالية 

 ػٍف أس  اس الحياة ؟مى

 ػٍف سر كجكد الكائنات الحية عمى سط  األرض ؟  مى

  ما الذم يركم عطشؾ ؟ 

  ىؿ تستطي  أف تعيش بدكف ماء ؟ 

 ىؿ يستمر النبات بكف الماء ؟ 

  ىؿ تستطي  الحيكانات العيش بكف الماء ؟ 

  ىؿ لمماء لكف ؟ 

  ىؿ لمماء طعـ ؟ 

  ىؿ لمماء رائحة ؟ 

  إذان فما المقصكد بالماء ؟ 

 .يتأمؿ الصكرة كيستقرأ مفيـك الماء: الطالبدكر 
 أسموب الحوار والمناقشة  :

 : باألسئمة التاليةيناقش الطالب : دكر المعمـ
 ىؿ الماء عنصر أـ مركب ؟ 

 مـٌ يتركب الماء ؟ 

 أذكر الرمز الكيميائي لمماء ؟ 

 ماذا نطمؽ عمى الماء عمميان؟، بناءن عمى ىذا الرمز 

 
 
 
 
 
 
 

 الماء
 ائلس

 الكائنات الحية
 
 
 
 
 

 عنصر
 مركب

 مركب كيميائي
أكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيد 

 الييدروجين

 
 
 

مالحظػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدل انتبػػػػػػػػاه الطػػػػػػػػػالب 
 .لمدرس

 
 
 
 

 : (1تقويم مرحمي )
 .ة7صفحة ة، أ: 2سؤاؿ 

 .عرؼ مفيـك الماء -
 
 
 
 
 
 

 (:2تقويم مرحمي )
 .ة7صفحة ة، ب: 2سؤاؿ 

مػػػػـ يتركػػػػب المػػػػاء ؟ مكضػػػػحان ذلػػػػؾ 
 .بالرسـ
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 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 أكسيد الييدركجيف ؟ لماذا يطمؽ عمى الماء اسـ 

 ارسـ شكالن تكضيحيان لمتركيب الكيميائي لمماء ؟ 

 ىؿ تتغير ىذه التركيبة في حاالت الماء الثالث ؟ 
 
 
 
 4ىة 
 
 
 
 
 
 
 
 5ىة 
 
 
 
 
 

 
 .يجيب عف األسئمة: دكر الطالب

 : أسموب الخرائط المفاىيمية
كيطػػرح ، يرسػػـ مخططػػان مفاىيميػػان لحػػاالت المػػاء: دكر المعمػػـ
 : اليالسؤاؿ الت

  ؟  اذكر حاالت الماء 

 .يتأمؿ المخطط المفاىيمي: دكر الطالب

 
 
 

 : أسموب العروض التوضيحية )العممية(
يعػػرض عينػػات لحػػاالت المػػاء مػػ  صػػكر المػػادة : دكر المعمػػـ

 كيطرح األسئمة التالية:، ة 6، 5انثرائية صفحة ة 
  ؟  متى يككف الماء في الحالة الصمبة 

 ؟ تو الصمبةأيف يكجد الماء في حال 

 ؟سائمة أيف يكجد الماء في حالتو ال 

  ؟ متى يصب  الماء سائالن 

 ماذا يقصد بالحالة الغازية لمماء ؟ 

  أيف يتبخر الماء ؟ 

كيسػػػػتنتج الحقػػػػائؽ ، ييالحػػػػظ العينػػػػات كالصػػػػكر: دكر الطالػػػػب
 .حكؿ حاالت الماء الثالثة

 

 
 
 

 حاالت الماء 
 
 
 
 
 

 الطبيعة 
 الصمبة 
 جميد 

 القطبية 
 ؿ جبا

 المسطحات المائية 
 البحار 

 المحيطات 
 البخار 

 الغالؼ الجكم 
 

 
 
 

 ( :3) تقويم مرحمي
أكمػػػؿ فراغػػػات المخطػػػط المفػػػاىيمي 
: التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

 
 
 

 : (4) مرحميتقويم 
 : بم تفسر

 فػػػي جميػػدالر المػػػاء عمػػى شػػػكؿ يظيػػ 
 ؟المناطؽ القطبية

 
 : (˟( أو عالمة )√ضع عالمة )

نػاطؽ يظير الماء سائالن في الم( )   .0
 .القطبية

يكػػكف المػػاء فػػي الحالػػة الصػػمبة ( )   .2
عند ارتفاع درجات الحرارة إلػى أكثػر 

 .ـٍ ..0مف 

يصعد الماء عمػى شػكؿ البخػار ( )   .3
 .إلى طبقات الغالؼ الجكم

 
 
 7+  6ىة 
 
 
 

 

 : أسموب العصف الذىني
 : يناقش الطالب باألسئمة التالية: دكر المعمـ

 بماذا يتميز الماء ؟  

  ما النتائج المترتبة عمى كجكد الرابطة التساىمية داخؿ جػزمء
 الماء ؟

 متعادؿ كيميائي
 مقاكمة التحميؿ

 الرابطة التساىمية
 جزمء
 األمالح
 الكيرباء

 
 

 : (5)مرحمي  تقويم
 .ة7صفحة ة، ث: 2سؤاؿ 

 .كٌض  خصائص الماء
 

 حاالت الماء
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــ

 سائلة 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ
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 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اذكر المكاد التي تذكب في الماء ؟ 

  متى يصب  الماء مكصالن جيدان لمكيرباء ؟ 

 ماذا يكٌكف اتحاد الماء م  أكاسيد الفمزات كالالفمزات؟ 

 .ييفٌكر كيجيب عف األسئمة: دكر الطالب
 
 
 
 
 
 

 : غمق الحصة
 تفيد مف ىذا الدرس ؟ ماذا نس

 
 
 
 

  

 المرٌكبات
 الييدرككسيدات

 التٌػأٌيف

 
 
 
 

 : تقويم ختامي 
 : صحح ما تحتو خط في العبارات التالية

ؿ شػػػػػفاؼ ال لػػػػػكف لػػػػػو كال سػػػػػائاليكاء .0
 طعـ كال رائحة }ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{

فػػػي المسػػػطحات  صػػػمباي يكػػػكف المػػػاء  .2
 المائية }ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{

تتكػػػػػكف الييدرككسػػػػػيدات مػػػػػف اتحػػػػػاد  .3
 }ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ الالفمزاتالماء م  أكاسيد 

 
 نشاط بيتي 
 .ة7صفحة ة، 0حؿ سؤاؿ 
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 لصف: التاسع ا والتاريخ :  اليةوم

 دورة الماء في الطبيعة  موضوع: ال المادة: جارافية 

 :  اليدف العام

 .التعرف على عملٌة الدورة المائٌة ومراحلها  -
 :  السموكيةاألىةةداف 

  .يحدد مجاؿ الدكرة المائية .0

 .بمغتو الخاصةيفسر مفيـك الدكرة المائية  .2

 .دكرة الماء في الطبيعة ظاىرة  يشرح .3

 .تكضيحيان لعممية الدكرة المائية يرسـ شكالن  .4

 .معكقات الدكرة المائية في الطبيعة يستكشؼ .5

 .يفسر أىمية دكرة الماء في الطبيعة .6

 .ينمي شعكره بالمسئكلية نحك الماء .7

 :  الوسائل التعميمية

 .فيديك لعممية الدكرة المائية   –شكؿ تكضيحي لعممية الدكرة المائية   –المادة انثرائية
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 :ت السابقةالمتطمبا

 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 قياس المتطمبات األساسية المتطمبات األساسية

عدد أنكاع الكائنات التي تكجد عمى سط   - 0يعدد أنواع الكائنات التي توجد عم  سطح الكرة األرضية -
 الكرة األرضية ؟

 
 التمييد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1ه 
 
 
 
 
 
 
  2ىة 
 
 

 

 مدرس عف طريؽ المنظـ المتقدـيميد المعمـ ل. 

 عناصر الدرس : 

 .مجاؿ الدكرة المائية .0

 .مفيـك الدكرة المائية .2

 .مراحؿ عممية الدكرة المائية .3

 .معكقات الدكرة المائية .4

 .أىمية الدكرة المائية .5
 
 

 : الحوار والمناقشة أسموب 
 : يطرح األسئمة التالية: دكر المعمـ

  أيف تحدث الدكرة المائية ؟ 

 صد بالغالؼ المائي ؟ماذا يق 

 

 .يجيب عف األسئمة : دكر الطالب
 
 

 :  الستقراءأسموب 
 : حكؿ مفيـك الدكرة المائيةيناقش الطالب : دكر المعمـ

  مىٍف أكثر المسطحات المائية التي تتعرض لمتبخر ؟ 

 ما أسباب تبخرىا إلى أعمى ؟ 

 ماذا يحدث لمماء في طبقات الغالؼ الجكم ؟ 

 ه العممية ؟ماذا ييطمؽ عمى ىذ 

 إذان عرؼ مفيـك الدكرة المائية ؟ 

 .يستقرأ مفيـك الدكرة المائية : دكر الطالب
 

 
 
 
 
 
 
 

 الكائنات الحية
 الدورة المائية 
 الاالف المائي 
 الكرة األرضية 

 
 
 

 بخار الماء 
 الكتؿ القارية 

 المسطحات المائية 
 الغالؼ الجكم 

 التساقط 
 التكثيؼ 

 
 

لطػػػػػػػػػالب مالحظػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدل انتبػػػػػػػػػاه ا
 .لمدرس.

 
 
 
 

 : (1تقويم مرحمي )
 : أكمؿ الفراغات التالية

تػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدكرة المائيػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  .0
 .......... لمكرة األرضية.الغالؼ

، ........ ىػػػػػػك أحػػػػػػد أغمفػػػػػػة األرض .2
كيتشػػػػػػكؿ مػػػػػػف المسػػػػػػطحات المائيػػػػػػة 

 .المالحة كالعذبة

 
 
 

 (:2تقويم مرحمي )
 .ة00صفحة ة، أ: 2سؤاؿ 

 .عٌرؼ مفيـك الدكرة المائية
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 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 
 4+  3ىة 
 
 
 
 
 
 
 
 5ىة 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : السرد القصصي أسموب 
 .يسرد قصة مراحؿ عممية الدكرة المائية: دكر المعمـ
كيرسػػـ الشػػكؿ التكضػػيحي لمػػدكرة ، يسػػتم  لمقصػػة: دكر الطالػػب

 .المائية

 
 
 
 

 : حل المشكالت والتعمم التعاوني أسموب 
ب مػف كيطم، يقسـ الطالب إلى مجمكعات تعاكنية: دكر المعمـ
 : كؿ مجمكعة

  عػػػرض أىػػػـ المشػػػكالت كالمعكقػػػات التػػػي تتعػػػرض ليػػػا الػػػدكرة
 المائية.

 كيفية تفادم ىذه المعكقات. 

 

 .يشارؾ في حؿ المشكالت كالمعكقات : دكر الطالب
 
 

 المحيطات
 البحار

 البحيرات
 األنيار

 المياه الجكفية
 الغالؼ الجكم

 الغيـك
 األمطار
 النت 
 
 

 الصرؼ الصحي
 مائيةالمجمعات ال
 تمكث اليكاء

 المطر الحمضي
 الغابة

 انجراؼ التربة
 المياه الجكفية

 األسمدة
 المبيدات الكيماكية
 الزحؼ العمراني

 

 ( :3) تقويم مرحمي
  ة 00صفحة ة، ب: 2سؤاؿ 

التػي يمػر بيػا عمميػات  ذكر المراحةلأ
 الدكرة المائية ؟ مكضحان ذلؾ بالرسـ.  

  ة 00صفحة ة، أ: 4سؤاؿ 

 : المترتبة عم اذكر النتائج 
تعػػػػػػرض ميػػػػػػاه البحػػػػػػار كالمحيطػػػػػػات  - أ

 ألشعة الشمس ؟
 
 
 
 

 : (4) مرحميتقويم 
 ة 00صفحة ة، ث، ت، ب: 4سؤاؿ 

 : النتائج المترتبة عم ما 
االسػػتمرار فػػي إزالػػة الكثيػػر مػػف  -ب

 الغابات ؟

استخداـ المبيػدات الكيماكيػة فػي  -ت
 األراضي الزراعية ؟

 انتشػػار ظػػاىرة الزحػػؼ العمرانػػي -ث
 في الكثير مف الدكؿ ؟

 
 

 
  6ىة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ستنتاجأسموب ال
 : يناقش الطالب باألسئمة التالية: دكر المعمـ

  ىؿ لمدكرة المائية أىمية في الحياة ؟ 

 كضحي أىمية الدكرة المائية في الطبيعة ؟ 

 

 .ييفٌكر كيجيب عف األسئمة: دكر الطالب
 
 
 

 
المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 

 الزراعية 
 المناخ 
 األنيار 

 
 : (5)مرحمي  تقويم
 .ة00صفحة ة، 3سؤاؿ 

 : بم تفسر
 أىمية دكرة الماء في الطبيعة ؟

 
 
 

 : تقويم ختامي 
( أمةةةةةةةام ˟( أو عالمةةةةةةة )√ضةةةةةةع عالمةةةةةةةة )
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 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 
 
 
 
 

 : غمق الحصة
 ليـك ؟ ماذا تعممت مف درس ا

 
 
 
 

  
 

 : العبارات التالية
)    (يتمثؿ مجاؿ الػدكرة المائيػة فػي الغػالؼ  .0

 .ضيةالجكم لمكرة األر 

تعتبر المحيطات أفضػؿ المنػاطؽ التػي ( )    .2
 تنطمؽ منيا الدكرة المائية 

تعيػػؽ األسػػػمدة العضػػػكية عمميػػػة الػػػدكرة ( )    .3
 .المائية

تيمطػػػػػػػؼ الػػػػػػػدكرة المائيػػػػػػػة مػػػػػػػف درجػػػػػػػات ( )    .4
 .الحرارة في فصؿ الصيؼ

 
 

 نشاط بيتي 
صػػػػػػػػػفحة ، ةجة: 2، 0حػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػؤاؿ 

 .ة00ة

 
  



    
 

252 

 

 الم ح 

   الصف: التاسع والتاريخ :  اليةوم

 الموارد المائية   موضوع: ال المادة: جارافية 

 :  اليدف العام
 .التعرف على مصادر الماء    -

 :  السموكيةاألىةةداف 
 .يذكر نسبة الماء في الكرة األرضية .1

  .يعرؼ مفيـك المكارد المائية .2

 .يعدد مصادر الماء .3

 .يمخص أىمية األمطار في البيئة .4

 .يصنؼ أشكاؿ المياه الجكفية .5

 .ىمية المياه الجكفية في البيئةيفسر أ .6

 .يقارف بيف أنكاع المياه السطحية .7

 يحدد عمى خريطة الكطف العربي المحيطات كالبحار. .8

 .يكق  عمى خريطة الكطف العربي البحيرات كالخمجاف .9

 يحدد عمى خريطة الكطف العربي األنيار كاألكدية. .10

 .يعمؿ أىمية المياه السطحية في الدكلة .11

 .لمصادر مياه الكطف العربييصمـ خرائط مجسمة  .12

 .يقدر عظمة الخالؽ في تنكع مصادر الماء .13

 :  الوسائل التعميمية
خريطػػة الػػكطف  –مجسػػـ خريطػػة فمسػػطيف الطبيعيػػة  –صػػكر المسػػطحات المائيػػة   –المػػادة انثرائيػػة
 .أطالس جغرافية –العربي صماء 
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 :المتطمبات السابقة

 مالتقوي المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 قياس المتطمبات األساسية  المتطمبات األساسية 

 يذكر مكونات الكرة األرضية0 -

 عدد مصادر المياه في فمسطين  -
 الفراغات التالية: أكمل  -
 ................. ك.تتككف الكرة األرضية مف .0
كالتػػػػػػي تتمثػػػػػػؿ ، تتنػػػػػػكع مصػػػػػػادر الميػػػػػػاه فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف .2

 ........ ك .في

 .......... .......... ك.
 
 لتمييد ا
 
 
 
 
 
 
 1ه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3+  2ىة 
 
 
 
 
 
 

 

 يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ المنظـ المتقدـ. 

 عناصر الدرس : 

 .مفيـك المكارد المائية  .0

 .مصادر الماء .2
 

 : الحوار والمناقشة أسموب 
 : يطرح األسئمة التالية: دكر المعمـ

  ًمٍف ماذا تتككف الكرة األرضية ؟ 

 رة األرضية ؟كـ بمغت نسبة اليابس في الك 

 كـ بمغت نسبة الماء في الكرة األرضية ؟ 

 كـ بمغت نسبة المياه المالحة كالعذبة ؟ 

 أيف تتكاجد المياه العذبة ؟ 

 

 .يجيب عف األسئمة : دكر الطالب
 
 
 

 : الخرائط المفاىيميةأسموب 
كيطػػرح ، يرسػـ مخططػػان مفاىيميػان لمصػػادر الميػاه: دكر المعمػـ

 : األسئمة التالية 
  المكارد المائية ؟ عٌرؼ 

  عدد مصادر الماء ؟ 

 

 .كيجيب عف األسئمة، يتأمؿ المخطط: دكر الطالب
 

 
 
 

 اليابس 
 الماء 

 الماء المالح 
 الماء العذب 

 المناطق القطبية 
 الجميد 

 جبال جميدية 
 أنيار 
 بحيرات 

 
 
 

 الموارد المائية 
 

 

 .مالحظة مدل انتباه الطالب لمدرس.
 

 : (1تقويم مرحمي )
صػػػػح  مػػػػا تحتػػػػو خػػػػط فػػػػي العبػػػػارات 

 :  التالية 
بمغػػػت نسػػػبة المػػػاء فػػػي الكػػػرة األرضػػػية  .3

 .}.......{  %29حكالي 

القسػػػـ األكبػػػر مػػػف لعذبةةةةاتشػػكؿ الميػػػاه  .4
 مياه الكرة األرضية  }.......{ 

فػػػػػي المنػػػػػاطؽ المالحةةةةةةتظيػػػػػر الميػػػػػاه  .5
 .القطبية  }.......{ 

 
 

 (:2تقويم مرحمي )
  المائيةالمكارد عرؼ. 
  ة 07صفحة ة ،2سؤاؿ 

 )إكماؿ المخطط المفاىيمي(   
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 4ىة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5ىة 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الستنتاجأسموب 
 : يناقش الطالب حكؿ األسئمة التالية: دكر المعمـ

 .مف المصدر األساسي لمياه الكرة األرضية ؟ 

 مف أنقى أنكاع المياه الطبيعية ؟ 

  فما المقصكد باألمطار ؟ 

 لجكيةكض  أىمية المياه ا. 
 .يفكر كيجيب عف األسئمة : دكر الطالب

 
 
 
 
 
 

 : الخرائط  المفاىيميةأسموب 
 كيناقش باألسئمة التالية:  ، يرسـ مخططان مفاىيميان : دكر المعمـ

 ما المقصكد بالمياه الجكفية ؟ 

 صنؼ أشكاؿ المياه الجكفية. 

  كا بػػػػػػار ، النػػػػػػافكرات الحػػػػػػارة، قػػػػػػارف بػػػػػػيف العيػػػػػػكف كالينػػػػػػابي
 .ةاالرتكازي

 

 .كيجيب عف األسئمة  ، يتأمؿ المخطط: دكر الطالب
 
 

 
 رٌم المزركعات

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدامات 
 المنزلية 

 االستخدامات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المياه الجكفية 
 العيكف 
 الينابي  

 النافكرات الحارة 
 ا بار االرتكازية 

 
 
 

 

 ( :3) تقويم مرحمي
اختػػر انجابػػة الصػػحيحة ممػػا بػػيف  -

 :  القكسيف
ألساسػػػي لمػػػاء الكػػػرة يعتبػػػر المصػػػدر ا .0

الميػػػػػػاه  –األرضػػػػػػية )الميػػػػػػاه الجكفيػػػػػػة 
 األمطار(.  -السطحية 

الزراعة التي تعتمد عمى ميػاه األمطػار  .2
 (.ليس مما سبؽ –المركية  –)البعمية 

 –تطمػػؽ الميػػاه الجكيػػػة عمػػى )األنيػػػار  .3
 ا بار( –األمطار 

 
 170صفحة ، ب: 3سؤال 

 .كض  أىمية األمطار -
 
 

 : (4) مرحميتقويم 
 ة 07صفحة ة، 2ؤاؿ س

 .صنؼ أشكاؿ المياه الجكفية

 
 
 

  6ىة 
 
 
 
 
 
 
 7ىة 
 
 

 

 : العصف الذىني أسموب 
 : يناقش الطالب حكؿ أىمية الماء الجكفية: دكر المعمـ

  ىؿ المياه الجكفية ليا أىمية في حياة الكائنات الحية ؟ 

 كض  أىمية المياه الجكفية. 

 ئمة عمى المياه الجكفية ؟ما نكع الزراعة القا 

 

 .ييفٌكر كيجيب عف األسئمة: دكر الطالب
 : التعمم التعاوني  أسموب 
كيطمػب مػف ، يقسػـ الطػالب إلػى عػدة مجمكعػات: دكر المعمـ
 : كؿ مجمكعة

 رٌم المزركعات
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدامات 

 المنزلية
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدامات 

 الصناعية
 
 

 طحيةالمياه الس
 المحيطات

 البحار
 البحيرات

 
 : (5)مرحمي  تقويم

 : بم تفسر
 ؟أىمية المياه الجكفية في الحياة 

 
 
 

 : (6)مرحمي  تقويم
 ة 07صفحة ط، ج: 3سؤاؿ 

 : قارن بين 
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 11و9و8ه
 
 
 
 

 اختيار أحد أنكاع المياه السطحية. 

 تعريؼ النكع. 

 تكضي  أىميتو. 

أنػكاع  ييشارؾ مجمكعتو في جمػ  الحقػائؽ حػكؿ: دكر الطالب
 .المياه السطحية

 
 : التدريس بالخرائط واألطالس الجارافيةأسموب 
، يعرض خرائط صػماء لفمسػطيف كالػكطف العربػي: دكر المعمـ

 .كيكق  م  الطالب المياه السطحية
 .يكق  عمى الخرائط الصماء: دكر الطالب

 الخمجاف
 األنيار
 األكدية

 
 

 .المحيط كالبحر -

 .البحيرة كالخميج -

 .النير كالكادم -
 
 
 
 

مالحظة مدل دقة تكقي  الطالب عمى 
 .الخرائط الصماء

 

 

  11ىة 

 

 

 

 

 

 

 12ىة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوار والمناقشة : أسموب 
 دكر المعمـ: يناقش الطالب حكؿ أىمية المياه السطحية :

 كض  أىمية المياه السطحية ؟ 

  بماذا يستخدـ اننساف الماء ؟ 

 ما نكع الزراعة القائمة عمى المياه السطحية ؟ 

 ماء في مجاؿ الصناعة ؟أعطي أمثمة عمى استخدامات ال 

 دكر الطالب: يجيب عف األسئمة  

 

 : أسمكب العركض العممية )التكضيحية(
يصػػػػمـ أمػػػػاـ الطػػػػالب مجسػػػػـ لخريطػػػػة الػػػػكطف : دكر المعمػػػػـ

 .مكضحة عمييا مصادر المياه، العربي

يشػػػػارؾ فػػػػي تصػػػػميـ مجسػػػػـ خريطػػػػة الػػػػكطف : دكر الطالػػػػب
 .العربي

 

 

 

 

 الطاقة الكيربائية

 الثركة المعدنية

 الثركة السمكية

صػػػػػػػػػػػػػػناعة دبػػػػػػػػػػػػػػب 
 الجمكد

 النقؿ

 المكاصالت

 

المحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
 الزراعية 

 المناخ 

 األنيار 

 

 (: 7)مرحمي  تقويم

 : بم تفسر

أىميػػػػػػة الميػػػػػػاه السػػػػػػطحية  فػػػػػػي حيػػػػػػاة 
 ؟  اننساف

 

 

 

مالحظػػػػة مػػػػدل دقػػػػة تصػػػػميـ الطػػػػالب 
 .ف العربيلمجسـ خريطة الكط

 تقويم ختامي : 

اختر مةن القائمةة )أ( مةا يناسةبيا مةن القائمةة 
 )ب(: 

 القائمة )ب( القائمة )أ(

الميةةةةةةةةاه التةةةةةةةةي ( ) األمطار  10
تظيةةر عمةة  سةةطح 

 0األرض
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 : غمق الحصة

 ة مف ىذا الدرس  ؟ ما الدركس المستفاد

الميةةةاه المختنةةةة ( ) المياه السطحية  20
 0في باطن األرض

قطةةةةةةرات المةةةةةةاء ( ) المياه الجوفية  30
السةةةةةةةةاقطة عمةةةةةةةةة  

 0سطح األرض

 ي نشاط بيت

 ة. 08 – 07، صفحةة4، 0حؿ سؤاؿ 
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 الصف: التاسع  والتاريخ:  اليةوم

 استخدامات الماء   موضوع: ال المادة: جارافية

 

 :  اليدف العام

 .التعرف على أهم استخدامات الماء -
 :  السموكيةاألىةةداف 

 .يفسر أىمية الماء في الحياة .1

 .عمى ضفاؼ األنيار يكتب تقريرا عف الحضارات اننسانية التي قامت .2

 .يكض  أكجو استعماالت الماء .3

  .يكق  عمى خريطة الكطف العربي أىـ المكانئ البحرية .4

 .يؤمف بأىمية الماء بالنسبة لمكائنات الحية  .5
 

 :  الوسائل التعميمية

 .خريطة الكطف العربي –صكر استخدامات الماء   –المادة انثرائية
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 :المتطمبات السابقة

 التقويم المفاىيم ت واألنشطةالخبرا األىداف

 قياس المتطمبات األساسية  المتطمبات األساسية 

 

 يذكر استخدامات الماء الجوفية0 -

 يعدد استخدامات المياه السطحية0 -

 الفراغات التالية: أكمل  -

 ............... كرمٌ .تستخدـ المياه الجكفية في .0

تسػػػػػػػػػػػػػػتخرج الثػػػػػػػػػػػػػػركة المعدنيػػػػػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػػػػػمكية مػػػػػػػػػػػػػػف  .2
 .........المياه

 

 التمييد 

 

 

 

 

 

 1ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ المنظـ المتقدـ 

 عناصر الدرس : 

 .أىمية الماء   - أ

 .استخدامات الماء  - ب

 

 : العصف الذىني أسموب 
 : يناقش الطالب حكؿ أىمية الماء: دكر المعمـ

 ىؿ الماء ميـ في حياتنا ؟ 

 كض  أىمية الماء. 

 جسـ اننساف ؟ كـ يشكؿ الماء مف 

 كـ يحتاج اننساف يكميان مف الماء ؟ 

  أعطػػي أمثمػػػة عمػػػى اسػػػتخدامات المػػػاء زراعيػػػان كصػػػناعيان
 كمنزليان ؟

 

 .يجيب عف األسئمة : دكر الطالب
 

 

 

 

 

 الخمية الحية 

 الثروة السمكية 

 المواد الصمبة 

 الثروة المعدنية 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامات 
 الزراعية 

 الستخدامات المنزلية 

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامات 
 الصناعية 

 النفط 

 

 

 

 .مالحظة مدل انتباه الطالب لمدرس

 

 

 

 : (1تقويم مرحمي )

  23صفحة ، 3سؤاؿ. 

 بم تفسر : 

 ؟أىمية الماء في الحياة  -

 

 

 

 

 

 (:2تقويم مرحمي )

 ( أمةةةةام ˟( أو عالمةةةةة )√ضةةةةع عالمةةةةة )
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  2ىة 

 

 

 

 

 

 : الحوار والمناقشة  أسموب 
 : يطرح األسئمة التالية : دكر المعمـ

 ما العكامؿ التي ساىمت في قياـ الحضارات منذ القدـ ؟ 

 عطػي أمثمػػة عمػى الحضػػارات التػػي قامػت عمػػى ضػػفاؼ أ
 األنيار ؟

 

 .كيجيب عف األسئمة: دكر الطالب

 الحضارة اإلنسانية 

 كنية الحضارة الفرع

 حضارة بالد الرافديف 

 

 :التالية  العبارات

سػػػاىـ المػػػاء فػػػي تراجػػػ  الحضػػػارات ( )   .0
 .اننسانية

امػػػػػػػػت الحضػػػػػػػػارة الفرعكنيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ق( )   .2
 .كحضارة بالد الرافديف في مصر، العراؽ

 

 

 3ىة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ىة 

 

 

 

 

 : الخرائط المفاىيمية ولعب األدوارأسموب 
يقػػػػػػـك برسػػػػػػـ خريطػػػػػػة مفاىيميػػػػػػة ألشػػػػػػكاؿ : دكر المعمػػػػػػـ

م  تكزي  األدكار عمى كؿ طالب فػي ، استعماالت الماء
 .تمثيؿ أحد استعماالت الماء

كتمثيػػؿ أدكار ، يتأمػػؿ المخطػػط المفػػاىيمي: بدكر الطالػػ
 .استعماالت الماء  

 

 

 

 : التدريس بالخرائط الجارافية   أسموب 
، يعػػػػرض خريطػػػػة الػػػػكطف العربػػػػي صػػػػماء: دكر المعمػػػػـ

 .كيكق  م  الطالب أىـ الطرؽ البحرية

يكقػػػػػ  عمػػػػػى الخريطػػػػػة الصػػػػػماء الطػػػػػرؽ : دكر الطالػػػػػب
 .البحرية

 

 

 استعماالت منزلية 

 استعماالت زراعية 

 استعماالت صناعية 

 صناعة األغذية 

 صناعة األدكية 

 استعماالت ترفييية 

 استعماالت النقؿ 

 استعماالت صحية 

 استعماالت رياضية 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :3) تقويم مرحمي

 .23صفحة ، 4سؤاؿ 

 أذكر استخدامات الماء ؟

 

 

 

 

 

دل دقػػة تكقيػػ  الطػػالب عمػػى مالحظػػة مػػ
 .الخرائط الصماء

 : نشاط ختامي

 صحح ما تحتو خط في العبارات التالية: 

مػػػػف  %.2يتػػػػألؼ جسػػػػـ اننسػػػػاف حػػػػكاؿ  .0
 ........{  .الماء }

 مصػػػرقامػػػت حضػػػارة بػػػالد الرافػػػديف فػػػي  .2
{.}........ 
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 : غمق الحصة

 مف درس اليـك   ؟ ماذا تعممت 

 

 

 

 

 

 

فمسػػػػػػػػػطيف يقػػػػػػػػػ  مينػػػػػػػػػاء طػػػػػػػػػرابمس فػػػػػػػػػي  .3
{.}........ 

اسػػػػػػتخدامات المػػػػػػاء لممارسػػػػػػة الرياضػػػػػػة  .4
 الزراعيػػػػػػػػةدرج تحػػػػػػػػت االسػػػػػػػػتعماالت ينػػػػػػػػ
{.}........ 

 

 : نشاط بيتي 

 . 23صفحة ،   5، 0سؤاؿ 
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 الصف: التاسع  والتاريخ :  اليةوم

 الموارد المائية   مشكالت موضوع: ال المادة: جارافية 

 :  اليدف العام
 .التعرف على أهم المشك ت التً تعانً منها الموارد المائٌة    -

 :  سموكيةالاألىةةداف 
 .يجم  أىـ التحديات التي يكاجييا الماء .1
 يكتشؼ أسباب نقص كميات الماء. .2
 .يستنتج كمية العجز كالفاقد في المكارد المائية .3
 .يربط بيف زيادة السكاف كنقص نصيب الفرد مف الماء .4
 .يميز بيف االستخدامات الرشيدة كغير الرشيدة لمماء .5
 .استخداـ الماء يستنتج ا ثار المترتبة عمى انسراؼ في .6
 .يعرؼ مفيكـ تمم  الماء .7
 .يستنبط عكامؿ تمم  الماء .8
 .يعرؼ مفيـك التمكث المائي .9
 .يقارف بيف التمكث الطبيعي كالصناعي لمماء .10
 .يصنؼ أقساـ التمكث المائي .11
 .يعدد مصادر ممكثات الماء .12
 .يمخص آثار التمكث المائي عمى الكائنات الحية .13
 .لماءيسمي األمراض الناجمة عف تمكث ا .14
 .يكق  عمى خريطة الكطف العربي أىـ النزاعات الحدكدية عمى المكارد المائية  .15
 .يكتب تقريرا عف المشكالت المائية التي قد تحدث في بيئتو  .16
 .يشعر بخطكرة المشكالت المائية عمى حياة الكائنات الحية .17
 .ينمي شعكره بالمسئكلية نحك المكارد المائية .18

 :  الوسائل التعميمية
 خرائط الكطف العربي. –صكر تمكث الماء  –صكر سكء استيالؾ الماء   – مادة انثرائيةال   
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 :المتطمبات السابقة

 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 قياس المتطمبات األساسية  المتطمبات األساسية 

 يم المناخي الذي يندر فيو الماء0 ُيسمي اإلقم    -

ناجم عن إلقاء المخمفات الصناعية يذكر نوع التموث ال    -
 0 في المسطحات المائية

 : أكمل الفراغات التالية   -
 ....... .يندر تكاجد الماء في انقميـ المناخي  .0
يػػػؤدم إلقػػػاء المخمفػػػات الصػػػناعية فػػػي المسػػػطحات المائيػػػة إلػػػى  20

 ......... الماء.
 

 التمييد 
 
 
 
 
 
 
 1ه 
 
 
 
 
 
 
  2ىة 
 
 
 
 

  يؽ المنظـ المتقدـيميد المعمـ لمدرس عف طر. 

 عناصر الدرس : 

 .مشكمة ندرة الماء .0

 .مشكمة االستنزاؼ كسكء استيالؾ المكارد .2

 .مشكمة تمم  الماء .3

 .مشكمة تمكث المياه .4

 .األطماع الخارجية في المكارد المائية .5
 
 

الكتشةةةةةةةةةةةةاف والخةةةةةةةةةةةةرائط أسةةةةةةةةةةةةموب 
 : المفاىيمية
كطرح ، يرسـ مخططان لمشكالت الماء: دكر المعمـ
 : تالية األسئمة ال

  الماء الذم نشربو نقي عذب أـ ممكث ؟ 

  ىػؿ يتبػػ  جميػ  أفػػراد مجتمعػػؾ سياسػة الترشػػيد فػػي
 استيالؾ الماء ؟

  ىؿ تتمت  المسطحات في بمدؾ بالنظافة ؟ 

  إذان مػػػا ىػػػي المشػػػكالت التػػػي تتعػػػرض ليػػػا المػػػكارد
 المائية؟ 

كيتأمؿ المخطط ، يكتشؼ المشكالت: دكر الطالب
. 

 : الستنتاج  أسموب 
ينػػػػاقش الطػػػػالب حػػػػكؿ أسػػػػباب نػػػػدرة : دكر المعمػػػػـ

 : الماء
  سػػػػمي انقمػػػػيـ المنػػػػاخي الػػػػذم ينتمػػػػي لػػػػو الػػػػكطف

 العربي ؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الموارد المائية 
 
 
 
 
 
 

 انقميـ المناخي 
 األمطار 

 العجز المائي 
 

 
 

 .مالحظة مدل انتباه الطالب لمدرس
 
 
 

 : (1تقويم مرحمي )
: أكمػػػػػػػػؿ فراغػػػػػػػػات المخطػػػػػػػػط المفػػػػػػػػاىيمي التػػػػػػػػالي

 
 
 
 

 (:2تقويم مرحمي )
  ة  .3صفحةة، أ: 3سؤاؿ. 

  بم تفسر: 

يعػاني الػكطف العربػي مػف العجػز المػائي  -
 ؟

 مشك ت الموارد المائٌة 

______ 

______ 

 تملح المٌاه 
سوء  ______

استه ك 
 المٌاه 
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  صؼ أمطار الكطف العربي ؟ 

  مػػا النتػػائج المترتبػػة عمػػى كقػػكع الػػكطف العربػػي فػػي
 المنطقة الجافة كشبو الجافة ؟ 

  لماذا تتسـ المكارد المائية بالندرة كالمحدكدية  ، إذان 

 ا المقصكد بالعجز المائي ؟ م 

 

كيجيب عف األسئمة  ، يتأمؿ المخطط: دكر الطالب
. 

 
 
 3ىة 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
4+5+6 
 
 

 

 : الحوار والمناقشةأسموب 
 : يطرح األسئمة التالية: دكر المعمـ

  كـ تبمب كمية المياه في الكطف العربي ؟ 

  كـ نسبة المياه المستغمة في الكطف العربي ؟ 

  نصػػػؼ ميػػػاه الػػػكطف العربػػػي لميػػػدر لمػػػاذا يتعػػػرض
 كالضياع ؟ 

  ما نصيب الفرد العربي مف المياه مقارنة بالعالـ ؟ 
 

 .يجيب عف األسئمة : دكر الطالب

 
 

 : العصف الذىني أسموب 
ينػػػػاقش حػػػػكؿ قضػػػية سػػػػكء اسػػػػتيالؾ : دكر المعمػػػـ

 المكارد المائية 
  ىػػػؿ يػػػؤثر انفػػػراط المسػػػتمر فػػػي كميػػػات الميػػػاه ؟

 .كض  ذلؾ

  ثر مشكمة االستنزاؼ عمى كميات المياه ؟ كيؼ تؤ 

 .كض  أثر الزيادة السكانية عمى كميات المياه 

 أعطي أمثمة عمى السمككيات غير الرشيد لمماء؟ 

  ماذا يقصد بالض  الجائر ؟ 

 ما آثار أساليب الرم التقميدية عمى كميات الماء ؟ 

  كيؼ يمكف أف تؤثر الصناعة سمبان عمى الماء؟ 

 

 .كيجيب عف األسئمة  ، فكري: دكر الطالب

 
 المكارد العذبة 

 التبخر 
 التسرب 

الطبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الصخرية 

 
 
 
 
 
 

السػػػػػػػػمكؾ غيػػػػػػػػر 
 الرشيد 

 الزيادة السكانية 
 المياه الجكفية 
 الض  الجائر 
 الرم التقميدم 

 الصناعة 
 التبريد 

الطاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الكيربائية 

 

 :(3) تقويم مرحمي
 : انجابة الصحيحة مما بيف القكسيفاختر

 –% 0بمب نسبة المياه العذبة في العػالـ العربػي  )ت .0
3 %- 6 )% 

 ³ـ...0الفػػرد الػػذم يقػػؿ نصػػيبو مػػف المػػاء بكميػػة  .2
 (.العربي –األمريكي –)األكركبي

 
 
 
 
 
 

 : (4) مرحميتقويم 
 ة .3صفحة ة، ب: 3سؤاؿ 

 :بم تفسر 
 ؟تعرض المكارد المائية لالستنزاؼ مف عاـ  خر  -
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  7ىة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8ىة 
 
 
 
 
 
 
  11+9ىة 
 

 

 : الستقراء أسموب 
ينػػػػاقش الطػػػػالب حػػػػكؿ مفيػػػػـك تممػػػػ  : دكر المعمػػػػـ

 : الماء 
  مػػػػػا نػػػػػكع الميػػػػػاه المناسػػػػػبة لمشػػػػػرب كاالسػػػػػتخدامات

 المختمفة ؟ 

  المياه في منطقتؾ كبيتؾ عذبة أـ مالحة ؟ 

  لماذا ترتف  فييا نسبة األمالح ؟ 

 إذان عٌرؼ مفيـك تمم  المياه ؟ 
 

 ستقرأ المفيـك ي: دكر الطالب
 

 : الستنتاج  أسموب 
ينػػػاقش الطػػػالب حػػػكؿ أسػػػباب تممػػػ  : دكر المعمػػػـ

 :  المياه
  لماذا ترتف  نسبة األمالح في الماء ؟ 

  اذكر مصادر ممكحة الماء ؟ 

 

 .يستنتج األسباب : دكر الطالب
 

 : الحوار والخرائط المفاىيميةأسموب 
لتمػكث يرسـ مخططان مفاىيميان ألنػكاع ا: دكر المعمـ

 : كيطرح األسئمة التالية
  عٌرؼ التمكث المائي ؟ 

  اذكر أنكاع تمكث الماء ؟ 

  قارف بيف التمكث الطبيعي كالتمكث الصناعي لممػاء
 ؟ 

يجيػب عػف األسػئمة ، يتأمػؿ المخطػط: دكر الطالب
. 
 

 
 
 

 تمم  الماء
 
 
 
 

 التعرية 
 المياه السطحية 
 المياه الجكفية 
 المد كالجزر 
 تمكث المياه

لتمػكث الطبيعػػي ا
 لممياه 

التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكث 
 الصناعي لممياه 

 براكيف 
 زالزؿ 

 فيضانات  

 
 : (5)مرحمي  تقويم

 0تمم  الماءعّرف مفيوم 
 
 
 
 
 

 : (6)مرحمي  تقويم
 ة.3صفحة ة، ج: 3سؤاؿ 

 : بم تفسر  
 ارتفاع نسبة األمالح في الماء ؟    -

 
 
 

 : (7)مرحمي  تقويم
 .ة.3صفحة ة، ب: 2سؤاؿ 

 : قارن بين 
 التمكث الطبيعي كالصناعي لمماء 

 

 

  11ىة 

 

 

 

 العمل التعاوني : أسموب 

دكر المعمـ: يقسـ الطالب إلى مجمكعات، كيطمب 
 مف كؿ مجمكعة: 

 اختيار أحد أقساـ ممكثات الماء. -

 

 التمكث البيكلكجي 

 التمكث الكيميائي 

 التمكث الفيزيائي 

 التمكث انشعاعي 

 اختر من القائمة )أ( ما يناسبيا من القائمة )ب(:(8تقويم مرحمي )

 القائمة )ب( القائمة )أ(

 التموث البيولوجي  10

 

( ينةةةةةةةتج مةةةةةةةن المخمفةةةةةةةات )
 الصناعية والمياه العادمة0
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ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
12+13  

 

 

 

  14ىة 

 

 تعريؼ كؿ قسـ. -
 

دكر الطالػػػػػػػب: يشػػػػػػػارؾ مجمكعتػػػػػػػو فػػػػػػػي تعريػػػػػػػؼ 
 الممكثات المائية.

 الستنتاج  : أسموب 
 دكر المعمـ: يطرح األسئمة التالية: 

 ًمفن أيف يحدث التمكث لمماء ؟ -

 ما ا ثار الناجمة عف تمكث الماء ؟ -
 

 دكر الطالب: يجيب عف األسئمة.

 الحوار والمناقشة : أسموب 
دكر المعمػػػػػػـ: ينػػػػػػاقش الطػػػػػػالب حػػػػػػكؿ األمػػػػػػراض 

 الناجمة عف تمكث الماء: 

 الماء ؟ سمي األمراض الناتجة عف تمكث -

اذكر األمراض التي يصػاب بيػا اننسػاف كالحيػكاف  -
 مف تمكث الماء حسب نكع الكائف الحي مف :

 البكتيريا  - أ

 الفيركسات  - ب

 الطفيميات - ت

 الحيكانات األكلية  - ث

 . دكر الطالب: يجيب عف األسئمة

 ارمالتمكث الحر 

 

المبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
الكيماكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المصان  

 النقؿ البحرم

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطحات 
 المائية 

الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركب 
 الكيماكية 

 الصرؼ الصحي 

األمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 الحامضية 

 النباتات المائية 

 الطحالب 

 البكتيريا 

 الفيركسات 

 الطفيميات 

الحيكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 األكلية   

( ينةةةتج عةةةن التايةةةرات فةةةي ) التموث الكيميائي   20
 الصفات الفيزيائية لمماء0  

( ينةةةةةةةةتج مةةةةةةةةن محطةةةةةةةةات ) التموث الفيزيائي   30
الكيربةةةةةةةةاء والتبريةةةةةةةةد فةةةةةةةةي 

 المصانع0 

زيةادة الكائنةات  )( ينتج عةن التموث اإلشعاعي  40
 الحية الدقيقة في الماء0

)( ينةةةةةةتج مةةةةةةن المفةةةةةةاعالت  التموث الحراري  50
 النووية والذرية في الماء0

 

 ( : 9تقويم مرحمي )

ة                          .3: ج، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة ة2سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ 
 كض  مصادر التمكث المائي. -

ة، مػػػػا النتػػػػائج المترتبػػػػة .3: ب، صػػػػفحة ة4سػػػػؤاؿ 
نفايػػػات الصػػػناعية كالمنزليػػػة فػػػي إلقػػػاء ال -عمػػػى:  

 المسطحات المائية ؟ 

 ( : 11تقويم مرحمي )

اذكػػر نػػكع الكػػائف الحػػي المسػػبب ليمػػراض التاليػػة 
 الناتجة عف تمكث الماء: 

 التيفكئيد }........{ - أ

 االسياالت المعكية  }........{ - ب

 البميارسيا }........{ - ت

 

  15ىة 

 

 

 

 الجارافية : التدريس بالخرائط أسموب 
دكر المعمـ: يعرض خريطة لمكطف العربي، كيحػدد 
مػػ  الطػػالب منػػاطؽ النػػزاع الحػػدكدم عمػػى المػػكارد 

 المائية: 

 

 

 

 النزاعات المائية 

 

 

مالحظػػػة مػػػدل دقػػػة تكقيػػػ  الطػػػالب عمػػػى الخػػػرائط 
 الصماء.

 

 (: 11)مرحمي  تقويم
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  ىؿ تكجد مشكالت عمى المكارد المائيػة بػيف الػدكؿ
 ؟

 أعطي أمثمة عمى ىذه النزاعات الحدكدية ؟ 

 

دكر الطالػػػػب: يجيػػػػب عػػػػف األسػػػػئمة، كيكقػػػػ  عمػػػػى 
 عمى المكارد المائية.  الخريطة أىـ النزاعات 

 

 

 : غمق الدرس

 ماذا نستفيد مف ىذا الدرس ؟      

 

 

 الحركب المائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .3صفحة ، د: 4سؤاؿ 

 ما النتائج المترتبة عم : 

 في اقتساـ تزايد األطماع الخارجية

 المكارد المائية ؟

 

 نشاط ختامي : 

( أمػػػػػاـ العبػػػػػارات ˟( أك عالمػػػػػة )√ضػػػػػ  عالمػػػػػة )
 التالية: 

) ( تتسـ المكارد المائية في الػكطف العربػي بػالعجز  .0
 كالمحدكدية.

 ) ( تساىـ الزيادة السكانية في زيادة كميات المياه. .2

) ( تقػػؿ نسػػبة األمػػالح فػػػي الميػػاه نتيجػػة تعرضػػػيا  .3
 لمتبخر الشديد. المستمر 

) ( تسبب مشكمة تمػكث المػاء فػي حػدكث الحػركب  .4
 المائية بيف الدكؿ. 

 

 : نشاط بيتي

 . .3، صفحة 5، 0سؤاؿ 
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 التاسع : الصف : والتاريخ  اليةوم

 الموارد المائية   حماية: موضوعال جارافية : المادة

 :  اليدف العام
 .مائٌة التعرف على كٌفٌة حماٌة وتنمٌة الموارد ال  -

 :  السموكية األىةةداف

 .يعدد طرؽ حماية المكارد المائية  .1
 .يقترح الحمكؿ لمشكمة نقص المياه .2
 .يعطي أمثمة عمى ترشيد استيالؾ الماء .3
 .يبيف مكقؼ انسالـ مف قضايا الماء .4
 .يطبؽ أساليب ترشيد استيالؾ الماء في بيئتو .5
  يعطي أمثمة لبعض التجارب الدكلية في المكارد المائية .6
 .يكق  أىـ السدكد عمى خريطة الكطف العربي .7
 .يقترح الحمكؿ لمشكمة تمم  الماء .8
 يقارف بيف طرؽ تحمية المياه المالحة  .9

 .يصمـ مجسمة  لة تحمية المياه المالحة .10
 .يقترح كسائؿ الكقاية مف مشكمة تمكث الماء .11
 .يطبؽ كسائؿ الكقاية مف التمكث المائي .12
 .طماع الخارجية لممكارد المائيةيض  خطة إستراتيجية لمكاجية األ .13
 .يثمف جيكد الدكؿ كالمؤسسات في الحفاظ عمى المكارد المائية .14
 .يشارؾ في ندكات عممية حكؿ الماء .15
 .يبدم برأيو تجاه القرارات التي يتخذىا صناع القرار بخصكص المكارد المائية .16

 

 :  الوسائل التعميمية
صػكرة  -خريطػة لمػكطف العربػي –صػكرة السػد العػالي  –مجسـ آلة تحميػة الميػاه     –المادة انثرائية

 .جياز تحمية المياه المالحة
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 :المتطمبات السابقة

 التقويم المفاىيم الخبرات واألنشطة األىداف

 قياس المتطمبات األساسية  المتطمبات األساسية 

 0ُيسمي السد الذي أقيم عم  نير النيل -

 0مماءيعطي أمثمة عم  السموكيات غير الرشيدة ل -
 ( أمام العبارات التالية : ˟( أو )√ ضع عالمة 

 .بني السد العالي عمى نير النيؿ( )  .0

غمػػػػؽ صػػػػنبكرة المػػػػاء مػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى السػػػػمككيات غيػػػػر ( )  20
 الرشيدة لمماء

 
 التمييد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1ه 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
2+3+4  
 
 
 
 

 يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ المنظـ المتقدـ. 

 عناصر الدرس : 

 .ب ترشيد استيالؾ الماءأسالي .0

 .تنمية المكارد المائية المتاحة .2

 إضافة المكارد المائية الجديدة  .3

 .حماية الماء مف التمم  .4

 .كقاية الماء مف التمكث .5

 .مكاجية األطماع الخارجية حكؿ المكارد المائية .6
 

 : الحوار والمناقشة  أسموب 
ينػػػاقش الطػػػالب حػػػكؿ طػػػرؽ حمايػػػة المػػػكارد : دكر المعمػػػـ

 :  ية  المائ
  ىؿ قضية المكارد المائية ميمة في المجتم  ؟ 

  دلؿ عمى اىتماـ العالـ بقضية الماء ؟ 

 اذكر طرؽ كأساليب تنقية المكارد المائية ؟ 

 

 .يجيب عف األسئمة  : دكر الطالب
 

 : حل المشكالت   أسموب 
يطمػػػػػب مػػػػػف الطػػػػػالب اقتػػػػػراح حػػػػػؿ لمشػػػػػكمة : دكر المعمػػػػػـ

 : االستنزاؼ لممكارد المائية
  كيؼ يمكف ترشيد استيالؾ الماء ؟ 

  ؟شيد استيالؾ الماء ؟ دلؿ عمى ذلؾىؿ اىتـ انسالـ بتر 

 
 يشارؾ في اقتراح حؿ لمشكمة المياه    : دكر الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىيئةةةةةةة األمةةةةةةم 
 المتحدة

 
 
 
 
 

 نظم الري
 المنيج

 

 
 

 .مالحظة مدل انتباه الطالب لمدرس
 
 
 
 

 : (1تقويم مرحمي )
 : الية أكمؿ فراغات الت

......... يكمػػػػان .حػػػػددت األمػػػػـ المتحػػػػدة يػػػػـك .0
 .عالميان لممياه مف كؿ عاـ

 : مف طرؽ تنمية المكارد المائية .2

 ............. - أ

 .............. - ب

 .............. - ت

 .............. - ث
 
 
 

 (:2تقويم مرحمي )
 .ة 35صفحة ة، ب، أ: 3سؤاؿ   

 .كض  مكقؼ انسالـ مف قضية المياه
 ترشيد استيالؾ الماء ؟ اذكر أساليب 
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 5ىة 
 
 
 
 
 6ىة 
 
 
 
 
 

ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
7+8+9 
 

 : العروض العممية )التوضيحية( أسموب 
ييعٌرض الطالب لمسمككيات عمميان في التعامػؿ : دكر المعمـ
 .م  الماء

يالحظ كيقػارف بػيف السػمككيات غيػر الرشػيدة : دكر الطالب
 كالسمككيات الرشيدة لمماء 

 

 : لجارافية التدريس بالخرائط اأسموب 
يعرض خريطة الكطف العربي كيطرح األسػئمة : دكر المعمـ

 : التالية
  كيؼ يتـ تنمية المكارد المائية  ؟ 

  اذكر أىـ السدكد في الكطف العربي ؟ 

  كيؼ يمكف تقميؿ المفقكد مف الماء ؟ 

 

 .يكق  السدكد عمى خريطة الكطف العربي: دكر الطالب
 

 : أسموب الخرائط المفاىيمية
يرسػػػـ مخططػػػان مفاىيميػػػان لطػػػرؽ تحميػػػة الميػػػاه : المعمػػـ دكر

كيطػػػرح األسػػػئمة ، كيعػػػرض مجسػػػـ لتحميػػػة المػػػاء، المالحػػػة
 : التالية

  ماذا يقصد بلضافة المكارد المائية الجديدة ؟ 

 اذكر أنكاع إضافة المكارد المائية الجديدة ؟ 

 ما ىي الطرؽ المستخدمة في تحمية المياه المالحة ؟ 

 ير كاألغشية كالتجميدقارف بيف التقط. 

 مىٍف أكثر الطرؽ انتشاران في الكطف العربي ؟ 

  ػػػٍف أكثػػػر الػػػدكؿ العربيػػػة المسػػػتخدمة لطػػػرؽ تحميػػػة الميػػػاه مى
 المالحة ؟ 

 يجيب عف األسئمة.  ، يتأمؿ المخطط: دكر الطالب

 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػمككيات 
 الرشيدة لمماء

 
 

 السدكد
المػكارد المائيػػة 

 التقميدية
 

المػكارد المائيػػة 
 تقميديةغير ال

 

 
 

 التقطير
 

األغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
)لتناضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 العكسي(
 

البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة 
 )التجميد(

 
 ( :3) تقويم مرحمي

 .ة35صفحة  ة، (0نشاط )

 
 
 

مالحظػػػة دقػػػة تكقيػػػ  الطػػػالب عمػػػى الخػػػرائط 
 الصماء 
 : (4) مرحميتقويم 
 ة 35صفحة ة، ج: 3سؤاؿ 

كيػػػػؼ يمكػػػػف تنميػػػػة المػػػػكارد المائيػػػػة المتاحػػػػة 
 كالجديدة ؟ 

 : (5) مرحميتقويم 
 اختر من القائمة )أ( ما يناسبيا من القائمة )ب( :

 القائمة )ب( القائمة )أ(
 التقطير 10
 

طريقةةة تعتمةةد عمةةة  ( )
بمةةةورة الةةةثمج المتكونةةةة 

 0من تبريد مالح
طريقةةةةة تكمةةةةن فةةةةي ( ) التناضح العكسي   20

رفةةةةةةع درجةةةةةةات الميةةةةةةاه 
المالحةةةةةة إلةةةةةة  درجةةةةةةة 

 الاميان0  
طريق تتطمب ضةاط ( ) التجميد    30

من خالل غشةاء  الماء
  في وعاء مامق 

 
  11ىة 
 
 
 
 
  11ىة 
 

 

 : حل المشكالت أسموب 
يطمب مف الطالب اقتراح حمكالن لمشػكمة تممػ  : دكر المعمـ

 .الماء

 .يشارؾ في اقتراح الحمكؿ لممشكمة: دكر الطالب
 
 

 : الحوار والمناقشةأسموب 
 يطرح السؤاؿ التالي :: دكر المعمـ

 الض  الجائر 
 تمم  الماء

 ا بار
أجيػػػػػزة تحميػػػػػة 

 .المياه
 

 تمكث الماء 
 الكعي البيئي 
المسػػػػػػػػػػػػػطحات 

 

 : (6)مرحمي  تقويم
 و خط في العبارات التالية:صحح ما تحت

يقمػػػؿ مػػػف نسػػػبة الممكحػػػة فػػػي  الضػػػ  الجػػػائر .0
 ...........{  .الماء }

فػػػي تحميػػػة الميػػػاه  الترمػػػكمتريسػػػتخدـ جيػػػاز  .2
 ...........{.المالحة }
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  12ىة 
 

 كف كقاية الماء مف التمكث ؟ كيؼ يم 

 .يناقش كيجيب عف السؤاؿ: دكر الطالب
 
 

 : العمل التعاونيأسموب 
كيطمػػب مػػػف ، يقسػػـ الطػػالب إلػػى مجمكعػػات: دكر المعمػػـ

 : كؿ مجمكعة 
  كض  إستراتيجية لمكاجية األطماع الخارجية حكؿ المكارد

 .كخاصة في فمسطيف، المائية

 

 .راتيجيات  يشارؾ في كض  االست: دكر الطالب
 : غمق الدرس

 أذكرم الدركس المستفادة مف ىذا الدرس ؟       

 المائية 
 التشريعات

محطػػات تنقيػػة 
 الماء 

 
األطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع 

 الخارجية 
 انستراتيجية

 

 : (7)مرحمي  تقويم
 ة 35صفحة ة ، د: 3سؤاؿ 

 .كض  كيفية كقاية الماء مف التمكث
 
 
 

 : تقويمختامي
 ة 35صفحة ة، 2سؤاؿ 

 : اقترح حالن لممشكالت التالية
 .ندرة الماء .0

 .تمم  الماء .2

 .تمكث الماء .3
 

 : نشاط بيتي
 .35صفحة ، 4، 0سؤاؿ 
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 (8) ممحق رقم
 اختبار الجوانب المعرفية لموعي المائي في صورتو األولية

 غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة -الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مٌة 
 

 عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 كلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 درٌ قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  وطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 .لللللللللللل  حفظو/ىا اهللللللللللاألخ/ت الفاضؿ/ة للل

 كبعد :، تحية طيبة
إثةةراء : تقػػـك الباحثػػة بػػلجراء دراسػػة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس بعنػػكاف     

وحدة في الجارافيةا باىةداف التربيةة المائيةة وأثرىةا فةي تنميةة الةوعي المةائي لةدى طالبةات الصةف 
كيتطمب ذلؾ اختبار تحصيمي لمعرفة أثر المادة انثرائية عمى المستكل المعرفي ، لتاسع األساسي"ا

 .لمكعي المائي لدل الطالبات

فػلف الباحثػة تضػ  بػيف أيػديكـ ىػذه األداة التػي ، كنظرا لما تتمتعكف بو مف خبرة في ىػذا المجػاؿ    
، باحثػػة مػػف سػػيادتكـ التفضػػؿ بتحكػػيـ األداةلػػذا تأمػػؿ ال، بيػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة، تػػـ إعػػدادىا

 :وذلك من حيث

 مدل تمثؿ أسئمة االختبار ألىداؼ التربية المائية المعرفية. -

 .مدل صحة صياغة فقرات االختبار -

 .مدل مناسبة أسئمة االختبار لمستكيات الطمبة -

 .مدل مراعاة االختبار لمستكل السيكلة كالصعكبة -

 .في تحكيـ االختبارإضافة أك حذؼ ما تركنو مناسبا  -

 كشكرا لكـ حسف تعاكنكـ
 / تياني خميؿ محمد حسكنة. الباحثة
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 جوانب المعرفٌة للوعً المائً اختبار ال

 ..............................:.ةب /الطال ز/تً عزٌ

 وبعد :، الس م علٌكم ورحمة هللا وبركاته

لةةى " أثةةر الوحةةدة المقترحةةة بؤهةةداف التربٌةةة المائٌةةة فةةً منهةةاج تقةةوم الباحثةةة بدراسةةة للتعةةرف ع

 وٌتةؤلف مةن، وذلةك مةن خة ل اختبةار تةم تصةمٌمه لهةذا الغةرض، الجغرافٌا على الةوعً المةائً "

اإلجابة على أسئلة االختبار بكل موضةوعٌة مةن أجةل الحصةول علةى  ملذا نرجو منك، سإاالً ( .5)

وأن هةذه المعلومةات هةً لخدمةة ، قك أي ضرر من جراء إجابتةكمع العلم أنه ال ٌلح، نتائ  حقٌقٌة

مةع الحةرص علةى اإلجابةة عةن جمٌةع ، وذلك باختٌار إجابة واحةدة لكةل سةإال، البحث العلمً فقط

 .األسئلة

 .ولكم جزٌل الشكر

 .حسونة محمد تهانً خلٌل/  الباحثة

 ./ استخدم الجدول اآلتً فً اإلجابة على األسئلة مالحظة

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال  اإلجابة لرقم السؤا

0  20  40  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

0.  3.  5.  

00  30    

02  32    

03  33    

04  34    

05  35    

06  36    

07  37    

08  38    

09  39    

2.  4.    
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 : اختر اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌلً

 :  هو، التركٌب الكٌمٌائً للماء -1

 H²O² -د                 HO² -ج                H²O -ب                .HO -أ 

ٌطلق على الحالة التً ٌكون علٌهالا المالاء فالً درجالات الحالرارة مالا بالٌن الصالفر المئالوي  -2

 الحالة:، لغلٌانودرجة ا

 السائلة -الجلٌد                    د -الغازٌة                   ج -الصلبة                    ب -أ

 ٌظهر الماء فً حالته الصلبة على شكل الجلٌد فً البٌئات : -3

 المدارٌة  -الصحراوٌة            د -االستوائٌة                ج -القطبٌة                    ب -أ

 :  ٌصبح الماء موصال جٌدا للكهرباء فً حالة -4

 التفاعل مع المركبات  -ه د إذابة األم ح فٌ -انخفاض درجات الحرارة       ج -ارتفا  درجات الحرارة      ب -أ

ظاهرة طبٌعٌة تتمثل فً استمرار عملٌات التبخر والتكالاثف وسالقوط األمطالار فالً الكالرة  -5

 ى مفهوم :تشٌر إل، األرضٌة

 .الدورة المائٌة -الطاقة المائٌة          د -التدف  المائً           ج -العجز المائً              ب -أ

 : هً، إن أفضل األماكن التً تنطلق منها الدورة المائٌة -6

 بحٌراتال -د                  المحٌطات -ج                       بحارال -ب              نهاراأل -أ

 ٌؤدي تسرب مٌاه األنهار واألمطار إلى باطن األرض إلى تكون:   -7

 البحٌرات -المحٌطات               د -البحار                        ج -المٌاه الجوفٌة          ب -أ

 مفهوم :، ٌطلق على عملٌة خروج الماء الزائد عن حاجة النبات -8

 تلقٌحال -د               دورة المائٌة ال -ج                       نتحال -ببناء الضوئً          ال -أ

 جمٌع ما ٌلً من معوقات الدورة المائٌة ما عدا:  -9

 المبٌدات الكٌمٌائٌة  -اإلرتشاح              د -األمطار الحامضٌة           ج -الزحف العمرانً      ب -أ 

 : تؤدي ظاهرة قطع الغابات إلى -11

 جمٌع ما سب   -إعاقة الدورة المائٌة     د -نقص المٌاه الجوفٌة          ج -انجراف التربة         ب -أ 

 ٌؤثر إلقاء مٌاه الصرف الصحً فً المجمعات المائٌة سلبا على : -11
 منسوب الماء  -دالتدف  المائً              -الطاقة المائٌة                ج -الدورة المائٌة          ب -أ

 تقوم الدورة المائٌة بتلطٌف درجات الحرارة خالل فصل   : -12
 الخرٌف  -د             الشتاء -ج                        الربٌع -ب               الصٌف -أ

 تبلغ نسبة الماء  فً الكرة األرضٌة : -13
 %  97 -%                    د 70 -ج %                       29 -%                  ب 3 -أ
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 ٌتمثل فً :، إن المصدر األساسً للماء فً الكرة األرضٌة -14

 اآلبار االرتوازٌة  -المٌاه السطحٌة          د -المٌاه الجوفٌة                ج -المٌاه الجوٌة          ب -أ

داخالالل قصالالبة البئالالر إلالالى سالالطح العامالالل الرئٌسالالً فالالً تالالدفق مٌالالاه اآلبالالار االرتوازٌالالة مالالن  -15

 : هو، األرض

 األمطار -الرٌاح                    د -الضغط                       ج -الحرارة               ب -أ

 ٌقع عٌن عذارى فً دولة  : – 16

 الصومال -د                    جزائرال -ج                     رٌنالبح -ب                الٌمن -أ

 من األمثلة على المٌاه السطحٌة : -17

 باراآل -د                    نهاراأل -ج                     ٌنابٌعال -ب                العٌون -أ

 :  تستخدم مٌاه األنهار فً -18

 مٌع ما سب  ج  -االستخدامات المنزلٌة    د -تولٌد الطاقة الكهربائٌة           ج -ري المزروعات     ب -أ  

 : النهر الذي ٌجري فً أراضً لبنان -19

 لٌطانً ال -د                    ردناأل -ج                    نٌلال -ب             األمازون -أ

 هو :، % من ماء للكرة األرضٌة97مسطح مائً كبٌر ٌحتوي على نسبة   -21

 األنهار -د                  بحٌراتال -ج                     ارالبح -ب                محٌطاتال -أ

 : حوالً، تبلغ نسبة الماء فً جسم اإلنسان -21

 %.9 -د                    %.7 -ج                              %.5 -ب                  % .3 -أ

 :  أكثر القطاعات استهالكا للماء فً الوطن العربًتعتبر  -22

 المراف  العامة  -الصناعً                 د -الزراعً                            ج -ً              بالمنزل -أ  

 قامت حضارة الفرعونٌة على نهر:  -23

 ناألمازو -د النٌل -األردن                               ج -ب                فراتال -أ

 دا   :جمٌع ما ٌلً من استخدامات الماء ع -24

 تعلٌم ال -د                  صناعةال -ج                     لزراعةا -ب               ترفٌه ال -أ

 هً :، أكثر المناطق فً العالم فقرا فً الموارد المائٌة -25

 مرٌكا أ -روسٌا                    د -الدول العربٌة                        ج -الصٌن               ب -أ

 ٌبلغ المعدل السنوي لنصٌب الفرد من المٌاه فً الدول العربٌة : -26

  3م ..25 -د              3م ...2 -ج                           3م ..05  -ب          3م ...0 -أ
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ٌشالٌر ، االختالل فً التوازن بٌن الموارد المائٌة المتاحة والطلالب المتزاٌالد علالى المالاء -27

 هوم :إلى مف

 المائً  تدف ال  -العجز المائً          د  -الفقر المائً                          ج  -الفاقد المائً        ب -أ

 : ما عداالرشٌدة للماء غٌر األمثلة على السلوكٌات جمٌع  -28

 رش الشوار  بالماء    -أ

 غل  صنبورة الماء جٌدا   -ب

 لة االستحمام بالماء لفترات طوٌ -ج

 عدم صٌانة المصارف الصحٌة -د 

 هو :، أهم العوامل التً تؤدي إلى ملوحة المٌاه -29

 الزٌادة السكانٌة  -تذبذب كمٌات األمطار     د -ج     شدٌدالتبخر ال -النفاٌات الصناعٌة       ب -أ

، إن التسالالرب النالالاتج عالالن المالالواد المشالالعة والنفاٌالالات النووٌالالة فالالً المسالالطحات المائٌالالة -31

 سمى تلوث:ٌ

 إشعاعً  -فٌزٌائً                     د  -كٌمٌائً              ج -بٌولوجً                ب -أ

 : هو، ومن ثم على حٌاة الكائنات الحٌة، أكثر الملوثات التً تشكل خطورة على الماء -31

 المواد العضوٌة  -د      م ح  األ -ج            مواد المشعةال -ب              مٌاه العادمةال -أ

 :  من األضرار التً ٌسببها التلوث المائً على البٌئة -32

 زلزال تسونامً  -د        اإلصابة باألمراض -جظاهرة المد والجزر    -ب          االحتبا  الحراري -أ

 تسبب البكتٌرٌا المتواجدة فً الماء مرض:  -33

 اإلسهال -التهاب الكبد                 د -رسٌا              جالبلها -التٌفوئٌد               ب -أ

 هو :، المورد المائً المتنازع علٌه بٌن الكوٌت والعراق  -34

 تندوف  -شط العرب        د -ج              االسكندرونة -ب              ح ٌب -أ

 :  ات إلى حدوث مشكلةٌؤدي تسرب مصافً النفط والغاز الطبٌعً فً البحار والمحٌط -35

 ثلوث الماء  -استنزاف الماءد -تملح الماءج -ب              نقص الماء  -أ

 :  ٌقل نسبة األكسجٌن فً المسطحات المائٌة فً حالة تعرضه للتلوث -36

 الفٌزٌائً  -الكٌمٌائً        د -ج              ٌولوجًالب -ب               حراريال -أ

 : تقسٌم المٌاه بٌن الدول إلى تؤدي مشكالت -37

 التجارة بالماء -رفع تسعٌرة الماء    د -ج الحروب المائٌة -ب               زٌادة كمٌة الماء -أ
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الٌوم الذي أقرته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بأن ٌكون الٌوم العالمً للمٌاه مالن كالل  -38

 : عام

 ماٌو  30 -إبرٌل                    د 7 -ج         دٌسمبر      0 -مار              ب 22 -أ 

 : إحدى اآلٌات التالٌة تدعو إلى ترشٌد استهالك الماء -39

ٌُْإِمُنوَن " -أ  ًٍّ ۖ أََفَ   ٍء َح ًْ  ( .3: األنبٌاء. )"َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش

َماِء َماًء َطُهوًرا "   -ب   ( 48: رقانالف. )"َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ

ٌُِحبُّ اْلُمْسِرِفٌَن  -ج  ُه اَل   ( 30: األعراف. )"َوُكلُوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرفُوا ۚ إِنَّ

اٍت َوَحبَّ اْلَحِصٌِد "   -د   َباَرًكا َفؤَنَبْتَنا بِِه َجنَّ َماِء َماًء مُّ ْلَنا ِمَن السَّ  ( 9:  . )"َوَنزَّ

 الموارد المائٌة المتاحة :من المشارٌع التً تهدف إلى تنمٌة  -41

 تنقٌة مٌاه الصرف الصحً  -إذابة الجلٌد        د-تحلٌة المٌاه المالحة         ج  -السدود         ب -أ

 : بنً سد الكوتعلى نهر -41

 .العاصً -د                دجلة  -النٌل                           ج -النٌجر             ب -أ

 تتمثل فً :، بٌة تسبب فً ارتفاع نسبة األمالح فً المٌاه الجوفٌةظاهرة سل -42

 الرعً المنظم  -الري المنظم       د -ج  الضخ الجائر   -بالرعً الجائر  -أ

 الطرٌقة األكثر استخداما فً تحلٌة المٌاه المالحة : -43

 األغشٌة -د                  دالتجمٌ -البلورة                         ج -التقطٌر              ب -أ

 :  الدول العربٌة التً اهتمت بتنمٌة الموارد المائٌة المتاحة والجدٌدة -44
 المغرب العربً -القرن األفرٌقً          د -الخلٌ  العربً                ج -ب د الشام           ب -أ

 : جمٌع ما ٌلً من طرق حماٌة الماء من التملح ما عدا -45
 تحلٌة المٌاه -الري المنظم            د -الضخ الجائر                 ج -تطوٌر نظم الري    ب -أ

 :  الجهاز الذي ٌستخدم فً تحلٌة المٌاه المالحة -46
 التناضح العكسً  -البارومتر              د -الباٌرانومتر                    ج -الترمومتر            ب -أ

 : اٌة الماء من التلوث عن طرٌقٌتم وق -47
 تطوٌر نظم الري  -بناء السدود             د -إعادة توزٌع اآلبار            ج -معالجة المٌاه         ب -أ

للحالد مالن ، ٌفضل وضع الخطط اإلستراتٌجٌة لتقسٌمات واستخدامات المٌاه بٌن الالدول -48

 :مشكلة
 االستنزاف   -األطما  الخارجٌة      د -ج                     التملح      -التلوث              ب -أ

 الطاقة المستخدمة فً تحلٌة المٌاه المالحة : -49

 الرٌاح -د                   الشم  -األمواج                        ج -ب                 النفط -أ

 :وث مشكلةالنترات فً الماء إلى حدتؤدي زٌادة نسبة الكبرٌت و -51

الماءاستنزاف  -د              الحروب المائٌة  -تلوث الماء                       ج -ب              تملحالماء -أ

 تم بحمد اهلل 



    
 

277 

 

 الم ح 

 (9) ممحق رقم
 الختبار في صورتو األوليةبنود إجابات 

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال

 أ 26 ب 1
 ج 27 د 2
 ب 28 أ 3
 ب 29 ج 4
 د 30 د 5
 ب 31 ج 6
 ج 32 أ 7
 أ 33 ب 8
 ج 34 ج 9
 د 35 د 10
 أ 36 أ 11
 ب 37 أ 12
 أ 38 ج 13
 ج 39 أ 14
 أ 40 ب 15
 ج 41 ب 16
 ب 42 ج 17
 د 43 د 18
 ب 44 د 19
 ب 45 أ 20
 د 46 ج 21
 أ 47 ب 22
 ج 48 ج 23
 ج 49 د 24
 أ 50 ب 25
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 (.1) ممحق رقم
 ختبار الجوانب المعرفية لموعي المائيالنيائية ل الصورة

 ..............................:.ةب /الطال ز/تً عزٌ

 وبعد :، الس م علٌكم ورحمة هللا وبركاته

تقةةوم الباحثةةة بدراسةةة للتعةةرف علةةى " أثةةر الوحةةدة المقترحةةة بؤهةةداف التربٌةةة المائٌةةة فةةً منهةةاج 

 وٌتةؤلف مةن، لةك مةن خة ل اختبةار تةم تصةمٌمه لهةذا الغةرضوذ، الجغرافٌا على الةوعً المةائً "

اإلجابة على أسئلة االختبار بكل موضةوعٌة مةن أجةل الحصةول علةى  ملذا نرجو منك، سإاالً ( 44)

وأن هةذه المعلومةات هةً لخدمةة ، مع العلم أنه ال ٌلحقك أي ضرر من جراء إجابتةك، نتائ  حقٌقٌة

مةع الحةرص علةى اإلجابةة عةن جمٌةع ، واحةدة لكةل سةإال وذلك باختٌار إجابة، البحث العلمً فقط

 .األسئلة

 .ولكم جزٌل الشكر

 .حسونة محمد تهانً خلٌل/  الباحثة

 ./ استخدم الجدول اآلتً فً اإلجابة على األسئلة مالحظة

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال

1  23  

2  24  

3  25  

4  26  

5  27  

6  28  

7  29  

8  31  

9  31  

11  32  

11  33  

12  34  

13  35  

14  36  

15  37  

16  38  

17  39  

18  41  

19  41  

21  42  

21  43  

22  44  
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 : اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌلً راخت

 :  هو، التركٌب الكٌمٌائً للماء -0

 H²O² -د                 HO² -ج                H²O -ب                .HO -أ 

الحالةةة التةةً ٌكةةون علٌهةةا المةةاء فةةً درجةةات الحةةرارة مةةا بةةٌن الصةةفر المئةةوي ودرجةةة ٌطلةة  علةةى  -2

 :الحالة، الغلٌان

 السائلة -الجلٌد                    د -الغازٌة                   ج -الصلبة                    ب -أ

 :فً البٌئات لجلٌد على شكل اٌظهر الماء فً حالته الصلبة  -3

 المدارٌة  -الصحراوٌة            د -االستوائٌة                ج -القطبٌة                    ب -أ

 :تشٌر إلى مفهوم ، وسقوط األمطار فً الكرة األرضٌةعملٌات التبخر والتكاثف استمرار طبٌعٌةتتمثل فً ظاهرة  -4

 .الدورة المائٌة -الطاقة المائٌة          د -  المائً           جالتدف -العجز المائً              ب -أ

 تسرب مٌاه األنهار واألمطار إلى باطن األرض إلى تكون:  ٌإدي  -5 

 البحٌرات -المحٌطات               د -البحار                        ج -المٌاه الجوفٌة          ب -أ

 :مفهوم ، لزائد عن حاجة النباتٌطل  على عملٌة خروج الماء ا -6

 تلقٌحال -د               دورة المائٌة ال -ج                       نتحال -ببناء الضوئً          ال -أ

 إلقاء مٌاه الصرف الصحً فً المجمعات المائٌة سلبا على :ٌإثر  -7

 منسوب الماء  -التدف  المائً             د -الطاقة المائٌة                ج -الدورة المائٌة          ب -أ

 : تقوم الدورة المائٌة بتلطٌف درجات الحرارة خ ل فصل   -8

 الخرٌف  -د             الشتاء - الربٌع -بالصٌف -أ

 تبلغ نسبة الماء  فً الكرة األرضٌة : -9

 %  97 -د             %        70 -%                       ج 29 -%                  ب 3 -أ

 : ٌتمثل فً، المصدر األساسً للماء فً الكرة األرضٌة إن -.0

 اآلبار االرتوازٌة  -المٌاه السطحٌة          د -المٌاه الجوفٌة                ج -المٌاه الجوٌة          ب -أ

 :  هو، إلى سطح األرضالعامل الرئٌسً فً تدف  مٌاه اآلبار االرتوازٌة من داخل قصبة البئر  -00

 األمطار -الرٌاح                    د -الضغط                       ج -الحرارة               ب -أ

 من األمثلة على المٌاه السطحٌة: -02

 باراآل -د                    نهاراأل -ج                     ٌنابٌعال -ب                العٌون -أ
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 : خدم مٌاه األنهار فًتست -03

 جمٌع ما سب    -االستخدامات المنزلٌة    د -تولٌد الطاقة الكهربائٌة           ج -ري المزروعات     ب -أ     

 

 : الخرٌطة تشٌر إلى نهر  -04

 لٌطانً ال -د    ردن            األ -ج                    نٌلال -ب             األمازون -أ

 

 :هو ، % من ماء للكرة األرضٌة97سطح مائً كبٌر ٌحتوي على نسبة  م -05

 األنهار -د                  بحٌراتال -ج                     ارالبح -ب                محٌطاتال -أ

 :  حوالً، تبلغ نسبة الماء فً جسم اإلنسان -06

 %.9 -د                    %.7 -ج                              %.5 -ب                  % .3 -أ    

 : القطا ، العربً وطنفً ال اءأكثر القطاعات استه كا للم -07

 المراف  العامة  -الصناعً                 د -الزراعً                            ج -المنزلً              ب -أ    

 على نهر: الفرعونٌة قامت حضارة  -08

 ناألمازو -د النٌل -األردن                               ج -ب                راتفال -أ

 :هً ، أكثر المناط  فً العالم فقرا فً الموارد المائٌة -09

 أمرٌكا  -روسٌا                    د -الدول العربٌة                        ج -الصٌن               ب -أ

 لسنوي لنصٌب الفرد من المٌاه فً الدول العربٌة :المعدل اٌبلغ  -.2

  3م ..25 -د              3م ...2 -ج                           3م ..05  -ب          3م ...0 -أ

ٌشةٌر إلةى ، االخت ل فً التوازن بةٌن المةوارد المائٌةة المتاحةة والطلةب المتزاٌةد علةى المةاء -20

 مفهوم :

 المائً  تدف ال  -العجز المائً          د  -الفقر المائً                          ج  -ب     الفاقد المائً    -أ

 : للماء الرشٌدةلسلوكٌات مناألمثلة على ا -22

 رش الشوار  بالماء    -أ

 غل  صنبورة الماء جٌدا   -ب

 االستحمام بالماء لفترات طوٌلة  -ج

 عدم صٌانة المصارف الصحٌة -د 

 :هو ، العوامل التً تإدي إلى ملوحة المٌاهم أه -23

 الزٌادة السكانٌة  -تذبذب كمٌات األمطار     د -ج     شدٌدالتبخر ال -النفاٌات الصناعٌة       ب -أ
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، المةةواد المشةةعة والنفاٌةةات النووٌةةة فةةً المسةةطحات المائٌةةةالنةةات  عةةن تسةةرب إن ال -24

 :ٌسمى تلوث

 إشعاعً  -فٌزٌائً                     د  -كٌمٌائً              ج -بٌولوجً                ب -أ

، ومن ثم على حٌةاة الكائنةات الحٌةة، أكثر الملوثات التً تشكل خطورة على الماء -25

 :  هو

 المواد العضوٌة  -م ح                  داأل -جمواد المشعةال -ب              مٌاه العادمةال -أ

 : لتً ٌسببها التلوث المائً على البٌئةمن األضرار ا -26

 زلزال تسونامً  -د        اإلصابة باألمراض -جظاهرة المد والجزر    -ب          االحتبا  الحراري -أ

 تسبب البكتٌرٌا المتواجدة فً الماء مرض:  -27

 اإلسهال -د         التهاب الكبد         -البلهارسٌا              ج -التٌفوئٌد               ب -أ

 : هو، المورد المائً المتناز  علٌه بٌن الكوٌت والعرا   -28

 تندوف  -شط العرب                  د -ج              االسكندرونة -ب              ح ٌب -أ

ٌإدي تسرب مصافً الةنفط والغةاز الطبٌعةً فةً البحةار والمحٌطةات إلةى حةدوث  -29

 :  مشكلة

 ثلوث الماء  -استنزاف الماء        د -تملح الماءج -ب              ء نقص الما -أ

 : ٌقل نسبة األكسجٌن فً المسطحات المائٌة فً حالة تعرضه للتلوث -.3

 الفٌزٌائً  -الكٌمٌائً                د -ج              ٌولوجًالب -ب               حراريال -أ

 : ٌن الدول إلىتإدي مشك ت تقسٌم المٌاه ب -30

 التجارة بالماء -رفع تسعٌرة الماء    د -ج الحروب المائٌة -ب               زٌادة كمٌة الماء -أ

الٌوم الذي أقرته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بؤن ٌكون الٌوم العالمً للمٌاه مةن كةل  -32

 : عام

 ماٌو  30 -رٌل                    دإب 7 -دٌسمبر              ج 0 -مار              ب 22 -أ 

 : الماء ترشٌد استه كتدعو إلى  التالٌة إحدى اآلٌات -33

ٌُْإِمُنوَن "-أ  ًٍّ ۖ أََفَ   ٍء َح ًْ  ( 00: األنبٌاء. )" َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َش
َماِء َماًء َطُهوًرا "   -ب   ( 84: الفرقان. )" َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ
ٌُِحبُّ اْلُمْسِرِفٌنَ  -ج  ُه اَل   ( 01: األعراف) ." َوُكلُوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرفُوا ۚ إِنَّ
اٍت َوَحبَّ اْلَحِصٌِد "  -د  َباَرًكا َفؤَنَبْتَنا ِبِه َجنَّ َماِء َماًء مُّ ْلَنا ِمَن السَّ  ( 9:  . )"َوَنزَّ
 

 المتاحة:من المشارٌع التً تهدف إلى تنمٌة الموارد المائٌة  -34

 تنقٌة مٌاه الصرف الصحً  -إذابة الجلٌد        د-تحلٌة المٌاه المالحة         ج  -السدود         ب -أ
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 :  على نهر -كما ٌظهر فً الخرٌطة  -سد الكوتبنً  -35

  

 .العاصً -د  دجلة         -ج النٌل                   -النٌجر            ب -أ

 

 : تتمثل فً، تسبب فً ارتفا  نسبة األم ح فً المٌاه الجوفٌةٌة ظاهرة سلب -36

 الرعً المنظم  -الري المنظم       د -ج  الضخ الجائر   -بالرعً الجائر  -أ

 استخداما فً تحلٌة المٌاه المالحة: ة األكثرقٌالطر -37

 األغشٌة -د                 التجمٌد  -البلورة                         ج -التقطٌر              ب -أ

 : الدول العربٌة التً اهتمت بتنمٌة الموارد المائٌة المتاحة والجدٌدة -38

 المغرب العربً -القرن األفرٌقً          د -الخلٌ  العربً                ج -ب د الشام           ب -أ

 : عداما جمٌع ما ٌلً من طر  حماٌة الماء من التملح  -39

 تحلٌة المٌاه -الري المنظم            د -الضخ الجائر                 ج -تطوٌر نظم الري    ب -أ

 : الجهاز الذي ٌستخدم فً تحلٌة المٌاه المالحة -.4

 التناضح العكسً  -البارومتر              د -الباٌرانومتر                    ج -الترمومتر            ب -أ

 :  ة الماء من التلوث عن طرٌ ٌتم وقاٌ -40

 تطوٌر نظم الري  -بناء السدود             د -إعادة توزٌع اآلبار            ج -معالجة المٌاه         ب -أ

للحةد مةن مشةكلة ، وضع الخطط اإلستراتٌجٌة لتقسٌمات واستخدامات المٌاه بٌن الةدولٌفضل  -42

: 

 االستنزاف   -األطما  الخارجٌة      د -ج                    التملح       -التلوث              ب -أ

 :الطاقة المستخدمة فً تحلٌة المٌاه المالحة  -43

 الرٌاح -د                   الشم  -األمواج                        ج -ب                 النفط -أ

 :  ث مشكلة تإدي زٌادة نسبة الكبرٌت والنترات فً الماء إلى حدو -44

اسةةةتنزاف  -د                   الحةةروب المائٌةةة  -تلةةوث المةةةاء                       ج -ب              تملحالمةةاء -أ

 الماء

 بحمد اهلل تم

  

 

 سد الكوت 
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 (11) ممحق رقم
 إجابات بنود الختبار في صورتو النيائية

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة سؤالالرقم 
 ب 23 ب 1
 د 24 د 2
 ب 25 أ 3
 ج 26 د 4
 أ 27 أ 5
 ج 28 ب 6
 د 29 أ 7
 أ 30 أ 8
 ب 31 ج 9
 أ 32 أ 10
 ج 33 ب 11
 أ 34 ج 12
 ج 35 د 13
 ب 36 د 14
 د 37 أ 15
 ب 38 ج 16
 ب 39 ب 17
 د 40 ج 18
 أ 41 ب 19
 ج 42 أ 20
 ج 43 ج 21
 أ 44 ب 22
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 (12) ممحق رقم
 في صورتو األولية المائي  الجوانب الوجدانية لموعيمقياس 

 غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة -الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مٌة 
 

 عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

 كلٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  وطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌ 
 

 .األخ /ت الفاضؿ / ة للللللللللللللللللللللللل حفظو/ اهلل

 كبعد :، السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

إثةراء وحةدة : جسػتير فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس بعنػكافتقكـ الباحثػة بػلجراء دراسػة لنيػؿ درجػة الما
في الجارافيا باىداف التربية المائية وأثرىا فةي تنميةة الةوعي المةائي لةدى طالبةات الصةف التاسةع 

الجكانػب الكجدانيػة لمعرفػة أثػر المػادة انثرائيػة عمػى مسػتكل مقياسان كيتطمب ذلؾ إعداد ، األساسي "
  .لدل الطالبات  لمكعي المائي

مػف فػلف الباحثػة تضػ  بػيف أيػديكـ ىػذه األداة ، كنظرا لما تتمتعػكف بػو مػف خبػرة فػي ىػذا المجػاؿ    
 : وذلك من حيث، األداةىذه تحكيـ أجؿ 

 .مدل مالئمة فقرات المقياس لممجاؿ الكجداني -

 .تحديد االنتماء لفقرات المقياس المكجبة كالسالبة -

 اس لمبعد الذم تندرج تحتو. تحديد مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات المقي -

 .إضافة أك حذؼ ما تركنو مناسبا في تحكيـ األدكات -

 .كتفضمكا بقبكؿ فائؽ الشكر كالتقدير

 الباحثة

 0تياني خميل محمد حسونة
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 بسم هلل الرحمن الرحٌم

 الجوانب الوجدانٌة للوعً المائًمقٌاس 

 

 ..... .........ة :............./ تً الطالب/ عزٌز

 : وبعد، علٌكم ورحمة هللا وبركاته الس م

تقةةوم الباحثةةة بدراسةةة للتعةةرف علةةى " أثةةر الوحةةدة المقترحةةة بؤهةةداف التربٌةةة المائٌةةة فةةً منهةةاج 

 وٌتةؤلف مةن، تةم تصةمٌمه لهةذا الغةرضمقٌاسةاً وذلةك مةن خة ل ، الجغرافٌا علةى الةوعً المةائً "

كل موضوعٌة مةن أجةل الحصةول علةى ب فقرات المقٌا  اإلجابة على  ملذا نرجو منك، فقرةً ( .4)

وأن هةةذه المعلومةةات هةةً لخدمةةة ، أي ضةةرر مةةن جةةراء إجابتةةك ٌلحقةةكؤنةةه ال علماب، نتةةائ  حقٌقٌةةة

بنود المقٌا  مةن خة ل وضةع إشةارة فةً مع الحرص على اإلجابة عن جمٌع ، البحث العلمً فقط

 .العمود الذي تراه ٌتناسب مع وجهة نظرك  

 

 .ولكم جزٌل الشكر

 ة الباحث

 تهانً خلٌل محمد حسونة

 تعلٌمات المقٌاس :

جابة خاطئة .1  .تعبر عف رأيؾ بصدؽ أنياماداـ ، ال تكجد إجابة صحيحة كا 

 .عنياجابة عبارة دكف انتأكد مف عد ترؾ أم  .2

 .ى العبارةنسبة مكافقتؾ أك عدـ مكافقتؾ عم تدرج انجابة في المقياس يعبر عف .3

 .درجاتؾ المدرسيةة في التأثير عمىاس ليس ليا عالقدرجاتؾ في ىذا المقي .4

 .دقيقة( 40) مدة انجابة عف ىذا المقياس  .5

فػػي العمػػكد ( √) عالمػػةكأجػب عنيػػا بعنايػػة بكضػػ  ، اقػرأ العبػػارات فػػي الصػػفحات التاليػػة جيػػدان  .6
 .الذم تراه مناسبا لكجية نظرؾ لكؿ فقرة مف فقرات المقياس
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 م

 
 القضاٌا  الفرعٌة

 
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 
ر غٌ

 متأكد

 
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق  
 بشدة

 الشعور بأزمة الماء: البعد األول
      .أشعر باالرتٌاح لتفاقم مشكلة أزمة الماء  .0

أرى أن اإلطةةةة   المسةةةةتمر علةةةةى تطةةةةور   .2
 .أزمة الماء فً العالم غٌر مفٌد

     

دراسةةةةة أسةةةةباب  بالمسةةةةإولٌة نحةةةةو أشةةةعر  .3
 .الدولةمشكلة ندرة الماء فً 

     

أشةعر بمةدى خطةورة الزٌةادة السةةكانٌةعلى   .4
 .كمٌات الماءفً الدولة

     

أحتةةةرم المةةةزارعٌن الممارسةةةٌن ألسةةةلوب   .5
 .الضخ الجائر

     

نشةةةةةةةر الةةةةةةةوعً بةةةةةةةٌن  أإمةةةةةةةن بؤهمٌةةةةةةةة   .6
 . الماء قضاٌاالمواطنٌنحول 

     

الحلةةول المناسةةبة ألزمةةة  أبةةادر فةةً وضةةع   .7
 .الماء

     

      .فً الدولةأرى ال ضرورة لتخزٌن الماء   .8

ملةة جمةةع التبرعةةات جأحةب المشةةاركة فةةً   .9
 لحل أزمة الماء.

     

      .اقدر جهود الدولة فً مواجهة أزمة الماء  ..0

 االهتمام بترشٌد استهالك الماء: البعد الثانً
      اقدر عظمة الخال  فً وجود الماء.   .0

      .االستغ ل األمثل للموارد المائٌة أفضل  .2

مةاء طالمةا الاسته ك باالرتٌاح نحو  أشعر  .3
 .هناك محطات كافٌة لتحلٌة الماء

     

أرى أن ال داعةةً لترشةةةٌد اسةةته ك المةةةاء   .4
 .طالما ٌمكن إعادة استخدامه بعد معالجته 

     

اسةتخدام كمٌةات كبٌةرة مةن المةاء اعتقد أن   .5
 .فً الوضوء هو ضرورة وواجب دٌنً

     

رة مةةن المةةاء اسةةته ك كمٌةةات كبٌةةأرى أن   .6
ألغةةةراض النظافةةةة الشخصةةةٌة إسةةةراف ال 

 .لزوم له

     

أن كةةل مةةواطن حةةر فةةً اسةةته ك أي أإٌةد   .7
كمٌة مةن المةاء مةادام ٌةدفع ثمنهةا لمإسسةة 

 .المٌاه

     

حفةةةةر بئةةةةر  فةةةةً حةةةة  كةةةةل مةةةةواطنأإمنب  .8
 ارتوازي دون تدخل من أحد.
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 م

 
 القضاٌا  الفرعٌة

 
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 
ر غٌ

 متأكد

 
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق  
 بشدة

من ٌتسةبب فةً إهةدار أرحب بفكرة عقوبة   .9
 .الماء

     

المةةواطنٌن أدرك بؤهمٌةةة نشةةر الةةوعً بةةٌن   ..0
 .كٌفٌة ترشٌد استه ك الماءحول 

     

 حماٌة الماء من التلوث: البعد الثالث
أعتقةةةد أن موضةةةوعات التلةةةوث المةةةائً ال   .0

 .ترتبط بحٌاتً العملٌة
     

      .أشعر بؤهمٌة دراسة أسباب تلوث الماء  .2

أرى أن مشةةكلة تسةةرب المٌةةاه العادمةةة فةةً   .3
 حر غٌر مهمة. الب

     

فةةً المخلفةةات الصةةناعٌة أإٌةةد فكةةرة إلقةةاء   .4
 .المسطحات المائٌة

     

أشةةةةعر باالرتٌةةةةاح لاثةةةةار الناجمةةةةة عةةةةن   .5
 .األنشطة الملوثة للبٌئة المائٌة

     

أشعر بخطةورة تلةوث المةاء علةى الكائنةات   .6
 .الحٌة

     

آٌةةات ) أرى أن تفعٌةةل النصةةوص الشةةرعٌة  .7
وعةةةةً المةةةةواطنٌن ٌزٌةةةةد مةةةةن ( وأحادٌةةةةث

 .بمخاطر تلوث الماء

     

أشةةةةعر بمسةةةةئولٌتً عةةةةن األضةةةةرار التةةةةً   .8
تصٌب البٌئة المائٌة من التلةوث رغةم عةدم 

 .اءعملً بمجال الم

     

أحةةة  بةةةالفخر عنةةةد مشةةةاركة الجمٌةةةع فةةةً   .9
 .وقاٌة الماء من التلوث

     

أن جهةةةود وزارة المٌةةةاه غٌةةةر كافٌةةةة  رىأ  ..0
 .للحد من مشكلة تلوث الماء

     

 المسئولٌة االجتماعٌة: البعد الرابع
      .أعظم فكرة حماٌة الموارد المائٌة  .0

قةةةةدمها المدرسةةةةةفً أقةةةةدر الجهةةةةود التةةةةً ت  .2
 .حفاظ على الموارد المائٌةال

     

أرى أن المسةةةةئولٌة عةةةةن حماٌةةةةة المةةةةوارد   .3
 .المائٌة للدولة فقط

     

القةةةةةةوانٌن أشةةةةةةعر بعةةةةةةدم الرضةةةةةةا نحةةةةةةو   .4
خاصةةةةة بحماٌةةةةة المةةةةوارد الوالتشةةةةرٌعات 

 .المائٌة
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 م

 
 القضاٌا  الفرعٌة

 
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 
ر غٌ

 متأكد

 
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق  
 بشدة

غٌةةر  األسةةرة تجةةاه المةةاءأعتقةةد أن جهةةود   .5
 .مهمة

     

      .وارد المائٌةمن بدور لً فً حماٌة الموأ  .6

لبحةةةةوث العلمٌةةةةة التةةةةً تجرٌهةةةةا أفضةةةةل ا  .7
 .الجامعات فً مجال الماء

     

أن مةةا تعةةده المإسسةةات مةةن كتٌبةةات  عتقةةدأ  .8
 .فٌداومج ت حول الماء م

     

أن المشةةةةةارٌع العالمٌةةةةةة فةةةةةً تنمٌةةةةةة  رىأ  .9
 .جدٌةالموارد المائٌة غٌر م

     

وسةةةائل اإلعةةة م فةةةً حماٌةةةة  أثمةةةن جهةةةود  ..0
 .الماء
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 (13) ممحق رقم
 الجوانب الوجدانية لموعي المائيالصورة النيائية لمقياس 

 

 بسم هلل الرحمن الرحٌم

 الجوانب الوجدانٌة للوعً المائًمقٌاس 

 

 ..... .........ة :............./ تً الطالب/ عزٌز

 : وبعد، الس م علٌكم ورحمة هللا وبركاته

تقةةوم الباحثةةة بدراسةةة للتعةةرف علةةى " أثةةر الوحةةدة المقترحةةة بؤهةةداف التربٌةةة المائٌةةة فةةً منهةةاج 

 وٌتةؤلف مةن، تصةمٌمه لهةذا الغةرض تةممقٌاسةاً وذلةك مةن خة ل ، الجغرافٌا علةى الةوعً المةائً "

بكل موضوعٌة مةن أجةل الحصةول علةى  فقرات المقٌا  اإلجابة على  ملذا نرجو منك، فقرةً  (37)

وأن هةةذه المعلومةةات هةةً لخدمةةة ، أي ضةةرر مةةن جةةراء إجابتةةك ٌلحقةةكؤنةةه ال علماب، نتةةائ  حقٌقٌةةة

بنود المقٌا  مةن خة ل وضةع إشةارة فةً مع الحرص على اإلجابة عن جمٌع ، البحث العلمً فقط

 .اه ٌتناسب مع وجهة نظرك  العمود الذي تر

 .ولكم جزٌل الشكر

 الباحثة 

 .تهانً خلٌل محمد حسونة

 تعلٌمات المقٌاس:

جابة خاطئة .1  .تعبر عف رأيؾ بصدؽ أنياماداـ ، ال تكجد إجابة صحيحة كا 

 .تأكد مف عد ترؾ أم عبارة دكف انجابة عنيا .2

 .ى العبارةؾ عمنسبة مكافقتؾ أك عدـ مكافقت تدرج انجابة في المقياس يعبر عف .3

 .درجاتؾ المدرسيةاس ليس ليا عالقة في التأثير عمىدرجاتؾ في ىذا المقي .4

 .دقيقة( 40) مدة انجابة عف ىذا المقياس  .5

فػي العمػكد ( √) كأجب عنيػا بعنايػة بكضػ  عالمػة، اقرأ العبارات في الصفحات التالية جيدان  .6
 .سالذم تراه مناسبا لكجية نظرؾ لكؿ فقرة مف فقرات المقيا
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 القضاٌا  الفرعٌة م
موافق 
 بشدة

 موافق
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق  
 بشدة

 الشعور بأزمة الماء: البعد األول
      .أشعر باالرتٌاح لتفاقم مشكلة أزمة الماء  .0

أرى أن اإلطةة   المسةةتمر علةةى تطةةور أزمةةة   .2
 .الماء فً العالم غٌر مفٌد

     

أسةباب مشةكلة  دراسةة بالمسإولٌة نحةو أشعر  .3
 .الدولةندرة الماء فً 

     

أشةةةعر بمةةةدى خطةةةورة الزٌةةةادة السةةةكانٌةعلى   .4
 .كمٌات الماءفً الدولة

     

أحترم المزارعٌن الممارسٌن ألسةلوب الضةخ   .5
 .الجائر

     

المواطنٌنحةول نشر الوعً بٌن  أإمن بؤهمٌة   .6
 . أزمة  الماء

     

 الحلةةةول المناسةةةبة ألزمةةةة أبةةةادر فةةةً وضةةةع   .7
 .الماء

     

      .أرى ال ضرورة لتخزٌن الماء فً الدولة  .8

ملة جمع التبرعات لحةل حأحب المشاركة فً   .9
 أزمة الماء.

     

      .اقدر جهود الدولة فً مواجهة أزمة الماء  ..0

 االهتمام بترشٌد استهالك الماء: البعد الثانً

      اقدر عظمة الخال  فً وجود الماء.   .0

مةةاء طالمةةا الاسةةته ك رتٌةةاح نحةةو أشةةعر باال  .2
 .هناك محطات كافٌة لتحلٌة الماء

     

أرى أن ال داعً لترشٌد استه ك الماء طالما   .3
 .ٌمكن إعادة استخدامه بعد معالجته 

     

استخدام كمٌات كبٌرة مةن المةاء فةً اعتقد أن   .4
 .الوضوء هو ضرورة وواجب دٌنً

     

المةةةاء  اسةةةته ك كمٌةةةات كبٌةةةرة مةةةنأرى أن   .5
ألغراض النظافة الشخصٌة إسةراف ال لةزوم 

 .له

     

أن كل مواطن حر فً استه ك أي كمٌة أإٌد   .6
 .من الماء مادام ٌدفع ثمنها لمإسسة المٌاه

     

مةةن ٌتسةةبب فةةً إهةةدار أرحةةب بفكةةرة عقوبةةة   .7
 .الماء

     

المةةةواطنٌن أدرك بؤهمٌةةةة نشةةةر الةةةوعً بةةةٌن   .8
 .كٌفٌة ترشٌد استه ك الماءحول 
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موافق 
 بشدة

 موافق
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق  
 بشدة

 حماٌة الماء من التلوث: البعد الثالث

أعتقد أن موضوعات التلوث المائً ال ترتبط   .0
 بحٌاتً العملٌة.

     

      أشعر بؤهمٌة دراسة أسباب تلوث الماء.  .2

أرى أن مشةةةكلة تسةةةرب المٌةةةاه العادمةةةة فةةةً   .3
 البحر غٌر مهمة. 

     

فةةةً المخلفةةةات الصةةةناعٌة أإٌةةةد فكةةةرة إلقةةةاء   .4
 ت المائٌة.المسطحا

     

األنشةطة أشعر باالرتٌاح لاثةار الناجمةة عةن   .5
 الملوثة للبٌئة المائٌة.

     

أشةةعر بخطةةورة تلةةوث المةةاء علةةى الكائنةةات   .6
 الحٌة.

     

أرى أن تفعٌةةةل النصةةةوص الشةةةرعٌة )آٌةةةات   .7
وأحادٌث( ٌزٌد من وعً المواطنٌن بمخةاطر 

 تلوث الماء.

     

التةً تصةٌب  أشعر بمسئولٌتً عةن األضةرار  .8
البٌئةةة المائٌةةة مةةن التلةةوث رغةةم عةةدم عملةةً 

 . اءبمجال الم

     

أح  بالفخر عنةد مشةاركة الجمٌةع فةً وقاٌةة   .9
 .الماء من التلوث

     

أعتقد أن جهود وزارة المٌاه غٌةر كافٌةة للحةد   ..0
 من مشكلة تلوث الماء.

     

 البعد الرابع: المسئولٌة االجتماعٌة

      .موارد المائٌةأعظم فكرة حماٌة ال  .0

حفةاظ قةدمها المدرسةةفً الأقدر الجهود التةً ت  .2
 على الموارد المائٌة.

     

أرى أن المسئولٌة عن حماٌة المةوارد المائٌةة   .3
 للدولة فقط.

     

      غٌر مهمة. األسرة تجاه الماءأعتقد أن جهود   .4

      وارد المائٌة.من بدور لً فً حماٌة الموأ  .5
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غٌر 
موافق  
 بشدة

رتٌاح للبحوث العلمٌة التةً تجرٌهةا أشعر باال  .6
 .الجامعات فً مجال الماء

     

أن مةةةا تعةةةده المإسسةةةات مةةةن كتٌبةةةات  عتقةةةدأ  .7
 .فٌداومج ت حول الماء م

     

أعتقد أن المشارٌع العالمٌة فً تنمٌةة المةوارد   .8
 المائٌة غٌر مفٌدة.

     

      وسائل اإلع م فً حماٌة الماء. أثمن جهود  .9
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 رسالة تسييل ميمة من الجامعة اإلسالمية إل  مديرية التربية والتعميم بوكالة الاوث الدولية
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Abstract 

Abstract 
 This study aimed to identify the impact of enriching the proposed 

unit with the aquaculture goals relating to geography in raising water 

awareness for the elementary 9
th

 grade female students. 

The study problem was identified as per the following main question: 

“The impact of enriching the proposed unit with the aquaculture goals 

relating to geography in raising water awareness for the elementary 9th 

grade female students” 

The question was broken down into the following sub-questions: 

1. What are the aquaculture goals which need to be integrated into the 

proposed study units of the geography curriculum for the elementary 9
th

 

grade female students? 

2. What is the proposed study unit in the geography curriculum for the 

elementary 9
th

 grade female students in light of aquaculture goals? 

3. Are there any statistically significant differences at a level of 

significance (1015≥α)  in regard to the cognitive aspects relating to 

aquaculture for the female students who study the proposed unit which is 

enriched with the aquaculture goals in the experimental group and their 

peers in the control group who study the conventional unit? 

4. Are there any statistically significant differences at a level of significance

(1015≥α) in regard to the attitude towards aquaculture issues for the female 

students who study the proposed unit which is enriched with the 

aquaculture goals in the experimental group and their peers in the control 

group who study the conventional unit? 

To achieve the study objectives,the researcher used the descriptive 

analytical method and the experimental structural method by carry out the 

following steps: 

1. Preparing a list of the aquaculture goals which need to be integrated into 

the geography curricula of the elementary 9th grade. The list contained (3) 

main aspects and (80) objectives. 

2. Analyzing the content of the fifth unit "Energy sources and mineral and 

water resources" in light of aquaculture goals,where the results highlighted 
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the inability of the geography curriculum to promote the aquaculture goals 

and water awareness for the elementary 9th grade female students. 

3. Preparing the proposed enrichment material in light of the content analysis 

results and the list of aquaculture objectives which included six main 

lessons. 

4. Educating the 40 female students of the experimental group from the 

Elementary Beach Camp "C" about the contents of the enrichment material 

and educating the 40 female students of the control group from the same 

school about the contents of the conventional unit,as the female students of 

both groups have been intentionally selected by the researcher. 

5. A test for measuring cognitive aspects relating to water awareness and 

attitudes towards water issues has been applied on both groups after 

educating them about the contents of the study units. 

The researcher used the statistical processing method to analyze the results 

such as: arithmetic means,standard deviations, percentages, frequencies, 

discrimination index and difficulty index for the test items,Pearson 

correlation coefficient to verify the validity and consistency of the test and 

measuring tool,Kuder-Richrdson formula to ensure the reliability of the 

test,split-half method to ensure the reliability of the test and measuring 

tool,Spearman-Brown correlation coefficient for correcting the split-half 

results of the test and measuring tool. Cronbach's Alpha coefficient to 

cross-check the reliability of the measuring tool,Jetman equation,T-test for 

two independent samples to test the study hypotheses,Eta square to verify 

the size of the impact "η
2
 and the value of "d" to identify the impact of the 

enrichment material on the cognitive and affective aspects of the 

elementary 9
th

 female students. 

The study concluded with the following results: 

1. There are statistically significant differences at a level of significance

(1015≥α) in the cognitive aspects relating to water awareness between the 

average achievement rates of the female students who study the proposed 

unit which is enriched with the aquaculture goals in the experimental group 

and the average achievement rates of their peers in the control group who 

study the conventional unit,for the graders in the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at a level of significance

(1015≥α) in regard to the attitude towards aquaculture issues for the female 
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students who study the proposed unit which is enriched with the 

aquaculture goals in the experimental group and their peers in the control 

group who study the conventional unit,for the graders in the experimental 

group. 

3. The proposed unit was found effective in promoting the goals of 

aquaculture and water awareness including the cognitive and affective 

aspects for the elementary 9th grade students. 

In light of the study results,the researcher concluded a with a set of 

recommendations,the most important recommendations include the 

following: the need to reconsider the study curricula and especially the 

geography curriculum in order to develop them in a way which is 

conducive to the current and future water issues; to benefit from the list of 

aquaculture goals and enrichment material which are adopted by the 

current study in developing the geography curriculum in the different 

education stages; to enrich the geography curriculum in the upper 

elementary school with the information,attitudes and values which are 

necessary for spreading water awareness among the students. 
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