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 املًدص

ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة تأثير وحدة مقترحة في العموم قائمة عمى مدخل  
الدراسات البينية في تنمية الوعي المائي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ، وتم إعداد الوحدة 

ة من األسس متمثمة في : المقترحة والتي كانت بعنوان " الماء الحياة " في ضوء مجموع
مدخل الدراسات البينية ، خصائص تالميذ المرحمة االبتدائية ، حاجات وقضايا المجتمع في 
 العصر الحالي ، وتم تدريس الوحدة باستخدام إستراتيجيتي المحطات العممية والمسرح القارئ. 

الوحدة وأدوات الدراسة   قامت الباحثتان بإعداد الوحدة المقترحة ودليل المعمم لتدريس        
اختبار الفيم المائي ، اختبار التصرف في المواقف الحياتية ، مقياس االتجاه نحو بعض 
قضايا الماء ، وتم تطبيق الوحدة المقترحة عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في الفصل 

ذات داللة م، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق 4102-4102الدراسي الثاني لمعمم الدراسي 
إحصائية بين متوسطات التالميذ في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار الفيم المائي، واختبار 
التصرف في المواقف الحياتية ، ومقياس االتجاه نحو بعض قضايا الماء لصالح التطبيق 

  [dependent T-Test]البعدي، ، وأظيرت نتائج التحميل اإلحصائي باستخدام اختبار ت 
ينات المرتبطة وحساب حجم التأثير ومربع ايتا ، أن تدريس الوحدة المقترحة ساعد في لمع

تنمية الوعي المائي لمتالميذ ، وقد تمت مناقشة النتائج وتقديم بعض التوصيات المرتبطة 
 بنتائج الدراسة ومجاالتيا ، كما اقترحت الباحثتان إجراء المزيد من الدراسات والبحوث .

 

مائي، تالميذ المرحمة ، الوعي ال: مدخل الدراسات البينية تاحيةالكممات المف
 .االبتدائية
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ABSTRACT 

The study aimed at studying the effect of a proposed unit in the light of 

interdisciplinary approach on developing water awareness for fifth primary 

students. The study prepared a proposed unit based on bases which are: 

interdisciplinary approach, characteristics of primary students, and the needs of 

Egyptian society at this age. Scientific stations strategy and reader's theater 

strategy were used in teaching a proposed unit, The study took place on fifth 

grade primary students. Results showed there are statistically significant 

differences between the means of scores of the students in the (water 

comprehension test– attitude scale toward water issues – Ability to take a 

position in life situations test) before and after the application of the proposed 

unit in favor of the post application.  

  The results showed by using T-Test for dependent samples and 

calculated the impact size that the Proposed unit had a positive effect  on 

developing the water awareness . Results were discussed and presented 

recommendations related to the results of the study; the researchers also 

suggested making further studies and researches. 

 

 

KEYWORD:  Interdisciplinary Approach, Water awareness, Primary 

Students. 
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 : َكد١َ

عصب الحياة بو تبدأ حياة جميع المخموقات وبهو تسهتمر، فالحضهارات المتعاقبهة الماء 
، ولهذلك وبهالد الرافهدين خيهر دليهل عمهى أنهو حيهث توجهد الميهاه توجهد الحيهاة  لعمى ضفاف الني

التههدابير الالزمههة لمحفههاظ عميههو  ذوجههب عمههى جميههع أفههراد المجتمههع الههوعي بأىميههة المههاء واتخهها
 .كو بشكل سميم واستيال 

وتظل المياه ىي جوىر الحضارة وعماد الحياة ، وتعتبر الميهاه عصهب التنميهة الماديهة 
وىهذا مها جعهل البشهرية بوجهو عهام تعهي أىميهة والحضارية لممجتمعات فهي شهتى بقهاع األرض، 

بهالرمم مهن أن المهاء يمثهل لحفاظ عميو واستيالكو بشهكل سهميم ، وذلهك ألنهو ا وضرورةالماء ، 
 األنيهارمها تبقهى فهي ميهاه و %( منهو ميهاه مالحهة ، 44,29أن ) إالتقريبا،  األرضي كوكب ثمث

والبحيهههرات والميهههاه الجوفيهههة والميهههاه فهههي اللهههالف الحيهههوي والجميهههدي، وأن ىهههذه الكميهههة تؤلهههف 
% منيها متجمهد 99من المجموع الكمهي ، وحتهى ىهذه النسهبة الصهليرة يوجهد حهوالي %(99,4)

% يمثههل 0% ميههاه جوفيههة معظميهها عمههى أعمههاق كبيههرة، ومهها تبقههى 44بالمنههاطق القطبيههة ، و
 World  Health، 4104فانهههدانا شهههيفا، [البحيهههرات العذبهههة إلهههى جانهههب األمطهههار .

Organization and Unicef ,2005,World Water Assessment 
Program, 2019] 

-Al 4106عمهههههههههي خميفهههههههههة ،،4102عبهههههههههاس محمهههههههههد، ] كهههههههههل مهههههههههن ويشهههههههههير

Hamdi,2012,Saty,et.al.,2014]  الدول العربية تتجهو نحهو نقهص حهاد فهي إلى أن معظم
الموارد المائية وذلك ألسباب عدة في مقهدمتيا النمهو السهكاني، ومها يتبعهو مهن زيهادة المسهاحة 
المزروعههة والمههدن والصههناعة وتمههوث الميههاه واسههتنزاف الخههزان الجههوفي ميههر المتجههدد وسههيادة 

 أنحاء الوطن العربي.  ممبأالمناخ الجاف وشبو الجاف في 
ل في مصر نجد أن المهوارد المائيهة المتاحهة ليها محهدودة وقميمهة مقارنهة اوبالنسبة لمح

د عميهو مهبتعداد سهكانيا ومعهدل نمهوه المسهتقبمي، وتتمثهل ىهذه المهوارد فهي نيهر النيهل الهذي تعت
يجابهها بمهها يحههدث ليههذا النيههر مههن إىههد ار لمههوارده مصههر اعتمههادا كميهها، ولههذا فيههي تتههأثر سههمبا واث

المائيههة وفقههدانيا ، أو فههي حالههة الحههرص والعمههل عمههى حسههن اسههتلالل تمههك المههوارد مههن دول 
حههوض النيههل تبعهها لطبيعههة العالقههات القائمههة بههين تمههك الههدول، كمهها تتمثههل تمههك المههوارد فههي ميههاه 

عهد أحهد التي نجدىا قميمة وأممبيا عمى السواحل الشمالية ، وأما المياه الجوفية والتي ت األمطار
يتطمههب ليهها   األمثههلاالسههتلالل أن حيههث  ،بههدائل الميههاه العذبههة نجههد أنيهها تمثههل مشههكمة أيضهها 
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ميههاه  تحميههوالمشههروعات الالزمههة ليههذا االسههتلالل ، كمهها أن  إلقامههةاسههتثمارات ماليههة ضههخمة 
مههائي  دالبحههر تتطمههب اسههتثمارات ضههخمة وتكنولوجيهها متقدمههة ، مههن ىنهها يتبههين أن لكههل مههور 

صهههبرينة ،4109عهههادل سهههرايا ،  ] التهههي تهههنعكس عمهههى الوضهههع المهههائي فهههي مصهههرمشهههكالتو، 
     .[066، 4109يونسي،

المههؤتمر الههدولي " الميههاه  يجههة لتفههاقم أزمههة الميههاه أوصههت العديههد مههن المههؤتمرات  )ونت
المههؤتمر الههدولي لمتنميههة والبيئههة فههي ، و 4106العربيههة تحههت االحههتالل " الههذي عقههد بالقههاىرة 

المههؤتمر الههدولي الثههامن لالتحههاد العربههي ،  4106 لههذي عقدتههو جامعههة أسههيوطالههوطن العربههي ا
، المههؤتمر 4102لمتنميههة المسههتدامة والبيئههة " الصههحة والبيئههة فههي إطههار التنميههة المسههتدامة " 

بمركهز بحهوث الشهرق  4102الدولي قضايا الميهاه فهي الشهرق األوسهط .. الواقهع والمسهتقبل " 
رة وضههع تصههور مسههتقبمي لممههوارد المائيههة العربيههة مههع بضههرو  (األوسههط جامعههة عههين شههمس

تنميتيا لمواجيهة التليهرات المناخيهة القادمهة مهن خهالل ترشهيد اسهتخدام الميهاه المسهتخدمة فهي 
الزراعة وضرورة نشر الوعي المائي لهد  أفهراد الشهعب العربهي وتنميهة المهوارد المائيهة المتاحهة 

 .حاليا
ملهاوري ،4102مجهدي عبهد الحميهد ، ، 4102ع، عبد الفتاح مطهاو  [ الباحثينويؤكد 

 ,World Water Assessment Program] 4106رائهد ركهان ،،4102،  محمهد

سههتكون مصههر مههن  4142عههام  يازديههاد كبيههر، وأنههو فهه يأىميههة الميههاه فههالههوعي بأن  2019
د االسهتفادة مهن المهوار  يمهوارد الميهاه، فينبله يمن المتوقع أن تشهيد أزمهة فه يضمن الدول الت

البديمة والتكنولوجيات البديمهة، مضهيفاأ أنهو البهد مهن الوصهول لمحمهول المثمهى واسهتلالل المهوارد 
تحميههة الميههاه مثههل مشههروع  يالمتاحههة عمههى أفضههل نحههو، كمهها يجههب إدخههال الطاقههة النوويههة فهه

 مصر. يمجال الطاقة ف يسيمعب دوار ىاماأ ف يالضبعة، ىذا المشروع الطموح الذ
لنيهههل مصهههدرا مائيههها رئيسههها يجعهههل كهههل خطهههط التنميهههة الزراعيهههة واعتمهههاد مصهههر عمهههى ا

مهثال والكيربائية عرضة ألخطار عديدة ، وتتمثل التيديدات المتوقعهة بمصهادر الميهاه المصهرية 
تحهدث تلييهرا جهذريا فهي منسهوب "سهد النيضهة" مشهروعات مائيهة  إقامهةعمهى  أثيوبيها إقهدامفي 

الترتيبههات الالزمههة مههن خههالل مؤسسههات  إجههراء مصههر ، لههذا ينبلههي إلههىميههاه النيههل الههذي يصههل 
 األخطهههارالمجتمهههع المختمفهههة ومنيههها المؤسسهههات التعميميهههة ومناىجيههها الدراسهههية لموقايهههة مهههن 

المهههوارد المائيهههة الحاليهههة والمسهههتقبمية ،  بأوضهههاع األفهههرادالطبيعيهههة الميهههددة لمميهههاه، وتوعيهههة 
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كسابيم صهبح قضهية المحافظهة عمهى الميهاه كي ت ؛من اليدر  المياهسموكيات المحافظة عمى  واث
 مهائيوعهي  إحهداثالتي تيدده جزءا مهن فكهر المهواطن وعممهو، ومهن ثهم  األخطاروحمايتيا من 

، محمههود إبهههراىيمالمههائي العربههي والمصههري )  األمههن ملتههدعي األسههاس، وىههذا ىههو األفههرادلههد  
   (42،4102مجدي عبد الحميد،،4100،022

ميهههة الههوعي المهههائي لهههد  جميههع أفهههراد المجتمهههع تن لمتربيهههة دورا ميمهها فهههيلههذلك كهههان 
ىذه المشكالت ولذلك كان عمى المؤسسهات التعميميهة  إحداثفالسموك البشري لو دور كبير في 

 تنمية الوعي المائي لدي  التالميذ. دورا في
حمهول ميهر تقميديهة ، ومهن ثهم فهي حاجهة  إلىولعل المشكالت والقضايا المائية تحتاج 

ر عمى فيم ىذه القضايا والتعامل معيا والتفكير في حميا ، مهن خهالل تنميهة إلى تربية جيل قاد
 .الوعي المائي

( بأنهو 4101) حسهن مهانم، ويعد الوعي المائي جزءا ميما من الهوعي البيئهي ، ويعرفهو       
إدراك المتعممين القائم عمهى اإلحسهاس العميهق والمعرفهة بالقضهايا والمشهكالت المتصهمة بالبيئهة 

، ية من حيث العوامل المسببة ليا وأثارىا ووسهائل عالجيها وأسهاليب التعامهل الحكهيم معيهاالمائ
حسههههاس 404، 4101، وليههههد محمههههديعرفههههو) كمهههها  بالوضههههع الحههههالي  المههههتعمم( بأنههههو إدراك واث

والمستقبمي لمهوارد الميهاه ومها يتصهل بيها مهن مشهكالت ودوره نحهو ترشهيد اسهتيالكيا والحفهاظ 
 مرار منفعتيا ألقصى حد ممكن. عمييا بشكل يسمح باست

لتنمية الوعي المائي لد  التالميذ دور ميم في وقوفيم عمهى أبعهاد  ووتر  الباحثتان أن        
المشههكالت المائيههة وسههبل حميهها وزيههادة وعههييم ببيئههتيم ومواردىهها المائيههة ، وتحقيههق التفاعههل 

يجهب أن  -الميهاه فهي مصهر في ظهل أزمهة –الناجح معيا، وعمى ذلك فان تنمية الوعي المائي 
 يكون ىدفا رئيسا لمتربية العممية وتعميم العموم بمراحل التعميم المختمفة .

ولههذلك فقههد سههعت بعههض الدراسههات لتنميههة الههوعي المههائي مههن خههالل مقههررات دراسههية 
إثهههراء وحهههدة فهههي ( والتهههي أوضهههحت فاعميهههة 4102دراسهههة ) تيهههاني خميهههل، مختمفهههة ومنيههها :  
التربيهههة المائيهههة فهههي تنميهههة الهههوعي المهههائي لهههد  طالبهههات الصهههف التاسهههع الجلرافيههها بأىهههداف 

( والتهي أوضهحت فاعميهة اسهتخدام الويهب كويسهت 4102ودراسهة ) عاصهم محمهد ،  األساسي،
ودراسهة ) في تدريس العموم عمهى تنميهة التنهور المهائي لهد  تالميهذ الصهف الثهاني اإلعهدادي ، 
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برنهامج مقتهرح قهائم عمهى الهتعمم تي أوضحت فاعميهة (  وال4109عزة شديد ، محمد عبد اهلل ، 
 .الذاتي لتنمية الوعي بقضايا المياه في مصر لمطالب معممي العموم والدراسات االجتماعية

تنههاول  إلههىوتههر  الباحثتههان أنههو لتنميههة الههوعي المههائي لههد  التالميههذ فيههم فههي حاجههة 
، لتتضههح لههدييم الصههورة مههواد منفصههمة  لموضههوعات الميههاه بصههورة متكاممههة ولههيس مههن خههال 

 الكمية لممشكمة وبالتالي المشاركة في حميا.
فهههي ميهههادين العمهههم والمعرفهههة والبحهههث العممهههي،  عصهههرا يتميهههز بالتسهههارعنعهههيش ليوم فههها

تعمقأهها فههي تخصصههاتو الدقيقههة محققأهها اكتشههافات عمميههة مبيههرة، مكههل عمههم مههن العمههوم  انصههرفو 
رمم مههن أىميههة التخصصههات الدقيقههة، إال أن عمههى الهه، و حققههت ثههورة عمميههة وتكنولوجيههة كبيههرة

المعموماتية والعولمة قد فرضت عمى العهالم المعاصهر متليهرات وتوجيهات عديهدة منيها: ضهرورة 
االىتمههام بوحههدة المعرفههة، وأىميههة تكامههل الجيههود لتحقيههق شههمولية الههرؤ  المسههتقبمية الالزمههة 

 لمواجية المشكالت والتحديات.
 ,Wang,et.al.,2011]وقههههههههههههههههههههههههد وعههههههههههههههههههههههههى التربويههههههههههههههههههههههههون 

Stohlmann,et.al.,2012,Joshi,Liu,2013.,Daugherty,et.al.,2014,Andreevna, 

Vladimirovich , 2014]  أن مشهههكالت العهههالم الحقيقهههي ليسهههت مفصهههولة عهههن بعضهههيا أو
عبهر فهروع  مقسمة إلى فروع تعمم في المدارس، وأن األفهراد يحتهاجون فهي حيهاتيم إلهى ميهارات

اإلضههافة إلههى أن الههتعمم ذا المعنههى يحههدث عنههدما يههربط المههتعمم المعرفههة المعرفههة المختمفههة ، ب
الجديدة بالمعرفة القديمة في سياق حقيقي ذي معنى تفشل فهي تحقيقهو المهواد المنفصهمة ومهن 

   ىنا ظيرت فكرة التكامل والتداخل بين التخصصات المختمفة . 
جديد وذلهك بإحهداث المهزج سياق  فيتأكيد أىمية تناول المعرفة  فيوقد ساىم  ذلك   

والتكامهههههل بهههههين التخصصهههههات وىهههههو مههههها أطمهههههق عميهههههو مهههههدخل التخصصهههههات أو الدراسهههههات 
تبمههورت مالمحههو منههذ عشههرينيات القههرن  الههذي،  Interdisciplinary Approachالبينيههة

ضههوئو بههرامج ومقههررات  فههيوأعههدت  ،م0299عههام  فههيالماضههي، ثههم اسههتخدم بشههكل موسههع 
العديهد مهن الجامعهات البريطانيهة واألمريكيهة   فهيالمختمفة تهم إقرارىها  تكاممت فييا فروع المعرفة

 التربهويينبعض وقد اتفقت آراء  ،ومنيا: الميكانيكا الحيوية، والعموم الصحية، والطب الرياضي

[Deneme,Ada, 2012, Klien,2012,Sun,2017] البينيهة بأنيها الدراسهات  حول تعريهف
ث تفاعههل بههين تخصههص أو أكثههر، مههرتبطين أو ميههر نههوع مههن التخصصههات الناتجههة عههن حههدو 

العمههوم والدراسههات التههي تبحههث فههي إدراك العالقههات بههين فههروع العمههم والمعرفههة مههرتبطين، أو أنيهها 
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لموصهول إلههى مفههاىيم مشهتركة بههين مختمههف العمههوم  ،مبههدأ وحهدة المعرفههة وتكامميهها عمهى أسههاس
 . والتخصصات

 إسماعيل،سهيا نجهالء،4109ظم جيهاد،، كها4100محمد عبهد المجيهد،[وأكد الباحثون
 Stohlmann,et.al.,2012,Shen,Liu,2014,Sicherl] 4106حمدي ،

-Kafol,Denac,2010,أن مههدخل الدراسههات البينيههة يمههد التالميههذ فههي الفصههول  عمههي
الدراسية بخبرات مالئمة وشاممة وأكثر إثارة  ذلك الن المعرفة المستمدة من أكثهر مهن فهرع مهن 

تكههون ذات قيمههة أكبههر مههن المعرفههة لنههوع واحههد ، إذ تحسههن مههن ميههارات التفكيههر فههروع المعرفههة 
 وميارات حل المشكالت وتزيد من االحتفاظ بالتعمم. 

لههذا فقههد اىتمههت بعههض الدراسههات بإعههداد وحههدات ومقههررات فههي ضههوء مههدخل الدراسههات 
والتهههي (  4102، محمهههد السهههيد ، حامهههد)مرفت البينيهههة لتنميهههة أىهههداف عديهههدة منيههها : دراسهههة

أوضحت فاعمية وحدة في الرياضيات البيولوجية في تنمية الفيم العميق لطهالب الصهف الثهاني 
(  والتههي أوضههحت فاعميههة وحههدة فههي 4106) نجههالء إسههماعيل، سههيا حمههدي، الثههانوي ودراسههة

العموم والدراسات االجتماعية فهي تنميهة ميهارات التفسهير والحهس العممهي لتالميهذ الصهف األول 
( والتههي أوضههحت فاعميههة وحههدة مقترحههة فههي التليههرات 4109مرفههت شههرف،)  ودراسههةاإلعدادي،

الرياضهيات "  –الدراسهات االجتماعيهة  -المناخية في ضوء الدراسات البينية بين فهروع " العمهوم
 في تنمية ميارات حل المشكالت  لتالميذ المرحمة اإلعدادية.
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 َغه١ً ايدراص١

ن مههن خههالل مجموعههو مههن المصههادر واألسههباب تعمقههت مشههكمة الدراسههة لههد  البههاحثتي
 وىي :

ت الحيههة ،فقههد أكههدت بعههض الدراسههات أىميههة المههاء فههي حيههاة اإلنسههان وسههائر الكائنهها
، 4109أحمهد بخيهت، ، 4100قيس العبيدي ، ،4100صباح العرفج،، 4112نجفة الجزار ،[

Laureano,2013,Daugs,2015] ولكههن  عمههى أىميههة تنميههة الههوعي المههائي لههد  التالميههذ،
 .تناولتو من خالل مواد دراسية منفصمة  

الدراسات التهي اىتمهت بدراسهة الوضهع المهائي فهي الهوطن العربهي المؤتمرات و توصيات 
بوفهههاس ، 4119محمهههود زنبوعهههة، ، 4116عهههدنان عبهههاس، خمهههف مطهههر،  وخاصهههة مصهههر )

 مههههؤتمر القمهههة العههههالمي لمتنميهههة المسههههتدامة ،، 4109صههههبرينة يونسهههي، ،4100،الشهههريف 
المههؤتمر اإلقميمههي الرابههع " ، 4119المتحههدة حههول تنميههة ميههاه العههالم ، األمههمتقريههر ، ، 4114

المهؤتمر الهدولي لمميهاه بأفريقيها والشهرق األوسهط، المهؤتمر ، 4102تحديات المستقبل "بمصهر 
، المههؤتمر 4109، مههؤتمر إدارة المههوارد المائيههة فههي مصههر ،4109الههدولي لتكنولوجيهها الميههاه، 

مهؤتمر أسهبوع  ،4102المياه في مصر بين النظرية والتطبيهق ،  لرابع ترشيد استيالكالعممي ا
 .4102القاىرة لممياه، 

من أىم المراحهل التعميميهة ، حيهث أنيها المرحمهة التهي يهتم  اإلبتدائيتعد مرحمة التعميم 
تكهههوين األفهههراد منهههذ نعومهههة أظفهههارىم ورسهههم مالمهههح شخصهههياتيم بمههها فييههها مهههن قهههيم وعهههادات 

وكيات وأخالقيههات ، األمههر الههذي يههنعكس عمههى كيفيههة التعامههل مههع قضههايا مجتمعههو ومنيهها وسههم
 ، لتصبح جزءا من سموكياتيم وتأخذ شكال أكثر عمقا وأكثر ثباتا .قضايا المياه

 العمههههوم مقههههرريمحتههههو   باسههههتقراء تههههانولتههههدعيم اإلحسههههاس بالمشههههكمة قامههههت الباحث
لمتعههرف السههادس "  –الخههامس  –لمصههفوف " الرابههع  بتدائيههةبالمرحمههة اإلوالدراسههات االجتماعيههة 

تحهددت مشهكمة من خهالل نتيجهة االسهتقراء و ،وكيفيهة تناوليهاعمى مد  تضمينيا لقضايا الميهاه 
حيهث ال توجهد إلى تنهاول قضهايا الميهاه والدراسات االجتماعية  مقررات العمومافتقار الدراسة في 

حقههائق منفصههمة ال عالقههة ليهها  طههة بههو بههلموضههوعات مخصصههة تتنههاول المههاء والقضههايا المرتب
 ةكمها ال توجهد أيه .والتفكيهر فهي حمهول ليهاباالتجاىات والسموكيات لمتعامهل مهع المهوارد المائيهة 

ن العمههوم وميرىهها مههن المههواد األخههر  ممهها يههؤد  إلههى ميههاب يأنشههطة توضههح العالقههة التكامميههة بهه
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وىهذا مها دعها الباحثتهان سهيا التمميهذ، وحدة المعرفة وعدم ظيور الروابط بين المقررات التي يدر 
 إلى تنمية الوعي المائي لد  التالميذ من خالل مدخل الدراسات البينية .

   تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:ولمتصدي ليذه المشكمة 
وعي الهتنميهة لمهدخل الدراسهات البينيهة  ضهوءفهي فهي العمهوم وحهدة مقترحهة  كيف يمكن إعداد" 

 "؟ اإلبتدائي الصف الخامس لتالميذ  المائي
 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية: 

الصهف الخهامس لتالميهذ  في ضوء مدخل الدراسات البينيهة المقترحةوحدة الأسس بناء ما  .0
 ؟  اإلبتدائي

الصههف الخههامس لتالميههذ فههي ضههوء مههدخل الدراسههات البينيههة  المقترحههةحههدة الو صههورة مهها  .4
  ؟  بتدائياإل

 الهوعي المهائيمدخل الدراسات البينية في تنمية  المقترحة في ضوءوحدة التدريس ما أثر  .3
   ؟ اإلبتدائيالصف الخامس لتالميذ 

 ٖداف ايدراص١أ

 الدراسة إلى:ىذه ىدفت 
  الصهف الخهامس مهدخل الدراسهات البينيهة لتالميهذ  ضوءالماء في  عنإعداد وحدة مقترحة

 بتدائي.اإل

 لتالميههذ الصههف الخههامس  الههوعي المههائيوحههدة المقترحههة فههي تنميههة التههدريس  أثههر دراسههة
 .بتدائياإل

 :َ أ١ُٖٝ ايدراص١

تنبهههع أىميهههة الدراسهههة ممههها يتوقهههع أن تسهههيم بهههو فهههي ميهههدان تعمهههيم العمهههوم بالمرحمهههة         
 ، إذ من المتوقع لمدراسة الحالية في ضوء نتائجيا أن يستفيد منيا كل من:االبتدائية

 :من خالل :بتدا٥ٞاخلاَط اإلالَٝذ ايصف ت  -أ
  الوعي المائيتنمية . 
  والمشههاركة االيجابيههة بههين التالميههذ مههن خههالل المناقشههات والميههام التههي تنميههة التفاعههل

 .يقومون بيا في ضوء مدخل الدراسات البينية  
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 :من خالل ٕ:ٛاملعًُ –ب 
 في التعمم. بمدخل الدراسات البينية وأىميتو توجيو اىتمام المعممين 

  ؛ فهي ضهوء مهدخل الدراسهات البينيهة المقترحهةوحهدة التقديم دليل ليهم يتضهمن تهدريس
 مما يساعد المتعممين عمى تحقيق المعنى وبناء المعرفة.

  أنشهههطة وميهههام مهههدخل تنميهههة التفاعهههل االجتمهههاعي بهههين المعمهههم وتالميهههذه مهههن خهههالل
 .الدراسات البينية

 :لمن خال  املٓاٖر: َٚطٛررلططٛ ٚ –ز 
 بعهههض وحهههدات مهههنيج العمهههوم فهههي ضهههوء مهههدخل الدراسهههات البينيهههة تخطهههيط وتنظهههيم ،

 وتضمين أدلة المعمم كيفية تدريسيا.
 :سدٚد ايدراص١

 :الحدود اآلتية اقتصرت الدراسة الحالية عمى

 بهإدارة  بتدائيهة المشهتركةاإلدقيمهة  ةبمدرسه بتهدائيالخهامس اإلالصهف  الميذمجموعة من ت
 دمياط.  افظةبمح التعميمية السرو

  المقترحة في ضوء مدخل الدراسات البينية .الماء وحدة 

 م. 4102 - 4102الثاني لمعام  الدراسي التطبيق في الفصل 
 المتمثمة في  الوعي المائي أبعاد: 

 . " تطبيق –فيم  –عند مستويات " تذكر  التحصيل المعرفي
ة المههاء والمحافظههة عميههو مههن أىميهه عنههد مسههتويات " اتجههاه التالميههذ نحههو بعههض قضههايا المههاء

التموث ، نقهص المهاء وثقافهة الهوفرة المائيهة ، معالجهة ميهاه الصهرف الصهحي، سهد النيضهة 
 والمسئولية االجتماعية".

عنهد مسهتويات " أىميهة المهاء والمحافظهة  بعهض قضهايا المهاء التصرف بالمواقف الحياتية نحهو
ة ، معالجهة ميهاه الصهرف الصهحي، سهد عميو من التموث ، نقص الماء وثقافة الهوفرة المائيه

 النيضة والمسئولية االجتماعية".
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 فزٚض ايدراص١ 

عمى  مجموعة الدراسة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ يوجد فرق ذو داللة - 1
قبل تدريس الوحدة المقترحة في ضوء مدخل الدراسات البينية  التحصيل المعرفياختبار 

  وبعدىا لصالح التطبيق البعدي
عمى  تالميذ مجموعة الدراسةيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات  – 4

مقياس االتجاه نحو بعض قضايا الماء قبل تدريس الوحدة المقترحة في ضوء مدخل 
 الدراسات البينية وبعدىا لصالح التطبيق البعدي .

عمى  لدراسةتالميذ مجموعة ايوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات  – 9
نحو بعض قضايا الماء قبل تدريس الوحدة المقترحة  التصرف في المواقف الحياتيةاختبار 

 في ضوء مدخل الدراسات البينية وبعدىا لصالح التطبيق البعدي .
 َصطًشات ايدراص١

 ايٛسد٠ ايدراص١ٝ 

 عبارة عن مشهروع تعميمهي مخطهط ،بأنيا  (4100عرفيا ) رشدي أحمد، أحمد الميدي،ي  
ومنظم يدور حول موضوع ، أو مفيوم ،أو مشكمة يشعر المتعممين بيا ، ويرمبون في حميها ، 
وتتضههمن الوحههدة عمههى معمومههات ، وأنشههطة تعميميههة متعههددة ومتنوعههة ، تختههار وتههنظم بطريقههة 

 .  أثير المرموب فيو في سموك الطالبتعاونية ما بين المدرس وطمبتو ، وتوجو بحيث تحدث الت
فهي ضهوء مهدخل  ميهاهيهدور حهول موضهوع ال مخطهط نشاط تعميميبأنو:  تاناحثالب ياوتعرف

 باألنشهههطة " المهههدعمالرياضهههيات -الدراسهههات االجتماعيهههة -الدراسهههات البينيهههة لفهههروع " العمهههوم
لتنميههة الههوعي  ،" باعتبههار أنيهها ذات صههمة وثيقههة بحيههاة التالميههذ يةالموسههيقو  الفنيههةالتعميميههة 

 المائي لدييم.
  ٌات ايب١ٝٓٝايدراصَدخ Interdisciplinary Studies Approach 

حههدوث تفاعههل بههين تخصصههين أو أكثههر ( بأنيهها 401، 4116، حسههن عايههليعرفيهها )
مرتبطين أو مير مرتبطين وتزول الحواجز والفوارق بين أجزاء المقررات ويصبح ىنهاك مقهرر 

 .واحد لو خصائص ومميزات مختمفة تماما 
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لمتعمم يزيل الحواجز الفاصمة بين فروع العمهوم والدراسهات  مدخل بأنو تانالباحث ووتعرف
لتقههديم خبههرات تعمههم مناسههبة  يةالفنيههة والموسههيق المههدعم باألنشههطةو  االجتماعيههة والرياضههيات

تالميههذ الصههف الخههامس تنميههة الههوعي المههائي للمعهها  ثالثههةالوواقعيههة لتنظههيم وتههدريس الفههروع 
 .االبتدائي

 ٞايٛعٞ املا٥ Water Awareness 
حسهههاس التمميهههذ بالوضهههع الحهههالي 4101،404،وليهههد محمهههد يعرفهههو)  ( بأنهههو إدراك واث

والمستقبمي لموارد المياه وما يتصل بيا من مشكالت ودوره نحهو ترشهيد اسهتيالكيا والحفهاظ 
 عمييا بشكل يسمح باستمرار منفعتيا ألقصى حد ممكن. 

سهموكيات الصهحيحة لتمميهذ بأنو جممة المعمومهات واالتجاىهات وال تانوتعرفو الباحث    
 الصف الخامس االبتدائي عن الماء وقضاياه . 

وسوف يقاس الوعي المائي في ىهذه الدراسهة بالدرجهة التهي يحصهل عمييها التمميهذ     
، ومقيهههاس االتجهههاه نحهههو بعهههض قضهههايا المهههاء ، واختبهههار  التحصهههيل المعرفهههيفهههي )اختبهههار 

لباحثتههان فههالوعي يمثههل حصههيمة نتههائج ( المعههدة مههن جيههة االتصههرف فههي المواقههف الحياتيههة
 االختبارات الثالث.

 خطٛات ايدراص١ ٚإدزا٤اتٗا

، اتبعت الدراسة الحالية لإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فروضيا
 الخطوات التالية :

االطالع عمى األدبيهات والدراسهات السهابقة التهي تناولهت كهل مهن إعهداد الوحهدات الدراسهية ،  .0
 الوعي المائي.و راسات البينية، ومدخل الد

األسس التي ينبلي أن تبنى فهي ضهوئيا الوحهدة المقترحهة فهي ضهوء مهدخل الدراسهات تحديد  .4
 البينية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي .

 .إعداد الوحدة المقترحة في ضوء األسس السابقة وذلك من خالل تحديد:9
 عات المتضمنة بيا.اختيار موضوع الوحدة الرئيسي وتحديد الموضو 

 األىداف العامة ومحتو  الوحدة.
 األىداف اإلجرائية لدروس الوحدة والتوزيع الزمني ليا.

 الطرق واألنشطة والوسائل التعميمية. 
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 تحديد طرق التقويم .
 ضبط الوحدة وعرضيا عمى المحكمين .

 لتدريس الوحدة المقترحة." مرجع الوحدة" إعداد دليل المعمم 
 ، وىي:ات الدراسة والتأكد من صدقيا وثباتياو دإعداد أ -2

 .   التحصيل المعرفي اختبار - أ

 مقياس االتجاه نحو بعض قضايا الماء. - ب

 اختبار التصرف في المواقف الحياتية المرتبطة ببعض قضايا الماء. - ت
 تيين:تم استخدام المنيجين البحثيين اآل منيج الدراسة والتصميم التجريبي: -2

 لوصهههف وتحميهههل األدبيهههات والدراسهههات السهههابقة ذات الصهههمة : حميمهههي الت المهههنيج الوصهههفي
عداد الوحدة المقترحة، وأدوات الدراسة  .بمشكمة الدراسة، واث

  أثهر: عنهد التأكهد مهن التصميم شهبو التجريبهي لممجموعهة الواحهدةالمنيج التجريبي ذو 
تجريبهي وبهذلك اشهتمل التصهميم التدريس الوحدة المقترحهة عمهى تنميهة الهوعي المهائي 

 ية:تعمى المتليرات اآل
  :المقترحة في ضوء مدخل الدراسات البينية. الوحدةوىو المتلير المستقل   

  االتجاه نحو بعهض قضهايا  -التحصيل المعرفي ي الوعي المائي ": وىةالتابع اتالمتلير
 . نحو بعض قضايا الماء" التصرف بالمواقف الحياتية -الماء

 التجريب الميداني ويشمل: -6
بتهدائي بإحهد  المهدارس االبتدائيهة الخهامس اإلالصهف  تالميذاختيار مجموعة من  –أ    

 . بادراه السرو بمحافظة دمياط
 .عمى مجموعة الدراسة الدراسة ألدواتالتطبيق القبمي  –ب     
 المقترحة لمتالميذ مجموعة الدراسة.وحدة التدريس  –ج     

 .مى مجموعة الدراسةع الدراسة ألدواتالتطبيق البعدي  –د    
 الدراسة. ألدواتمعالجة النتائج في ضوء التطبيق القبمي والبعدي  -9
 استخالص النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا. –2
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج.  –2
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 اإلطار ايٓظزٟ ٚايدراصات ايضابك١

  Interdisciplinary Studies   ايدراصات ايب١ٝٓٝأٚال: 
 ّٛ ايدراصات ايب١ٝٓٝ ٚأٖدافٗا:َفٗ

وتعنهههههي بهههههين ،  Interمهههههن مقطعهههههين ىمههههها  Interdisciplinaryتتكهههههون كممهههههة 
 (.0كما في شكل )وتعني تخصص أو فرع معين من فروع المعرفة  disciplinaryو

 رسى تٕضٛحٙ ٚبٍٛ يفٕٓو اندراسبث انبُٛٛت (1شكم )      

رفههة وأنمههاط التفكيههر فههي اثنههين أو ( بأنيهها دمههج المعDavies,Devlin,2007يعرفيهها )
أكثر من التخصصات أو مجاالت المعرفة، بيدف تحقيهق فيهم أعمهق مثهل تفسهير ظهاىرة مها أو 

مهن خهالل الوسهائل  احل أحد المشكالت أو خمق ناتج بطرق كهان مهن المسهتحيل الوصهول إلييه
 المتضمنة في تخصص واحد .

قههوم عمههى الجمههع بههين األفكههار ( بأنيهها عمميههة ت4109،42، كمهها عرفيهها ) كههاظم جيههاد
المسههتمدة مههن ميهههادين عمميههة أو فكريهههة مختمفههة لتحقيهههق ىههدف مشهههترك أو مواجيههة مشهههكمة 

 معينة.
( بأنيا البحث العممي الذي ينطمق من حقل معرفي واحهد Klien,2012,393وعرفيا )

بطههو بحقههول معرفيههة أخههر  ، بقصههد حههل المشههكالت التههي تتسههم بالتعقيههد ، بحيههث يتعههذر ر مههع 
 التعامل معيا بشكل كاف من خالل حقل معرفي وحيد.

فحههص قضههية مهها مههن خههالل عههدة آراء  بأنيهها( Anto,pancheva,2015,3) يشههيرو 
بههذل جيههود منطقيههة مههن اجههل تكامههل اآلراء ووجيههات النظههر البديمههة فههي إطههار  إلههىممهها يههؤدي 

 .تحميمي موحد ومتماسك
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عمههم لمههتخمص مههن الحههواجز بههين وتعتمههد الدراسههات البينيههة عمههى فمسههفة إظيههار وحههدة ال
المههواد بحيههث يتضههح التنظههيم الههوظيفي لممعرفههة العمميههة والتههي تمكههن الدارسههين مههن مواجيههة 

 .[99، 4114محمد محمود،نجو  عبد العزيز،]حمول ليا إيجادالمشكالت الحيوية والتي يمزم 
بهو " والهذي يقصهد  Integrationفالدراسات البينية تعتمد عمى تبنهي مفيهوم التكامهل 

" حيث أن التكامل ىو العممية التي يمكهن مهن خالليها عمهل   To Make Wholeالعمل معا" 
التآلف والترابط والمزج بين كل من البيانهات والمنهاىج واألدوات والمفهاىيم والنظريهات مهن خهالل 

 فرعين أو أكثر من فروع المعرفة .
 [يم األخههر  ومنيهها : كمهها يوجههد تههداخل بههين مفيههوم الدراسههات البينيههة وبعههض المفههاى

 ، 4100أمين،  عمار

[Balsiger,2004,Webb,Worsfold,2011,Florentina,Barbu, 2015 
 Multi-disciplinary تعدد ايتدصصات

تمثل الدراسات متعددة التخصصات نظرة ثاقبة لممشكالت مهن خهالل الجمهع بهين اثنهين 
أي التركيهز عمهى أ(، )ب( ، من التخصصات دون حدوث تكامل بينيمها ،كهالجمع بهين نظهامين )

بينمهها تشههير الدراسههات البينيههة إلههى محتههو  وميههارات كههل فههرع مههن فههروع المعرفههة منفصههال ، 
الدراسات التي يجمع بين نظامين )أ(،)ب( لحهل مشهكمة مها عهن طريهق التكامهل بينيمها، وصهوال 

 .لفيم أعمق لحقل معرفي متكامل وىو)ج(

 
 (2شكم)

 انًتعددة ٔاندراسبث انبُٛٛت شكم ٕٚضح انفزق بٍٛ اندراسبث
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 Trans disciplinary: عبٛر )جتاٚس سدٚد(ايتدصصات
تيههتم التخصصههات العههابرة لمحههدود بإيجههاد معههارف جديههدة تكامميههة لمعالجههة المشههاكل 
المعقدة، مثل البيولوجيها الجزيئيهة التهي تجمهع بهين تخصصهات الكيميهاء والكيميهاء الحيويهة مهع 

 ر الظواىر البيولوجية.عمم األحياء الخموي لتفسي
 Cross disciplinary تكاطع اجملاالت املعزف١ٝ )ايتدصصات(:

ىههي دراسههات تقههوم بفحههص قضههية معينههة وثيقههة الصههمة بنظههام معههين وذلههك مههن خههالل 
 اآلراءعدسههة نظههام آخههر، عمههى سههبيل المثههال :كيفيههة قيههام الفيزيههائيين باكتشههاف الموسههيقى، 

أي أنو يتم الربط بهين تخصصهات ال تربطيها أي عالقهة (، االجتماعية حول الموضوعات الدينية
 ، بحيث يكون ألحدىما بديييات مفروضة عمى التخصصات األخر  .

 4109ىاني خميس،، 4100محمد عبد المجيد، ،4112،عمار أمين[وقد أشار كل من  

Fink,2003,Veronica,Howard,2003,Clinton,2009]  أن أىههداف الدراسههات البينيههة
 رات التالميذ عمى :تنمية قد

 .فيم وتوظيف وجيات النظر التخصصية المختمفة لتفسير الظواىر والمشكالت المختمفة 
 .التقييم النقدي لممعرفة في مجموعة كبيرة من التخصصات 
 .القيام باستقصاء متداخل التخصصات وحل المشكالت وتوظيف طرق المعرفة المتعددة 
  والتخصصات المختمفة.تكوين فيم فوق معرفي لطبيعة المعرفة 
  دمههج وتركيههب وموازنههة واسههتيعاب المعرفههة المسههتقاة مههن عههدة تخصصههات مختمفههة بيههدف

 الوصول إلى ناتج أكبر مما كان يمكن تحقيقو من خالل وجيات النظر التخصصية المنفردة.
 .استخدام ميارات التفكير العميا والناقد واإلبداعي لتنفيذ حمول مبتكرة 

 ,Turna ،4114،محمهههد محمود،نجهههو  عبهههد العزيهههز[ر وفهههي ىهههذا الصهههدد يشهههي

Bolat,2016]  : إلى أن من أىدافيا أيضا 
   إثارة اىتمام التالميذ بالجوانب االجتماعية والثقافية .                                 
للاء التقس                                   يم الشائع بينيا،مما أد  إلى ظيورزيادة التفاعل بين العموم الطبيعية واالجتماعية واث
 عموم جديدة مثل اإلحصاء البيولوجي واإلحصاء الوراثي واليندسة الطبية .                                 
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 أ١ُٖٝ ايدراصات ايب١ٝٓٝ :

تتضههح أىميههة الدراسههات البينيههة فههي مواجيههة وحههل المشههكالت والقضههايا المجتمعيههة ، 
والعالميههة التههي تتركههز فههي مجههاالت البيئههة والطاقههة والصههحة ،  يههةواإلقميموالتحههديات المحميههة 

 إلههىوالفيههم الثقههافي لمشههعوب، حيههث أن المشههكالت والتحههديات بملههت مههن التعقيههد لدرجههة تحتههاج 
تعههاون ودراسههة مههن خههالل تجههاوز الحههدود فيمهها بههين العمههوم المختمفههة ، ويمكههن القههول أن جههودة 

ديات وحههل المشههكالت ال يمكهن مواجيتيهها مههن خههالل فههي مواجيهة التحهه واإلسههيامالبحهث العممههي 
تخصصهههات معرفيهههة منفصهههمة ، بهههل يحتهههاج لبهههرامج بحثيهههة تقهههوم عمهههى التهههداخل والتكامهههل بهههين 

  [Lyall,et. al.,2011,Manolea, 2014 Steiner-Khamsi, 2014]تخصصات معرفية مختمفة 
أشههههههههههههههههههههههههههههارت العديههههههههههههههههههههههههههههد مههههههههههههههههههههههههههههن األدبيههههههههههههههههههههههههههههات والبحههههههههههههههههههههههههههههوث و 

[Boyer,Bishop,2004,Youngblood,2007,Casey,2010,Jones,2011] إلهههههههههههههههههى 
 أىمية الدراسات البينية وما يمكن أن تحققو من أىداف ميمة ومتنوعة لمطالب ومنيا :

 بحيهث يتضهح التنظهيم وحدة المعرفهة والعمهم والهتخمص مهن الحهواجز بهين المهواد  إظيار
وحههدة الههوظيفي لممعرفههة العمميههة ، والعمههل عمههى معالجههة األجههزاء المنفصههمة فههي شههكل 

 معرفية متكاممة .
  ليهم فهي  الطهالب مهد  الحيهاة وىهي أساسهية إلييهاتطوير ميهارات الهتعمم والتهي يحتهاج

 المستقبل .
  اكتساب ميارات القيادة والتعاون وتحمل المسئولية من خالل العمل الجمهاعي فهي حهل

 المشكالت المرتبطة ببيئتيم .
 عديهد مهن المهواد الدراسهية المنفصهمة تجنب التكرار الذي ينشأ من تناول المفاىيم فهي ال

 ويظير ذلك بوضوح في مقررات العموم والجلرافيا والرياضيات .
 . المشاركة واالندماج الفعال في التعمم ، وزيادة الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية 
 .تنمية الفيم العميق وميارات حل المشكالت بطرق إبداعية ، واالستمتاع بالتعمم 
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والتفكيهر الناقهد  ، ( Sun,2017في تنمية االستقصاء والتفكير المنظومي ) كما أنيا تسيم 
[Buchbinder,et.al.,2005,Nowacek,2005]والتأمههههههههههههههههههل فههههههههههههههههههوق المعرفههههههههههههههههههي ،  

Wolf,Haynes,2003) وميهههههههههههههههارات التفكيههههههههههههههههر العميههههههههههههههها وحههههههههههههههههل المشههههههههههههههههكالت ، )
(Boix,Duraisingh,2007 ونمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههو السهههههههههههههههههههههههههههههههههههههعة المعرفيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههة ، )

 .[Leonard,2007,Liu,et.al.,2008, Deneme,Ada,,2012]والتحصيل
وألىمية الدراسات البينية ومها تحققهو مهن أىهداف عديهدة لممتعممهين، فقهد سهعت بعهض 

( والتههي أوضههحت فاعميههة المههدخل 4112دراسههة )أمههال فههوزي، الدراسههات باسههتخداميا ومنيهها :
الثههانوي، البينههي بههين الرياضههيات والفيزيههاء فههي تنميههة التحصههيل واالتجههاه لطههالب الصههف األول 

( والتي أوضهحت فاعميهة برنهامج مقتهرح فهي عمهوم 4112ودراسة ) عايدة أبو مريب وآخرون، 
األرض والفضاء في ضوء المدخل البيني في تنميهة المفهاىيم العمميهة وميهارات قهراءة الصهور ، 

( والتههي قههدمت مقههرر 4104واالتجاىههات نحههو عمههوم األرض والفضههاء، ودراسههة )نههوال شههمبي،
نانو تكنولوجي لممرحمة الثانويهة فهي ضهوء المهدخل البينهي بهين المفهاىيم الفيزيائيهة مقترح في ال

 والكيميائية والبيولوجية.
بينما سعت بعض الدراسات لتقهديم وحهدات مقترحهة فهي ضهوء الدراسهات البينيهة ومنيها 

( والتهههي أوضهههحت فاعميههههة وحهههدة فهههي الرياضههههيات 4102محمهههد السههههيد ،دراسهههة)مرفت ىاني،
في تنميهة الفيهم العميهق لطهالب الصهف الثهاني الثهانوي، ودراسهة) نجهالء إسهماعيل، البيولوجية 

(  والتي أوضحت فاعمية وحدة في العموم والدراسات االجتماعيهة فهي تنميهة 4106سيا حمدي،
( 4109ميارات التفسير والحس العممي لتالميذ الصف األول اإلعدادي،ودراسة ) مرفت شهرف،

مقترحههة فههي التليههرات المناخيههة فههي ضههوء الدراسههات البينيههة بههين والتههي أوضههحت فاعميههة وحههدة 
الرياضيات " في تنمية ميارات حل المشهكالت  لتالميهذ  –الدراسات االجتماعية  -فروع " العموم

( والتهي أوضهحت فاعميهة مهدخل الدراسهات Deneme,Ada,2012ودراسهة)، المرحمة اإلعداديهة
والتهي ( Korsun,2017ودراسهة ) مرحمهة االبتدائيهة، البينية في تنمية التحصيل لد  تالميهذ ال

أوضههحت فاعميههة مههدخل الدراسههات البينيههة فههي تنميههة االىتمامههات نحههو الفيزيههاء لههد  تالميههذ 
 المرحمة الثانوية
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الدراسهات البينيهة والمزايها التهي مهدخل وعمى الرمم مهن أىميهة بنهاء المنهاىج فهي ضهوء 
)محمههد محمود،نجههو  عبههد  ووجههو إلييهها ومنيهها أنههأنههو توجههد بعههض أوجههو النقههد الم إلههىيحققيهها 
 :   (92، 4114العزيز،

 يزود التالميذ بمعرفة عامة عن المواد الدراسية ، ال تتيح التعمق في أي مادة بذاتيا.
 يحرم التالميذ من مزايا التنظيم المنطقي لممواد الدراسية.

 ية والضرورية .يجعل الدراسة عمى جانب من السطحية بعيدا عن التفصيالت األساس
أن ىهذا النهوع مهن الدراسهات مالئهم لتالميهذ  تهانوبالرمم من ىذه االنتقهادات تهر  الباحث

المرحمههة االبتدائيههة حيههث يحتههاج التمميههذ فههي ىههذه المرحمههة العمريههة لرؤيههة العالقههات بههين المههواد 
 بصورة كمية بعيدا عن التخصصية التي قد تأتي أىميتيا في مرحمة دراسية أعمى. 

  Water Awareness  ٝا: ايٛعٞ املا٥ٞثاْ
 ٚأبعادٙ َفّٗٛ ايٛعٞ املا٥ٞ

تطههور مفيههوم الههوعي البيئههي ليتفههرع منههو مفههاىيم أساسههية أخههر  منيهها الههوعي المههائي ،        
وىو مفيوم يشير إلهى إدراك الفهرد لمشهكمة الميهاه كإحهد  المشهكالت البيئيهة مهن حيهث حجميها 

ا ، وتههأثير اإلنسههان فييهها وتههأثره بيهها ، والشههعور العميههق وكيفيههة مواجيتيهه اوأسههبابيا وأبعادىهه
 بالمسئولية تجاه مواجية ىذه المشكمة والتصدي ليا .

( بأنهههو إدراك المتعممهههين القهههائم عمهههى اإلحسهههاس العميهههق 4101مهههانم، حسهههن يعرفهههو )        
ا وأثارىها والمعرفة بالقضهايا والمشهكالت المتصهمة بالبيئهة المائيهة مهن حيهث العوامهل المسهببة ليه

 ووسائل عالجيا وأساليب التعامل الحكيم معيا.
عمى تعريهف الهوعي المهائي ( 4102سعيد محمد،  ،4100) محمود طو، ويتفق كل من       

بأنههو تههوافر قههدر مناسههب مههن الحقههائق والمفههاىيم العمميههة والميههارات المرتبطههة بقضههايا الميههاه 
أو تموثيا ، وحسهن التصهرف فهي مواقهف  وخصائصيا ومواردىا والمشكالت الناجمة عن نقصيا

الحياة المرتبطة بالتعامهل الحكهيم واالسهتلالل الرشهيد لممهوارد المائيهة وذلهك بنهاء عمهى اتجاىهات 
 الطالب االيجابية نحو المياه وقضاياىا .

تيههاني [ئي ، أنههو يتضههمن أبعههادا ثالثههة وىههي يتضههح مههن التعريفههات السههابقة لمههوعي المهها       
  ، 4102،، عاصم محمد 4102،62خميل ،

         Schmidt,Shrubsole,2013,Seehamat,et.al.,2016]                               
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 ايبعد املعزيف:

يبههدأ الههوعي المههائي بمعرفههة الفههرد بمكونههات بيئتههو المائيههة والمفههاىيم واألحههداث المتعمقههة        
تو التي اكتسهبيا أثنهاء تفاعمهو مهع اآلخهرين بيا، مع األخذ في االعتبار خبراتو السابقة ومعموما

ومههع بيئتههو المائيههة ، وىههذا يعنههي أن الفههرد ذا الخبههرات األوسههع والمعمومههات األوفههر مؤىههل ألن 
 يكون لديو وعي مائي أعمق حول قضايا ومشكالت المياه .

 ايبعد ايٛدداْٞ:

ي تكهوين اتجاىاتهو وىو تأثير تمك المعمومات عمى إحسهاس الفهرد وعواطفهو ممها يهؤثر فه       
وقيمههو نحههو قضههية الميههاه، وىههذا يعنههي ضههرورة أن تتههوافر فههي المعمومههات المكتسههبة الصههدق 

 والموضوعية.
 ايبعد األدا٥ٞ " ايتطبٝكٞ"

وىو محصمة لمبعدين األول والثاني، وفيو ينيج الفرد سهموكا رشهيدا نحهو البيئهة المائيهة        
حساسهههو العميهههق بقضهههايا الميهههاه ومشهههكالتيا  ، وىهههذا السهههموك منبثهههق عهههن معرفتهههو الواعيهههة واث

 ومسئوليتو الشخصية نحو عالج تمك المشكالت. 
 أ١ُٖٝ ت١ُٝٓ ايٛعٞ املا٥ٞ :

إن تنميهة الههوعي المههائي لههد  التالميههذ يجههب أن يكهون ىههدفا رئيسهها مههن أىههداف العمميههة        
المائيههة ، ومههن أىههم  التعميميههة وناتجهها مههن نواتجيهها لتنميههة اإلحسههاس العميههق بمسههتقبل المههوارد

جههابر أحمههد، عبههد اهلل عمههي،  [األسههباب الدافعههة لتنميههة الههوعي المههائي لههدي التالميههذ مهها يمههي
4101  ، 

   ,Novo,2012,Garcia,et.al.,2013] 4101،وليد محمد
 . أىمية الموارد المائية لسائر الكائنات الحية 
  األمراض لمكائنات الحية .تفاقم مشكالت تموث الموارد المائية وتسببيا في العديد من 
  حههد التنههاقص التههدريجي لكميههة المههوارد  إلههىمشههكالت اسههتنزاف المههوارد المائيههة تزايههد

المائية العذبة في العالم، سهواء كهان التنهاقص بفعهل التليهرات المناخيهة أو االحتياجهات 
 المائية المتزايدة.

 لنيههل وأنيههار سههوريا األطمههاع الخارجيههة فههي مههوارد الميههاه العذبههة العربيههة مثههل نيههر ا
 والعراق.
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 . التوقعات المستقبمية بنشوب حروب ومنازعات عسكرية لمسيطرة عمى منابع األنيار 
  تزامن المشكالت السهابقة مهع مشهكالت سهموكية خطيهرة تتمثهل فهي السهموكيات السهمبية

 الميددة والمموثة لمموارد المائية . 
وىهدف أساسهي تسهعى التربيهة المائيهة  الوعي المهائي بعهد ميهم مهن أبعهاد الهوعي البيئهيو   

إلههى تحقيقههو إلدراك األوضههاع الحاليههة والمسههتقبمية المتصههمة بههالموارد المائيههة ، ولتنميههة الههوعي 
، 4102سهعيد محمهد ، ، 4100فاطمهة مريهب،  [المائي عند التالميذ أىمية كبيرة تتضهح فهي 

 : ,Maurice,Benvenuto,2015. [Sibiya,Gumbo,2013، 4109جمال حسن، 
اكتساب معمومات أكثهر عمقها عهن المشهكالت والقضهايا المائيهة وتكهوين االتجاىهات والسهموكيات 
المرموب فييا، والالزمة لمحفاظ عمى الميهاه، والعمهل عمهى حهل مشهكالتيا ، وتصهحيح المفهاىيم 

 الخاطئة التي يعتنقيا البعض فيما يتصل بكمية المياه ونوعيتيا.
حساسهو العميه ق بالمشههكالت المائيهة ينمهي لديهو المسههئولية نحهو مصهادر الميههاه إدراك التمميهذ واث

 والتموث. في مجتمعو، مما يجعمو يرشد استيالكو لممياه، ويحافظ عمييا من اليدر
نمو الوعي المائي عنهد التمميهذ يتهيح الفرصهة لتحقيهق أقصهى اسهتفادة مهن المهوارد المائيهة ممها 

 يعود عمى المجتمع بالخير والرخاء.
 قيم لد  الفرد التي من خالليا يحترم ويحافظ عمى حقوق اآلخرين .تنمية ال

يسههيم فههي تحقيههق جانههب كبيههر مههن األمههن المههائي ، والههذي يعههد بعههدا ميمهها مههن أبعههاد األمههن 
 القومي.
وتضههيف الباحثتههان بهههأن تنميههة الهههوعي المههائي لههد  التالميهههذ سههوف يسهههيم فههي تنميهههة        

ايا مجتمعههو المرتبطههة بالميههاه، وأنههو كفههرد فاعههل فههي إحساسههو بالمسههئولية تجههاه مشههكالت وقضهه
المجتمع البد أن يكون لهو دورا فهي حهل ىهذه المشهكالت ، بهل وتوعيهة اآلخهرين بضهرورة تحمهل 
المسهئولية تجهاه ىهذه القضهايا والمشهاركة فهي حميها ، كمها أن نمهو الهوعي المهائي عنهد التالميههذ 

لتمميهذ نحهو قضهايا الميهاه ومشهكالتيا سهواء سيسيم في نوعية القرارات التي يمكن أن يتخهذىا ا
حساسيم بالمسهئولية تجهاه مجتمعهو مهن الممكهن  في الحاضر أو المستقبل ، وبتحمل التالميذ واث

، ومهن ىنها يتحهول دور التمميهذ السهمبي نحهو خدمهة أن تنمي لديو قيم المواطنة وحب المجتمع 
 مجتمعو إلى دور ايجابي وفاعل.
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لهوعي المههائي لهد  المتعممههين ، فقهد سههعت بعهض الدراسههات لتنميتههو وألىميهة تنميههة ا  
   :التاليةالثالثة إلى المحاور  قسمتيا الباحثتانمن خالل مداخل واستراتيجيات متعددة ، 

دراسههة  ومنيهها: بتقههويم مسههتو  الههوعي المههائي لههد  المتعممههيندراسههات اىتمههت  احملــٛر األٍٚ :
موم بكميات التربيهة فهي الجامعهات الفمسهطينية بلهزة، ( لد  طمبة معممي الع4101)موفق عرفة،

( 4102( لطمبهة الجامعهة األردنيهة ، ودراسهة )محمهد الشهيري، 4102ودراسة ) حمزة خوالدة، 
لههد  طههالب البكههالوريوس والههدبموم العههام تخصههص العمههوم بكميههة التربيههة جامعههة الممههك خالههد، 

مجموعهههات الدراسهههة، ودراسهههة الهههوعي المهههائي لهههد  وأوضهههحت ىهههذه الدراسهههات تهههدني مسهههتو  
((Aydoğdu,Çakır,2016 أن الهوعي المهائي لهد   لطالب المرحمة الثانويهة والتهي أوضهحت

 عمي من البنين.أمجموعة الدراسة كان مقبوال وأن اإلناث كان لديين وعيا 
دراسهههات اىتمههت باسههتخدام اسهههتراتيجيات مختمفههة لتنميههة الهههوعي المههائي لهههد   احملــٛر ايجــاْٞ:  

( والتهههي أوضهههحت فاعميهههة مهههدخل القضهههايا 4119دراسهههة ) سهههيا زويهههن ،  ومنيههها : نالمتعممهههي
دراسهة المعاصرة في تدريس الجلرافيا عمى تنمية الوعي المهائي لهد  طهالب المرحمهة  الثانوية،و 

( والتهي أوضهحت فاعميهة اسهتخدام الويهب كويسهت فهي تهدريس العمهوم 4102) عاصم محمهد ، 
ودراسهههة )ماجهههدة فتحهههي الميهههذ الصهههف الثهههاني اإلعهههدادي ،عمهههى تنميهههة التنهههور المهههائي لهههد  ت

المهائي  عظهم السهمكة عمهى تنميهة الهوعي إسهتراتيجيةر اسهتخدام يأثوالتي أوضحت  ته (4102،
( والتههي أوضههحت Havu,Keinone,2011ودراسهة ) ،  فهي وحههدة المههاء لهد  أطفههال الروضههة

-Al)  ، ودراسهةاالبتدائيهةفهي تنميهة الهوعي المهائي لهد  تالميهذ المرحمهة  STSفاعميهة مهدخل 

Rabaani , Al-Amri, 2017)  والتي أوضهحت فاعميهة األلعهاب الكرتونيهة فهي تنميهة الهوعي
 المائي لد  تالميذ المرحمة االبتدائية.

دراسهات اىتمهت بهإثراء المنهاىج أو تقهديم وحهدات وبهرامج مقترحهة لتنميهة الهوعي  احملٛر ايجايح:
إثراء وحهدة فهي الجلرافيها والتي أوضحت فاعمية ( 4102ل، دراسة ) تياني خمي ، ومنيا:المائي

دراسهة ، و  بأىداف التربية المائية في تنمية الوعي المائي لد  طالبات الصف التاسع األساسهي
مناىج العموم المطهورة بالمرحمهة المتوسهطة فهي والتي أوضحت فاعمية ( 4102) سعيد محمد، 

والتههي (  4109دراسههة ) جمههال حسههن، ،و  قصههيمتنميههة الههوعي المههائي لههد  الطههالب بمنطقههة ال
وحههدة جلرافيههة مقترحههة فههي األمههن المههائي العربههي لتنميههة المفههاىيم المائيههة أوضههحت فاعميههة 

دراسههة ) عههزة شههديد ، محمههد عبههد اهلل ، ، و  من المههائي لههد  طههالب التعمههيم الفنههيوالههوعي بههاأل
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لهذاتي لتنميهة الهوعي بقضهايا برنهامج مقتهرح قهائم عمهى الهتعمم اوالتي أوضحت فاعمية (  4109
، ودراسههههههههة )  الميهههههههاه فههههههههي مصههههههههر لمطههههههههالب معممهههههههي العمههههههههوم والدراسههههههههات االجتماعيههههههههة

Cankaya,Filik,2015 المائي لهدي برنامج مقترح في تنمية الوعي ( والتي أوضحت فاعمية
أنشههطة ( والتههي أوضههحت فاعميههة Seehamat, et.al.,2016الطالههب معمههم العمههوم، ودراسههة )

 الصف السادس االبتدائي.الماء في تنمية الوعي المائي لتالميذ  إثرائية عن
وفهههي حهههدود عمهههم الباحثتهههان ال توجهههد دراسهههة اىتمهههت بتقهههديم وحهههدات فهههي ضهههوء مهههدخل        

الدراسات البينية لتنمية الهوعي المهائي ، ولهذا سهعت الدراسهة الحاليهة لتقهديم وحهدة مقترحهة فهي 
 وعي المائي لتالميذ المرحمة االبتدائية .ضوء مدخل الدراسات البينية لتنمية ال

 َدخٌ ايدراصات ايب١ٝٓٝ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ املا٥ٞ : 

تر  الباحثتان أن تنمية الوعي المهائي بمها يتضهمنو مهن جانهب معرفهي ووجهداني وميهاري      
مختمفهة ال دراسهية بصهورة متكاممهة مهن جيهات ومهواد المهاء يتطمب أن يدرس التالميهذ موضهوع 

حتهى يسهتطيع بل الدراسات االجتماعية والرياضيات والتربية الفنيهة ،عمى العموم  ، تقتصر فقط 
تكههوين صههورة واضههحة عههن قضههايا الميههاه وتكههوين معرفههة عمميههة صههحيحة لتسههيم فههي تكههوين 

فمههن خههالل العمههوم يمكههن أن نتنههاول الخصههائص االتجاىههات االيجابيههة والسههموكيات السههميمة ، 
ئي لممههاء، أىميههة المههاء لمكائنههات الحيههة ، دورة الميههاه فههي الطبيعههة الفيزيائيههة والتركيههب الكيميهها

عمهى صهحة اإلنسهان واألمهراض التهي يمكهن  يهاثيمواصفات المياه الصالحة لمشهرب وخطهورة تمو 
يهتم تنهاول  الدراسهات االجتماعيهةومهن خهالل ، أن تصيب الكائنهات الحيهة بسهبب المهاء الممهوث 

ىمية كل نوع ، وموقع وحدود ىذه المهوارد والمشهكالت المائيهة أنواع الموارد المائية وتوزيعيا وأ
تاريخ الموارد المائية ودورىا في قيام الحضهارات والمشهكالت السياسهية  وذات البعد الجلرافي ، 

واالقتصههادية المتصههمة بههالموارد المائيههة وجههذورىا وتطورىهها، ومههن خههالل التربيههة الفنيههة نسههتطيع 
الههة المرتبطههة بههالموارد المائيههة وذلههك مههن خههالل تكميههف المعمههم تعميههق اإلحسههاس بالجوانههب الجم

لتالميذه برسم لوحات فنية تعبر عن البيئة المائية ومكوناتيها، ومهن خهالل الرياضهيات يسهتطيع 
التمميذ حساب النسب المئويهة لمهوارد الميهاه عمهى سهطح األرض، وحسهاب كميهة المهاء الالزمهة 

أمههاني متصههمة بقطههرة منههاء سههيقي يسههتطيع التالميههذ لجسههم اإلنسههان يوميهها ، ومههن خههالل المو 
والمخهاطر التهي يمكهن أن تصهيب اإلنسهان سهواء مهن المهاء الممهوث أو نقصههان المهاء وأىميتيها 

 موارد المياه العذبة .
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مههن خهالل المههواد السههابقة وتهر  الباحثتههان أنهو بتكههون المعرفهة والمفههاىيم المائيههة السهميمة  
والسموكيات المائية السميمة ، وبالتالي ستشهجع التالميهذ عمهى سوف تساعد في تكوين العادات 

تكوين اتجاىات ايجابية نحهو قضهايا المهاء ، ولهذلك تسهعى الباحثتهان إلهى تنميهة الهوعي المهائي 
 باستخدام مدخل الدراسات البينية  .المرحمة االبتدائية لد  تالميذ 

   ,.Jayanta,2011, Yoon,Brice,2011, Kong,et.al] األجنبيةكما أكدت بعض الدراسات   

      2016, ,Jafary,et.al.,2012, Kulcsar,et.al.,2016, You, 2017]  مههدخل  أىميههةعمههي
 .طالب المراحل المختمفةالوعي المائي لد  الدراسات البينية في تنمية 

وتهههر  الباحثتهههان أن طهههرق التهههدريس التهههي يمكهههن أن نسهههتخدميا فهههي تهههدريس الوحهههدات  
قائمهههة عمهههى الدراسهههات البينيهههة لتنميهههة الهههوعي المهههائي لهههد  التالميهههذ تحتهههاج إلهههى المقترحهههة ال

محورىها بحيهث يبحهث المهتعمم عهن المعرفهة بنفسهو، وان ىهو  استراتيجيات تدريس تجعل المتعمم
ومشهههكالت تحتهههاج إلهههى استقصهههاء المهههتعمم عنيههها لكهههي تمكنهههو مهههن اكتسهههاب  اتتضهههمن مواقفههه

ومهههن ىهههذه ، المواقهههف المختمفهههة عهههن قضهههايا المهههاء السهههموكيات واالتجاىهههات الصهههحيحة نحهههو 
ستراتيجية المسرح القارئ.  االستراتيجيات إستراتيجية المحطات العممية واث

    Scientific Stations Strategyإصرتاتٝذ١ٝ احملطات ايع١ًُٝ . 1
 :َفّٗٛ احملطات ايع١ًُٝ 

لتالميههذ فههي مجموعههات ( بأنيهها طريقههة تههدريس ينتقههل فييهها اJones,2007,16يعرفيهها )       
صههليرة عبههر سمسههمة مههن المحطههات ممهها يتههيح لممتعممههين تأديههة كههل األنشههطة المختمفههة عبههر 
التنههاوب عمههى المحطههات المختمفههة ، ويمكههن لممحطههات أن تههدعم تههدريس المفههاىيم المجههردة ، 
فضال عن المفاىيم التي تحتاج إلى قدر كبير من التكهرار ، ويمكهن لممحطهات أن تلطهي مفيهوم 

 احد أو عدة مفاىيم.و 
( بتصهههميم ىهههذه اإلسهههتراتيجية لمتلمهههب عمهههى عهههدم ممارسهههة Jones,2007ولقهههد قهههام )       

األنشههطة التعميميههة ، وذلههك لقمههة المعههدات واإلمكانههات والمههوارد المتاحههة لجميههع التالميههذ، وتيههتم 
ة أو ىهههذه اإلسهههتراتيجية بممارسهههة األنشهههطة التعميميهههة بصهههورىا المختمفهههة سهههواء كانهههت معمميههه

 استكشافية أو بحثية وميرىا .
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( عمههى أن 04، 4102، زينههب جمههال ، 9، 4102فيههاض ، سههاىر ويتفههق كههل مههن ) 
تدريسية تقوم عمهى مجموعهة مهن األنشهطة العمميهة المتنوعهة  إستراتيجيةالمحطات العممية ىي 

الصهف أو المختبهر  دوريا بالتناوب بين طهاوالت محهددة فهيالتي يضعيا المعمم وينفذىا المتعمم 
لتحقيق أىداف معينة وفق تسمسل زمنهي يتناسهب مهع طبيعهة األنشهطة ، ممها يتهيح لكهل طالهب 

 .جميع المحطات يتأدية كل األنشطة عبر تجوالو عم
 أْٛاع احملطات ايع١ًُٝ : 

حنههان مصههطفى ، ،4112عبههد اهلل أمبههو ، سههميمان البموشههي ،البههاحثين )عههدد مههن اتفههق       
( عمهى أن المحطهات العمميهة ليها عهدة 4102، ، منى مصطفى4109محمود، سارة  ، 4109

 أنواع والتي تعتمد في تصميميا عمى طبيعة الدرس وطبيعة المتعممين أنفسيم ومنيا :
وتخهتص ىهذه المحطهة باألنشهطة المعمميهة والتهي تتطمهب :  احملط١ االصتكصـا١ٝ٥ / االصتهغـاف١ٝ  

وقتا طويال ، مثل إضهافة مهادة إلهى مهادة أخهر  ومراقبهة تجربة معينة ال يستلرق تنفيذىا  إجراء
األسههئمة التفاعههل النههاتج ، أو توصههيل دائههرة كيربيههة بسههيطة ، ومههن ثههم اإلجابههة عمههى عههدد مههن 

 .المصاحبة
وفي ىذه المحطهة يوضهع مهادة عمميهة قرائيهة كمقهال مهن صهحيفة ، :  احملط١ ايكزا١ٝ٥ 

وذلههك بيههدف تكههوين نوعيههة مههن المتعممههين ب، أو مهن االنترنههت ، أو مههادة مههن موسههوعة أو كتهها
درين عمهههى اسهههتخراج المعرفهههة مهههن مصهههادرىا األصهههمية ، وأن يعتمهههدوا عمهههى أنفسهههيم فهههي االقههه

 الحصول عمى المعرفة ، ومن ثم اإلجابة عمى عدد من األسئمة المصاحبة.
ــٛر١ٜ   ــ١ ايصـ تتميهههز ىهههذه المحطهههة بوجهههود عهههدد مهههن الصهههور أو الرسهههومات ، :  احملطـ

لتالميذ ويجيبون عمى األسئمة المتعمقة بيا ، وتساعد عمى تقريهب المفهاىيم العمميهة يتصفحيا ا
 إلى أذىانيم ومن ثم اإلجابة عمى عدد من األسئمة المصاحبة.

فههي ىههذه المحطههة يمكههن وضههع جيههاز تسههجيل أو فيههديو :  احملطــ١ ايضــُع١ٝ / بصــز١ٜ   
الميههذ أو يشههاىدون المههادة لمشههاىدة فههيمم تعميمههي ذو صههمة بموضههوع الههدرس ، إذ يسههتمع الت

 العممية المعروضة ويجيبون عمى األسئمة المصاحبة في أوراق العمل.
وفي ىهذه المحطهة يوضهع جيهاز حاسهوب ويقهوم التالميهذ بالبحهث  احملط١ االيهرت١ْٝٚ : 

فههي االنترنههت عههن أسههئمة معينههة مرتبطههة بموضههوع الههدرس ، ومههن ثههم اإلجابههة عمههى عههدد مههن 
 األسئمة المصاحبة.
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وىههي مخصصههة لمخبههراء ، فيقههف المعمههم خمههف ىههذه المحطههة أو  حملطــ١ االصتغــار١ٜ :ا 
استقدام زائر كخبير متخصص بموضوع الهدرس ، وعنهد وصهول التالميهذ ليهذه المحطهة يمكهنيم 

األسئمة التي يريدون معرفة اإلجابهة عنيها ومتعمقهة بالهدرس ، فهي صهورة مناقشهة تمكهنيم طرح 
 مادة العممية .من توسيع مداركيم ووعييم بال

وفهي ىهذه المحطهة يطمهب المعمهم مهن أحهد التالميهذ سهواء داخهل :  ذلط١ َتشـف ايغـُع   
الفصل أو خارجو ، تقمهص شخصهية عمميهة ، مثهل احهد العممهاء ويرتهد  مالبهس العصهر الهذي 
عاش فيو العالم ، وان تكون أمامو نماذج من كتبو ، أو صهور تحكهي أىهم انجازاتهو ، ويتحهدث 

 ية مرتبطة بموضوع الدرس.عن مادة عمم
تعتبهههر ىهههذه المحطهههة مهههن المحطهههات الممتعهههة والمثيهههرة لمتفكيهههر لهههد  : ذلطـــ١ ْعـــِ /ال 

تجربهة معينهة ولمحصهول عمهى تفسهير النتهائج تبهدأ مجموعهة  بهإجراءالتالميذ، حيث يقوم المعمم 
 عنيا بنعم أو ال . اإلجابةالتالميذ بصيامة أسئمة 

مخصهههص لكهههل محطهههة يعتمهههد عمهههى زمهههن الحصهههة ، وعهههدد ومهههن المالحهههظ أن الوقهههت ال      
 المحطات العممية الموجودة ، وطبيعة التالميذ أنفسيم ومستواىم الدراسي. 
 ٖٚٓاى ثالث١ أصايٝب ر٥ٝض١ يتٓظِٝ اصتدداّ إصرتاتٝذ١ٝ احملطات ايع١ًُٝ ٖٚٞ :

يقهههوم المعمهههم بتقسهههيم التالميهههذ إلهههى مجموعهههات وتبههههدأ : ايطـــٛاف عًـــ٢ نـــٌ احملطـــات     
جموعههات بههالتوزع عمههى المحطههات ، كههل مجموعههة عمههى محطههة ، وتحديههد وقههت لكههل محطههة الم

دقائق مثال، وانتقهال التالميهذ إلهى المحطهة التاليهة وتكهون الحركهة فهي اتجهاه حركهة  2يصل إلى 
تتمكن كل المجموعات مهن زيهارة كهل المحطهات بعهدىا ترجهع المجموعهات  ىعقارب الساعة  حت

جموعات بمناقشة أوراق العمل مع المعمم ومع بقية المجموعات األخهر  إلى أماكنيا ، وتبدأ الم
  .ونتائج المجموعات من كل محطة

مهن خمهس  أكثهروقتها  األنشهطةوذلك عندما تحتهاج بعهض  ايطٛاف ع٢ً ْصف احملطات:
النصههف ، ويمكههن تصههميم محطههات كههل اثنتههين  إلههىدقههائق ، وينبلههي اختصههار عههدد المحطههات 

 دقائق. 01عل المكوث عند كل محطة متشابيتين ، ويمكن ج
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ىنههاك فرصههة الختصههار الوقههت حيههث يتههوزع أعضههاء المجموعههة الواحههدة  ايــتعًِ اجملــشأ:
عمههى المحطههات المختمفههة ، فيههزور كههل عضههو محطههة واحههدة فقههط ، ثههم يجتمعههون بعههد انتيههاء 

لوقهت الوقت المحهدد ، ويقهدم كهل طالهب مها قهام بهو وشهاىده فهي المحطهة التهي زارىها وفهي ىهذا ا
 يتبادلون الخبرات .

وتر  الباحثتان أن ىناك بعهض المحطهات الضهرورية والميمهة والتهي ينبلهي عمهى جميهع        
بدال من مجرد السهماع مهن أعضهاء المجموعهة عمهى سهبيل المثهال المحطهة  االطالب المرور بي

تنتاجاتو االستقصائية حيث يجب أن يتعامل كل تمميهذ مهع األدوات ويالحهظ مها يحهدث ويقهدم اسه
وتفسههيره لنتههائج التجربههة ، وكههذلك بقيههة المحطههات والتههي تنمههي لههد  التالميههذ ميههارات مختمفههة 
ومتعددة ويجب أن يمارسيا التمميذ بنفسو ، ولهذلك فسهوف تسهتخدم الباحثتهان أسهموب الطهواف 
عمههى كههل المحطهههات والتههي يهههتم تصههميميا فهههي ضههوء الوقهههت المتههاح وطبيعهههة الههدرس وطبيعهههة 

ميذ ، وال يشترط أن يحتوي كل درس عمى المحطهات العمميهة الثمانيهة ولكهن عمهى ومستو  التال
 حسب طبيعة الدرس والمادة العممية المتضمنة بو.

 احملطات ايع١ًُٝ:اصتدداّ  أ١ُٖٝ

حنهههههان ،4112عبهههههد اهلل أمبهههههو ، سهههههميمان البموشهههههي ،العديهههههد مهههههن البهههههاحثين )اتفهههههق        
محمهههد عبهههد ، 4106طهههارق كامهههل ، ين ، ، ثهههاني حسههه4109وردة يحيهههى ،،4109مصهههطفى،

اسهتخدام إسهتراتيجية أىميهة عمهى  Jones,2007,Nermin,Olga,2010] ، 4106الكهريم، 
 ومنيا: المحطات العممية 

. االسهههتفادة مهههن جميهههع المهههوارد المتاحهههة مثهههل الكتهههب وأجيهههزة الكمبيهههوتر واألجيهههزة المعمميهههة 0
ة والمعمميههههة ، والموجههههودة فههههي المحطههههات والوسههههائل التعميميههههة واألدوات والمههههواد الكيميائيهههه

 المختمفة .
. تنهوع الخبههرات العمميههة والنظريههة التههي يكتسههبيا التالميهذ مههن خههالل إجههراء التجههارب بأنفسههيم 4

الخبهرات التهي يمكهن لتالميهذ المرحمهة  أنهواع أفضهلخبرات حسية مباشرة تعهد مهن  ونفيكتسب
 ة الحصول عمييا في المحطات المختمفة .ياالبتدائ

.ممارسة التالميذ ألنواع االكتشاف ينمي لدييم مستو  الثقة بالنفس، والقدرة عمهى الحصهول 9
 عمى المعمومات بأنفسيم .
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ميارات عمميات العمم األساسية حيث يمارس التالميهذ عمميهات المالحظهة واالسهتنتاج  . تنمية2
 واالتصال والتنبؤ والتصنيف .

مههن الميههارات االجتماعيههة مثههل  دمههي لههدييم العديهه.عمههل التالميههذ فههي مجموعههات تعاونيههة ين2
 التعاون ومشاركة اآلخرين وتقبل آرائيم .

.المتعههة التههي يشههعر التمميههذ مههن خههالل المحطههات العمميههة تنمههي لديههو اتجاىههات ايجابيههة نحههو 6
 العمم ومادة العموم .

 . الحد من بعض المشكالت السموكية التي تكون لد  بعض التالميذ.9
 األنشههطةول المفيههوم الواحههد بههأكثر مههن طريقههة وباسههتخدام أكثههر مههن نههوع مههن . يمكههن تنهها2

 التعميمية مما يجعل التعمم أكثر متعة وأكثر فيما وعمقا .
. ممارسهة التمميههذ لههدور العهالم فههي الحصههول عمهى المعرفههة وممارسههة عمميهات العمههم ، تجعمههو 2

 يقدر العمم وجيود العمماء.
يجية المحطههات العمميههة فقههد سههعت بعههض الدراسههات السههتخداميا وألىميهة اسههتخدام إسههترات      

برنهامج ( والتهي أوضهحت فاعميهة 4102دراسة ) تياني محمهد،  لتنمية متليرات مختمفة ومنيا:
في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم ألطفال الروضهة ،  المحطات العممية مقترح قائم عمى

حت فاعمية إستراتيجية المحطهات العمميهة فهي تنميهة ( والتي أوض4106ودراسة ) دعاء كمال ،
ودراسهة )سهارة محمهود المفاىيم العممية وعادات العقهل المنتجهة لهد  طهالب المرحمهة الثانويهة ، 

( والتههي أوضههحت فاعميههة إسههتراتيجية المحطههات العمميههة فههي تنميههة مفههاىيم وميههارات 4109،
ودراسههة ) منههى دس األساسههي بلههزة، اتخههاذ القههرار فههي التكنولوجيهها لههد  طالبههات الصههف السهها

فاعميههة إسههتراتيجية المحطهات العمميههة القائمههة عمههى الههتعمم أوضههحت ( والتههي 4109مصهطفى ، 
 .التعاوني في تنمية التحصيل العممي واألداء التدريسي لد  طالب كمية التربية 
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 Reader's Theater  إصرتاتٝذ١ٝ املضزح ايكارئ. 2 
 َفّٗٛ املضزح ايكارئ

 Crumpler,2012,Ejifor,Ken,2016]، 4104جمهال نواصهرة ،  [يتفهق كهل مهن       

بأن مسرحة المناىج ىي معالجة ألجزاء من المنيج بأسموب درامي ، في ضوء خطوات محهددة 
ليجسههد التالميههذ األدوار المتضههمنة بههالمحتو  الممسههرح داخههل الفصههل الدراسههي تحههت إشههراف 

 وتوجيو المعمم. 
القههارئ مههن االسههتراتيجيات التههي تسههاعد التالميههذ عمههى فيههم موضههوعات  ويعههد المسههرح       

، 4112،جميههل حمههراوي [ كههل مههن يشههيرالعمههوم بسههيولو وعمههق فههي جههو ترفييههي درامههي ، و 
[Vanbuskirk,2017  بأن المسرح القارئ ىو مسرح صهلير تحهول فيهو النصهوص التعميميهة

مها يتطمبهو المسهرح التعميمهي المعتهاد النظرية إلى نصوص درامية مقروءة ، ومهن ثهم ال يتطمهب 
من خشبة المسهرح واألثهاث والهديكور ، وحفهظ السهيناريوىات ومالبهس مخصصهة ، وميرىها مهن 

 لعادي.التجييزات المادية المكمفة التي يحتاجيا المسرح ا
( بأنهههو شهههكل مهههن أشهههكال الهههدراما ، يعتمهههد عمهههى اسهههتخدام Mages,2016,6ويعرفهههو )       

المقههههروءة مهههن قبهههل المتعممههههين، ومهههن ثهههم ال يتطمههههب حفهههظ المشههههاركين النصهههوص المكتوبهههة 
تهههدوير النصهههوص النظريهههة عمهههى التالميهههذ لقراءتيههها قهههراءة  بإمكانيهههةالسهههيناريو، ولكهههن يسهههمح 

 تعبيرية.
 أ١ُٖٝ اصتدداّ املضزح ايكارئ:

، 4102اتفهههههههههههههههههههق العديهههههههههههههههههههد مهههههههههههههههههههن البهههههههههههههههههههاحثين )ريحهههههههههههههههههههاب أحمهههههههههههههههههههد ،      
Cornewell,2012,Line,2015,Asano, 2016]  المسهرح لى أىميهة اسهتخدام إسهتراتيجية

 ومنيا: القارئ 
ة فعالهههة تيسهههر عمميهههة الفيهههم وتقهههرب تبسهههيط المهههنيج واسهههتيعاب المهههادة العمميهههة بطريقههه

 الحقائق وتطور الحواس.
البيجههة والسههرور فههي نفههوس المتعممههين والقضههاء عمههى الممههل ومسههاعدتيم فههي  إدخههال

 تكوين اتجاىات ايجابية نحو العمم .
وأحههد قدراتههو التههي  اإلبههداعالخيههال وتنميتههو لههد  المتعممههين باعتبههاره مههن ضههرورات  ارةإثهه

 تسيم في نمو قدراتيم العقمية.
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 عالج العديد من المشكالت السموكية والنفسية ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين.
فههاء تطههوير النمههو االجتمههاعي لممتعممههين بمهها فههي ذلههك تحمههل المسههئولية والشههعور بالو 

 والتعاون والقدرة عمى التواصل.
 زيادة مستو  الفيم العميق لممتعممين من خالل القراءة المتكررة والتعبيرية لمنصوص.

 4109، فاطمههة محمههد،4106دعههاء أنههور، ، 4102رمههداء عمههي ،[كههل مههن تفههقكمهها ا      
[Crumpler,Schneider,2012, عمهههى فاعميهههة الهههدراما والنشهههاط التمثيمهههي والمسهههرح فهههي 

 تعديل السموك وتنمية الوعي والقيم البيئية.
وانطالقههها مهههن أىميهههة المسهههرح القهههارئ فقهههد اىتمهههت بعهههض الدراسهههات باسهههتخدامو لتنميهههة       

( والتي أوضحت فاعمية المسهرح القهارئ فهي Guzilk,2013متليرات مختمفة ومنيا : دراسة ) 
                          الفيههههههههههههههههم والطالقههههههههههههههههة لتالميههههههههههههههههذ المرحمههههههههههههههههة االبتدائيههههههههههههههههة، ودراسههههههههههههههههة تنميههههههههههههههههة

  ٍ  ٍSmyrnau,George,Sotirious,2017) والتههي أوضههحت فاعميههة المسههرح القههارئ فههي )
تنميههة ميههارات البحههث والتفكيههر االبتكههاري لطههالب المرحمههة الثانويههة ، ودراسههة ) ريحههاب أحمههد، 

 ( والتههي أوضههحت تههأثير اسههتخدام المسههرح القههارئ فههي تعههديل التصههورات البديمههة لههبعض4102
 المفاىيم العممية وتنمية الخيال العممي لد  المكفوفين من تالميذ المرحمة اإلعدادية . 

 خطٛات ايدراص١ ٚإدزا٤اتٗا 

اإلجهراءات  تهانلإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقهق مهن صهحة فروضهيا؛ اتبعهت الباحث 
 التالية:
 : ايٛسد٠ املكرتس١إعداد أٚاًل: 

 أصط بٓا٤ ايٛسد٠: 

ة النظرية واالطالع عمى األدبيات والدراسات السهابقة توصهمت الدراسهة في ضوء الدراس
 الحالية إلى أسس بناء الوحدة المقترحة كالتالي:
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 أ. َدخٌ ايدراصات ايب١ٝٓٝ :

عمى الرمم من أىمية التخصصات الدقيقة، إال أن المعموماتية والعولمة قهد فرضهت 
: ضههرورة االىتمههام بوحههدة المعرفههة، عمههى العههالم المعاصههر متليههرات وتوجيههات عديههدة منيهها

وأىميههة تكامههل الجيههود لتحقيههق شههمولية الههرؤ  المسههتقبمية الالزمههة لمواجيههة المشههكالت 
والتحديات. وقد أوجب ذلك ضرورة تطوير نظم التعميم عمى كافة مستوياتو ومراحمهو، سهعيا 

ول المعرفهة فهي لتحقيق وحدة المعرفة واالقتصاد فييا. وقد ساىم  ذلك في تأكيد أىمية تنها
سههياق جديههد وذلههك بإحههداث المههزج والتكامههل بههين التخصصههات وىههو مهها أطمههق عميههو مههدخل 

، الههذي تبمههورت  Interdisciplinary Approachالتخصصههات أو الدراسههات البينيههة
م. 0299مالمحههو منههذ عشههرينيات القههرن الماضههي، ثههم اسههتخدم بشههكل موسههع فههي عههام 

ت فييا فروع المعرفة المختمفة تم إقرارىا في العديد وأعدت في ضوئو برامج ومقررات تكامم
من الجامعات البريطانية واألمريكية ، ومنيا: الميكانيكا الحيوية، والعمهوم الصهحية، والطهب 
الرياضههي. وقههد اتفقههت آراء التربههويين حههول تعريههف التخصصههات البينيههة بأنيهها نههوع مههن 

، مرتبطين أو ميهر مهرتبطين، التخصصات الناتجة عن حدوث تفاعل بين تخصص أو أكثر
العمههوم والدراسههات التههي تبحههث فههي إدراك العالقههات بههين فههروع العمههم والمعرفههة عمههى أو أنيهها 

لموصههول إلههى مفههاىيم مشههتركة بههين مختمههف العمههوم  ،مبههدأ وحههدة المعرفههة وتكامميهها أسههاس
 (4112،0) أحمد أبو الحمايل وآخرون،  والتخصصات

 دا١ٝ٥ :ب. خصا٥ص تالَٝذ املزس١ً االبت

تعد المرحمة االبتدائية ىي األساس التعميمي لما بعدىا مهن مراحهل تعميميهة أعمهى، وىهذه        
المرحمههة يشههترك فييهها كههل أبنههاء المجتمههع ، وتعههد مرحمههة منتييههة لعههدد مههن المتعممههين يههدخمون 

سهنة " ينتمهون لمرحمهة العمميهات الحسهية  04-6سوق العمهل بعهدىا، وتالميهذ ىهذه المرحمهة " 
 تبعا لنظرية بياجيو ، ويتميز أطفال ىذه المرحمة ببعض الخصائص العامة منيا :
 حب االستطالع والرمبة في التعرف عمى األشياء المختمفة في كل مجاالت الحياة.

 الميل إلى البحث واالكتشاف بأنفسيم ، وفك وتركيب األشياء.
 النشاط المستمر فمدييم طاقة كبيرة .

 بصورة حسية حيث تنقصيم القدرة عمى التجريد. التعامل مع المشكالت
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 ز.سادات ٚقضاٜا اجملتُع يف ايعصز احلايٞ: 

يشيد العالم اليوم ثورة عممية وتكنولوجية فاقت ما سبقيا مهن ثهورات عمهى مهر العصهور       
، وقهد كههان طبيعيهها أن تثيهر ىههذه المسههتحدثات مشهكالت وقضههايا ميمههة مثهل الطاقههة واالحتبههاس 

 الحراري والتموث وقضايا المياه.
رة عمههى اتخههاذ القضههايا مههن حيههث المعرفههة والقههد هوىههذا يتطمههب أفههراد لههدييم الههوعي بيههذ      

القههرارات المناسههبة نحوىهها مههن خههالل تكههوين اتجاىههات ايجابيههة نحوىهها، وقههد انعكههس ذلههك عمههى 
 اختيار موضوع الوحدة عن المياه.

وبيذا تمت اإلجابة عهن السهؤال األول مهن أسهئمة الدراسهة ،وىهو مها أسهس بنهاء الوحهدة 
وبنههاء  بتههدائي؟إلاالمقترحههة فههي ضههوء مههدخل الدراسههات البينيههة لتالميههذ الصههف الخههامس 

 عمى ىذه األسس تم إتباع الخطوات التالية:
 :ت١ٝيألصباب اآل ٝاٙاملعٔ ٛسد٠ َٛضٛع ايمت اختٝار :ٛسد٠ َٛضٛع اياختٝار . 1

 تحتهههاج و  ،الميهههذمهههن الموضهههوعات التهههي تثيهههر تسهههاؤالت لهههد  الت المهههاء موضهههوع يعهههد
وتطبيقههات  ،أفكههارتحميميهها ومقارنتيهها وتصههنيفيا والتوسههع فييهها ومهها يههرتبط بيهها مههن ل

 .لوعي المائيا ممما ينمى لديي ؛بالحياة

  أىميهة  مثهل )الحيويهة واألساسهية العديهد مهن المفهاىيم العمميهة يتضهمن  الماءموضوع
( وىهي مفهاىيم ترشهيد اسهتيالك المهاء -تمهوث المهاء -فهي الطبيعهة دورة المهاء -الماء

فهي دراسهتيا  يالتقصه عمهى ممما يشهجعي ميذ؛مرتبطة بحياة التالتؤسس لفيم عميق و 
 والتوسع في فيميا وتطبيقيا.

 العديد من التجارب واألنشطة التهي يمكهن أن يقهوم بيها التالميهذ  الماءموضوع تضمن ي
 .الوعي المائيباستخدام أدوات بسيطة تساعدىم في تنمية 

 مههن الموضههوعات التههي يههتم تناوليهها فههي مههنيج العمههوم وكههذلك الدراسههات  لمههاءموضههوع ا
تسهاعد فهي تقهديم الصهورة وبالتالي نحتهاج إلهى تقديمهو فهي صهورة تكامميهة  االجتماعية

 الكمية واضحة عند التالميذ لكي تساعد في تنمية الوعي المائي لدييم.
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 .حتدٜد َٛضٛعات ايٛسد٠ ايدراص١ٝ :2

،  المهاءباالطالع عمى األدبيات والدراسهات العمميهة المرتبطهة بموضهوع  تانقامت الباحث
وعات لبنههاء الوحههدة والمتفقههة مههع أسههس بنههاء الوحههدة وتههم وضههعيا فههي قائمههة وتحديههد الموضهه

الهرأي فييها مهن حيهث مهد  مناسهبتيا لموضهوع الوحهدة  إلبهداءمبدئية وعرضيا عمى المحكمهين 
وكهههذلك لمسهههتو  تالميهههذ الصهههف الخهههامس االبتهههدائي، وقهههد تهههم تعهههديل القائمهههة فهههي ضهههوء أراء 

، المرحمهة االبتدائيهة دم مالئمتيا لمستو  تالميذالمحكمين حيث تم حذف بعض الموضوعات لع
دورة المهاء فهي  -بحيث أصبحت الموضوعات ستة موضوعات وىي ) خصائص المهاء وأىميتهو

ترشهيد اسهتيالك  -مشهكالت المهاء العهذب فهي مصهر –تموث المهاء  –الموارد المائية  -الطبيعة
 الماء (

 األٖداف ايعا١َ يًٛسد٠ :.9

 ى كسب معمومات مناسبة مرتبطة بموضوع الماء .مساعدة التالميذ عم -0
مسهههاعدة التالميهههذ عمهههى كسهههب اتجاىهههات ايجابيهههة نحهههو المحافظهههة عمهههى المهههاء وترشهههيد  -4

 استيالكو، والتعاون مع الزمالء في القيام بأنشطة الوحدة واحترام أراء اآلخرين . 
ت المهههاء لهههد  تنميهههة القهههدرة عمهههى التصهههرف فهههي المواقهههف الحياتيهههة نحهههو قضهههايا ومشهههكال -9

 التالميذ.
مسههاعدة التالميههذ عمههى كسههب صههفة تقههدير جيههود الدولههة تجههاه قضههايا ومشههكالت المههاء،  -2

 وأىمية البحث العممي والتطبيقات التكنولوجية في معالجة قضايا الماء.
 إعداد ذلت٣ٛ ايٛسد٠:.4

بكهل  والمرتبطهة رئهيس كل موضهوعل الموضوعات الفرعيةقائمة قامت الباحثتان بتحديد 
محتههو  الوحههدة تنظههيم  إعههدادروعههي فههي مههن العمههوم والدراسههات االجتماعيههة والرياضههيات ، و 

باإلضافة إلى أنشهطة  المفاىيم في صورة تكاممية بين العموم والدراسات االجتماعية والرياضيات
 الرئيسهة لمموضهوعاتس و در " 2"مهن " الماء الحياة" وتكونت وحدة  ، التربية الفنية والموسيقى

 –تمهههوث المهههاء  –المهههوارد المائيهههة  -دورة المهههاء فهههي الطبيعهههة -خصهههائص المهههاء وأىميتهههو )
 ترشيد استيالك الماء ( . -مشكالت الماء العذب في مصر
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 وىي متضمنة بالتفصيل في دليل المعمم. : اإلدزا١ٝ٥األٖداف .5

وذلههك  القههارئالمسههرح ،  المحطههات العمميههةتههم اختيههار إسههتراتيجيتي :حتدٜــد طزٜكــ١ ايتــدرٜط. 6
   .تنمية الوعي المائيللمالئمة خطواتيما 

 . حتدٜد األْغط١ ٚاملصادر ايتع١ًُٝٝ :7

تنوعهت مهها بهين أنشههطة فنيهة لرسههم موضههوعات فنيهة متصههمة بموضهوعات الوحههدة مثههل 
رسم ما يعبر عن مواردنا المائية ، وأشكال التموث ، وعمهل الفتهات تحهث عمهى ترشهيد اسهتيالك 

سيقية لمجموعة من األمهاني التهي يؤدييها التالميهذ عهن موضهوعات الوحهدة، الماء ،وأنشطة مو 
وأنشههطة جمههع المعمومههات والبيانههات والصههور باسههتخدام االنترنههت،و أنشههطة استقصههائية وحههل 

 مشكالت بركن التفكير، وىذه األنشطة متضمنة في دروس الوحدة المقترحة " بكتاب التمميذ".
ن مواقهع الكترونيههة ومجههالت عمميههة ومههواد وأدوات بسههيطة ويسهتخدم التمميههذ مصههادر متنوعههة مهه

 من البيئة لتصميم بعض النماذج المرتبطة بموضوعات المياه.
التقههويم المبههدئي فههي بدايههة كههل موضههوع، والتقههويم البنههائي مههن خههالل .حتدٜــد طــزم ايتكــِٜٛ:  8

التقهويم النيهائي مهن توجيو أسئمة أثناء الشرح والمناقشات وركن التفكير والواجبات المنزليهة ، و 
 1خالل تطبيق أدوات الدراسة.

 . ضبط ايٛسد٠ ايدراص١ٝ:9

وذلك من خالل عرضيا عمى بعهض المحكمهين لمتعهرف عمهى مهد  مالءمتيها لمسهتو  
تالميذ الصف الخامس االبتدائي ، ولتحقيق األىداف المرجوة منيها، ودقهة المهادة العمميهة، وقهد 

وبههذلك أصههبحت وحههدة"الماء الحيههاة" فههي  ،المحكمههينفههي ضههوء آراء  األنشههطةبعههض  إضههافةتههم 
صورتيا النيائية، وبذلك تمت اإلجابة عهن السهؤال الثهاني مهن أسهئمة الدراسهة وىهو " مها صهورة 

المقترحههة فههي ضههوء مههدخل الدراسههات البينيههة لتالميههذ الصههف الخههامس "المههاء الحيههاة"  وحههدة
 بتدائي؟ اإل

                                                 

 قائمة الموضوعات الفرعية لكل موضوع رئيس والمرتبطة بكل من العموم والدراسات االجتماعية والرياضيات" : 1ممحق "* 1
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 المقترحههةوحههدة التههدريس ل بإعههداد دليههل المعمههم تههانحثقامههت البا **: : إعــداد ديٝــٌ املعًــِاْٝــاث
مهههدخل ، الوحههدةفمسهههفة و  المقدمههة، :تضهههمن الههدليلقههد و لتالميههذ الصههف الخهههامس االبتههدائي ، 

، األىهههداف العامهههة لموحهههدةالدراسهههات البينيهههة ، والهههوعي المهههائي ، وتوجييهههات عامهههة لممعمهههم ، و 
جهراءات تنفيهذ لموضوعات الوحدة،  الزمنيالتوزيع و  واألنشهطة التعميميهة لكهل ، دروس الوحهدةواث

درس ، التقويم الخاص بكهل درس، وقهد تهم ضهبط الهدليل مهن خهالل عرضهو عمهى مجموعهة مهن 
جراء التعديالت الالزم  2.ة وبذلك أصبح الدليل صالح لمتطبيقالمحكمين واث

 ١ :: يف ض٤ٛ أٖداف ايدراص١ أعدت ايباسجتإ األدٚات ايتايٝات ايدراص١ ٚ: إعداد أدثايجا

 : ايتشصٌٝ املعزيفاختبار  - 1

ــار :  ــٔ االختب ىههدف ىههذا االختبههار إلههى قيههاس مههد  تحصههيل تالميههذ الصههف الخههامس  اهلــدف َ
االبتهههدائي لممحتهههو  العممهههي لموحهههدة المقترحهههة "المهههاء الحيهههاة" عنهههد مسهههتويات التهههذكر والفيهههم 

 بينية.قبل وبعد دراستيم لموحدة المقترحة في ضوء مدخل الدراسات ال والتطبيق 
 حتدٜد ْٛع االختبار:3

تههم إعههداد االختبههار عمههى نمههط االختبههارات الموضههوعية )االختيههار مههن متعههدد( نظههرا لمهها 
تتصهف بهو مهن صههدق وثبهات عهاليين؛ نظههرا لموضهوعية التصهحيح، كمهها تتميهز بسهيولة تجميههع 

 البيانات وتبويبيا وتحميميا.
 صدم االختبار : 4

المتكونة من  األوليةبعرضو في صورتو  تانمت الباحثلمتأكد من صدق االختبار قا       
الرأي حول مد   إلبداءفي مجال التربية العممية     ( سؤال عمى مجموعة من الخبراء 22)

من حيث الصيامة والمضمون العممي ، ومد  ارتباط العبارات  سالمة وصحة االختبار
 وقد،  اآلراءاالختبار في ضوء بالموضوعات ، وارتباطيا بالمستو  الذي تقيسو وتم تعديل 

                                                 

  ": دليل المعمم .3ممحق " **ة " وحدة " الماء الحياكتاب التمميذ ل" : 2ممحق "* 2
 " أسماء السادة المحكمين.4ممحق "***
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عند إعداد الصورة  االعتبارفي  تانأبد  المحكمون بعض التعديالت التي أخذتيا الباحث
 .النيائية

  يالختبار:ايتذزب١ االصتطالع١ٝ 

  بيدف :     تمميذ بالصف الخامس االبتدائي( 22عمى )في صورتو األولية  االختبارطبق 
  َٔختبار أن الزمن لال يستطالعخالل التجريب اال تبين من : االختبارسضاب س

( 21ىو ) االختبارميع أسئمة جمن اإلجابة عن  التالميذميع ج النتياءالمناسب 
 دقيقة.

  التطبيق االختبار  إعادةعن طريق  االختبارتم حساب ثبات   :االختبارسضاب ثبات
ع بدرجة مقبولة ،( وىذا يشير إلى أن االختبار يتمت92وكانت قيمة الثبات تساوي )

 من الثبات، ويصمح كأداة لمقياس .

مفردة  (22في صورتو النيائية   ) االختبار مفرداتبمغ عدد  يالختبار:ايصٛر٠ ايٓٗا١ٝ٥ 
، كما تم تصحيح االختبار بناء عمى  التحصيل المعرفييوضح مواصفات اختبار  (0جدول )و 

 لإلجابةصحيحة ، وصفر  إجابةواحدة لكل  وتم تقدير درجة تانمفتاح التصحيح الذي أعدتو الباحث
 .( درجة ، والدرجة الصلر  صفر 22الخاطئة ، وبذلك تصبح الدرجة النيائية لالختبار )

 (1جدٔل )

 انتحصٛم انًعزفٙيٕاصفبث اختببر 

 أرلبو األسئهت انًٕضٕع

 تذكز           فٓى          تطبٛك

عدد 

 األسئهت

انُسبت 

 انًئٕٚت

 %33.13 6 14 144 133 7 2111 ًٛتّخصبئص انًبء ٔأْ

 %24 9 14125134 124 44137 1 9 414 دٔرة انًبء فٙ انطبٛعت

1 1 انًٕارد انًبئٛت

12 

13 131 142 1

41 

15 1

36126 

9 24% 

1 5 تهٕث انًبء

23 

21 124 135 16143 7 56.15% 

1 3 يشكالث انًبء فٙ يصز

17 

29 127122 14 1

39132 

4 74.17% 

1 6 انًبء تزشٛد استٓالن

19 

34 145 24134 6 33.13% 

 %144 45 15 14 12 انًجًٕع

5
 

                                                 
 " : اختبار التحصيل المعرفي.5ممحق " * 5
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 :  املا٤(  َكٝاظ االجتاٙ حنٛ بعض قضاٜا 2) 

تالميذ الصف الخامس مقدار النمو في اتجاىات ييدف إلى قياس  : املكٝاظاهلدف َٔ 
 . ةالمقترح الوحدة، بعد دراسة  ماءنحو بعض القضايا المتعمقة بال بتدائياإل
 املكٝاظ :  إعدادٜك١ طز

مير  –متردد –ذات االستجابات الثالثة ) موافق  Likertتم استخدام طريقة ليكرت  
 إلى التمميذموافق ( ويتضمن المقياس عبارات موجبة وأخر  سالبة ، ويتم تحويل استجابة 

 تاناحث( في حالة بدائل االستجابات الثالث ، وقد اتبعت الب0-9أوزان تقديرية تتراوح بين ) 
 ىذه الطريقة لقمة تشتتيا عن الصورة الخماسية  .

 : ملكٝاظصدم ا

عمى نفس  ( عبارة 26متضمنا )  تم عرضو في صورتو األولية لمقياسلمتأكد من صدق ا    
وضوح تعميمات المقياس ، سابقا، وذلك لمحكم عمى مد   إلييامجموعة المحكمين المشار 

ياس،وقد أسفرت نتائج التحكيم عن تعديل صيامة بعض ومد  ارتباط العبارات بأبعاد المق
العبارات التي تبدأ بالنفي ، إلى جانب حذف لبعض العبارات لعدم مالءمتيا لمبعد الذي تنتمي 

 إليو.
  ًُكٝاظي االصتطالع١ٝايتذزب١: 

 نفس العينة السابقة بلرض :في صورتو األولية عمى  المقياسطبق    
 النتياءأن الزمن المناسب  لالختبار االستطالعيخالل التجريب  تبين من : املكٝاظسضاب سَٔ 

 ( دقيقة.92ىو  ) االختبارمن اإلجابة عن مفردات  التالميذجميع 

ألفا كرونباك حيث تستخدم معادلة  باستخدام المقياستم حساب ثبات  :املكٝاظ سضاب ثبات
(  221، 4101) أمين عمي ،  ثبات المقاييس المتدرجة من النوع الخماسي أو الثالثي إليجاد

 ،(، مما يدل عمى أن المقياس يتسم بدرجة مقبولة من الثبات.24وبملت قيمتو )
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  يًُكٝاظ ايٓٗا١ٝ٥ايصٛر٠ : 

عبارة موزعة عمى ثالث  (24)في صورتو النيائية    المقياس مفرداتبمغ عدد  
تم تقدير و  موافق (، مير –مير متأكد /متردد  –أبعاد، وعمى مقياس ثالثي متدرج ) موافق 

( عمى الترتيب في حالة العبارات الموجبة،  0 – 4 – 9درجات )  تمميذالدرجات بأن يعطى لم
( عمى الترتيب في حالة العبارات السالبة، وبذلك تكون أقصى 9 – 4 – 0وتعطى درجات ) 

ويوضح  ( درجة،24حصل عمييا )ي( درجة وأقل درجة 046) لتمميذحصل عمييا ايدرجة 
 . بالماءبعض القضايا المتعمقة  مقياس االتجاه نحو( مواصفات 4دول )ج

 (2جدٔل )

 ببنًبءبعض انمضبٚب انًتعهمت  يٕاصفبث يمٛبس االتجبِ َحٕ

 انُسبت انًئٕٚت انًجًٕع انعببراث انسبنبت انعببراث انًٕجبت انًمٛبسأبعبد 

أًْٛت انًبء 

ٔانًحبفظت عهّٛ 

 يٍ انتهٕث

2 14 111 114 127 1

36 

6 114 122 134 1

44 

11 19.26% 

َمص انًبء ٔثمبفت 

 انٕفزة انًبئٛت

3 114 124 126 1

35 139 

7 115 124 131 1

42 

11 19.26% 

يعبنجت يٛبِ 

 انصزف انصحٙ

1  112119 124 134 4 117 123 132 1

34 

14 41.23% 

سد انُٓضت 

ٔانًسئٕنٛت 

 االجتًبعٛت

5 113 121 129 137 9 116 125 133 1

41 

14 41.23% 

 %144 42 24 22 انًجًٕع

 :  ايتصزف يف املٛاقف احلٝات١ٝاختبار  -3

عمى  التمميذمى مستو  قدرة عالتعرف  إلىييدف ىذا االختبار  : االختباراهلدف َٔ         
التصرف في المواقف استخدام ما تعممتو من معارف وميارات واتجاىات في تنمية ميارة 

 التصرف، حيث أن ىذا  الماءبموضوعات المتعمقة  والقضاياواقف الم نحو ةالمناسب الحياتية
العامة واألسرية ،  و تمت صيامة مفردات االختبار عمى شكل  واالستفادة في حيات ويوفر ل

بدائل ، وقد تمت  ثالثةمواقف ومشكالت  تواجو الفرد في حياتو اليومية ،وأمام كل موقف 

                                                 

 . مقياس االتجاه نحو بعض قضايا الماء ( :6ملحق) *
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حة ، وتكون االختبار في صورتو األولية من ) صيامة مواقف متصمة بالموضوعات المقتر 
 . الوحدةار من متعدد ، وتدور حول موضوعات ي( عبارة ، من نوع االخت 99

تم عرضو في صورتو األولية عمى نفس مجموعة  لمقياسلمتأكد من صدق ا :االختبارصدم 
ومد  ارتباط  وضوح تعميمات االختبار ،سابقا، وذلك لمحكم عمى مد   إليياالمحكمين المشار 

العبارات بأبعاد االختبار،وقد أسفرت نتائج التحكيم عن تعديل صيامة بعض العبارات ، وحذف 
 البعض لتكرار بعض المواقف أو تشابييا.

نفس العينة السابقة في صورتو األولية عمى  االختبارطبق  :يالختبار االصتطالع١ٝايتذزب١ 
 :بلرض  إليياالمشار 

أن الزمن المناسب  لالختبار االستطالعيتبين من خالل التجريب  : االختبارسضاب سَٔ 
 ( دقيقة.21ىو  ) االختبارمن اإلجابة عن مفردات  التالميذجميع  النتياء

كيودر ريتشاردسون الصيلة معادلة  باستخدام االختبارتم حساب ثبات  :االختبار سضاب ثبات
ن االختبار يتسم بدرجة مقبولة من ،(، مما يدل عمى أ92،وبمغ معامل الثبات قيمتو )40

 الثبات.
  (91)في صورتو النيائية    االختبار مفرداتبمغ عدد  : يالختبارايصٛر٠ ايٓٗا١ٝ٥ 

التي تعبر عن التصرف  اإلجابة لتمميذاختار ا إذاموقفا ،وقد أعطي لكل موقف درجة واحدة 
ن التصرف مير السميم، وبيذا التي تعبر ع اإلجابات إحد  التمميذاختار  إذاالسميم ، وصفرا 

 ( درجة ، والدرجة الصلر ) صفر(، 91تكون الدرجة الكمية الختبار التصرف في المواقف ) 
 اختبار التصرف في المواقف الحياتية.( مواصفات 4ويوضح جدول )

                                                 

 . اختبار التصرف في المواقف الحياتية( : 7* ملحق)
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 ( 3جدٔل )

 تانتصزف فٙ انًٕالف انحٛبتٛاختببر يٕاصفبث 

عدد  أرلبو انًٕالف أبعبد االختببر

 الفانًٕ

انُسبت 

 انًئٕٚت

أًْٛت انًبء ٔانًحبفظت عهّٛ يٍ 

 انتهٕث

115  111 113 114 121 1

25 129 

4 66.26% 

َمص انًبء ٔثمبفت انٕفزة 

 انًبئٛت

3 17 114 114 117 122 1

27 134 

4 66.26% 

 %34.23 7 124 123 119 115 19 16 2 يعبنجت يٛبِ انصزف انصحٙ

سد انُٓضت ٔانًسئٕنٛت 

 االجتًبعٛت

4 14 112 116 124 124 1

26 

7 34.23% 

 %144 34 34 انًجًٕع

والتصميم  التجريبياتبعت الدراسة الحالية المنيج  :ٚإدزا٤ات ايتذزب١ ايتذزٜيب: ايتصُِٝ رابعُا
 : يلاوكانت الخطوات المتبعة كالت شبو التجريبي

  : َتغريات ايدراص١ 

المتلير التابع  و (،الدراسات البينيةمدخل الوحدة المقترحة في ضوء  املتغري املضتكٌ :
 الماء، مقياس االتجاه نحو بعض قضايا التحصيل المعرفي كما يقيسو )اختبار  المائيالوعي 

 .(التصرف في المواقف الحياتية،اختبار 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائيشممت مجموعة الدراسة  اختٝار دلُٛع١ ايدراص١ :
 -4102، لمعام الدراسي  تركة بإدارة السرو بمحافظة دمياطبتدائية المشبمدرسة دقيمة اإل

 . تمميذ( 26وقد بمغ العدد الكمي لمجموعة الدراسة )، م4102
التحصيل الدراسة ) اختبار  أدواتتم تطبيق  : ايدراص١ ألدٚاتايتطبٝل ايكبًٞ 

 الدراسة ة( عمى مجموعالتصرف في المواقف الحياتيةومقياس االتجاه ، واختبار  ،المعرفي 
 أيامم 4102 -4102لمعام الدراسي  ثانيالدراسي ال الفصلفي بداية  الوحدةقبل بدء تدريس 

 التيوذلك لمحصول عمى المعمومات القبمية  م؛01،00/4/4102االثنين الموافق األحد و 
بتعريف  تانوقد قامت الباحث الخاصة بنتائج الدراسة ،  اإلحصائيةتساعد في العمميات 

، من وضوح التعميمات وصيامة العبارات اوات الدراسة ، واليدف منيا ، وتأكددأب التالميذ
 " نتائج التطبيق القبمي ألدوات الدراسة عمى مجموعة الدراسة .2ويوضح جدول "
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 (4جدٔل )

 َتبئج انتطبٛك انمبهٙ

انتحصٛم اختببر

 انًعزفٙ

يمٛبس االتجبِ َحٕ لضبٚب 

 انًبء

اختببر انتصزف فٙ انًٕالف 

 بتٛتانحٛ

    12.54      و         72      و        13.17   و      

   1.29       ع                 3.69     ع        1.92   ع      

 : ايٛسد٠ املكرتس١تدرٜط :  خاَضا

تدريس الوحدة المقترحة لمجموعة لالعموم  ةقامت الباحثتان بعقد جمستين مع معمم       
ة عمى مدخل الدراسات البينية ، ومناقشة موضوعات الوحدة وكيفية استخدام القائم الدراسة

المسرح ،  المحطات العمميةدليل المعمم وأىمية تدريب التالميذ عمى استراتيجيات التعمم " 
 الخميسحتى يوم م 04/4/4102الثالثاء يوم  الدراسةوقد بدأ التدريس لممجموعة ، "القارئ

أربع حصص أسبوعيا عمي  بواقع أسابيع (2)لمدةي الثان سيبالفصل الدرام 02/9/4102
 .فترتين
 ةممجموعل ةالمقترح الوحدةبعد االنتياء من تدريس  :ايدراص١ اتٚألدايتطبٝل ايبعدٟ :  صادصا

ومقياس االتجاه ،  ،التحصيل المعرفي الدراسة ) اختبار  واتالتجريبية ، أعيد تطبيق أد
 م .4102- 9 -02،  09يومي ة ( عمى المجموع اتيةالتصرف في المواقف الحياختبار 
بعد االنتياء من كل من التطبيق القبمي والبعدي لكل  : يًبٝاْات اإلسصا١ٝ٥: املعاجل١  صابعا

، واختبار التصرف في المواقف الحياتية ، ومقياس االتجاه نحو التحصيل المعرفي من اختبار 
درجات الخاصة بمجموعة الدراسة ، والمعالجة برصد ال ، قامت الباحثتان الماءبعض قضايا 

 . SPSSلمنتائج باستخدام  اإلحصائية
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 عزض ايٓتا٥ر َٚٓاقغتٗا :

، إلييا من خالل تجربة الدراسة  التوصل تم عرض النتائج التي تانتناولت الباحث  
لى أي مد  تحققت الفروض التي سبق عرضيا ؛ ثم  وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرىا، واث

 م التوصيات والمقترحات.تقدي
 :ايتشصٌٝ املعزيفأٚاًل: ْتا٥ر تطبٝل اختبار 

يوجد فرق ذو داللة  إحصائية بين نص الفرض األول لمدراسة عمى أنو "  :ايفزض األٍٚ 
قبل تدريس الوحدة التحصيل المعرفي عمى اختبار  تالميذ مجموعة الدراسةمتوسطي درجات 

ولمتحقق من "  ينية وبعدىا لصالح التطبيق البعديالمقترحة في ضوء مدخل الدراسات الب
 يةالمعيار  اتواالنحراف ةالحسابي اتبحساب المتوسط تانصحة الفرض األول قامت الباحث

التحصيل المعرفي ختبار التطبيق القبمي والبعدي الفي  التجريبية المجموعة تالميذلدرجات 
 (.2) دولجكما يوضحيا ، وداللتيا قيمة )ت(وحساب ،

 (5ٔل )جد

انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحزافبث انًعٛبرٚت1 ٔلٛى )ث( ٔدالنتٓب؛ نُتبئج انتطبٛك انمبهٙ 

 ( .46)ٌ=  اندراستيجًٕعت  نتاليٛذانتحصٛم انًعزفٙ ٔانبعد٘ الختببر 

 

 أبعبد االختببر   

 

اندرجت 

انعظً

ٖ 

                                  انمبهٙانتطبٛك  

  

 نبعد٘انتطبٛك ا  

 

 

حجى  لًٛت "ث"

 2ع 2و 1ع 1و  انتأثٛز

خصبئص انًبء 

 ٔأًْٛتّ

6 
1.29 1.41 4.75 1.42 

13.61    *4,2  

 كبٛز

دٔرة انًبء فٙ 

 انطبٛعت

9 
2.76 1.43 4.63 1.49 

13.39*    42.3  

 كبٛز

 9 انًٕارد انًبئٛت 
2.37 1.46 4.71 4.94 

 21.2 *    67.4  

 كبٛز

 7 تهٕث انًبء
2.44 1.25 6.59 1.16 

19.44   *44.2 

 كبٛز

يشكالث انًبء فٙ 

 يصز

4 
2.54 1.49 6.24 4.94 

12.54  *34.4   

 كبٛز

ٛد استٓالن شتز

 انًبء

6 
1.37 4.99 4.94 1.15 

16.2 *    67.2  

 كبٛز

13.1 45 االختببر ككم

7 
1.92 

39.9

4 
1.76 

72.52   *3.54 

 كبٛز

 411دانت عُد يستٕٖ*
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( بين ,10( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  )2يتضح من نتائج جدول )
التحصيل المعرفي في التطبيق القبمي والبعدي الختبار  الدراسةمجموعة  تالميذمتوسط درجات 

لصالح التطبيق البعدي؛ وىذا يؤكد صحة الفرض األول، ويدل عمى أن بأبعاده المختمفة 
 . لدييمالتحصيل المعرفي في تنمية ساىم  ةالمقترح موحدةل الدراسةمجموعة  تالميذدراسة 

ع٢ً ت١ُٝٓ  َدخٌ ايدراصات ايب١ٝٓٝع٢ً  ١ايكا٥ُ ايٛسد٠ املكرتس١تفضري ايٓتا٥ر اخلاص١ بأثز 

 :ايتشصٌٝ املعزيف

، ودل عمى ذلك وجود التحصيل المعرفي أوضحت نتائج اختبار الفرض األول تنمية  
في التطبيق القبمي والبعدي الختبار  لتالميذابين متوسطات درجات  إحصائيةفروق ذات داللة 
بأبعاده المختمفة لصالح التطبيق البعدي ، كما دل حجم التأثير الكبير عمى  التحصيل المعرفي

في تنمية  مدخل الدراسات البينيةعمى  ةالقائم ةالمقترح الوحدةاالختبار، تأثير استخدام 
 .التحصيل المعرفي
يف  َدخٌ ايدراصات ايب١ٝٓٝع٢ً  ١ايكا٥ُ ١املكرتس ايٛسد٠ّ إٔ أثز اصتددا تإٚتز٣ ايباسج

 :  إىلقد ٜزدع ايتشصٌٝ املعزيف ت١ُٝٓ 

  عرض موضوعات الوحدة بصورة تكاممية بين العموم والدراسات االجتماعية
والرياضيات ساعد التالميذ عمى إدراك الصورة الكمية لمموضوع وزيادة فيميم 

 وحدة .لممفاىيم المائية المتضمنة بال

   عمى الدراسة واكتساب  مقد شجعي موبصحتي التالميذبحياة  الوحدةارتباط محتو
 الخاطئ . المائيالصحيح ، وتقدير العواقب المترتبة عمى الفيم  المائيالفيم 

  قد  ىمتقديم المحتو  بطريقة مبسطة وشيقة ، متضمنا مواقف وقضايا تشلل تفكير
 المختمفة . الماءفيم الصحيح لقضايا عمى القراءة والبحث لموصول لم مشجعي

  والمشاركة من خالل العمل الجماعي ساعد التالميذ عمى طرح باألنشطة  التالميذقيام
في  مبأنفسي ملكل موضوع ، وبثقتي مزاد من فيمياألسئمة والبحث والتقصي مما 

 السميم . المائيالقدرة عمى الوصول لمفيم 
 في تدريس الوحدة ساعد التالميذ  مسرح القارئالمحطات العممية والطريقة  ماستخدا

عمى التعمق في فيم الموضوعات من خالل إنتاج األفكار وتقييميا مما أتاح ليم 
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دراسة المشكمة بمزيد من التفصيل ومعرفة أسبابيا والنتائج المترتبة عمييا مما ساعد 
 .التحصيل المعرفيعمى زيادة 

ايدراصات ايتاي١ٝ اييت اٖتُت بت١ُٝٓ  إيَٝ٘ع َا تٛصًت ٚبٗذا تتفل ْتا٥ر اختبار ايفزض األٍٚ 

 :ايتشصٌٝ املعزيف

( والتي أوضحت فاعمية برنامج مقترح في تنمية Cankaya,Filik,2015دراسة )         
(  والتي أوضحت 4109ودراسة ) جمال حسن، ، لدي الطالب معمم العموم  ةالمائي المفاىيم

األمن المائي العربي لتنمية المفاىيم المائية لد  طالب فاعمية وحدة جلرافية مقترحة في 
 .التعميم الفني

 :  املا٤َكٝاظ االجتاٙ حنٛ بعض قضاٜا ثاًْٝا: ْتا٥ر تطبٝل 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين "الثاني لمدراسة عمى أنو نص الفرض  : ْٞايفزض ايجا
نحو بعض قضايا الماء قبل عمى مقياس االتجاه  تالميذ مجموعة الدراسةمتوسطي درجات 

 ."تدريس الوحدة المقترحة في ضوء مدخل الدراسات البينية وبعدىا لصالح التطبيق البعدي

 اتواالنحراف ةالحسابي اتبحساب المتوسط تانثقامت الباح ثانيولمتحقق من صحة الفرض ال 
 س االتجاهالتطبيق القبمي والبعدي لمقيافي  الدراسة مجموعة تالميذلدرجات  يةالمعيار 

 (.6) دولجكما يوضحيا ، وداللتيا قيمة )ت(وحساب ،
 ( 6جدٔل ) 

انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحزافبث انًعٛبرٚت1 ٔلٛى )ث(1 ٔدالنتٓب نُتبئج انتطبٛك انمبهٙ   

 (.46)ٌ =  اندراستنًجًٕعت  نتاليٛذٔانبعد٘ نًمٛبس االتجبِ 

 

 أبعبد االختببر   

 

اندرجت 

 انعظًٗ

                                  بهٙنمانتطبٛك ا 

  

 انبعد٘انتطبٛك   

 

 

 حجى انتأثٛز لًٛت "ث"

 2ع           2و   1ع  1و 

أًْٛت انًبء 

ٔانًحبفظت عهّٛ 

 يٍ انتهٕث

 

 كبٛز   5.49*   9.14 1.32 24.74 3.61 16.13 33

َمص انًبء ٔثمبفت 

 انٕفزة انًبئٛت

 

33 
 كبٛز    52.5.*  14.69 2.42 29.63 4.45 14.44

يعبنجت يٛبِ 

 انصزف انصحٙ

34 
 كبٛز     97.6.  *4.47 1.66 26.73 3.44 14.44

سد انُٓضت 

ٔانًسئٕنٛت 

 االجتًبعٛت

 

 كبٛز    44.7.  *11.44 1.49 25.12 2.74 19.43 34

 126 االختببر ككم
 كبٛز     7.49* 21.95 2.95 114.22 3.69 72
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( بين ,10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  ) (6يتضح من نتائج جدول )
لصالح  لمقياس االتجاهفي التطبيق القبمي والبعدي  الدراسةلمجموعة  تالميذمتوسط درجات 

مجموعة  تالميذ، ويدل عمى أن دراسة الثانيالتطبيق البعدي؛ وىذا يؤكد صحة الفرض 
 . ميفي تنمية االتجاه لديساىم  ةالمقترح الوحدة الدراسة

ت١ُٝٓ  يف َدخٌ ايدراصات ايب١ٝٓٝع٢ً  ١ايكا٥ُ ١املكرتس ايٛسد٠تفضري ايٓتا٥ر اخلاص١ بأثز     

 : املا٤االجتاٙ حنٛ بعض قضاٜا 

،  الماءأوضحت نتائج اختبار الفرض الثاني تنمية االتجاه نحو بعض قضايا        
في التطبيق  لتالميذا بين متوسطات درجات إحصائيةودل عمى ذلك وجود فروق ذات داللة 

القبمي والبعدي لمقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي ، كما دل حجم التأثير الكبير عمى 
في تنمية  مدخل الدراسات البينيةعمى  ةالقائم ةالمقترح الوحدةاالختبار، تأثير استخدام 

 االتجاه .
يف ت١ُٝٓ  يدراصات ايب١ٝٓٝاع٢ً  ١ايكا٥ُ ١املكرتس ايٛسد٠إٔ أثز اصتدداّ  تإٚتز٣ ايباسج

 :  إىلقد ٜزدع  املا٤االجتاٙ حنٛ بعض قضاٜا 

  السميم ، وعواقب الفيم  المائيبالجوانب االيجابية والسمبية لمفيم  التالميذمعرفة
ساىم في تنمية االتجاه نحو بعض قضايا  مومستقبمي مالخاطئ عمى صحتي المائي
 . الماء

 مت التالميذجع لمحطات العممية والمسرح القارئباستخدام ا تدريس الوحدة المقترحة 
 . مفي تنمية االتجاه لديي تفساعد مائية واقعيةن بالفعل مواقف وقضايا وشييع

 دون خوف ، وتوضيح السموكيات  مآرائي إلبداءالفرصة  ملي تتبادل المناقشات أتاح
ات ايجابية نحو ، واالقتناع بتكوين اتجاى مالخاطئة لديي المائيةوالعادات واالتجاىات 

 المختمفة . الماءبعض قضايا 

  ايجابية التالميذ وحماسيم لمعمل واندماجيم بالحوار المسرحي جعل التعمم أكثر متعة
 وتشويقا لمتالميذ.
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ايدراصات اييت اٖتُت بت١ُٝٓ االجتاٙ  إيٝ٘تٛصًت  ٚبٗذا تتفل ْتا٥ر اختبار ايفزض ايجاْٞ َع َا

مناىج العموم ( والتي أوضحت فاعمية 4102) سعيد محمد، دراسة :  املا٤حنٛ بعض قضاٜا 
، المطورة بالمرحمة المتوسطة في تنمية االتجاه نحو قضايا الماء لد  الطالب بمنطقة القصيم

( والتي أوضحت فاعمية استخدام الويب كويست في تدريس 4102دراسة ) عاصم محمد ، و 
 .الصف الثاني اإلعدادي العموم عمى تنمية االتجاىات المائية لد  تالميذ

 ْتا٥ر تطبٝل اختبار ايكدر٠ ع٢ً ايتصزف يف املٛاقف احلٝات١ٝ :

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  الثالث لمدراسة عمى أنو "نص الفرض  : جايحايفزض اي
عمى اختبار التصرف في المواقف الحياتية نحو  تالميذ مجموعة الدراسةمتوسطي درجات 

ل تدريس الوحدة المقترحة في ضوء مدخل الدراسات البينية وبعدىا بعض قضايا الماء قب
الختبار التصرف البعدي القبمي و ( نتائج التطبيق 9جدول )يوضح و لصالح التطبيق البعدي 

   .في المواقف الحياتية
 ( 7جدٔل )

  انًتٕسطبث انحسببٛت ٔاالَحزافبث انًعٛبرٚت1 ٔلٛى )ث(1 ٔدالنتٓب نُتبئج انتطبٛك انمبهٙ 

 (.46)ٌ =  اندراستيجًٕعت  نتاليٛذٔانبعد٘ الختببر انتصزف فٙ انًٕالف انحٛبتٛت 

 

 أبعبد االختببر   

 

اندرجت 

 انعظًٗ

                                  انمبهٙانتطبٛك  

  

 انبعد٘انتطبٛك   

 

 

حجى  لًٛت "ث"

 2ع           2و   1ع  1و  انتأثٛز

أًْٛت انًبء 

ظت عهّٛ يٍ ٔانًحبف

 انتهٕث

 

4 3.54 1.41 6.75 1.42 
11.34  *421 5  

 كبٛز

َمص انًبء ٔثمبفت 

 انٕفزة انًبئٛت

 

4 
3.44 1.17 6.93 1.42 

13.39*  62.4    

 كبٛز

يعبنجت يٛبِ انصزف 

 انصحٙ

 

7 
3.44 2.44 6.24 1.54 

19.27* 57.6     

 كبٛز

سد انُٓضت 

ٔانًسئٕنٛت 

 االجتًبعٛت

 

7 2.44 1.94 5.17 1.49 
13.44* .34.5    

 كبٛز

12.5 34 االختببر ككم

4 
1.29 

25.1

3 
1.59 

 13.69*7323    

 كبٛز
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( بين ,10( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  )9يتضح من نتائج جدول )
الختبار التصرف في في التطبيق القبمي والبعدي  الدراسةمجموعة  تالميذمتوسط درجات 

، ويدل عمى أن الثالث لصالح التطبيق البعدي؛ وىذا يؤكد صحة الفرض المواقف الحياتية 
في تنمية القدرة عمى التصرف في ساىم  موحدة المقترحةل لدراسةمجموعة ا تالميذدراسة 

 . الماءالموقف الحياتية المتعمقة ببعض قضايا 
ع٢ً ت١ُٝٓ ايكدر٠ ع٢ً  ايدراصات ايب١ٝٓٝع٢ً  ١ايكا٥ُ ١املكرتس ايٛسد٠تفضري ايٓتا٥ر اخلاص١ بأثز 

 : املا٤ايتصزف يف املٛاقف احلٝات١ٝ املتعًك١  ببعض قضاٜا 

أوضحت نتائج اختبار الفرض الثالث تنمية القدرة عمى التصرف في المواقف       
بين  إحصائية، ودل عمى ذلك وجود فروق ذات داللة الماءالحياتية المتعمقة  ببعض قضايا 

ي التطبيق القبمي والبعدي الختبار التصرف في المواقف لصالح ف التالميذمتوسطات درجات 
 ةالمقترح لوحدةالتطبيق البعدي ، كما دل حجم التأثير الكبير عمى االختبار، تأثير استخدام ا

  .في تنمية القدرة عمى التصرف في المواقف الحياتية الدراسات البينيةعمى  ةالقائم

يف ت١ُٝٓ  ايدراصات ايب١ٝٓٝع٢ً  ١ايكا٥ُ ١املكرتسد٠ ايٛسإٔ أثز اصتدداّ  تإٚتز٣ ايباسج

 :قد ٜزدع إىلايكدر٠ ع٢ً ايتصزف يف املٛاقف احلٝات١ٝ املتعًك١  ببعض قضاٜا املا٤ 

   اختيار  إلىأكثر ميال  مجعمي موصحتي التالميذوارتباطو بحياة  الوحدةطبيعة محتو
 . بالماء تجاه المواقف التي تتعمق التصرفات والسموكيات السميمة

  وما  المحطات العممية والمسرح القارئمن خالل طريقة عرض المحتو  وتدريسو
، وجوانبو السمبية وااليجابية عمى  بالماءمواقف حياتية مختمفة متعمقة تضمنو من 

الماء وترشيد في التصرف السميم لممحافظة عمى  مصحة الفرد زاد من رمبتي
 . استيالكو

  وما  مالخاطئة لديي المائيةالسموكيات بعض وعرض  تالميذالالمناقشة الجدلية بين
ن منيا ومحاولة ودييستف التالميذ، جعل  ليمترتب عمييا من مشكالت وأمراض 

 تجنبيا وعدم تكرارىا .
  مد  واسع من  مأتاح لديي األبحاث إجراءالبحث عمى االنترنت والمشاركة في

سميمة في المواقف المختمفة  تقرارااذ السميمة والتي ترتب عمييا اتخ المائيةالمعرفة 
. 
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   ركن التفكير وما تضمنو من أنشطة وأسئمة بحثية شجعيم عمى البحث واالستقصاء
لحميا وعرضيا أمام زمالئيم ساعد عمى تعرفيم عمى الجوانب السمبية وااليجابية لكل 

  قضية وبالتالي محاولة اتخاذ قرارات سميمة نحوىا لتجنب عواقبيا.

بعض الدراسات التي  إليوتوصمت  بيذا تتفق نتائج اختبار الفرض الثالث مع ماو       
اىتمت بتنمية القدرة عمى التصرف في المواقف الحياتية : ومنيا دراسة ) ليمى عبد اهلل 

( والتي أوضحت فعالية تدريس وحدة مقترحة قائمة عمى النظرية البنائية في  4112،
تية نحو بعض قضايا اللذاء لد  طالبات المدارس الحيافي المواقف تنمية التصرف 

 يفاعمية برنامج تدريب( والتي أوضحت  4102، إيمان فؤاد )1 ٔدراست  الثانوية بالمنوفية
 .  لتنمية السموكيات اللذائية لد  طفل الروضة

ٕ يف ضـ٤ٛ ْتـا٥ر ايدراصـ١ احلايٝـ١ص تٛصـٞ ايباسج      رابعا: ايتٛصٝات ٚايبشٛخ املكرتسـ١ :  مبـا   تـا

 ٞ:تأٜ

إعداد وتهدريس الوحهدات القائمهة عقد دورات تدريبية لمعممي العموم؛ لتدريبيم عمى كيفية  - 1
 عمى مدخل الدراسات البينية.

تضمين مدخل الدراسات البينية في مقررات طرق تدريس العموم لمطالب المعممهين بكميهات  – 4
 .التربية

ت تعميمية قائمهة عمهى مهدخل الدراسهات إعداد دليل لمعمم العموم يتضمن كيفية تدريس وحدا. 9
 البينية.

 . تطوير بعض وحدات العموم في ضوء مدخل الدراسات البينية بمراحل التعميم المختمفة.2
. إثههراء مقههررات العمههوم بالمفههاىيم المائيههة واألنشههطة المتعمقههة بيهها لتنميههة الههوعي المههائي لههد  2

 التالميذ.
، مثهل لعمهوم والتهي تهربط التمميهذ بهالواقع الهذي يعيشهو. تضمين القضايا العالميهة فهي منهاىج ا6

 قضايا التليرات المناخية . –نقص المياه واللذاء  –:قضايا نقص الطاقة 
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عـددا َـٔ ايبشـٛخ املضـتكب١ًٝ اصـتهُاال ٚاصـتُزارا يًدراصـ١ احلايٝـ١ ٚ يـو نُـا            تإتكرتح ايباسجنُا 

 ٞ:أتٜ

 يم العميق والدافعية لمتعمم لتالميهذ المرحمهة وحدة مقترحة في التربية المائية لتنمية الف
 .االبتدائية

  لههد  تالميههذ المرحمههة  الههوعي المههائيأسههباب انخفههاض مسههتو  دراسههة تشخيصههية ألىههم
 االبتدائية.

  وحههدة مقترحهههة فهههي ضههوء مهههدخل التكامهههل بهههين الفيزيههاء والرياضهههيات لتنميهههة التفكيهههر
 . اإلبداعي واالتجاه لد  طالب المرحمة الثانوية

 تخدام إسهههتراتيجية المسهههرح القهههارئ فهههي تنميهههة الهههوعي المهههائي لتالميهههذ المرحمهههة اسههه
 اإلعدادية

 الناقههد لههد  تنميههة المفههاىيم المائيههة والتفكيههر اسههتخدام إسههتراتيجية المحطههات العمميههة ل
 طالب  المرحمة الثانوية.
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 املزادع 

 أٚال : املزادع ايعزب١ٝ :

لمدراسددات استشددرافية لمسددتابل التخصصددات البي يددة   رؤيددة(: 2009أحمددد أبددو الحمايددل و)خددرون  
العميدددا الجامعيدددة فدددي عصدددر المعموماتيدددة ا مدددؤتمر المعموماتيدددة وقضدددايا الت ميدددة العربيدددة ا المركدددز العربدددي 

 33-1لمتعميم والت مية ا ص ص

( : فاعميدددة اسدددتخدام المددددخل الم ظدددومي فدددي تددددريس الدراسدددات االجتماعيدددة 2013أحمدددد بخيدددت  
التحصدديل والحفدداظ عمددت الميددام لدددم تلميددذ المرحمددة اتعداديددة ا ماجسددتير ا كميددة التربيددة ا عمددت ت ميددة 

 جامعة ج وب الوادي.
معجههم المصههطمحات التربويههة المعرفههة فههي (: 2003أحمددد حسددين الماددا يا عمددي أحمددد الجمددل  

 ا الااهرةا عالم الكتب.3اطالمناىج وطرق التدريس
 .47810ل مصر المائيا األهراما العدد (: ال يل ومستاب2017أسامة سرايا 

(: فاعمية استخدام المدخل البي ي لممكاممة بين الرياضيات والفيزياء فدي 2008أمال فوزي حسن  
 تحسين التحصيل واالتجام لدم طلب الصف األول الثا ويا دكتوراما كمية التربية ا جامعة اتسك درية 

طن العربدي: الواقدو و التحدديات. الممتادت الدوط ي ( األمدن المدائي فدي الدو 2011بوفاس الشدريف  
ديسمبر  01 وفمبر و  30حول: اقتصاديات الميام و الت مية المستدامة:  حو تحايق األمن المائي يومي 

 .ا كمية العموم االقتصادية التسييراجامعة محمد خيضر بسكرة 2011
الدددولي الثددامنا الصددحة والبيئددة فددي (: المددؤتمر 2018االتحدداد العربددي لمت ميددة المسددتدامة والبيئددة  

جامعدددة عدددين  –أكتدددوبر دار الضددديافة  2أكتدددوبر جامعدددة الددددول العربيدددة ا  1إطدددار الت ميدددة المسدددتدامة ا 
 شمس.

(: إثدراء وحددة فدي الجفرافيدا بفهدداف التربيدة المائيدة وأثرهدا فدي 2014تها ي خميل محمد حسدو ة  
ماجسدتيرا كميدة التربيدة ا الجامعدة اتسدلميةا ألساسيا ت مية الوعي المائي لدم طالبات الصف التاسو ا

 غزة.
(: بر امج أ شطة ماترح قائم عمت المحطات العممية تكساب أطفدال 2015تها ي محمد سميمان  

ا الجمعيدددة المصدددرية لمتربيدددة  مجمهههة التربيهههة العمميهههةالروضدددة بعدددض المفددداهيم العمميدددة وعمميدددات العمدددم ا 
 .45-1(ا 2 18العممية ا 

(: أثدددر إسدددتراتيجيتي المحطدددات العمميدددة 2016ي حسدددين خددداجي ا محمدددد عبدددد الكدددريم رشددديد  ثدددا 
دراسههات وويتمددي فددي تحصدديل طددلب الصددف الرابددو األدبددي بمددادة الرياضدديات وت ميددة اتجاهدداتهم  حوهددا ا 

 .376-359ا 72ا العدد عربية في التربية وعمم النفس
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دة مطددورة فددي مددادة العمددوم لت ميددة الددوعي ( : وحدد2010جددابر أحمددد محمدددا عبددد ام عمددي محمددد  
 المائي لدم طلب الصف الثالث المتوسطا ماجستيرا كمية التربيةا جامعة الممك خالد.

(: وحدددة جفرافيددة ماترحددة فددي األمددن المددائي العربددي لت ميددة المفدداهيم 2017جمددال حسددن السدديد  
مجمة العموم التربوية ب التعميم الف يا من المائي والحل اتبداعي لممشكلت لدم طلالمائية والوعي باأل

 .382 -339(ا ص ص 2 18ا والنفسية ، البحرين
( : أثددر اسددتخدام المحطددات العمميددة فددي تدددريس العمددوم عمددت 2013ح ددان مصددطفي أحمددد زكددي  

والدافعية  حو تعمدم العمدوم لددم تلميدذ الصدف  اتبداعيالتحصيل المعرفي وت مية عمميات العمم والتفكير 
 .122-53(ا 6 16ا الجمعية المصرية لمتربية العممية ا  مجمة التربية العمميةابو االبتدائيا الر 

، مجمهة معيهد ( : أولويدات الاضدايا البحثيدة فدي حدال الدراسدات البي يدة 2006حسن عايل أحمد  
 .215-200( ا ص ص 1 1ا  بحوث ودراسات اإلسالمي

رد يدددة لمشدددكمة شدددف الميدددام فدددي األردن والتكيدددف (: إدراك طمبدددة الجامعدددة األ2015حمدددزة خوالددددة  
  .1430-1393(ا 2 42ا  مجمة دراسات العموم اإلنسانية واالجتماعيةمعهاا 

(: أثر توظيف مسرحة الم اهج عمدت ت ميدة الاديم لددم طالبدات 2016دعاء أ ور جمعة أبو مور  
 ا غزة.الصف السادس األساسي ا ماجستير ا كمية التربية ا الجامعة اتسلمية 

(: فعاليدددة إسددتراتيجية المحطدددات العمميدددة فدددي ت ميدددة المفددداهيم 2016دعدداء كمدددال صدددادق السدددعيد  
العممية وعادات العال الم تجة لدم طلب المرحمة الثا وية في مادة األحيداء ا ماجسدتير ا كميدة التربيدة ا 

 جامعة الم صورة.
 ا دار الكتاب الجامعي .ا الااهرة الماء واألرض والحياة(: 2016رائد ركان قاسم  

(: أثددر بر ددامج تعميمددي قددائم عمددت المسددرح التعميمددي فددي ت ميددة الددوعي 2015رغددداء عمددي  عيسددة  
مجمهة الدراسهات ( س وات : دراسة شبه تجريبية فدي محافظدة دمشدق ا 5-4البيئي لدم أطفال الرياض   

 .627-607(ا ص ص 3 9ا  عمان ا  التربوية والنفسية
المنيج المدرسي المعاصر ، أسسهو، (: 2011ا أحمد المهدي عبد الحمديم  رشدي أحمد طعيمة 

 عمان. اا األردنا دار المسيرة لم شر والتوزيو والطباعة بناؤىه،تنظيماتو، تطويره
(: أثر تدريس العموم وفاا تستراتيجية المسرح الاارئ فدي تعدديل 2018ريحاب أحمد عبد العزيز  
يم العمميدددة وت ميدددة الخيدددال العممدددي لددددم المكفدددوفين مدددن تلميدددذ المرحمدددة التصدددورات البديمدددة لدددبعض المفددداه

ص  (ا ص11 21ا الجمعيدة المصدرية لمتربيدة العمميدة ا  المجمة المصهرية لمتربيهة العمميهةاتعداديدة ا 
85- 154. 
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(: أثددر توظيددف إسددتراتيجيتي المحطددات العمميددة واأللعدداب التعميميددة فددي 2018زي ددب جمددال سددعيد 
ات التفكير اتبداعي في العموم لدم طالبات السابو األساسي بفزة ا ماجستير ا كمية التربيدة ا ت مية مهار 

 الجامعة اتسلمية ا غزة.
المحطات العممية في ت مية مفاهيم ومهارات  إستراتيجية( : أثر 2017سارة محمود محمد حبوش 

  اتخاذ الارار في التك ولوجيا لدم طالبات الصف السادس األساسيا
( : أثر توظيف إستراتيجيتي المحطات العممية والخدرائط الذه يدة فدي 2015ساهر ماجد فياض   

ت مية المفاهيم الفيزيائية ومهارات التفكير البصري في مادة العموم لدم طمبه الصف الرابو األساسدي بفدزة 
 ا ماجستير ا كمية التربية ا الجامعة اتسلمية ا غزة. 

(: دور م دداهج العمددوم المطددورة بالمرحمددة المتوسددطة فددي ت ميددة الددوعي 2015سددعيد محمددد السددعيد 
ا ع مجمهة دراسهات فهي المنهاىج وطهرق التهدريسالمائي لدم الطلب بم طاة الاصديم: دراسدة تاويميدة ا 

 .60-15ا ص ص 209
(: فاعميددة مدددخل الاضددايا المعاصددرة فددي تدددريس الجفرافيددا عمددت ت ميددة الددوعي 2007سددها زويددن  

لتحصدددديل لددددم طددددلب المرحمدددة الثا ويددددةا ماجسدددتيرا كميددددة التربيدددةا جامعددددة الممدددك خالدددددا أبهددددا المدددائي وا
 السعودية.

ا مركددددز  مجمههههة رؤ (: العدالددددة المائيددددة مددددن م ظددددور الاددددا ون الدددددولي ا 2013شدددداكر الحسددددين  
 .113-74(ا 4 1اتمارات لمدراسات والبحوث اتستراتيجية ا 

اترحددة فددي االقتصدداد الم زلددي قائمددة عمددت الب ائيددة لت ميددة (: فاعميددة وحدددة م2011صددباح العددرفج  
بعدددض المفددداهيم والمهدددارات الحياتيدددة المتعمادددة بالتربيدددة المائيدددة لددددم تمميدددذات الصدددف السدددادس االبتددددائيا 

 ماجستير ا كمية التربية ا جامعة الممك فيصل ا السعودية.
ا  جمههة العمههوم االقتصههاديةم( : المعضددمة المائيددة فددي الددوطن العربدديا 2017صددبري ة يو سددي   

 .180 -164(ا ص ص 1 18
(: أثدر إسددتراتيجية المحطددات العمميدة فددي التحصدديل وعدادات العاددل لدددم 2016طدارق كامددل داود 

 .318 -291ا 50ا العدد  مجمة البحوث التربوية والنفسيةطلب الرابو العممي في مادة األحياءا 
الويدب كويسدت فدي تددريس العمدوم عمدت ت ميدة ( : أثدر اسدتخدام 2014عاصم محمد إبراهيم عمر 

ا  المجمة العممية لكمية التربيةالت ور المائي واال خراط في التعميم لدم تلميذ الصف الثا ي اتعدادي ا 
 .19-1(ا 2 30جامعة أسيوطا 

دراسهة حالهة حهوض نيهر  -تحديات تحقيق األمن المائي العربهي(: 2014عباس محمد شراقي  
 : معهد الدراسات والبحوث األفرياية . ا الااهرة النيل
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المدؤتمر ا 2030(: األزمات المائية والسياسات المسدتابمية حتدت عدام 2014عبد الفتاح مطاوع   
 -جامعددة عددين شددمس –الميددام" ادار الضدديافة  -الطاقددة -اتقميمددي الرابددو ا تحددديات المسددتابل " ات سددان

 ابريل . 2-3
طرائههق تههدريس العمههوم " مفههاىيم وتطبيقههات (: 2009بموشددي  عبددد ام أمبددو سددعيدي ا سددميمان ال

 ا دار المسيرة ا عمان ا األردن . تعميمية "
(: األمددن المددائي العربددي ومسددفلة الميددام فددي 2006عددد ان عبدداس حميدددانا خمددف مطددر الجددراد  

 .39-7(ا ص ص 2 22ا  مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونيةالوطن العربيا 
( : بر دامج ماتدرح قدائم عمدت الدتعمم الدذاتي 2017يد محمدد ا محمدد عبدد ام عبدد المجيدد  عزة شد

المجمههة المصههرية لت ميدة الدوعي باضددايا الميدام فدي مصددر لمطدلب معممدي العمددوم والدراسدات االجتماعيدةا 
 .54-1(ا 4 20المصرية لمتربية العمميةا  ا الجمعية لمتربية العممية

ا عمدان ا األردنا د دار  النزاعات حول المياه في الهوطن العربهي(: 2016عمي خميفة الددليمي  
 )م ة لم شر والتوزيو

كميدة عمدوم ا  الدراسهات البينيهة رؤيهة لتطهوير التعمهيم الجهامعي(: 2011عمار عبدد المد عم أمدين 
 األرضا جامعة الممك عبد العزيز .

روضددة بفهميدة المحافظدة عمددت (: فاعميددة بر دامج ماتدرح لت ميددة وعدي طفدل ال2011فاطمدة غريدب 
الموارد المائية في ضوء متطمبدات العصدر مدن خدلل بعدض األ شدطة الموسدياية واألغدا ي المبتكدرة اكميدة 

الدددولي الثالددث( ا تطددوير بددرامج التعمدديم -التربيددة ال وعيددة بالم صددورةا المددؤتمر السدد وي   العربددي السددادس
 14-13مبدات عصدر العولمدة فدي الفتدرة مدا بدين العالي ال وعي في مصدر والدوطن العربدي فدي ضدوء متط

 ا.1725-1671ا 2011ابريل 
: تددفثير إسددتراتيجية مسددرحة الم دداهج عمددت ت ميددة الادديم البيئيددة  (2017 فاطمددة محمددد أحمددد بريددك

ا  العمههوم التربويههةوالتحصديل فددي التربيدة االجتماعيددة والوط يدة  لدددم طالبدات الصددف السدادس االبتدددائي ا
 .385-353(ا ص ص 3 1

ا ترجمدددة سدددمر عبدددد الهههربح  حهههروب الميهههاه ، الخصخصهههة .. التمهههوث..( : 2012فا ددددا ا شددديفا  
 ا الااهرةا مركز الكتاب.1الم عم مرسي ا ط

(ا 11 11ا  مجمههة أبحههاث التربيههة األساسههية(: التوعيددة والتربيدة المائيددة ا 2011قديس العبيدددي  
 .356-340ص ص 

اجامعددة الممددك سددعودا مجمههة اآلدابشددفتها وداللتهدداا (: فددي البي يددة ا  2013كدداظم جهدداد حسددن  
 . 255-241(اص ص 2 25
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(: المددددؤتمر اتقميمددددي الرابددددو ا تحددددديات المسددددتابل " 2014لج ددددة البحددددث العممددددي كميددددة الب ددددات  
 ابريل . 3-2 -جامعة عين شمس –الميام" ادار الضيافة  -الطاقة -ات سان

إسددتراتيجية عظددم السددمكة عمددت ت ميددة الددوعي (: أثددر اسددتخدام 2018ماجدددة فتحددي سددميم محمددد  
 .384 -311(ا ص ص 33 10ا  مجمة الطفولة والتربيةالمائي في وحدة الماء لدم أطفال الروضةا 

(: مدددوارد الميدددام فدددي مصدددر حاضدددرها ومسدددتابمهاا المدددؤتمر 2014مجددددي عبدددد الحميدددد السدددرس  
 -جامعددة عددين شددمس –ام" ادار الضدديافة الميدد -الطاقددة -اتقميمددي الرابددو ا تحددديات المسددتابل " ات سددان

 ابريل . 2-3
(: فاعميدة وحددة ماترحدة فدي الرياضديات البيولوجيدة 2015مرفت حامد محمدا محمدد السديد احمدد 

الجمعية المصدرية ا المجمة المصرية لمتربية العممية في ت مية الفهم العميق لدم طلب المرحمة الثا ويةا
 .156-89(ا ص ص 1 18ا لمتربية العممية

(: فاعميدة وحددة ماترحدة فدي التفيدرات الم اخيدة قائمدة عمدت مدددخل 2017مرفدت شدرف مصدطفي  
الدراسدددات البي يدددة فدددي ت ميدددة التحصددديل ومهدددارات حدددل المشدددكلت فدددي مدددادة العمدددوم لددددم تلميدددذ المرحمدددة 

 اتعدادية ا ماجستير ا كمية الب ات ا جامعة عين شمس.
ود األثيوبيددددة وعلقتهددددا بدددداألمن المددددائي المصددددري ا (: أزمددددة السددددد2014مفدددداوري محمددددد شددددحاتة 

جامعددة عددين  –الميددام" ادار الضدديافة  -الطاقددة -المددؤتمر اتقميمددي الرابددو ا تحددديات المسددتابل " ات سددان
 ابريل . 3-2 -شمس

( : فاعميدددة التددددريس باسدددتخدام أسدددموب الدراسدددات البي يدددة والمتعدددددة 2003محمدددد خيدددري محمدددود 
ت مية قدرات التفكير ال اقدد واتجاهدات التلميدذ  حدو تددريس مدادتي العمدوم والدراسدات  الفروع المعرفية عمت

(ا 3 6ا الجمعيدة المصدرية لمتربيدة العمميدة ا مجمهة التربيهة العمميهةاالجتماعية بمرحمة التعميم األساسديا 
 238-200ص ص 

باسدددتخدام  (: فعاليدددة وحددددة ماترحدددة2002محمدددد خيدددري محمدددودا  جدددوم  دددور الددددين عبدددد العزيدددز 
ا  مجمهههة التربيهههة العمميهههةالمددددخل البي دددي عمدددت اتجاهدددات تلميدددذ مرحمدددة التعمددديم األساسدددي  حدددو البيئدددة ا 

 .87-44(ا ص ص 2 5الجمعية المصرية لمتربية العممية ا
(:مستوم معارف وأخلقيات الميام لدم طدلب البكدالوريوس والددبموم العدام 2015محمد الشهري  

-87(ا 7 4ا المجمههة الدوليههة التربويههة المتخصصههةربيددة جامعددة الممددك خالدددا تخصددص العمددوم بكميددة الت
106. 

(: فاعميددة  مددوذج ماتددرح لتصددميم مدد هج بي ددي ذي توجهددات 2011محمددد عبددد المجيددد عبددد المجيددد 
كتوراماكميدددة التربيةاجامعدددة قيميدددة مسدددتابمية فدددي الفيزيددداء والكيميددداء الحيويدددة لطدددلب المرحمدددة الثا ويدددة ا د

 .حموان
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(: تطددوير مدد هج المسدداحة والددري فددي ضددوء أبعدداد التربيددة 2011حمددود إبددراهيم عبددد العزيددز طدده م
ا  مجمة التربية العمميةالمائية وأثرم في ت مية الوعي المائي لدم طلب الصف األول الثا وي الزراعي ا 

 .196-143(ا 1 14الجمعية المصرية لمتربية العمميةا 
جامعههههة دمشههههق لمعمههههوم االقتصههههادية  مجمههههةائي العربدددديا (: األمددددن المدددد2007محمدددود ز بوعددددة  

 .198-175(ا ص ص 1 23 والقانونية
( : فاعميددة إسددتراتيجية المحطددات العمميددة الاائمددة عمددت الددتعمم 2017م ددت مصددطفت كمددال محمددد  

التعاو ي في ت مية التحصيل العممدي واالتجدام التددريس لددم طدلب كميدة التربيدة شدعبة الفيزيداء والكيميداءا 
 .112-85(ا 6 20ا الجمعية المصرية لمتربية العممية ا  المجمة المصرية لمتربية العممية

(: إدارة الطمب عمت المياما مؤتمر الامة العالمي لمت ميدة المسدتدامة 2002م ظمة األمم المتحدة  
 ا جوها سبرج.

ا تاريددر األمددم ( : المدداء مددن اجددل ات سددان ا المدداء مددن أجددل الحيدداة2003م ظمددة األمددم المتحدددة  
 المتحدة حول ت مية ميام العالم ا اليو سكوا بر امج تاييم ميام العالم.

(: قضددايا الميددام فددي الشددرق األوسددط  .. الواقددو والمسددتابل ا 2019مركددز بحددوث الشددرق األوسددط 
 المؤتمر الدولي ا جامعة عين شمس.

عموم بكميات التربية فدي (: مستوم الوعي المائي لدم طمبة معممي ال2010موفق عرفة معروف  
 الجامعات الفمسطي ية بفزة ا ماجستيرا كمية التربية ا غزة.

 أكتوبر. 30-27(: الميام العربية تحت االحتلل ا الااهرة ا 2016المؤتمر الدولي  
ا  مجمة التربية(: المؤسسات التربوية ودورها في ت مية الوعي المائيا 2009 ادية محمد السعيد 

 .303-292ا ص ص (171 38قطرا 
(: أثدددر بر دددامج ماتدددرح لمتربيدددة المائيدددة فدددي ت ميدددة المفددداهيم المائيدددة والدددوعي 2005 جفدددة الجدددزار  

ا كميدة التربيدة ا الجمعيهة التربويهة لمدراسهات االجتماعيهة  مجمهةباضايا الميام لدم طلب كميدة التربيدة ا 
 جامعة عين شمس.

فاعميدة وحددة ماترحدة فدي العمدوم والدراسدات  (:2016 جلء إسماعيل السيد ا سها حمدي زوين  
االجتماعية قائمة عمت الدراسات البي ية في ت مية مهارات التفسدير والحدس العممدي والجفرافدي لددم تلميدذ 

 .348-291(ا ص ص 4 32جامعة أسيوطا  المجمة العممية لكمية التربيةهالصف األول اتعداديا 
ة وتادم المجتمعات ات سا ية خدلل األلفيدة الجديددة ا (: البحوث البي ي2017ها ي خميس أحمد  

(ا 2 3اجامعدة السدمطان قدابوس ا  مجمهة اآلداب والعمهوم االجتماعيهةتجارب عممية وخيارات مسدتابمية ا 
 .313-299ص ص 



 ....................................... سات البينية لتنمية الوعي المائيوحدة مقترحة في العلوم في ضوء مدخل الدرا

 - 902 - 

(: فاعميدددة إسدددتراتيجية المحطدددات العمميدددة فدددي حدددل المسدددائل الرياضدددية 2013وردة يحيدددت حسدددن  
تمميذات الصف الخامس االبتددائيا ماجسدتير ا كميدة التربيدة األساسدية ا الجامعدة والميل  حو المادة لدم 

 المست صرية 
ا دسدوق:دار  التربيهة المائيهة ومنهاىج الدراسهات االجتماعيهة(: 2009وليد محمد خميفة فرج ام 

 العمم واتيمان.
الب ائيددددة عمددددت  (: فاعميددددة بر ددددامج ماتددددرح فددددي الجفرافيددددا قددددائم2010وليددددد محمددددد خميفددددة فددددرج ام 

االجتماعيدددة باسدددتخدام الدددتعمم الخمددديط فدددي التحصددديل المعرفدددي وت ميدددة مهدددارات التربيدددة المائيدددة والمعتاددددات 
 البيئية لدم الطلب المعممين بكمية التربية ا دكتوراما كمية التربية ا جامعة سوهاج.
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