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ملخص: 
البيئيِة، و درجِة ت�صمنِي  للرّتبيِة  َعْن املعايرِي املعا�رضِة  الك�صِف  اإىل  الّدرا�صُة  هدفْت 
للرّتبيِة  املعا�رضِة  للمعايرِي  الأردِن  يف  الُعليا  الأ�صا�صيِة  للمرحلِة  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتِب 
الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتُب  وهي  نف�ِصِه،  الّدرا�صِة  جمتمِع  ِمْن  الّدرا�صِة  عينُة  وتكّونْت  البيئيِة، 
 /2006 الّدرا�صي  للعاِم  والتعليِم  الرّتبيِة  وزارِة  َعْن  ال�صادرِة  الُعليا  الأ�صا�صيِة  للمرحلِة 
ت�صعَة  على  ا�صتملْت  وحتليٍل  قيا�ٍص  اأداَة  الباحُث  طّوَر  الّدرا�صِة،  لأهداِف  2007.وحتقيقًا 
حماوٍر ت�صمنْت �صبعًة وع�رضين معياراً معا�رضاً للرّتبيِة البيئيِة، وك�صَفْت نتائُج الدرا�صِة َعْن 
تديّن توافُر املعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة يف تلَك الُكتِب، حيُث جاَءْت ن�صبٌة توافِر املحوُر 
ال�صابُع: )الأخالُق والقيُم وال�صلوُك( ، ومعايرِيِه بدرجٍة مرتفعٍة، فيما جاَءْت املحاوُر الآتيُة: 
والت�رضيعاُت واملراقبُة( ومعايرِيها بدرجٍة متو�صطٍة، يف حنِي جاَءْت  والتعاوُن،  )املوارُد، 
والتنميُة  القت�صاُد  والتوعيُة،  والإعالُم  والثقافُة  وال�ّصكاُن،  )الطاقُة،  وهي:  املحاوِر  بقيُة 

وال�صتهالُك، العلُم والتكنولوجيا( ومعايرِيها بن�صٍب متدنيٍة.
وِء نتائُج الدرّرا�صِة اأو�صى الباحُث:  ويف �صَ

بت�صمنِي البعِد البيئِي يف ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن، 
باإدخاِل معلوماٍت ومفاهيَم بيئيٍة، اأو ربِط املحتوى بق�صاَيا بيئيٍة منا�صبٍة.

املعايرُي  الُعليا،  الأ�صا�صيُة  املرحلُة  الإ�صالميِة،  الرّتبيِة  ُكتُب  املفتاحيُة:  الكلماُت 
البيئيِة املعا�رضِة. 
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The Degree of Including Islamic Education Textbooks
for Basic Higher Grades in Jordan of Contemporary 

Environmental Education Standards.

Abstract: 

The study aimed to reveal the degree of including Islamic Education 
textbooks for basic higher Grades in Jordan of contemporary environmental 
education standards.The study sample consisted of the same study population, 
the Islamic Education textbooks for basic higher graes issued by the Ministry of 
Education for the academic year 2006/ 2007.In order to achieve the objectives 
of the study, the researcher developed a tool to measure and analyze nine axes 
included 27 contemporary standards of environmental education.The results 
revealed the low availability of contemporary environmental standards of 
education in those books.The proportion of the availability of (ethics, values   
and behavior) were high, while (resources, cooperation, legislation and 
monitoring) were moderate.(Energy, population, culture, media, awareness, 
the economy, development and consumption, science and technology) and 
their standards were low.

In light of the results of the study, the researcher recommended the 
inclusion of environmental dimension, concepts and other issues in the books 
of Islamic Education.

Keywords: Islamic Education textbooks, higher basic stage, contemporary 
environmental standards.
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مقدمة: 
بقائه  و�صَمان  و�صعاَدته،  م�صريه  تهدُد  قد  متعددٍة  م�صكالت  اليوَم  الإن�صاُن  ُيواجه 
الطبيعية،  امل�صادر  وا�صتنزاف  التلوِث،  م�صكلُة  للعيان:  تظهُر  التي  ومنها  وا�صتمرارِه، 
الإن�صان  توعيِة  على  تعتمُد  وتربويًة،  حيويًة  م�صاألًة  البيئة  على  احلفاِظ  م�صاألُة  فاأ�صبحت 

واإك�صابِه اجتاهاٍت اإيجابيٍة يف التعامل معها )دويدري، 2004( .
وُتعّد الّتربيُة البيئيُة و�صيلة ً �صرورًة ملحة يف هذا الع�صِر، �صّيما اأنرَّ ما ي�صهده العالُم 
املعنيـين  علـى  فر�َص  بدوره  والذي  احلياِة جميعـاً،  مناحي  بيئٍي طاَل  وتلوٍث  اأزماٍت  من 
عالِم يف املجتمع ت�صليط ال�صوِء على ق�صايا البيئِة، وتقديم  بالبيئـِة وال�صحِة والتربيِة والإ
تربيـٍة بيئيٍة تنمي وعي اأفراد املجتمع جميعاً، وتنبههم اإىل اأخطاِر التلـوِث البيئـي وتر�ّصـد 

�ُصلوكهم يف العنايِة بالبيئِة و�صرورِة املحافظِة عليها )ال�صمراتي، 1995( .
الرتبيِة  بربامِج  الأخِذ  �رضورَة  املناهِج  جماِل  يف  احلديثِة  الجتاهاُت  وُتوؤكد 
والعايل؛ وذلك  العاِم  التعليِم  املدر�صيِة، على م�صتوى  املناهِج  بناِء وتخطيِط  البيئيِة عند 
واكت�صاِف  البيئِة،  َفهِم  يف  وتطبيقاتِه  العلِم  توظيِف  يف  تتمثرَُّل  عدة  تربويٍة  لعتباراٍت 
بالإ�صافِة  الإن�صاِن،  قبِل  من  عليها  واملحافظِة  ا�صتغاللها،  وُح�صِن  وحمايتها  مواِردها 
اإىل ربط اجلانِب النظري باجلانِب التطبيقي للطلبـة؛ مما ميكنهم من تفاعِلهم مع بيئاتهم 

املحليِة )ال�رضبيني، 1997( .
منا�صبٍة  بيئيٍة  تربيٍة  تقديم  يف  الدرا�صيَة  املناهَج  به  ت�صطلع  الذي  الدوُر  يخفى  ول 
يَتهم واأفكارهم  للطلبـة يف املدار�ِص، حيُث تحقق تربيةً عامةً �صاملةً جلميع الطلبة، وتوحُد روؤ

وثقافتهم حوَل البيئِة وواجِبهم نحوها )بكرة، 1993(.
مواجهِة  يف  فّعالةً  و�صيلةً  تعُد  ها  اأنرَّ يف  و�رضوِرتها،  البيئيِة  الرّتبيِة  اأهميِة  وتكُمن 
امل�صكالِت البيئيِة، وحمايِة البيئِة والعمل على ح�صن ا�صتغالِل م�صادرها الطبيعيِة املتجددِة 
وغري املتجددِة؛ لذلك اكت�صبت اأهّمية بالغة يف هذِه ال�صنواِت الأخريِة؛ فقد ُعقدت املوؤمتراُت، 
والإقليميِة  الدوليِة  امل�صتوياِت  على  وامل�رضوعاُت  الربامُج،  وُخططْت  واللقاءاُت،  والندواُت 
اإىل  الهتماِم  وتاأثرياتها، وتوجيه  البيئيِة وخماطِرها  امل�صكالِت  واملحليِة كافة، ملناق�صة 
�رضورِة تربيِة الإن�صاِن تربيةً بيئيةً متكنُه من مواجهِة هذه امل�صكالِت والت�صدي لها، وِمْن 
احلياِة  توجيِه  يف  بعمق  توؤثر  بداأت  والتي  البيئيِة،  بالرّتبيِة  اهتّمت  التي  املوؤمتراِت  هذه 
د على  الب�رضيِة: موؤمتُر البيئِة )2001( لالإدارِة والتكنولوجيِة البيئيِة يف القاهرِة، والذي اأكرَّ
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)2002 الرابِع يف جوها )نزبريج،  البيئي، وموؤمتر قمِة الأر�ِص  البيئيِة، والتعليِم  التوعيِة 
واملوؤمتُر الدويل للبيئة يف تبلي�صي يف جورجيا )2004( )اأحمد، 2008(.

التربيِة  فمادُة  وطيدٌة؛  عالقٌة  البيئيِة  والرتبيِة  الإ�صالميِة  الرتبيِة  بني  العالقَة  اإنرَّ 
�صالميِة ُتعّد اإحدى املواِد الدرا�صيِة املت�صمنة مـفاهيم تربويٍة بيئيـٍة مهمٍة، تنطلُق من اأنرَّ  الإ
وُل عن حمايِة البيئِة  وُل الأ ن�صاُن هو امل�صوؤ الكوَن مبا فيِه خملوٌق ومي�رُض خلدمة الإن�صاِن، والإ

ر�ِص )ال�صطوف، 2006( . والعنايُة بها، فهو مـ�صتخلٌف يف الأ
َعُل  اأََتْ َقاُلواْ  َخِليَفًة  الأر�س  اإِينِّ َجاِعٌل يِف  ِلْلَمالَِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  {َواإِْذ  قال تعاىل: 
ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ�ُس َلَك َقاَل اإِينِّ اأَْعَلُم َما لَ  ِفيَها َمن ُيْف�ِصُد ِفيَها َوَي�ْصِفُك الدَِّماء َوَنْحُن ُن�َصبِّ
َتْعَلُموَن} “البقرة: 30”، كما قال يف معر�ص الذم ملن ُيف�صد يف البيئة {َواإَِذا َتَوىلَّ �َصَعى 
 ،”205 ُ لَ ُيِحبُّ الَف�َصاد}“البقرة:  �ْصَل َواللرّ ْرَث َوالنَّ يِف الأر�س ِلُيْف�ِصَد ِفِيَها َوُيْهِلَك احْلَ
النا�َص �رضكاَء يف  البيئِة، وعّد  اهلُل عليِه و�صلَم عن العتداِء على  لى  اهلِل �صَ كما َنهى ر�ُصوُل 
حمايتها، حيث قال: » اتقوا املالعَن الثالَث، الرُباَز يف املاِء، ويف الظِل، ويف طريِق الّنا�ص« 

)كتاب الطهارة و�صنتها، باب الّنهي عن اخلالء على قارعة الطريق( )ابن ماجه، 2006( .

أهداُف الرّتبيِة البيئيِة: 

ُل اأهداُف الرتبيِة البيئيِة بالآتي:  وتتمثَّ
امل�صكالِت  حلرَّ  مهاراِت  اكت�صاِب  على  الجتماعيِة  واملجموعاِت  الأفراِد،  م�صاعدُة 
ا�صتنزاِف  اأو  اإيذائها،  البيئِة، وعدم  اأمٌر �رضوري؛ للتعامل مع  اإكت�صاِب املهاراِت  البيئيِة، و 

مواِردها وتلويثها، اأو اإحداِث اخللِل يف اتزاِنها )�رضحان وهما�ص، 1998( . 
ت�صحيُح العتقاِد ال�صائِد باأنرَّ امل�صادَر الطبيعيَة دائمٌة ل تن�صب، علماً باأنرَّ امل�صادَر 
اأْن يحلرَّ  العلَم وحدَه ميكُن  اأنرَّ  الدائم، واملتجدد، والنا�صب، وا�صتبعاُد فكرِة  الطبيعيِة منها 
امل�صكلَة مع اأنرَّ امل�صكلَة يف حِد ذاتها تْكمُن يف الإن�صاِن نف�صِه، وا�صتنزافِه لهذه امل�صادِر بكلرَّ 
ق�صوٍة.)الطنطاوي، 2008( . تو�صيُح �رضورَة التعاوِن بني الأفراِد، واملجتمعات عن طريِق 
اإيجاد وعٍي وطنٍي باأهميِة البيئِة، وبناَء فل�صفٍة متكاملٍة عند الأفراِد تتحكم يف ت�رضفاِتهم 
الدويل عن  بالتعاوِن مع املجتمِع  البيئِة، واملحافظِة عليها  يف جماِل عالقِتهم مبقوماِت 
طريِق املنظماِت العامليِة، واملوؤمتراِت الإقليميِة واملحليِة حلمايِة البيئِة؛ لالهتداِء اإىل حلوٍل 

دائمٍة وعمليٍة مل�صكالِت البيئِة الراهنِة )ربيع وم�صعان، 2006( .
اإنرَّ اأهّميـَة الّثقافـِة البيئيِة و�رضورَتهـا تفر�ُص علـى املعنيني بالرّتبيِة والتعليِم ت�صمنَي 
املناهِج الدرا�صيِة تربيـةً بيئيةً فاعلةً، فمعظُم املواِد الدرا�صيـِة ميكُن اأْن ت�صطلَع بدوٍر تربوٍي 
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بيئٍي، وُيعّد مْن اأكرَث املواِد منا�صبـةً مادَة العلوِم الّطبيعيـِة، والرّتبيـِة الإ�صالميِة، واجلغرافيا 
اإ�صافةً للغِة العربيِة واللغاِت الأجنبيِة، وُتعُد مادُة الرّتبيِة الإ�صالميِة مالئمةً لتقديـِم تربيٍة 

بيئيـٍة ملا حتتـويِه من اأحكاٍم �رضعيٍة ترتبط بالبيئِة ارتباطاً وثيقاً )�صباريني، 1994( .
ومْن ُهنا تاأتي هذِه الّدرا�صُة للْك�صِف عن درجِة ت�صمنِي ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة 

الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن للمعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة.

مشكلُة الدراسة: 
مدى  َعْن  العليا  الأ�صا�صيِة  للمرحلِة  الإ�صالميِة  الرتبيِة  معلمي  بع�ُص  اآراِء  اُ�صتطلعت 
ت�صمنِي كُتِب الرتبيِة الإ�صالميِة للمعايرِي البيئيِة املعا�رضِة، ِمْن خالِل ا�صتبانٍة ُوزِّعت عليهم، 
حيُث تبني قلرَّة توافِر املعايرِي البيئيِة يف تلك الُكتب، كما لحَظ الباحُث كْونُه يعمُل معلماً 
الطلبِة يف مفهوِمهم للبيئِة وعنا�رِضها  الإ�صالميِة وجوَد �صعٍف لدى بع�ص  الرّتبيِة  ملادِة 
ومكوناِتها، ويف مدى اكت�صاِبهم لبع�ِص املعايرِي اخلا�صِة يف البيئِة؛ لذلَك فاإنرَّ الهدَف من 
هذِه الدرا�صِة هو: الْك�صُف َعْن املعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة يف ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة 
ا الدرا�صاُت التي اُجريْت حوَل هذا املو�صوع، فكانت  للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن، واأمرَّ
البيئِي  املَحور  تناولْت  التي  الدرا�صاِت  اأنرَّ  حني  يف  العلميِة،  املناهَج  تخ�ُص  ُمعظمها  يف 
املحيالين  كدرا�صِة  الباحِث-  علِم  حدوِد  يف  قليلةً-  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ومناهِج  ُكتِب،  يف 
)1995(، ودرا�صِة الزدجايل )1995( ، ودرا�صِة هندي )1998(، ودرا�صِة ال�صخي )2008( .

وِمْن هنا ميكُن حتديِد م�صكلِة الدرا�صِة يف ال�صوؤاِل الآتي: 
بيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا  - ما درجَة ت�صمنَي ُكتب الرترّ

يف الأردنِّ للمعايرِي املعا�رشِة للرتبيِة البيئيِة؟ 
أهميُة الدراسة: 	

تتمثُل اأهميِة هذه الدرا�صِة بالآتي: 
املعا�رضِة . 1 للمعايرِي  �صاملٍة  ب�صورٍة  املناهَج  ووا�صعي  واملهتمني  اخلرباِء  تزويد 

للرّتبيِة البيئيِة.
املقدرُة على الك�صِف عن اأهِم املعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة املوجودِة يف ُكتِب . 2

الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن.
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أهداف الدراسة: 	

تهدُف الدرا�صِة احلاليِة اإىل الآتي: 
الك�صُف عن املعايرِي املعا�رضِة للرتبيِة البيئيِة يف ُكتِب الرتبيِة الإ�صالميِة.. 1
يف . 2 الُعليا  الأ�صا�صيِة  للمرحلِة  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتِب  ت�صمني  درجِة  عن  الك�صُف 

الأردِن للمعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة.

حدوُد الدراسة: 

ميكُن تعميُم نتائِج هذِه الدار�صِة يف �صوِء املحدداِت الآتيِة: 
)ال�صابُع، . 1 لل�صفوِف:  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتِب  حتليِل  على  الدرا�صُة  هذه  تقت�رُض 

وزارُة  قررْت  التي  الأردِن،  يف  الُعليا  الأ�صا�صيِة  املرحلِة  من  والعا�رُض(  والتا�صُع،  والثامُن، 
ْبدِء  من  اعتباراً  الها�صميِة،  الأردنيِة  اململكِة  مدار�ِص  جميِع  يف  تدري�َصها  والتعليِم  الرّتبيِة 

العاِم الدرا�صي 2006/ 2007.
حتليُل ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن يف �صوِء املعايرِي . 2

املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة.
ها اعتمدْت . 3 تقت�رُض الدرا�صُة احلاليُة على: حتليُل الن�صو�ِص، التقومُي، والأن�صطُة؛ اإذ اأنرَّ

اجلملُة، و�صبَه اجلملِة، واملعنى ال�صمني وحداٌت للتحليِل. 
احلدوُد الزمنيِة، مّت حتليُل ُكتِب املرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا، يف العاِم الّدرا�صِي 2014/ . 4
.2015

التعريفاُت اإلجرائيُة: 

الت�صمنُي:  ◄
ِد التكرارِت امل�ُصاهدِة للمعايرِي املعا�رضِة امُل�صمنِة يف حمتوى  ُيقا�ُص عن طريِق ر�صْ

ُكتِب الرتبيِة الإ�صالميِة يف املرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا.
حتليُل املحتوى:  ◄

حتليُل حمتوى ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن بق�صد حتديَد 
درجِة ُمراعاِتها للمعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة، وهي: )املوارُد، والعلُم والتكنولوجيا، 
والطاقُة، وال�ّصكاُن، والقت�صاُد والتنميُة وال�صتهالُك، والّتعاوُن، والأخالُق والقيُم وال�صلوُك، 
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والّثقافُة والإعالُم، والت�رضيعاُت واملراقبُة( .
بيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا:  ◄ ُكتُب الرترّ

الرّتبيِة  وزارُة  قَررْت  والتي  الُعليا،  الأ�صا�صيِة  املرحلِة  يف  مقررٌة  درا�صيٌة  مواٌد  وهي 
 /2006( الدرا�صي  العاِم  من  بدءاً  الأردنيِة  اململكِة  مدار�َص  جميِع  يف  تدرَي�صها  والتعليِم 
)ال�صابُع، والثامُن، والتا�صُع، والعا�رُض( وحتتوى  ُكتِب ال�صفوِف:  التي تتكوُن من   ،  )2007
والعقيدُة  وعلومُه،  ال�رضيُف  واحلديُث  وعلومُه،  الكرمُي  )القراآُن  وهي  وحداٍت  �صِت  على 

الإ�صالميُة، وال�صريُة النبويُة، والفقُه الإ�صالمُي، والنظاُم الإ�صالمُي والأخالُق الإ�صالميُة( .
املرحلُة الأ�صا�صيُة الُعليا:  ◄

ال�صفوِف  من  واملكوُن  الدنيا،  الأ�صا�صِي  التعليِم  مرحلُة  يلي  الذي  الّدرا�صُي  امل�صتوى 
الرّتبيِة  وزارِة  يف  الدرا�صيِة  املراحِل  تق�صيماَت  َح�ْصب  العا�رُض(  التا�صُع،  الثامُن،  )ال�صابُع، 

والتعليِم يف اململكِة الأردنيِة الها�صميِة للعاِم الدرا�صِي 2014/ 2015.
املعايريُ املعا�رشُة للرتبيِة البيئيِة:  ◄

احلديثِة؛  العامليِة  الرتبويِة  الجتاهاِت  ِمْن  الباحُث  ها  ا�صتخل�صَ معياريٌة  فقراٌت  هي 
لقيا�ِص درجِة ت�صمنِي ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمعايرِي البيئيِة املعا�رضِة، وت�صمُل: )املوارَد، 
والتعاوَن،  وال�صتهالَك،  والّتنميَة  والقت�صاَد  وال�ّصكاَن،  والطاقَة،  والتكنولوجيا،  والعلَم 

والأخالَق والقيَم وال�صلوَك، والّثقافَة والإعالَم، والت�رضيعاِت واملراقبة( .

الّدراساُت السابقُة: 
مل يتو�صْل الباحُث- يف حدوِد ِعلمِه- اإىل اأيِّ درا�صٍة حوَل مدى ت�صمنِي ُكتِب الرُتبيِة 
الإ�صالميِة للمعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة، وَقْد كاَنْت الدرا�صاُت التي ا�صتطاَع الباحُث 
الإ�صالميِة وتقوميها يف جمالٍت متعددٍة، ومْع  الرتبيِة  ُكتِب  اإليها تتعلُق بتحليِل  الو�صوَل 
َذِلك فقْد ا�صتفاَد الباحُث مْن هذه الّدرا�صاِت يف اإعداِد اأدواِت الّدرا�صِة، ومناق�صِة النتائِج.وفيما 

يلي عر�ص للدرا�صاِت ذاِت ال�صلِة التي ا�صتطاَع الباحُث الو�صوَل اإليها: 
اإىل تقومي  ال�صبحينُي؛ ودعي�ُس؛ واخلطيُب؛ وكري�صاُن )2010( درا�صةً هَدفْت  اأجرى 
، على اأ�صا�ِص املعايرِي املعا�رضِة  ُكتِب الدرا�صاِت الجتماعيِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة يف الأردنِّ
الدرا�صاِت  ُكتِب  وهو  نف�صِه،  الدرا�صِة  جمتمِع  ِمْن  الدرا�صِة  عينُة  وتكّوَنْت  البيئيِة،  للرّتبيِة 
مراعاِتها  تديّن  َعْن  الدرا�صِة  نتائُج  ك�صَفْت  وَقْد  الأردِن،  الأ�صا�صيِة يف  للمرحلِة  الجتماعيِة 

للمعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة يف تلَك الُكتِب.
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يف  البيئيِة  الرّتبيِة  مفاهيِم  عن  الك�صِف  اإىل  َهدَفْت  بدرا�صٍة   )2008( ال�صخُي  وقاَم 
ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة يف مرحلِة التعليِم الأ�صا�صي، ومعرفِة م�صتوى اكت�صاِب الطلبِة لهذِه 
ُكتِب  ِمْن  الدرا�صِة  جمتمُع  وتكورَّن  البحرين،  مبملكِة  التعليميِة  املرحلِة  نهايِة  يف  املفاهيِم 
نتائُج  واأظَهرْت  جميعها،  الأ�صا�صي  التعليِم  مرحلِة  ل�صفوِف  املقررِة  الإ�صالميِة  الرُتبيِة 
الدرا�صِة اأنرَّ الن�صبَة املئويَة للفقراِت التي وَردْت فيها مفاهيُم الرّتبيِة البيئيِة ملرحلِة التعليِم 
الأ�صا�صي مبملكِة البحرين بلغت )17.4%( وهي ن�صبٌة قليلٌة تدُل على عدِم ت�صمنِي كثرٍي من 
املفاهيِم الرتبويِة البيئيِة يف ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة ملرحلِة التعليِم الأ�صا�صي، واأنرَّ معظَم 
املفاهيِم الرّتبويِة البيئيِة تت�صُل مبجاِل الأخالقياِت البيئيِة حيُث بلَغْت الن�صبُة )%39.5(، 
مرحلِة  نهايِة  يف  البيئيِة  الرّتبويِة  للمفاهيِم  الطلبِة  لكت�صاِب  العاِم  امل�صتوى  وانخفا�ُص 

التعليِم الأ�صا�صي مبملكِة البحرين مقارنةً مع امل�صتوى املقبوِل تربوياً )%60( .
واأجرى دعي�ُس )2007( درا�صةً هَدفْت اإىل تقومي املجاِل البيئيرَّ يف مناهِج الّدرا�صاِت 
الجتماعيِة يف الأردِن، وتطويِر هذه املناهِج على اأ�صا�ِص املعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة، 
وتكّوَنْت عينُة الّدرا�صِة من جمتمِع الدرا�صِة نِف�صِه، ووثيقِة النتاجاِت العامِة واخلا�صِة للرّتبيِة 
الوطنيِة واملدنيِة ملرحلتي التعليِم الأ�صا�صي والثانوي ال�صادرِة عن وزارِة الرّتبيِة والتعليِم، 
البيئيِة يف تلك  للرّتبيِة  الّدرا�صِة عن تديّن مراعاِتها للمعايرِي املعا�رضِة  وقد ك�صَفْت نتائُج 

الُكتِب.
واأجرى هندُي )1998( درا�صةً هدَفْت اإىل التعرِف اإىل املفاهيِم البيئيِة الواردِة يف ُكتِب 
حتليٍل  ا�صتمارَة  الباحُث  واأعدرَّ  ُعماَن،  �صلطنِة  يف  الثانوي  الأوِل  لل�صِف  الإ�صالميِة  الرّتبيِة 
للتعرِف على واقِع هذه املفاهيَم، وكيفيِة وروِدها، واأْظَهرْت النتائُج اأنرَّ جمموَع الفقراِت التي 
وردْت فيها املفاهيُم البيئيُة بلَغ )158( فقرٍة من اأ�صِل )980( فقرٍة اأ�صتمَل عليها الكتاُب 
الرّتبيِة الإ�صالميِة  الواردِة يف كتاِب  ).16.1%(، ومعظُم املفاهيِم  بجميِع وحداتٍه، بن�صبة 

لل�صِف الأوِل الثانوي تت�صُل بعالقِة الإن�صاِن بالبيئِة.
كما اأَجرْت املحيالين )1995( درا�صةً هدَفْت اإىل تقومِي حمتوى ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة 
يف ال�صفوِف الثالثِة الأوىل من املرحلِة البتدائيِة يف دولِة الكويِت يف �صوِء مطالِب النمِو 
ْت الباحثُة قائمةً متثُل اأداةً مو�صوعيةً لتحليِل  وطبيعِة الرتبيِة الإ�صالميِة، ولتحقيِق ذلَك اأعدرَّ
املحتوى  اهتماِم  اإىل  النتائُج  اأ�صاَرْت  وقْد  الدرا�صِة،  حملرَّ  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتِب  حمتوى 
ا  اأمرَّ بجانِب العقيدِة و�صفاِت اهلِل تعاىل، وتناول بع�ص الظواهِر الكونيِة امل�صاهدِة للتلميِذ، 
نواحي الق�صوِر فتمثلْت بخلِو املحتوى من بع�ِص املفاهيِم ال�رضوريِة، واإغفاِل اأهميِة الوقِت، 

واإهماِل بع�ِص الأموِر الغيبيِة، واأركاِن الإمياِن، واأوجِه الن�صاِط الدينِي.
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واأجَرْت الزدجايل (1995( درا�صةً هدَفْت اإىل تقومِي ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة يف املرحلِة 
للمرحلِة  مالءمتها  ومدى  عماَن،  �صلطنِة  يف  والطلبِة  املعلمني  نظِر  وجهِة  من  الثانويِة 
الثانويِة، وا�صتخَدمْت الباحثُة ا�صتبانتني وجهْت اإحداَهما للمعلمني والأخرى للطلبِة، و بينْت 
النتائُج اأنرَّ اأف�صَل املجالِت من وجهِة نظِر املعلمني والطلبِة هما جماُل لغِة الكتاِب واإخراجِه 

والأهداِف، وما يحققها.
مفاهيَم  تناول  الّدرا�صاِت  هذه  بع�َص  اأنرَّ  جنُد  ال�صابقة،  الّدرا�صات  عر�ِص  خالِل  من 
لْت هذه الّدرا�صاُت  الرّتبيِة البيئِة كدرا�صِة ال�صخي )2008( ، ودرا�صِة هندي )1998( وتو�صّ
اإىل اأنرَّ الُكتَب املدر�صيِة مل تخُل ِمْن املفاهيِم البيئيِة، ولكنرَّها قليلٌة وبحاجٌة اإىل املزيِد من 
هذه املفاهيِم، وهناك درا�صاٌت تناوَلْت مدى منا�صبِة الُكتِب لطلبِة املرحلِة كدرا�صِة الزدجايل 
لْت نتائُج هذه الّدرا�صاِت اإىل اأنرَّ ُكتب الرّتبيِة الإ�صالميِة راَعْت اخل�صائ�َص  )1995( ، وتو�صّ
والراأ�صي  الأفقي  الرتابَط  وراَعْت  املرحلِة،  لطلبِة  والجتماعيِة  والنف�صيِة  والعقليِة  اجل�صميِة 

بنَي املو�صوعاْت.
الثالثِة  ال�صفوِف  الإ�صالميِة يف  الرّتبيِة  ُكتِب  تناوَلْت تقومَي حمتوى  وهناَك درا�صاٌت 
املحيالين   كدرا�صِة  الإ�صالميِة،  الرّتبيِة  وطبيعِة  النمِو  مطالِب  �صوِء  يف  الكويت  يف  الأوىل 
ال�رضوريِة،  املفاهيِم  بع�ِص  من  املحتوى  بخلِو  فتمثَلْت  الدرا�صِة  نتائُج  ا  واأمرَّ  ،)1995(
واإغفاِل اأهميِة الوقِت، واإهماِل بع�ِص الأموِر الغيبيِة، واأركان الإمياِن، واأوُجه الن�صاِط الدينِي.

اأ�صا�ِص  على  الجتماعيِة،  الّدرا�صاَت  ومناهج  ُكتِب  تقومي  تناوَلْت  درا�صاٌت  وهناَك 
املعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة، كدرا�صِة دعي�ص )2007( ، ودرا�صِة ال�صبحيني واآخرين 
للرّتبيِة  للمعايرِي املعا�رضِة  اإىل تديّن مراعاِتها  الدرا�صاَت  لْت نتائُج تلك  ، وتو�صّ  )2010(

البيئيِة يف كتِب الدرا�صاِت الجتماعيِة ومناهجها.
من خالِل العر�ِص ال�صابِق للّدرا�صاِت تبنَي اأنرَّ مو�صوَع الّدرا�صة: “درجُة ت�صمنِي ُكتِب 
الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن للمعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة”، 
مل يتْم التطرُق اإليه، وهو ما مييُز هذه الّدرا�صُة عن الّدرا�صاِت ال�صابقِة، واتفقْت هذه الّدرا�صُة 
مع درا�صِة دعي�ِص )2007( ، ودرا�صِة ال�صبحيني، واآخرين )2010( ، يف تناوِلها للمعايرِي 
املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة تديّن مراعاِتها لتَلك املعايرِي، ولكّنها اختلَفْت يف تناولِها للمرحلِة 
والكتِب الدرا�صيِة، وقد اختلفت هذه الّدرا�صُة مع درا�صِة املحيالين )1995( ، ودرا�صِة الزدجايل 

)1995( ، يف نوِع املفاهيِم واملرحلِة الّدرا�صيِة.
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الطريقُة واإلجراءاُت: 

جمتمُع الدراسة وعينُتها: 

وهي ُكتُب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردنِّ التي ُتدّر�ُص يف العاِم 
الدرا�صي 2014 - 2015 يف جميِع مدار�ِص وزارِة الرتبيِة والتعليِم، تكوَنْت عينُة الدرا�صُة 
من جمتمِع الدرا�صِة َنف�صِه )ُكتُب الرّتبيِة الإ�صالميِة لل�صِف ال�صابِع والثامِن والتا�صِع والعا�رِض 

الأ�صا�صي( .

أداُة الّدراسة: 

للرّتبيِة  ا�صتبانة تت�صمُن قائمةً باملعايرِي املعا�رضِة  اأُعدرَّت  الّدرا�صِة،  اأهداِف  لتحقيِق 
البيئيِة، وذلَك بالرجوِع اإىل جمموعٍة من املراجِع العربيِة والأجنبيِة ذاَت العالقِة بالرّتبيِة 
البيئيِة، كدرا�صِة )ال�صبحيني، )2010 ودرا�صِة )دعي�ص واآخرون، 2007( ، ودرا�صة )هندي، 
 )Zimmerman  ،1996( زميرمان  ودرا�صِة   )Gambro  ،1991( جامربو  ودرا�صِة   1998(

بالإ�صافِة اإىل ال�صرت�صاِد باآراِء بع�ص معلمي الرّتبيِة الإ�صالميِة ومعلماتها يف املدار�ِص.

ِصْدُق األداة: 

للك�صِف عن �صدِق اأداِة الدرا�صِة َفقْد اتْبعُت اخلطواِت الآتيَة: 
هند�صِة  وتخ�ص�ِص  املناهِج،  يف  املتخ�ص�صني  من  عدٍد  على  الّدرا�صِة  اأداة  ُعر�صت   -
البيئِة، بالإ�صافِة اإىل م�رضفني تربويني، ومعلمني متميزين يف تخ�ص�ِص الرّتبيِة، وتدري�ِص 
بلَغ عددهُم ع�رضَة حمكمني. الأخُذ مبالحظاِتهم، حيُث  ومَتّ  امليداِن،  الإ�صالميِة يف  الرّتبيِة 

امللحق )ج( .- وُطلَب من كِل منهِم اإبداِء راأيِه فيما اإذا كانْت فقراُت ال�صتبانِة منا�صبةً، اأو 
غرَي منا�صبٍة من حيُث: �صياغُة املعايرِي، و�صوُح املعايرِي، ودرجُة اكتماِل املحوِر، ودرجُة 
منا�صبِة كلِّ معياٍر من املعايرِي لكِل حموٍر من املحاوِر، واإجراُء التعديِل الذي يراه منا�صباً، 
حيُث اعتمد الباحُث معياَر )80%( ن�صبَة التفاِق بنَي املحكمني على الفقرِة الواحدِة، ويف 
�صوِء هذا املعياِر مل حُتذف اأيرَّ فقرٍة من فقراِت املقيا�ِص يف حنِي جرى تعديُل بع�ٍص الفقراِت 
من حيُث ال�صياغِة و�صالمِة اللغِة.- مَتّ الأخُذ باآراِء جلنَة التحكيِم وا�صتمَلْت الأداُة يف �صورِتها 
النهائيِة على قائمٍة باملحاوِر وعددِها ت�صعَة حماوِر، و�صبعةً وع�رضين معياراً، وبذلك يثبُت 

لالأداِة �صدَقها.

ثباُت األداة: 

ُحلِّلت عّينُة الدرا�صِة املتمثلِة يف ُكتِب الرّتبيِة ال�صالميِة للمرحلِة ال�صا�صيِة الُعليا، ويف 



درجُة تضمنِي ُكتِب التربيِة اإلسالميِة للمرحلِة األساسيِة الُعليا في األردِن
أ. عيد إسماعيل أبو غليونللمعاييِر املعاصرِة للتربيِة البيئيِة

158

فرتٍة زمنيٍة متباعدٍة وقدُرها ثالثُة ا�صابيَع، مَتّ اإعادُة التحليِل ِمْن قبِل اأحد مدر�صي املادِة، 
ومَتّ ا�صتخداُم معادلَة هول�صتي للثباِت، حيُث بلَغ ثباُت الأداِة )87 %( وهي ن�صبٌة مقبولُة 

لغاياِت اإجراِء الدرا�صِة.

ثباُت التحليِل: 

لتحليِل حمتوى  وذلك  التحليِل،  ثباِت عمليِة  للتاأكِد من  التحليِل  اإعادَة  اأ�صلوِب  اُعتمد 
ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة مرتني من قبِل الباحِث يف فرتٍة زمنيٍة متباعدٍة مدُتها ثالثُة اأ�صابيَع، 
قاَم اأحُد مدر�صي املادِة بعمليِة التحليِل وبالإجراءاِت نف�ِصها التي اأُتبَعْت يف عمليِة التحليِل 
ال�صابقِة، وذلك بعَد اعطاِئه فكرٌة عن املو�صوِع، وكيفية التحليِل، ؛ وملعرفِة ثباِت التحليِل 
عرَب الزمِن وعرَب الأ�صخا�ِص اُ�صتخدمت معادلَة هول�صتي )holsti( للثبات، )طعيمة، 2004( .
وهي: ن�صبُة التفاِق =                     عدُد مراِت التفاِق                                         × 100 %

                                             عدُد مراِت التفاِق+عدُد مراِت عدِم التفاِق
يبني اجلدوُل )1( معامَل الثباِت عرَب الزمِن والأ�صخا�ِص

الجدوُل (1) 
معامُل الثباِت عَبر الزمِن واألشخاِص

الثباِت عرَب الأ�صخا�ِسالثباِت عرَب الزمِناملحوُرالرقم

8886املوارُد1

9288العلُم، والتكنولوجيا2

9087الطاقُة 3

8583ال�صكاُن4

8786القت�صاُد والتنميُة وال�صتهالُك5

9290التعاوُن 6

8886والأخالُق والقيُم وال�صلوُك7

9088الثقافُة والإعالُم والتوعيُة8

9290الت�رضيعاُت واملراقبُة 9

منهجيُة الدراسِة: 

درا�صِة  على  يعتمُد  الذي  التحليلي  الو�صفي  املنهُج  الدرا�صِة  هذه  يف  ا�صتخدَم 
هذه  ملثِل  الأف�صُل  املنهُج  وهو  الواقِع،  يف  هي  وكما  احلا�رِض،  الوقِت  يف  الظاهرِة 

23
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.  )2003 الدرا�صاِت )عبيدات، 

إجراءاُت التحليِل: 

حتديُد جمتمِع التحليِل: وهو ُكتُب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف  -
الأردِن التي تدر�ُص يف العاِم الدرا�صي 2014 - 2015.

وحدُة التحليِل: وهي يف هذه الدرا�صِة اجلملُة ال�رضيحُة و�صبُه اجلملِة واملعنى؛ وذلك  -
ب�صبِب مالءمِتها لطبيعِة هذه الدرا�صِة. 

فئُة التحليِل: هي املحاوُر الت�صعُة املقرتحُة، وتت�صمُن �صبعة وع�رضين معياراً كما  -
يظهُر يف اأداِة الدرا�صِة.

خطواُت التحليِل: 

َترّ اتباُع الإجراءاِت الآتيِة: 
حتديُد الُكتِب املراد حتليل حمتواَها، وهي ُكتُب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة  -

الُعليا يف الأردِن.
ِمْن  - للتحقِق  املعا�رضِة  البيئيِة  املعايرِي  �صوِء  يف  البيئيِة  باملحاوِر  قائمٍة  اإعداُد 

ها على عدٍد من  مدى توافِر املعايرِي البيئيِة املعا�رضِة يف ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة، وعر�صِ
املحكمني للتاأكد من �صدِقها وثباِتها.

درا�صُة حمتوى ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة، بالإ�صافِة اإىل التقومِي والأهداِف والن�صطِة  -
لال�صتدلِل على املعايرِي البيئيِة املعا�رضِة املتواجدِة يف تلِك الُكتِب.

تدريُب اأحِد املعلمني على عمليِة التحليِل ِمْن ِقبِل الباحِث، والتفاُق على حتليِل تلِك  -
الُكتِب ح�صَب وحدِة التحليِل، ُثّم القياُم بعمليِة التحليِل مرتني ِمْن ِقبِل الباحِث، وبفرتٍة زمنيٍة 

متباعدٍة قدُرها ثالثَة ا�صابيَع، ومرةً اأخرى ِمْن ِقبِل املحلِل.
اإجراُء عمليِة التحليِل، وح�صاُب التكراراِت والن�صُب املئويِة لكِل حموٍر، ومعاُيريُه يف  -

كِل �صٍف ِمْن ال�صفوِف، ُثّم ر�صُد نتائِج التحليِل مبحاوِر الأداِة ومعايرِيها.

املعاجلُة اإلحصائيُة: 	

اُ�صتخدمت املعاجلَة الإح�صائيِة الآتيِة:  
البيئيِة  - للمعايرِي  الّكتِب  تلَك  مراعاِة  درجِة  حل�صاِب  املئويُة؛  والن�صُب  التكراراُت 

املعا�رضِة.
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با�صتخداِم  وذلك  الرئي�صِة؛  الت�صعِة  املحاوِر  ن�صب  توافِر  بدرجِة  الفئِة  طوِل  ح�صاُب  مَتَّ 
املعادلِة الآتيِة: مدى الفئة = )اأعلى ن�صبٍة – اأدنى ن�صبٍة( ÷ 3 .

-  .% 10.25= 3 ÷ )% 1.28 -% 32.05( 
حيُث ُعّد امل�صتوى الذي يقُع ما بنَي )1.28 %- 11.53 %( م�صتوى متدنياً.  -
وُعّد امل�صتوى الذي يقُع ما بنَي )11.54 %- 21.79 %( م�صتوى متو�صطاً.  -
وُعّد امل�صتوى الذي يقُع ما بنَي )21.80 %- 32.05 %( م�صتوى مرتفعاً. -
وذلك  - املعا�رضِة؛  البيئيِة  املعايرِي  ن�صَب  توافِر  لدرجِة  الفئِة  طوِل  ح�صاُب  ومّت 

با�صتخداِم املعادلِة الآتيِة: مدى الفئِة = )اأعلى ن�صبٍة – اأدنى ن�صبٍة( ÷ 3.  
  0.33 = 3÷ )% 0 -% 1(

حيث ُعّد امل�صتوى الذي يقُع بنَي )0 %- 0.33 %( م�صتوى متدنياً.  -
وُعّد امل�صتوى الذي يقُع بنَي )0.34 %- 0.67 %( م�صتوى متو�صطاً.  -
وُعّد امل�صتوى الذي يقُع بنَي )0.68 %- 1.00 %( م�صتوى مرتفعاً. -

نتائُج الدراسِة ومناقشُتها: 

عرُض النتائِج: 

املعايريُ  ◄ »ما   : ياأتي(  ما  على  )ويُن�ص  الأوِل  بال�صوؤاِل  املتعلقِة  النتائُج 
الإ�صالميِة  بيِة  الرترّ ُكتِب  يف  توافرها  الواجِب  البيئيِة  بيِة  للرترّ املعا�رشُة 

للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن؟« 
لالإجابِة عن ال�صوؤاِل الأوِل، اأُعدت ا�صتبانة تت�صمُن قائمٍة باملعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة 
البيئيِة حيُث قاَم الباحُث باخلطواِت التي ورَدْت يف اإعداِد اأداِة الدرا�صِة، وتو�صَل اإىل ت�صعِة 
والعلُم  )املوارُد،  وهي:  البيئيِة،  للمعايرِي  معياراً  وع�رضين  �صبعةً  تت�صمُن  رئي�صٍة،  حماوَر 
والأخالُق  والتعاوُن،  وال�صتهالُك،  والّتنميُة  والقت�صاُد  وال�ّصكاُن،  والطاقُة،  والتكنولوجيا، 
والقيُم وال�صلوُك، والّثقافُة والإعالُم، والت�رضيعاُت واملراقبُة( .فكاَنْت املحاوُر واملعايرُي التي 

ورَدْت يف اأداِة الّدرا�صِة يف �صورِتها النهائيِة هي مبثابِة الإجابِة عن ال�صوؤاِل الأوِل.
ت�صمنِي  ◄ درجُة  »ما   : الثاين )وين�ُص على ما ياأتي(  النتائُج املتعلقُة بال�صوؤاِل 

للمعايرِي  الأردِن  يف  الُعليا  الأ�صا�صيِة  للمرحلِة  الإ�صالميِة  بيِة  الرترّ ُكتِب 
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بيِة البيئيِة؟ « املعا�رشِة للرترّ
َبْعَد النتهاِء ِمْن اإعداِد قائمِة املعايرِي املعا�رضِة للرّتبيِة البيئيِة التي ينبغي توافَرها 
يف ُكتِب الرتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن، فقْد مَتّ يف �صوِئها حتليُل 
تكراراِتها  وبياُن  املعنيِة،  الُكتِب  يف  املت�صمنِة  البيئيِة  املعايرِي  واُ�صتخرجت  الُكتِب،  هذِه 
ْمَن املحاوِر البيئيِة املعا�رضِة الت�صعِة، وَقد ك�صَفْت عمليُة التحليِل عن النتائِج  وتبويِبها �صِ

املو�صحِة يف اجلدولني الآتيني: )2( و )3( .
جدوُل (2) 

الّتكرارات والنسِب المئويِة لدرجة توافِر المحاوِر الرئيسة في ُكتِب الّتربية اإلساميِة
للمرحلِة األساسيِة الُعليا في االردِن للمعاييِر البيئيِة المعاصرِة.
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1

%
1.

883

%
2.

70

18

%
10
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3
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%
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%
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الرقم 
الكتاب
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8
الثقافُة والإعالُم 

والتوعيُة

0%
02

%
1.

801

%
0.

553

%
2.

4
6%1.28

8الت�رضيعاُت واملراقبُة9

%
15

.0
9

5

%
4.

50

27

%
15

.0
8

23

%
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.4

63%13.46

53م

%
10

0

11
1

%
10

0

17
9

%
10

0

12
5

%
10

0

468%100

يف  الرئي�صِة  املحاوِر  لتوافِر  املئوية  والن�صبَة  الّتكراراِت  جمموَع   )2( اجلدوُل  ُيو�صَح 
ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن على النحٍو الآتي: 

ح�صَل املحوُر ال�صابُع: )الأخالُق والقيُم وال�صلوُك( على املرتبِة الأوىل من حيُث درجِة 
وبن�صبٍة  تكراراً   )150( تكراراتِه  جمموُع  بلَغ  حيُث  املعا�رضِة،  البيئيِة  للمعايرِي  مراعاتِه 
املرتبَة  )املوارد(  الأوُل:  املحوُر  واحتَل  مرتفعٌة،  ن�صبٌة  وهي   )%  32.05( بَلغْت  مئويٍة 
الثانيَة، وبلَغ جمموُع تكراراتِه )99( تكراراً وبن�صبٍة مئويٍة بَلغْت )21.15 %( ، وهي ن�صبٌة 
متو�صطٌة، وجاَء املحوُر ال�صاد�ص: )الّتعاون( يف املرتبِة الثالثِة، وبلَغ جمموُع تكراراتِه )74( 
التا�صع:  املحوُر  وجاَء  متو�صطٌة،  ن�صبٌة  وهي   ،  )%  15.81( بَلغْت  مئويٍة  وبن�صبٍة  تكراراً 
وبن�صبٍة  تكراراً   )63( تكراراتِه  جمموُع  وبلَغ  الرابعِة  املرتبِة  يف  واملراقبة(  )الت�رضيعات 
%( ، وهي ن�صبٌة متو�صطٌة، واحتَل املحوُر الرابع: )ال�ّصكان( املرتبَة  مئويٍة بَلغْت )13.46 
اخلام�صَة، وبلَغ جمموُع تكراراتِه )36( تكراراً وبن�صبٍة مئويٍة بَلغْت )7.69 %( ، وهي ن�صبٌة 
ال�صاد�صِة،  املرتبِة  يف  وال�صتهالك(  والّتنمية  )القت�صاد  اخلام�ُص:  املحوُر  وتاله  متدنيٌة، 
وبلَغ جمموُع تكراراتِه )25( تكراراً وبن�صبٍة مئويٍة )5.34 %( ، وهي ن�صبٌة متدنيٌة اأي�صاً، 
وجاَء املحوُر الثاين: )العلم، والتكنولوجيا( يف املرتبِة ال�صابعِة، وبلَغ جمموُع تكراراتِه )8( 
تكراراٍت وبن�صبٍة مئويٍة بَلغْت )1.70 %( ، وهي ن�صبٌة متدنيٌة، وجاَء املحوُر الثالُث )الطاقة( 
يف املرتبِة الثامنِة، وبلَغ جمموُع تكراراتِه )7( تكراراٍت وبن�صبٍة مئويٍة بَلغْت )1.49 %( ، 
وهي ن�صبٌة متدنيٌة، وجاَء املحوُر الثامُن: )الّثقافة، والإعالم، والتوعية( يف املرتبِة التا�صعِة 
ن�صبٌة  وهي   ،  )%  1.28( مئويٍة  وبن�صبٍة  تكراراٍت   )6( تكراراتِه  جمموُع  وبلَغ  والأخريِة، 

متدنيٌة اأي�صاً.
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الجدوُل (3) 
الّتكرارات والنسِب المئويِة لدرجِة توافِر المعاييِر البيئيِة المعاصرِة

في ُكتِب الّتربية اإلساميِة للمرحلِة األساسيِة الُعليا

املعياررقم املعياراملحور
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املوارد

6يتعامُل مع املوارِد البيئيِة باأ�صكالها كافةً.1

0.
35160.
66250.
484

0.
66

2
ُيظهُر ح�صاً وطنياً ودينياً واأخالقياً نحَو 

موارَد البيئِة.

4

0.
23007

0.
131

0.
16

3
يقدُر اجلهوَد الفرديِة واجلماعيِة للحفاِظ 

على املوارِد البيئيِة.
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0.
25150.
281

0.
16

4
يح�صُن التعامَل مع امل�صكالِت الناجمِة عن 

�صوِء ا�صتغالِل املوارِد البيئيِة.

7

0.
412

0.
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.170املجموع
99240.
99520.
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0.
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العلم 
والتكنولوجيا

5
يو�صُح دوَر العلِم والتكنولوجيا كقاعدِة 

لالنطالِق من احلا�رِض اإىل امل�صتقبِل.

001

0.
25112

0.
66

6
يتعرُف على دوِر العلِم والتكنولوجيا يف 

احلفاِظ على البيئِة.

0020.
5001

0.
33

7
يبنُي دوَر العلِم والتكنولوجيا يف التوا�صِل 

بنَي ال�صعوِب خلدمِة ق�صايا البيئِة.

001

0.
250000

0041113املجموع

0.
99

الطاقة

0000003يبنُي التغرياِت البيئيِة الناجمِة عن الطاقِة.8

0.
75

9
يبنُي اأنرَّ التنميِة القت�صاديِة تتطلُب 

ا�صتخداماً فعالً للطاقِة وتخطيطاً بيئياً 
�صامالً.

00000000

00000000يربُز العالقَة بنَي الطاقِة والتنميِة ال�صيا�صيِة.10

11
يحذُر من الآثاِر الناجمِة عن ال�صتخداِم 

اخلاطىِء للطاقِة باأ�صكاِلها كافةً.

2100111

0.
25

21001141املجموع
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007يبنُي التاأثرياِت الب�رضيِة يف النظاِم البيئي.12
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44

.11150يو�صُح اأنرَّ م�صكالِت البيئِة م�صوؤوليٍة ب�رضيٍة.13
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.11220  املجموع
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القت�صاد 
والتنمية 

وال�صتهالك

14
يف�رُض تاأثَر القت�صاِد وتاأثريُه يف البيئِة 

املحليِة والإقليميِة والدوليِة.

0031120.
6631

15
يبنُي اأهميَة الربِط بنَي القت�صاِد والتنميِة 

بِط ال�صتهالِك. و�صْ

11006

0.
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.1131180 املجموع
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التعاون

006يبنُي اأنرَّ حمايَة البيئِة م�صوؤوليٌة جماعيُة.16

0.
22150.
4240.
5

17
يبنُي اأهميَة التعاوِن يف �صوِن البيئِة 
وحمايَتها، ويوؤمُن بالعمِل التطوعي.

20.
5

140.
51100.
281

0.
12

18
يربُز اأهميَة العمِل اجلماعي والتعاوِن مَع 
الآخرين لتتكامَل اجلهوِد ويتُم الن�صجاُم 

والتكيُف مع الظاهرِة البيئيِة.

20.
57

0.
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0.
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.41271 املجموع
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الخالق والقيم 
وال�صلوك
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يبنُي اأنرَّ بقاَء الإن�صاُن على كوكبِه يعتمُد 

على قيمِه وخلقِه و�صلوكِه البيئي.

7

0.
357

0.
29230.
57340.
51

20
يو�صُح دوَر تعاليِم الأدياِن ال�صماويِة يف 

.120احلفاِظ على البيئِة و�صيانِتها.
6

170.
70150.
37300.
45

21
يبنُي دوَر الأ�رضِة واملجتمِع وممار�صِتهم واأثَر 

ذلك يف البيئِة.

1

0.
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0.
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0.
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.201240 املجموع
99400.
99660.
99

الثقافة والعالم 
22والتوعية

يبنُي اأثَر عملياِت الأعالِم كافةً يف �صوِن 
البيئِة ودوَر التوعيِة يف التنميِة امل�صتدامِة.

00210000
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الثقافة والعالم 
والتوعية

23
يثمُن دوَر الأعالِم والتوعيِة يف ا�صت�رضاِف 

امل�صتقبِل.
00001100

24
يو�صُح اأهميَة التثقيِف والتنويِر بق�صايا 
البيئِة لالإفراِد لتحقيِق التزاِن ال�صليِم يف 

النظِم البيئيِة.

00000031

00211131 املجموع

الت�رضيعات 
واملراقبة

25
يربُز �رضورُة الرقابِة الدقيقِة للحِد من 

امل�صكالِت البيئيِة.

40.
530.
6

110.
403

0.
13

26
يدعو ب�رضورِة مرونِة الت�رضيعاِت لتالئَم 

التطوَر احلياتَي ال�رضيَع.

40.
520.
4

110.
40170.
73

27
يبنُي اأهميَة التعاوِن الإقليمِي والدويِل يف 

جماِل الت�رضيعاِت.

00005

0.
183

0.
13

.8151270 املجموع
98230.
99

.536 املجموع الكلي 
99

11
1

8.
03

17
9

8.
92

12
5

7.
94

يظهُر اجلدوُل )3( جمموَع التكراراِت والن�صِب املئويِة لدرجِة توافِر املعايرِي املعا�رضِة 
يف ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا.

ويبني اجلدوُل )3( تديّن املعايرِي البيئيِة املعا�رضِة يف ُكتِب ال�صِف ال�صابِع الأ�صا�صِي 
با�صتثناَء املعايرِي ذاِت الأرقاِم )11( و )13( و )15( حيُث جاءْت بن�صٍب مرتفعٍة بَلغْت )1 %( 
 ،%  0.41( التوايل  على  جاءْت  متو�صطٍة  بن�صٍب   )19( و   )4( املعياران:  جاَء  حنِي  يف   ،
الثامِن  ُكتِب ال�صِف  البيئيِة املعا�رضِة يف  اجلدوُل )3( تديّن املعايرِي  ويظهُر   ،  )%  0.35
الأ�صا�صِي با�صتثناَء املعايري ذات الأرقاِم )13( و )14( و )20( و )22( حيُث جاءْت على 
التوايل )0.68 %، 1 %، 0.70 %، 1 %( وبن�صٍب مرتفعٍة، بينما جاَء املعياُر )1( بن�صبٍة 
متو�صطٍة بَلغْت )0.66 %( ، وفيما يتعلُق بكتاِب ال�صِف التا�صِع الأ�صا�صِي ي�صرُي اجلدوُل )3( 
بن�صبٍة  جاءْت  حيُث   ،  )13( و   )11( و   )5( الأرقاِم:  ذاِت  املعايرِي  توافِر  ن�صبِة  ارتفاِع  اإىل 
الأرقاِم: )1( و )14( و )16( و )19( و  %( بينما جاءْت املعايرُي ذاِت  بَلغْت )1  مرتفعٍة 
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)20( و )25( و )26( ، بن�صٍب متو�صطٍة، حيُث بَلغْت الن�صُب: )0.48 %، 0.66 %، 0.42 %، 
املعايرِي  بقيُة  جاَءْت  حنِي  يف  التوايل،  على   )%  0.40  ،%  0.40  ،%  0.37  ،%  0.57
اإىل  اأي�صاً  بن�صبٍة متدنيٍة، وفيما يتعلُق بكتاِب ال�صِف العا�رِض الأ�صا�صِي في�صرُي اجلدوُل )3( 
ارتفاِع ن�صبِة توافِر املعايرِي ذاِت الأرقاِم: )8( و )14( و )18( و )24( و )26( حيُث جاَءْت 
بن�صٍب )0.75 %، 1 %، 0.73 %، 1 %، 0.73 %( على التوايل وهي ن�صبٌة مرتفعٌة، يف 
حنِي جاَءْت املعايرُي ذاِت الرقاِم )1( و )5( و )12( و )13( و )19( و )20( بن�صٍب متو�صطٍة 
 ،%  0.51  ،%  0.55  ،%  0.44  ،%  0.66  ،%  0.66( املئويُة  الن�صبُة  بَلغْت  حيُث 

%( على التوايل، بينما جاَءْت بقيُة املعايرَي بن�صٍب متدنيٍة.  0.45

مناقشُة النتائِج: 
املعايرُي  ◄ “ما   : ياأتي(  ما  على  )وين�ُص  الأوِل  بال�صوؤاِل  املتعلقِة  النتائِج  مناق�صُة 

الأ�صا�صيِة  الإ�صالميِة للمرحلِة  الرّتبيِة  ُكتِب  الواجب توافرها يف  البيئيِة  للرتبيِة  املعا�رضة ُ
الُعليا يف الأردِن؟ ”

متثلْت املحاوُر الرئي�صُة ومعايرُيها التي ا�صتخل�َصها الباحُث مبا ياأتي: 
ويهدُف أ.  املختلفِة،  باأ�صكاِلها  بالبيئِة  املحوُر  هذا  يبحُث  و  املوارُد:  الأوُل:  املحوُر 

الناجمِة عن �صوِء  البيئيِة  التعامِل مع امل�صكالِت  البيئيِة، و ُح�ْصِن  اإىل احلفاِظ على املوارِد 
اإىل ق�صمني: موارٌد طبيعيٌة دائمٌة ل تتاأثُر بن�صاطاِت  ا�صتخداِم تلَك املوارَد، وتق�صُم املوارِد 
ال�صم�صيِة، وحركِة املِد واجلزِر، والهواِء، وموارِد بيئيِة طبيعيِة  الإن�صاِن املختلفِة، كالطاقِة 
املوارُد  ا  اأمرَّ الرتبة،  اإليها  وي�صاُف  اأنواِعها،  مبختلِف  احلّيَة  الكائنات  وت�صمُل  متجددٍة، 
الطبيعيُة غري املتجددِة فهي حمدودٌة املخزوِن ومعر�صةً لال�صتنزاِف، ويوؤّدي تفاعل الطلبِة 
مع هذا املحوِر ومعايريِه اإىل اإك�صاِبهم قيماً ومعارَف واجتاهاٍت ايجابيةً، وتعريَفُهم باأهمية 

املوارِد البيئية لإك�صاِبهم ح�صاً وطنياً ودينياً واأخالقياً نحو املوارِد البيئيِة.
املحوُر الثاين: العلُم والتكنولوجيا: و يبحُث هذا املحوُر يف دوِر العلِم والتكنولوجيا ب. 

كقاعدٍة لالإنطالِق ِمْن احلا�رِض اإىل امل�صتقبِل الأف�صِل، ودوِر العلِم والتكنولوجيا يف احلفاِظ 
على البيئِة، ومعرفِة الآثاِر التي ت�صُببها التكنولوجيا يف الإنتاِج القت�صادِي، والتغرِي البيئي 
حاجاِتِه،  وتلبية  الإن�صاِن،  بيئُة  تطويِر  يف  مميٌز  دوٌر  والتكنولوجيا  وللعلِم  والجتماعي 
الأفكاِر، والإفادُة من  الت�صاِل، ون�رِض  امل�صافاِت، وتي�صري  العمِل، وتقريب  اإنتاجيِة  وزيادة 
جتارِب الب�رضيِة، ، وتكمُن اأهمية هذا املحوِر بحيُث يوؤدي تفاعُل الطلبِة معه، ومع معايرِيه 
يف  لتوظِيفها  وعملياً؛  نظرياً  اكت�صاباً  واجتاهاٍت  وقيماً  ومهاراٍت  معرفةً  اإك�صاِبهم  اإىل 

حياِتهم وَفق قدراِتهم، واإمكاناِتهم.
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الطاقِة ت.  م�صادِر  على  احلفاِظ  يف  املحوُر  هذا  يبحُث  و  الطاقُة:  الثالُث:  املحوُر 
ونقِلها  وا�صتخداِمها  الطاقِة،  ا�صتخراِج  على  بْت  ترترَّ التي  البيئيِة  الآثاِر  ويف  املختلفِة، 
عرَب  ا�صتهالِكها  لرت�صيِد  الو�صائِل  واإيجاِد  لها،  الر�صيِد  ال�صتخداِم  اإىل  بالإ�صافِة  وحتويِلها، 
و�صائَل تقنيٍة وفنيٍة واعيٍة لأهميِة ذلك بعيداً َعْن اأ�صكاِل الهدِر، وتكمُن اأهمية هذا املحوِر يف 
معرفِة الطالِب باأهميِة الطاقِة ودوِرها يف حياِتنا، وِمْن ُثمرَّ يعي اأهميَة البحِث َعْن م�صادَر 
ومهاراٍت  وقيماً  معارَف  ويكت�صُب  املحوِر،  هذا  مع  يتفاعُل  يجعلُه  مما  للطاقِة،  جديدٍة 

واجتاهاٍت ايجابيةً نحو التعامِل مع الطاقِة، وتاأثرياتها على البيئة.
والبيئِة، ث.  ال�ّصكاِن  بنَي  العالقِة  يف  املحوُر  هذا  يبحُث  و  ال�صكاُن:  الرابُع:  املحوُر 

ِباأنرَّ الب�رضيَة لها تاأثرٌي كبرٌي على النظاِم البيئي، واأَنّ للب�رضيِة  وي�صعى اإىل تعريِف الطالِب 
دوراً اأ�صا�صياً في امل�صكالِت البيئيِة، و اإنرَّ معدَل زيادِة اأعداِد ال�ّصكاِن ال�صنويِة يف ازدياٍد دائٍم، 
ُه ازدياٌد يهدُد ا�صتمراَر احلياِة، واإنرَّ األدرَّ اأعداِء البيئِة هو الإن�صاُن،  وقد و�صَفه عدٌد ِمْن الُعلماِء اأنرَّ
وهو يعدُّ اأهَم م�صادَر التلوِث البيئي وامل�صوؤول الأول عنه، ويفرت�ُص اأْن ُيوؤّدي تفاعُل الطلبِة 
مع هذا املحوِر اإىل اإك�صاِبهم قيماً ومعارَف واجتاهاٍت ايجابيَة للحّد من امل�صكلِة ال�ّصكانيِة، 

وتاأثرياِتها ال�صلبيِة على املوارِد والبيئِة.
املحوُر اخلام�ُص: القت�صاُد والتنميُة وال�صتهالُك: و يبحُث هذا املحوُر يف كيفيِة 	. 

لكِل  العي�ِص  يف  ورفاهيٍة  اقت�صاديٍة  تنميٍة  اإىل  الو�صوِل  اأجِل  ِمْن  البيئيِة  املوارِد  ا�صتغالِل 
اأَنّ  مبعنى  البيئية،  النواحي  وُمراعاة  البيئي  اجلانَب  العتباِر  بعنِي  اآخذين  الب�رِض،  بني 
حمايَة البيئِة يجُب اأْن ت�صري جنباً اإىل جنٍب مع التنميِة، فالعقالنيُة واإيجابيُة العمِل، وُح�ْصُن 
الت�رضِف والتعامِل ال�صليِم مَع املوارِد البيئيِة يجِب اأْن ُتراعى، لأّن حدوَث اأَيّ خلٍل بالتوازِن 
البيئي؛ يوؤّدي اإىل عدِم ا�صتمراِر احلياِة على �صطِح الأر�ِص، ول ُبَدّ ِمْن تنازِل اجليِل احلايل عن 
جزٍء من ال�صتهالِك الراهِن ل�صالِح الأجياِل القادمِة، ول ُبدرَّ ِمْن حتقيِق املوازنِة املعقولِة بنَي 
ال�صتهالِك والدخاِر؛ للو�صوِل اإىل م�صتوى اإ�صباٍع معقوٍل، وِمْن ُهنا ميكُن مالحظة العالقِة 
اأْن يوؤّدَي تفاعُل  الوثيقِة بنَي التنميِة والبيئِة، فالأوىل تقوُم على موارد الثانيِة، ويفرت�ُص 

الطلبِة مع هذا املحوِر ومعايرِيِه اإىل اإك�صاِبهم قيماً ومعارَف واجتاهاٍت اإيجابيَة.
م�صوؤوليٌة 	.  البيئِة  حمايَة  اأنرَّ  يف  املحوُر  هذا  يبحُث  و  التعاوُن:  ال�صاد�ُص:  املحوُر 

اأفراداً وجماعاٍت،  اإلرَّ بتعاوِن اجلميِع  البيئِة  ُملُك اجلميع، ولْن تزدهَر  البيئة  جماعيُة، لأن 
وت�صافر اجلهوِد كافة ل�صيانِتها واحلفاُظ عليها، والرتبيُة النظاميُة غري قادرٍة على ت�صحيِح 
العالقِة بنَي الإن�صاِن وبيئتِه، اإذا مل تتكامْل مَع الرتبية غرِي النظاميِة ِبهدِف تعريِف اجلميِع 
بوازٍع  البيئَة، وموارَدها  �صليٍم، يجعُل اجلميع يحرتُم  بيئٍي  �صلوٍك  البيئِة، وتكوين  بقواننَي 
داخلٍي ُدومنا ق�رٍض اأو اإكراٍه، وتربُز اأهمية هذا التعاوِن يف �صوِن البيئِة وحمايِتها، ويوؤدي 
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تفاعُل املتعلمنَي مَع هذا املحوِر ومعايرِيِه اإىل اإك�صاِبهم معارَف وقيماً واجتاهاٍت ومهاراٍت 
حلفْظ البيئِة و�صيانِة مكوناِتها.

الرتبيِة 	.  الأخالُق والقيُم وال�صلوُك: و يبحُث هذا املحوُر يف حاجِة  ال�صابُع:  املحوُر 
البيئيِة اإىل اأخالٍق ع�رضيٍة ترتبُط باحرتاِم البيئِة، واحرتاِم الطبيعِة، ول تولُد الأخالُق اإَلّ ِمْن 
الإن�صان على كوكبِه تعتمُد على الأخالِق والقيِم  التوعيِة اجلّديِة لالإن�صاِن، فرفاهية  خالِل 
التي ميتلكها فيما يتعلُق باحرتاِم البيئِة و�صيانِتها، والدوافَع القويَة للقياِم بالعمِل خلدمِة 
الب�رضيِة، وحت�صنِي البيئِة، ومدى ارتباِطه ِبها، وما حتتاُجُه الب�رضية اليوَم قيماً عاليةً يتبّناها 
الإن�صاُن، ُيوؤمُن بها ومينُحها ثقَته، وتنعك�ُص على �صلوكِه يف احلياِة، والناحيِة اخُللقيِة من 
اأهِم مبادِئ الرتبيِة البيئيِة، وهذا يعوُد لالإن�صاِن نف�ِصِه، ومدى ا�صتعدادِه اأْن يكوَن ع�صواً نافعاً 
يف جمتمِعِه، حري�صاً على م�صلحِتِه، مدركاً ملا يحيُط بِه ِمْن اأ�رضاٍر، ويوؤدي تفاعُل الطلبِة 

مع هذا املحوُر ومعايرِيِه اإىل اإك�صاِبهم معارَف وقيماً واجتاهاٍت ومهاراٍت اإيجابية.
املحوُر الثامُن: الثقافُة والإعالُم والتوعيُة البيئيُة: و يبحُث هذا املحوُر يف عالقِة د. 

الت�صاِل  لقنواِت  رئي�صةً  دعامةً  والتوعيُة  الإعالُم  مُيّثل  حيُث  بالبيئِة،  والإعالِم  الثقافِة 
لتغِيرِي  البِيئي  وعِيهم  ورفِع  م�صاركِتهم،  ِبحفِز  وذلَك  التوعيِة،  ِمْن  امل�صتهدفِة  الفئاِت  مع 
اجتاهاِتهم وميولِهم نحَو �صلوٍك بيئٍي ر�صيٍد، وميكُن لالإعالِم البيئي ا�صتخداَم قنواِت الت�صاِل 
اأو  املمكنِة كافة: امل�صموعة واملرئية واملكتوبة من �صحافٍة واإعالٍم وجمالٍت متخ�ص�صٍة، 
اأو  �صبابيٍة،  اأو  ن�صائيٍة،  ِمْن جمعياٍت  املجتمِع  واملوؤثرِة يف  املهتمِة،  اجلماعاِت  َعْن طريِق 
اإعالميٍة،  اإ�صرتاتيجيٍة  اأعماٍل، ذلك لأّن هولِء �رضكاَء يف ن�رِض الوعِي البيِئي، وو�صِع  رجاَل 
وتكمُن اأهميُة هذا املحوِر يف اأْن يدرَك الطالُب اأهميَة الثقافِة والإعالِم والتوعيِة البيئيِة يف 
�صوِن البيئِة وحمايِتها، ويوؤدي تفاعُل الطلبِة مع هذا املحوِر ومعايرِيِه اإىل اإك�صاِبهم معارَف 
الق�صايا  تتناوُل  التي  املختلفِة  الإعالِم  و�صائِل  اإيجابية حوَل  واجتاهاٍت ومهاراٍت  وقيماً 

البيئيُة، والتعامِل معها بايجابيٍة .
الت�رضيعاِت ذ.  اأثِر  يف  املحوُر  هذا  يبحُث  و  واملراقبُة:  الت�رضيعاُت  التا�صُع:  املحوُر 

الإ�رضاِر  مرحلِة  اإىل  وي�صُل  البيئِة،  توازِن  يف  يوؤثُر  فالتلوُث  البيئِة،  حمايِة  يف  واملراقبِة 
بالأحياِء، وغرِي الأحياِء، فالثورُة ال�صناعيُة، وما رافَقها من تطوٍر تكنولوجٍي لوَثْت الهواَء 
واملاَء والرتبَة، وهدَدْت احلياَة على هذِه املعمورِة، َفاأخَذْت معظُم دوِل العامِل ت�صعى جاهدةً 
وِبهدِف  البيئيِة،  التوعيِة  ِمْن  نوٍع  واإيجاِد  الّرادعِة،  والت�رضيعاِت  القواننِي  �صِن  خالِل  ِمْن 
حمايِة البيئِة وَمْنع تلوِث ِبحاِرها وهواِئها وتربِتها، واحلفاُظ على حيواناِتها ونباتاِتها، 
البيئِة واحلفاُظ عليها نظيفةً ومالئمةً  الرئي�ُص هو حمايُة  الت�رضيعاُت، فهدُفها  واأّياً كانْت 
حلياِة الإن�صاِن، و�صونها واحلفاُظ عليها، ويوؤدي تفاعُل الطلبِة مَع هذا املحوِر ومعايرِيِه اإىل 
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اإك�صاِبهم معارَف وقيماً واجتاهاٍت ومهاراٍت اإيجابيةً نحِو الت�رضيعاِت والقواننَي واللتزام 
بهِا ومراقبِتها.

مناق�صُة النتائِج املتعلقِة بال�صوؤاِل الثاين )وين�ُص على ما ياأتي( :  ◄
الأردِن  يف  الُعليا  الأ�صا�صيِة  للمرحلِة  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتِب  ت�صمنَي  درجُة  “ما 

للمعايرَي املعا�رضِة للرتبيِة البيئيِة؟ ”.
وال�صلوُك(  والقيُم  )الأخالُق  ال�صابَع:  املحوَر  اأنرَّ  ال�صوؤاِل  بهذا  املتعلقُة  النتائُج  اأظهرْت 
الإ�صالميِة للمرحلِة  الرتبيِة  الأوىل يف درجِة مراعاتِه يف كتِب  َقْد احترَّل املرتبَة  ومعايرَيه 
الأ�صا�صيِة الُعليا، ومب�صتوى مرتفٍع بلَغ )05.32 %( ، وَقْد جاَءْت معايرُي هذا املحوِر بن�صٍب 
مرتفعٍة ومتو�صطٍة لبع�ِص ال�صفوِف، حيُث جاَء املعياُر )20( لل�صِف الثامِن الأ�صا�صي بن�صبٍة 
مرتفعٍة، وجاَء املعياُر )19( لل�صِف ال�صابِع الأ�صا�صي بن�صبٍة متو�صطٍة، وجاَء املعياران )19( 
بن�صبٍة   )20( و   )19( املعياران  وجاَء  الأ�صا�صي،  التا�صِع  لل�صِف  متو�صطٍة  بن�صبٍة   )20( و 
بع�َص  فاإن  املحوِر،  هذا  ن�صِب  ارتفاِع  ِمْن  الرغِم  وعلى  الأ�صا�صي،  العا�رِض  لل�صِف  متو�صطٍة 
معايرِيِه جاَءْت بن�صٍب متدنيٍة، ويعوُد �صبُب ح�صوِل هذا املحوِر على هذا امل�صتوى املرتفِع، 
اأنرَّ اأهداَف هذا املحوِر جاَءْت متما�صيةً مَع اأهداِف الرتبيِة الإ�صالميِة التي ت�صعَى اإىل تكويِن 
الطلبِة  بع�ِص  لدى  العداِء  مظاهَر  وظهوُر  ال�صِن،  هذا  يف  املتعلمنَي  لدى  اإيجابيٍة  اجتاهاٍت 
واأهميَة  البيئِة،  وال�صلوِك نحَو  والأخالِق  القيِم  لتكويِن  املرحلِة  واعتباِر هذه  بيئِتهم،  جتاَه 
لْت اإليه درا�صة هندي  احلفاِظ على املوارِد البيئيِة، وَقْد اتَفقْت نتائُج هذه الدرا�صة مع ما تو�صّ
)1998( من حيُث اإَنّ الكتَب مل تخُل ِمْن املفاهيِم البيئيِة، ولكَنّها بحاجٍة اىل املزيِد من هذه 

املفاهيِم، وجاَءْت منا�صبةً للفئِة العمريِة.
َقْد  ومعاَيريه  )املوارد(  الأوَل  املحوَر  اأَنّ  ال�صوؤاِل  بهذا  املتعلقُة  النتائُج  اأظَهرْت  كما 
النتيجَة،  ، ولعّل ما يف�رُض هذه   )% بلَغ )15.21  الثانيَة، ومب�صتوى متو�صٍط  احتلرَّ املرتبَة 
الرتبيِة  اأنرَّ  وبخا�صة  البيئيِة،  املوارِد  على  احلفاَظ  يفر�ُص  والأخالقيرَّ   ، الدينيرَّ الواجَب  اأنرَّ 
واجتماعياً من  واأخالقياً ووطنياً  دينياً  وتربِيتهم  املتعلمنَي،  تن�صئِة  اإىل  ت�صعَى  الإ�صالميِة 
خالِل اإك�صاِبهم خرباٍت فرديٍة يف جميِع مراحِل التعليِم لت�صاَعدهم يف َفهِم ذواِتهم، وتطويِر 
فقد  معها،  ويتعاملون  فيها،  يعي�صوَن  التي  وبيئِتهم  جمتمِعهم،  ومع  اأنف�ِصهم  مع  عالقِتهم 
جاَءْت اأغلُب معايرِي هذا املحوِر بن�صٍب متدنيٍة جلميِع ال�صفوِف، با�صتثناِء املعياِر )1( جاَء 
بن�صبٍة متو�صطٍة جلميِع ال�صفوِف واملعياِر )4( لل�صِف ال�صابِع الأ�صا�صي اأي�صاً، ولعّل ال�صَبب 
الإ�صالميِة  الرّتبيِة  مناهِج  يف  الرئي�صِة  العناويِن  ِمْن  كثرياً  اأْن  اإىل  يعوُد  النتائُج  هذِه  يف 
وكتبها للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الردِن تن�صُب حوَل املو�صوعات التي تناولَتْها معايرُي 
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لْت اإليه درا�صُة ال�صخي )2008( يف  هذا املحوِر، وَقْد اتَفقْت نتائُج هذِه الّدرا�صِة مع ما تو�صّ
اأَنّ مفاهيَم الرّتبيِة البيئيِة املت�صمنِة يف ُكتِب الرّتبيِة ال�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة جاَءْت 
بن�صبٍة متدنيٍة، واأَنّ معظَم املفاهيِم الرتبويِة البيئيِة تت�صُل مبجاِل الأخالقياِت البيئيِة حيُث 

جاَءْت بن�صبٍة متو�صطٍة.
كما اأظَهرْت النتائُج املتعلقُة بهذا ال�صوؤاِل اأنرَّ املحوَر ال�صاد�َص )التعاون( ومعاَيريه َقْد 
احتَل املرتبَة الثالثَة، ومب�صتوى متو�صٍط بلَغ )81.15 %( ، وَقّد يعوُد ال�صَبب لهذِه النتيجِة 
اإىل اأنرَّ م�صوؤوليَة حمايِة البيئِة م�صوؤوليةً جماعيةً وفرديةً؛ لأنرَّ البيئَة ُملٌك للجميِع، وحمايتها 
تلَك  يف  التخريِب  اأو  العبِث،  وعدِم  البيئِة،  وموارِد  العامِة،  املرافِق  على  باملحافظِة  يكوُن 
املمتلكاِت ِمْن خالِل التعاوِن، والعمِل التطوعي خلدمِة البيئِة ومواِردها، وَقْد جاَءْت غالبية 
معايرَي هذا املحوِر بن�صٍب متدنيٍة با�صتثناِء املعياِر )18( الذي جاَء بن�صبٍة مرتفعٍة لكتاِب 
الأ�صا�صي،  الثامِن  لل�صِف  متو�صطٍة  بن�صبٍة   )17( املعياُر  وجاَء  الأ�صا�صي،  العا�رِض  ال�صِف 
وجاَء املعياُر )16( بن�صبٍة متو�صطٍة لكتاِب ال�صِف التا�صِع الأ�صا�صي، ويعوُد تديّن ن�صبِة توافِر 
البيئِة  ب�صوِن  اخلا�ِص  التعاوِن  مو�صوِع  على  الُكتِب  تلَك  تركيِز  لعدِم  املحوِر  هذا  معايرِي 
وحمايِتها واملحافظِة عليها مع اأنرَّ الديَن الإ�صالمِي، والرّتبيَة الإ�صالميِة حثرَّا على التعاوِن 

يف جمالِت احلياِة املختلفِة جميعها.
)الت�رضيعاُت واملراقبُة(  التا�صَع:  اأنرَّ املحوَر  اإىل  ال�صوؤاِل  املتعلقِة بهذا  النتائُج  اأ�صاَرْت 
ومعايرَيه َقْد احتلرَّ املرتبَة الرابعَة يف درجِة مراعاِتِه، ومب�صتوى متو�صٍط بلَغ )13.46 %( 
جاَء  حيُث  ال�صفوِف،  لبع�ِص  ومتو�صطٍة  مرتفعٍة  بن�صٍب  املحوِر  هذا  معايرُي  جاَءْت  حيُث   ،
املعياُر )26( بن�صبٍة مرتفعٍة لل�صِف العا�رِض الأ�صا�صي، وجاَء املعياران )25( و )26( بن�صبٍة 
متو�صطٍة لل�صِف التا�صِع الأ�صا�صي، فيما جاَءْت بقيُة معايرِي هذا املحوِر بن�صٍب متدنيٍة جلميِع 
الُكتِب يف �صفوِف املرحلِة  ال�صبُب لتبايِن معاَيري هذا املحوِر تركيُز تلَك  ال�صفوِف، ويعوُد 
الأ�صا�صيِة الُعليا على مو�صوعاٍت تتعلُق بالرقابِة الذاتيِة ِمْن خالِل الن�صو�ِص والتوجيهاِت 
البيئِة  نحَو  الديني  اللتزاِم  اإىل  واجلماعَة  الَفرد،  تدعو  التي  ال�رضيفِة  والأحاديِث  الربانيِة، 

و�صوٍنها وحمايِتها من التلوِث والتخريِب.
احتَلّ  َقْد  )ال�ّصكان( ومعايرَيه  الرابَع  املحوَر  اأنرَّ  ال�صوؤاِل  بهذا  املتعلقُة  النتائُج  وتظهُر 
املحوِر  هذا  معايري  جاَءْت  حيُث   ،  )%  69.07( بلَغ  متدٍن  ومب�صتوى  اخلام�صَة،  املرتبَة 
بن�صٍب مرتفعٍة ومتو�صطٍة لبع�ِص ال�صفوِف، وجاَء املعياُر رقم )13( بن�صبٍة مرتفعٍة لل�صفني 
الأ�صا�صي،  العا�رِض  لل�صِف  متو�صطٍة  بن�صبٍة  نف�صه  املعيار  وجاَء  الأ�صا�صي،  والثامِن  ال�صابِع 
وجاَء املعياُر )12( بن�صبٍة متو�صطٍة لل�صِف العا�رِض الأ�صا�صي، ويعوُد ال�صبُب يف تديّن نتيجِة 
هذا املحوِر اإىل عدِم اإدراِك وا�صعي مناهِج الرتبيِة الإ�صالميِة لأهميِة العالقِة بنَي ال�ّصكاِن 



171

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )16( - تشرين 

والبيئِة خا�صةً، واأنرَّ م�صكالِت البيئِة م�صوؤوليٌة ب�رضيٌة، واأنرَّ م�صدَر التلوِث هو الإن�صاُن، وعليِه 
بال�ّصكاِن  الهتماِم  الإ�صالميِة �رضورة  الرتبيِة  مناهِج  و�صِع  على  القائمون  يدرَك  اأْن  لُبدرَّ 
البيئِة  حلمايِة  الرئي�ُص  امل�صوؤوُل  هو  والإن�صاُن  البيئِة،  لو�صِع  حقيقياً  موؤ�رضاً  ال�ّصكاِن  كوَن 

و�صوِنها من التلوِث.
ت�صرُي النتائُج اإىل اأَنّ املحور اخلام�ص: )القت�صاُد والتنميُة وال�صتهالُك( َقْد ح�صَل على 
املرتبِة ال�صاد�صِة، وبن�صبٍة )34.05 %( ، وهي ن�صبٌة متدنيٌة، حيُث جاَءْت معايرُي هذا املحوِر 
لل�صفني  مرتفعٍة  بن�صبٍة   )14( املعياُر  وجاَء  ال�صفوِف  لبع�ِص  ومتو�صطٍة  مرتفعٍة  بن�صٍب 
الأ�صا�صي،  ال�صابِع  لل�صِف  مرتفعٍة  بن�صبٍة   )15( املعياُر  وجاَء  الأ�صا�صي،  والتا�صِع  الثامِن 
وجاَء املعياُر رقم )14( بن�صبٍة متو�صطٍة لل�صِف التا�صِع الأ�صا�صي، فيما جاَءْت بقيُة معايري 
ا اإىل عدِم اإدراِك وا�صعي  هذا املحوِر بن�صٍب متدنيٍة جلميِع ال�صفوِف، وتعوُد هذِه النتيجُة رمَبّ
مناهِج الرّتبيِة الإ�صالميِة لأهميِة العالقِة بنَي القت�صاِد والبيئِة، وبخا�صة اأن القت�صاد هو 

املمول الرئي�ُص حلمايِة البيئِة و�صوِنها من التلوِث.
باملرتبِة  جاَء  ومعايرَيه  والتكنولوجيا(  )العلُم  الثاين  املحوَر  اأنًّ  اإىل  النتائُج  ت�صرُي 
ال�صابعِة، وبن�صبٍة متدنيٍة بلَغْت )70.01 %( ، حيُث جاَءْت ن�صُب توافِر معايرِي هذا املحوِر 
مرتفعة ومتو�صطة لبع�ِص ال�صفوِف، حيُث جاَء املعياُر )5( لل�صِف التا�صِع الأ�صا�صي بن�صبٍة 
مرتفعٍة، وجاَء املعياُر )5( لل�صِف العا�رِض الأ�صا�صي بن�صبٍة متو�صطٍة، وَقْد يعوُد ال�صبُب يف 
تديّن هذا املحوِر اإىل تركيِز ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن على 
الر�صوِل  ال�صنِن، وغزواِت  وُكتِب  والغيبياٍت  الإ�صالميِة،  العقيدِة  باأ�صوِل  مو�صوعاٍت متعلقٍة 
عليِه ال�صالِة وال�صالِم، والأخالقياِت )كاحُللِم، والعفِة، وطلِب العلِم، وحقوق الأزواِج وغريِها( 
، يف حنِي مِتَّ اإهماُل املو�صوعاِت املتعلقِة بالبيئِة وحمايِتها، ودوُر العلِم والتكنولوجيا يف 

ذلك واإغفالها.
جاء  ومعايرَيه  )الطاقة(  الثالَث  املحوَر  اأَنّ  اإىل  ال�صوؤاِل  بهذا  املتعلقُة  النتائُج  تظهُر 
جميُع  جاَءْت  حيُث  متدنيٌة،  ن�صبٌة  وهي   ،  )%  49.01( بلَغْت  وبن�صبٍة  الثامنِة،  باملرتبِة 
معايرَي هذا املحوِر بن�صٍب متدنيٍة با�صثناء املعياِر )8( جاَء بن�صبٍة مرتفعٍة لل�صِف العا�رِض 
الأ�صا�صي، وجاَء املعياُر )11( بن�صبٍة مرتفعٍة لل�صفني ال�صابِع التا�صِع الأ�صا�صي، ويعوُد ال�صبُب 
ا اإىل عدِم اإدراِك وا�صعي ُكتِب ومناهِج الرّتبيِة الإ�صالميِة  لتديّن ن�صُب معايرَي هذا املحوِر رمبُّ
لأهميِه الطاقِة يف تنامي حركاِت ال�صتثماِر مبختلِف اأنواعها، والتي تعتمُد على ا�صتخداِم 
الو�صائِل لرت�صيِد ال�صتهالِك، و  واإيجاِد  الطاقِة،  الطاقِة، مما ي�صتدعي احلفاَظ على م�صادِر 
ا لعدِم اإدراِك وا�صعي ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة ومناهجها لالآثاِر الناجمِة َعْن ال�صتخداِم  رمبُّ
اخلاطِئ للطاقِة، اأو ما ي�صببُه ِمْن تلوٍث ب�صبِب الثورِة ال�صناعيِة، وم�صكلِة الطاقِة، فجميُعها 



درجُة تضمنِي ُكتِب التربيِة اإلسالميِة للمرحلِة األساسيِة الُعليا في األردِن
أ. عيد إسماعيل أبو غليونللمعاييِر املعاصرِة للتربيِة البيئيِة

172

جَنمْت َعْن ن�صاطاِت غرَي واعيٍة ِمْن الإن�صاِن نحَو بيئتِة، وَقْد اتفَقْت نتائُج هذِه الّدار�صِة مع ما 
لْت اإليِه درا�صُة دعي�ص )2007( وَقْد ك�صَفْت نتائُج الّدار�صِة َعْن تديّن ن�صبِة توافِر املعايرِي  تو�صّ

البيئيِة املعا�رضِة يف ُكتب الّدرا�صاِت الجتماعيِة يف الأردِن.
َقْد  اأنرَّ املحوَر الثامَن: )الثقافُة والإعالُم والتوعيُة( ، ومعايرَيه  اأظَهرْت النتائُج كذلك 
جاَءْت باملرتبِة التا�صعِة والأخريِة، وبن�صبٍة مئويٍة بَلغْت )28.01 %( ، وهي ن�صبٌة متدنيٌة 
الرّتبيِة  ُكتِب  وا�صعي  اإدراِك  عدِم  اإىل  املحوِر  هذا  معايرِي  ن�صِب  لتديّن  ال�صبُب  يعوُد  رمبا 
ُكتِب  ت�صمنِي  وعدَم  وق�صاياها،  البيئِة  خدمِة  يف  الإعالِم  لأهمية  ومناهجها  الإ�صالميِة 
البيئُي  فالوعُي  البيئيِة،  والتوعيِة  البيئي  بالتثقيِف  تتعلُق  مو�صوعاٍت  الإ�صالميِة  الرّتبيِة 

�رضورةً ملحةً ل�صوِن البيئِة، وحمايتها ِمْن الأخطاِر التي تهدُدها.
ُه ل ُبدرَّ ِمْن الجتاِه للرتبيِة لالإ�صهاِم يف حِل هذه  اأنرَّ وملواجهِة م�صكالِت البيئِة يت�صُح 
اإجراِء تعديٍل يف جمالِت  اإيجاَد حلوٍل �صديدٍة للم�صكالِت البيئيِة دوَن  اإذ ل ميكُن  امل�صكلِة، 

التعليِم جميعها، ومراحلِه املختلفِة.
 الجدوُل (3) 

ترتيِب المحاوِر الرئيسِة في ُكتِب الّتربية اإلساميِة للمرحلِة األساسيِة الُعليا في األردِن
للمعاييِر البيئيِة المعاصرِة حسَب نسبِتها.

الن�صبة جمموع التكرارات  املحوررقم املحور
الرتتيباملئوية 

1 32.05%150الخالُق والقيُم وال�صلوُك7

2 21.15% 99املوارُد1

15.813%74التعاوُن6

4 13.46%63الت�رضيعاُت واملراقبُة9

5 7.69%36ال�ّصكاُن4

6 5.34%25القت�صاُد والتنميُة وال�صتهالُك5

1.707%8العلُم والتكنولوجيا2

8 1.49%7الطاقُة3

9  1.28%6الثقافُة والإعالُم والتوعيُة8
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توصياُت الدراسة: 	

لْت اإليها الدرا�صُة يو�صي الباحُث مبا ياأتي:  وِء النتائِج التي تو�صرّ يف �صَ
والإعالُم  والثقافُة  وال�ّصكاُن،  الطاقُة،  الآتية:  البيئيِة  واملعايرِي  املحاوِر  ُمراعاُة 
ُكتِب  وا�صعِي  ِقبِل  ِمْن  والّتكنولوجيا،  والعلُم  وال�صتهالُك،  والّتنميُة  والقت�صاُد  والتوعيُة، 
الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن ومناهجها؛ وذلك لتديّن ن�صبُة توافِر 

املعايرِي يف تلك الُكتِب.
ت�صمنُي الُبعِد البيئي يف ُكتِب الرّتبيِة الإ�صالميِة للمرحلِة الأ�صا�صيِة الُعليا يف الأردِن، 

باإدخاِل معلوماٍت ومفاهيَم بيئيٍة، اأو رْبَط املحتوى بق�صايا بيئيٍة منا�صبٍة.
الُدنيا  الأ�صا�صيِة  للمرحلتني  الإ�صالميِة  الرّتبيِة  ُكتِب  على  مُماثلٍة  ِدرا�صات  اإجراُء 
والثانوية، واملناهِج اجلامعيِة؛ للّتعرِف اإىل مدى ُمراعاِة الُكتِب واملناهِج املذُكورِة للمعايرِي 

املعا�رضِة.
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