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ملخص: 
البيئية  للقيم  الثانوية  املرحلة  اإىل مدى متثل طلبة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
الواردة يف الكتاب وال�سنة ومدى ممار�ستهم لها يف مدار�ص حمافظة اربد.ا�ستخدم الباحثان 
املنهج الو�سفي يف هذه الدرا�سة، وتكونت عينة الدرا�سة من )622( طالباً وطالبةً، اختريوا 
بالطريقة الع�سوائية العنقودية من جمتمع الدرا�سة الكلي، منهم )302( وطالبان، و )320( 
للقيم  الطلبة  لقيا�ص درجة ممار�سة  ا�ستبانة خا�سة  الباحثان  اأعد  البيانات  طالبةً.وجلمع 
البيئية الواردة يف الكتاب وال�سنة.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن قيم ال�ستفادة هي الأكرث 
ممار�سة بني القيم البيئية من منظور اإ�سالمي لدى عينة الدرا�سة من اجلن�سني، وجاءت قيم 
املحافظة يف املرتبة الثانية، فيما كانت القيم اجلمالية هي الأقل انت�ساراً وممار�سة لدى 
عينة الدرا�سة.وب�سكل عام بينت النتائج اأن درجة ممار�سة القيم البيئية لدى طلبة املرحلة 
النتائج،  �سوء  يف  التو�سيات  من  العديد  اإىل  الدرا�سة  متو�سطة.وخل�ست  كانت  الثانوية 
واكت�ساب  البيئية،  القيم  غر�ص  يف  والال�سفية  ال�سفية  الأن�سطة  على  التاأكيد  اأهمها  كان 
املهارات البيئية من قبل الطلبة، وعدم العتماد على املنهاج الدرا�سي العادي، بالإ�سافة 
اإىل �رصورة ربط املفاهيم البيئية الواردة يف الكتاب وال�سنة باملواقف ال�سلوكية يف الكتب 
املدر�سية، وبخا�سة يف املجالت ذات ن�سب املمار�سة املتدنية، واإجراء درا�سات حتليلية عن 
املمار�سات البيئية ال�سلبية الواردة يف الكتاب وال�سنة، ودرا�سات توازن بني القيم البيئية يف 

املجتمعات املعا�رصة والقيم البيئية الواردة يف الكتاب وال�سنة.
الكلمات املفتاحية: البيئة، القيم البيئية من منظور اإ�سالمي، ممار�سة القيم، املرحلة 

الثانوية
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Abstract: 
The purpose of this study was to identify the degree of school students 

practice for values within Irbid county and the practicing degree students.The 
study sample consisted of (622) male and female students who were selected 
randomly from the cluster total population of the study, of whom (302) students, 
and (320) students.The results indicated that the values   of exploitation were 
the most diffused among the whole study sample.Moreover, the conservative 
values placed second, while the adoption as well as beliefs placed third.The 
aesthetic values, however, were the least prevalent practice among the study 
sample.Overall, the results showed that the degree of environmental values   
of high school students in general were moderate.Based on the study results 
and findings, the researcher provided several recommendations, the most 
important of which were taking class activities as well as extracurricular 
activities into account.In addtion, correlate the most important cncepts from 
the Holy Quran and the Prophetic tradditions with behavioral situations in 
addition to the curriculum.

Keywords: environment, environmental values   of the Islamic perspective, 
the practice of values, the secondary
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مقدمة: 
والإن�سان  العنا�رص،  من  عدد  من  تتكون  متما�سكة  متكاملة  وحدة  الأر�ص  بيئة  تعّد 
هوالعن�رص الأهم بينها، بل اإنه خليفة اهلل يف الأر�ص ومكلف بعمارتها، قال تعاىل: {ُهَو 
اأَن�َساأَُكْم ِمَن االأَْر�ِس َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَهاْْ} )هود: 61( ، خلقه اهلل تعاىل يف اأح�سن تقومي وخلق 
معه الكون واحلياة ب�سكل موزون، و�سري ذلك الكون بنظام دقيق متوازن، تتكامل عنا�رصه 

وتتوافق ويكمل اإحداها الآخر يف �سورة رائعة متنا�سقة )ن�سري، 1996( .
وقد اأمر اهلل تعاىل الإن�سان يف كثري من الآيات القراآنية باحلفاظ على البيئة بكل ما 
فيها من نعم، ودعاه اإىل عدم الإ�رصاف فيها، وعدم العبث يف مواردها، قال تعاىل: {َوالَ 

ِمِننَي} )الأعراف: 85( . وؤْ لَِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ َلرُّكْم اإِن ُكنُتم ُمرّ ُتْف�ِسُدواْ يِف االأَْر�ِس َبْعَد اإِ�سْ
مبا  حوله،  البيئية  الظروف  مع  التكيف  جاهداً  يحاول  والإن�سان  اخلليقة  بدء  ومنذ 
اأودعه اهلل فيه من قدرات عقلية وج�سدية توؤهله لأن يكون م�سوؤولً وقادراً على اإدارة التغيري، 
ونظرا للتطور الذي ح�سل يف خمتلف جمالت احلياة، وبخا�سة املجال العلمي، وذلك خالل 
الإن�سان،  فيها  يعي�ص  التي  البيئة  على  اأثاره  وامتدت  ذلك  انعك�ص  فقد  املا�سية  ال�سنوات 
واأحدث تغيريات هائلة فيها، تابعها الإن�سان وما زال يحاول التكيف معها )ن�سري، 1996( .

يف  الفاعلة  امل�ساركة  اجلميع  على  ت�ستوجب  العامل  يف  البيئية  امل�سكالت  تفاقم  اإن 
الهواء، وتلوث  البيئية على امل�ستوى املادي )تلوث  مواجهتها، �سواء كانت تلك امل�سكالت 
وتلوث  الرتبة،  وتلوث  ال�سو�سائي،  والتلوث  النووي،  والتلوث  الإ�سعاعي،  والتلوث  املاء، 
وتلوث  �سيا�سي،  وتلوث  ثقايف،  وتلوث  خلقي،  )تلوث  معنوية  م�سكالت  اأو  الغذاء....الخ( 
املعنوي(  )التلوث  الثاين  النمط  من  البيئية  امل�سكالت  اأن  به  امل�سلم  ومن  اجتماعي....الخ( 
تعّد الأ�سا�ص والأخطر على البيئة من غريها، فاملتاأمل يف امل�سكالت البيئية ي�ستنتج اأنها 
املتعلقة بطريقة  البيئية  القيم  اأزمة قيم و�سلوكيات ناجتة عن غياب  ل تخرج عن كونها 

معاملة الإن�سان للبيئة )مزاهره، 2010( .
وللحد من امل�سكالت البيئية نظمت يف ال�سنوات الأخرية اتفاقيات وموؤمترات �سن فيها 
قوانني وت�رصيعات دولياً و اإقليمياً، بدءاً من موؤمتر )البيئة والإن�سان( يف ال�سويد 1972 اإىل 
)قمة الأر�ص( يف جنوب اأفريقيا 2002.كذلك على ال�سعيد العربي من موؤمتر اخلرطوم عام 
1972، وانتهاء بالجتماع اخلام�ص ع�رص للجنة برامج الرتبية البيئية والتوعية والإعالم 

البيئي، يف القاهرة عام 2002 )حالوة، 2006( .
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مبا  مل�سادرها  الإن�سان  ا�ستغالل  وتنظيم  البيئة،  حماية  على  املوؤمترات  هذه  اأكدت 
القوانني  تلك  اأن  درجة.اإل  اأق�سى  اإىل  مواردها  دميومة  وي�سمن  �سالمتها،  على  يحافظ 
باأهمية  الواعي  املواطن  غياب  ظل  يف  البيئة  حلماية  كافية  وحدها  تكن  مل  والت�رصيعات 
حماية البيئة، لذلك اجتهت الأنظار نحو الرتبية باعتبارها الأداة الأهم يف تن�سئة الأجيال و 
اإعدادها اإعداداً تربوياً يتفق والقيم الدينية الأ�سيلة، ولدورها الفعال يف تغيري اأمناط �سلوك 
الإن�سان جلعله �سلوكا اإيجابياً، ولإيجاد اأفراٍد متوافقني مع بيئتهم، وعلى قدر منا�سب من 
الثقافة البيئية، لذا فالرتبية تعني التعرف اإىل حاجات وم�سكالت املجتمع واإيجاد حلول 

لها )مزاهره، 2010( .
للبيئة،  الأفراد  فهم  اإىل  الفتقار  عن  ناجتة  �سلوكية  ظاهرة  البيئية  امل�سكالت  تعّد 
ول يتم فهم الفرد للبيئة ووعيه باأهمية املحافظة عليها اإل برتبيته على احرتام الطبيعة 
واملحافظة عليها، وتنمية �سلوكياته الإيجابية نحو احلفاظ على املحيط احليوي، وحت�سني 

نوعية احلياة عامة )مزاهره، 2010( .
اإىل حد كبري  اأدخلها الإن�سان على النظم البيئية جتاوزت  اإن التغيريات الكبرية التي 
الفطرة التي خلق اهلل تعاىل عليها هذه الأر�ص، فلم تعد قادرة على ا�ستيعاب تلك التغيريات، 
مما اأدى اإىل خلل خطري يف مكوناتها ووظائفها، وعلى الرغم من ا�ستعداد الإن�سان لإ�سالح 
والإ�رصار  التدمري  م�ستوى  لأن  اجلدوى،  عدمية  تبدو  لالإ�سالح  م�ساعيه  فاإن  اأف�سده،  ما 
اأكرب بكثري من اجلهود املبذولة لالإ�سالح، هذا اإن مل يكن ال�ستعداد لالإ�سالح على م�ستوى 
واملحافظة  البيئة  حماية  اأمر  ي�سبح  يوم  بعد  الأفعال.ويوماً  م�ستوى  على  ولي�ص  النوايا، 
اأن الإن�سان م�رٌص على متاديه يف  ال�ساغل، ذلك  عليها بالن�سبة للدول واملجتمعات �سغلها 
اعتداءاته على م�سادر البيئة، و�سوء ا�ستغالله ملواردها، واإهداره لكميات هائلة من املياه، 

وتلويثه للهواء من حوله )�سمارة واخل�سي، 2009( .
وعلى الرغم من تزايد اجلهود املبذولة للحفاظ على البيئة من خالل اللجان واملوؤ�س�سات 
واملوؤمترات، فاإن الدول ما زالت تتعامل مع البيئة بنظرة اأنانية، وخري دليل على ذلك، عدم 
والتقدم  1997م،  عام  بنيويورك  انعقدت  التي  الثانية  الأر�ص  قمة  اأهداف  كامل  حتقق 
انعقدت  التي  الأوىل  الأر�ص  قمة  عن  انبثقت  التي  الثالث  التفاقيات  اأقرته  الذي  البطيء 
بريو دي جانريو يف الربازيل عام 1992م.هذه النظرة الأنانية من قبل الدول املعا�رصة 
هي التي تقف معوقاً اأمام جناح املحاولت امل�ستمرة حلماية البيئة )رمال، 1991؛ �سمارة 

واخل�سي، 2009( .
يف  وذلك  حقيقية،  وعملية  فكرية  معاناة  والإ�سالمية  العربية  املجتمعات  وتعي�ص 
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اأن ت�ستعني ببناء تربوي متميز، ي�ستمد  اإذ ل بد  �سبيل تاأكيد هويتها الثقافية واحل�سارية 
اأهدافه من قيم حقيقية اأ�سيلة غري منغلقة على ذاتها، اإذ اإن النغالق يوؤدي بها اإىل احلرمان 
الوقت ذاته فهي غري’ منفلتة من ثوابتها  الع�رص وو�سائله ومقوماته، ويف  اإمكانيات  من 
التي حتفظ كيانها وكيان جمتمعها.من اأجل ذلك تاأتي اأهمية اإعادة القيم الإ�سالمية ب�سكل 
اأن هذه  تلك املجتمعات.اإل  الرتبوي يف  العمل  ال�سحيح، وتلك هي مهمة  اإىل مكانها  عام 
جانب  اإىل  احل�سارية،  وهويتها  ذاتها  تاأكيد  جمال  يف  ذاتياً  ق�سوراً  تعاين  املجتمعات 
معاناتها من الق�سور يف امتالك الو�سائل احل�سارية املادية، ويرد ذلك يف جزء كبري منه 
اإىل اخللل يف البناء القيمي الذي يعرب عن اختالل يف اأهداف الرتبية واإطارها الفكري )اأبو 

العينني، 1988( .
لي�ص  الإ�سالمي  العربي  واملجتمع  الع�رص،  جمتمعات  جتتاح  امل�سكالت  من  فكثري 
اأموره الفكرية والعلمية والرتبوية، وبخا�سة يف  ببعيد عن ذلك، واأمامه الفر�سة ملراجعة 
جمال القيم، اإذ تعّد القيم العن�رص الفاعل يف حياة املجتمعات ال�سالمية وبالتايل العن�رص 

الأ�سا�سي لرتبيتها )اأبو العينني، 1988( .
اإن الع�رص احلايل يعّد ع�رص العلم والتقنية، فقد �سيطرت عليه العلوم البحتة والعلوم 
به، فقد ترك ب�سماته على  الطبيعي املحيط  بالعامل  الإن�سان  تاأثر  اإىل  اأدى  الطبيعية، مما 
وت�ساعد  واملحيطات،  البحار  واأعماق  الغابات  ويف  الهواء  ذلك  يف  مبا  الأر�سية  الكرة 
ال�رصاع بني الإن�سان والبيئة لدرجة تكاد تهدد م�سري الكائنات احلية على وجه الأر�ص، 
ونحن كم�سلمني ينبغي علينا اأن نقدم احللول التي و�سعها ديننا احلنيف املتمثلة بالأ�س�ص 
واملبادئ والقيم املنبثقة من كتاب اهلل وال�سنة النبوية املطهرة، ومع هذا فاإن القيم املتعلقة 
اأ�سولها _ يف جمموعة كبرية  ت�ستمد  زالت  ما  الإ�سالمية  الأمة  ببيئته يف  الإن�سان  ب�سلة 
الإ�سالمية مبرجعيها  الأ�سول  ا�ستمدادها من  الأجنبية بدل من  الثقافة والقيم  منها_ من 

العظيمني القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة )رمال، 1991؛ الزعبي، 2001( .
من هنا تتجلى عظمة الدين الإ�سالمي احلنيف فقد جاء منذ اأكرث من اأربعة ع�رص قرناً 
يف  الإن�سان  حق  وبيان  التلوث،  من  ووقايتها  البيئة  على  للحفاظ  متكامل  �سامل  مبنهج 
َ َكاَن ًبُكْم َرًحيماً}  بيئة �سحية �سليمة منا�سبة، قال تعاىل: {َوالَ َتْقُتلُواْ اأَنُف�َسُكْم اإًَنرّ اهللرّ
َثَنا  )الن�ساء: 29( كذلك قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلث على نظافة البيئة: َحدَّ
َثَنا َخاِلُد ْبُن اإِْلَيا�َص، َوُيَقاُل اْبُن اإَِيا�ٍص،  َثَنا اأَُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ َقاَل: َحدَّ اٍر َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َب�سَّ مَّ حُمَ
يَِّب،  َ َطيٌِّب ُيِحبُّ الطَّ اَن، َقاَل: �َسِمْعُت �َسِعيَد ْبَن امُل�َسيِِّب، َيُقوُل: »اإِنَّ اهللَّ اِلِح ْبِن اأَِبي َح�سَّ َعْن �سَ
ُفوا- اأَُراُه َقاَل- اأَْفِنَيَتُكْم َوَل  َظاَفَة، َكِرمٌي ُيِحبُّ الَكَرَم، َجَواٌد ُيِحبُّ اجُلوَد، َفَنظِّ َنِظيٌف ُيِحبُّ النَّ
َثِنيِه َعاِمُر ْبُن �َسْعِد ْبِن اأَِبي  َهاِجِر ْبِن ِم�ْسَماٍر، َفَقاَل: َحدَّ ُهوا ِبالَيُهوِد« َقاَل: َفَذَكْرُت َذِلَك مِلُ َت�َسبَّ
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ُفوا اأَْفِنَيَتُكْم«.اأخرجه  ُه َقاَل: »َنظِّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم ِمْثَلُه، اإِلَّ اأَنَّ لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ ا�ٍص، َعْن اأَِبيِه، َعِن النَّ َوقَّ
ف. عَّ الرتمذي )ج5�ص111( وقال: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َوَخاِلُد ْبُن اإِْلَيا�َص ُي�سَ

مفهوم البيئة من منظور إسالمي: 
مل يرد م�سطلح البيئة، كما هو متعارف عليه يف الع�رص احلايل، يف كتاب اهلل ول يف 
�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، ذلك اأن القراآن وحي اإلهي، يوثق عالقة املخلوق بخالقه 
باأ�سمى الأهداف واأعلى الغايات، ويهديه لإخال�ص العبودية لربه، وبالتايل فالبيئة و�سيلة 
يف  اأهميتها  اأن  اإل  ذلك،  لتحقيق  واحدة  منظومة  يف  الو�سائل  باقي  مع  تتكاتف  جزئية، 
وت�رصيعاتها  واأحكامها  وعنا�رصها  فم�سامينها  الأخرى،  اجلزئيات  اأهمية  فاقت  الإ�سالم 
الكرمي  القراآن  يف  الكونية  العلوم  اآيات  بلغت  حيث  ال�رصعية،  الن�سو�ص  يف  بقوة  حا�رصة 
750 اآية كرمية، ت�سف عجائب هذا الكون ومنافعه، وقد وردت يف القراآن الكرمي اأكرث من 
الفقه  اأحكام  اإىل  اأكرث من توجهها  اإليها  الإلهية توجهت  العناية  اإن  ال�رصعية، بل  الأحكام 

)فا�سلي، 2009( .
فاملعنى اللغوي للبيئة باعتبارها مكاناً للعي�ص ميكن اأن ي�ستدل عليه من خالل الآيات 
اأُ ِمْنَها  َنرّا ِلُيو�ُسَف يِف ااْلأَْر�ِس َيَتَبَورّ الآتية: قال تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز: {َوَكَذِلَك َمَكرّ
.و  امْلُْح�ِسِننَي} )يو�سف: 56(  اأَْجَر  يُع  ُن�سِ َواَل  َن�َساُء  َمْن  ِبَرْحَمِتَنا  يُب  ُن�سِ َي�َساُء  َحْيُث 
ِري ِمْن  َنرِّة ُغَرًفا جَتْ َئَنرُّهْم ِمَن اجْلَ اِت َلُنَبِورّ احِلَ كذلك قوله تعاىل {َواَلرِّذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا ال�َسرّ

ِتَها ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهاج ِنْعَم اأَْجرُ اْلَعاِمِلنَي} )العنكبوت: 58( . حَتْ
البيئة يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:  النبوية ال�رصيفة، فقد ورد معنى  ال�سنة  اأما يف 
ُ َعْنُه، َقاَل:  َي اهللَّ َثَنا �َسِعيُد ْبُن ُعَبْيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن َرِبيَعَة، َعِن امُلِغرَيِة َر�سِ َثَنا اأَُبو ُنَعْيٍم، َحدَّ َحدَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل: »اإِنَّ َكِذبًا َعَليَّ َلْي�َص َكَكِذٍب َعَلى اأََحٍد، َمْن َكَذَب َعَليَّ  ِبيَّ �سَ �َسِمْعُت النَّ
اِر«اأخرجه البخاري ج2�ص80، كما اأخرجه م�سلم ج1�ص10. اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ دًا، َفْلَيَتَبوَّ ُمَتَعمِّ

وعرف بع�سهم البيئة يف الإ�سالم باأنها: » الو�سط الذي يحيط بالإن�سان من خملوقات 
اهلل، فالبيئة املق�سودة بحماية الت�رصيع الإ�سالمي ت�سمل البيئة الطبيعية، والبيئة البيولوجية 

والبيئة الإن�سانية« )اأحمد، 2005( .
وقد اأ�سار ال�سعيدي )2007، 103( ، اإىل اأن البيئة يف الت�سور الإمياين تعني: » جملة 
اأر�ص و�سماء، وما بينهما من كائنات حية وغري حية،  الأ�سياء التي حتيط بالإن�سان، من 
ومن عوامل وموؤثرات خمتلفة، بل ت�سل لأعمق من ذلك، فتنظر يف النف�ص الب�رصية لت�سبطها 
وتهذبها، وبالتايل فهي ل تقف بالإن�سان عند حدود املاديات، واإمنا جتعلها و�سيلة لبلوغ 
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الهدف الأ�سمى واملق�سد الأنبل، وهو تزكية النف�ص وتطهريها، واإعادة �سياغتها على نحو 
خال من العقد والنف�سامات«.

كما بني فا�سلي )2009، 29( اأن البيئة: » تتمثل يف الأر�ص وما ت�سمه من مكونات 
غري حية على الأر�ص من ه�ساب و�سهول ووديان، و�سخور ومعادن وتربة وموارد مائية، 
ومكونات حية متمثلة بالنباتات واحليوانات وكل ما يحيط بالأر�ص من غالف جوي ي�سم 
العنا�رص الأ�سا�سية الالزمة لوجود احلياة على �سطح الأر�ص«، وقد ورد ذكر البيئة متمثلة 

بالأر�ص، ومن عليها وما حولها يف 199 اآية كرمية يف القراآن الكرمي.
التعريفات  وباقي  الإ�سالم،  يف  البيئة  مفهوم  بني  ب�سيطة  مقارنة  خالل  ومن 
على  بحت،  مادي  منظور  من  البيئة  اإىل  تنظر  الأخرية  هذه  فاإن  الأخرى،  ال�سطالحية 
اعتبارها ر�سيدا للموارد وو�سيلة لإ�سباع حاجات الفرد، ودون التعر�ص لأ�ساليب التعامل 
اجلمايل  البعد  واإهمال  التفاعل،  هذا  التي حتكم  الكونية  ال�سنن  عن  معها، ومبعزل  الر�سيد 
نظرة  اأن  حني  يف  وحمايتها،  البيئة  على  املحافظة  جوانب  اإهمال  اإىل  بالإ�سافة  للبيئة، 
والوجود،  احلياة  الإن�سان  يقا�سم  �رصيكاً  باعتبارها  واأ�سمل،  اأعمق  تبدو  للبيئة  الإ�سالم 
وم�سريه يف الآخرة متوقف على ح�سن تعامله مع مكوناتها، �سواء اأكانت تلك البيئة مادية 

اأم معنوية )اأحمد، 2005؛ فا�سلي، 2009( .

مشكلة الدراسة: 
حد  على  منها  والنامية  املتقدمة  الدول  جميع  اهتمام  تنال  البيئة  ق�سايا  اأ�سبحت 
الإن�سان و�سعادته  �سواء، نظراً ملا لها من تاأثري مبا�رص على الأحياء عامة، وعلى و�سحة 
خا�سة.ويف ظل انت�سار ال�سناعات احلديثة وامل�سانع يف جميع اأنحاء العامل اأ�سبح التلوث 
مبناأى  دول  اأو  اأ�سخا�ص  هناك  يعد  ومل  والبحرية،  الربية  احلياة  اأنواع  جميع  يهدد  خطراً 
من ذلك، ومن املوؤ�سف اأن كثرياً من اأفراد املجتمع الإن�ساين مل يدرك خطورة هذه الكارثة 
معطيات  مع  تتالزم  البيئة  ق�سايا  اأ�سبحت  الأر�سي.ولهذا  الكوكب  اأ�سابت  التي  البيئية 
البيئي.ولكن  والو�سع  تتالءم  اأ�س�ص  اإىل  ت�ستند  اأن  بّد  ل  تنمية  اأي  لأن  امل�ستدامة،  التنمية 
اهتمام  و�سعف  البيئي  الوعي  لقلة  نظراً  عديدة،  بيئية  م�سكالت  من  يعاين  العربي  الواقع 
الدول العربية يف جمال معاجلة ق�سايا التلوث البيئي، وهذا الواقع البيئي العربي يجب اأن 
يعالج واأن ينظر اإليه بعني الإ�سالح لأن ق�سايا البيئة عندما تتفاقم تزيد كلفة الإ�سالح و 

تتحمل الأجيال القادمة م�سكالت قد ي�سعب حلها اأو تالفيها.
البيئية  الق�سايا  يف  الطلبة  اهتمام  اأن  الباحثان  �سعر  امليدانية،  اخلربة  خالل  ومن 
اإن تكاتف اجلهود  ما زال متوا�سعاً، وبحاجة اإىل مزيد من العناية والرعاية والتثقيف، و 
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وفق منظومة واحدة ي�ساعد على احلماية البيئية، كما ي�ساعد على خلق الظروف املالئمة 
ورفع وترية الهتمام بالبيئة لدى الطلبة، اإذ اأكدت العديد من الدرا�سات )عبداحلليم، 2006؛ 
واأكدت على �رصورة عدم  الطلبة،  البيئية لدى  اللتزام بالقيم  ، �سعف  املرزوقي، 2008( 
يرافق  اأن  من  بد  ل  بل  فح�سب  البيئية  القيم  لتنمية  فقط  الدرا�سية  املناهج  على  العتماد 
ذلك برامج اأخرى واأن�سطة �سفية ول �سفية، كما بينت نتائج كثري من الدرا�سات التحليلية 
)رمال، 1991؛ اأحمد، 1996؛ اآل خليفة، 2004؛ �سمارة واخل�سي، 2009( التي بحثت يف 
دور  واأن  الإن�سان،  طبيعة  يف  مركوزة  البيئية  القيم  اأن  اإ�سالمى،  منظور  من  البيئية  القيم 
الرتبية الإ�سالمية يف تنميتها يتم من خالل تنمية الأ�سا�ص العقدي بطرق متنوعه تتنا�سب 

مع نوع تلك القيم.
لذلك جاءت هذه الدرا�سة لتتناول مو�سوع القيم البيئية من منظور اإ�سالمي، والك�سف 
عن درجة متثل طلبة املدار�ص يف حمافظة اربد لها و�سبل تطويرها من وجهة نظر املعلمني، 

وذلك من خالل الجابة عن ال�سوؤال التايل: 

ما درجة ممار�سة القيم البيئية من منظور ا�سلمي لدى طلبة املدار�س 
يف حمافظة اربد من وجهة نظرهم؟ 

أهمية الدراسة: 
تعاين الأر�ص يف هذا الوقت من كرثة الإف�ساد البيئي والتلوث الإ�سعاعي الذي يحيط 
بها، بالإ�سافة اإىل ال�سلوكيات العبثية الالم�سوؤولة التي مار�سها الإن�سان وما زال ميار�سها 

على ظهر هذا الكوكب، فكل ذلك من �ساأنه الق�ساء عليه، لول لطف اهلل وحكمته وعنايته.
البيئة،  وبالرغم من وجود جمعيات ومنظمات واأجهزة عاملية مهمتها احلفاظ على 
ومع وجود العدد الهائل من اخلرباء واملهتمني مبو�سوع البيئة، فاإن �سيئاً مل يتغري، وكاأن 
البيئة التي يتحدث عنها هوؤلء اخلرباء وتلك اجلمعيات تخ�ص كوكباً غري كوكبنا، ذلك اأن 
م�ستمرة،  والتبديد  والهدر  ال�ستنزاف  بازدياد، وعمليات  العامل  م�ستوى  التلوث على  ن�سبة 
كما اأن اإحراق الغابات وال�سيد اجلائر وعمليات الت�سحر والغازات املنبعثة من امل�سانع، 
والنفايات الكيماوية والنووية، ل زالت يف تزايد، وكذلك م�سكالت طبقة الأوزون وارتفاع 

حرارة الأر�ص، وتلوث املحيطات، وم�سكلة الطاقة....اإلخ
يتفق  اخلرباء من حلول  اإليه  تو�سل  وما  والأبحاث،  اجلمعيات  تلك  به  ما جاءت  اإن 
خلقت  ما  يف  املوارد  ا�ستخدام  �رصورة  من  قرناً  ع�رص  اأربعة  قبل  الإ�سالم  به  جاء  ما  مع 
الت�سحر  ومكافحة  اخل�رصاء  امل�ساحات  وزيادة  والنظافة  الطهارة  على  حر�ص  من  له، 
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وعدم الإ�رصاف يف املاء والطعام والرفق بالرثوة احليوانية، ذلك اأن املنهج الإ�سالمي يف 
ا�ستمرارية  تكفل  وقائية وعالجية  و�سيا�سات  ومبادئ  قيم  يت�سمن  البيئة  على  املحافظة 

وجود بيئة �سحية متوازنة.

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي: 
التعرف اإىل القيم البيئية الإ�سالمية الواردة يف الكتاب وال�سنة.. 1
التعرف اإىل مدى عناية الرتبية الإ�سالمية بالبيئة.. 2
التعرف اإىل مدى متثل الطلبة للقيم البيئية الإ�سالمية ومدى ممار�ستهم لها.. 3
التعرف اإىل �سبل تطوير القيم البيئية الإ�سالمية لدى الطلبة.. 4

حدود الدراسة وحمدداتها: 

تتمثل حدود الدرا�سة فيما ياأتي: 
الدرا�سي . 1 للعام  اإربد  يف  الثانوي  التعليم  مرحلة  بطلبة  الدرا�سة  جمتمع  يتمثل 

2011/ 2012 م.
كما يتحدد تعميم النتائج باأداة الدرا�سة التي �سّممت من قبل الباحثني.. 2
التكيف . 3 و  وال�ستفادة،  )املحافظة،  وهي:  فقط،  رئي�سة  بيئية  قيم  اأربع  قي�ست 

والعتقاد، والقيم اجلمالية( .
احلدود املكانية وهي املدار�ص الثانوية يف حمافظة اربد/ الأردن.. 4

املفاهيم اإلجرائية للدراسة: 

ا�ستملت الدرا�سة على امل�سطلحات االآتية: 
من  ♦ املنبثقة  املعيارية  الأحكام  جمموعة  اإ�سلمي:  منظور  من  البيئية  القيم 

الأ�سول الإ�سالمية والتي تكون مبثابة موجهات ل�سلوك الإن�سان جتاه البيئة، ومتكنه من 
الدرا�سة ُح�رصت يف  الإ�سالمية يف هذه  البيئية  الأر�ص.والقيم  حتقيق وظيفة اخلالفة يف 

الأق�سام الآتية: 
قيم املحافظة: وتخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو املحافظة على مكونات البــيئة  -

وتتمثل يف اإجابة الطالب على الفقرات من )1- 15( .
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قيم ال�ستفادة: هي تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو ال�ستغالل  -
اجليد ملكونات البيئة وتتمثل يف اإجابة الطالب على الفقرات من )16- 30( .

نحو  - الأفراد  �سلوك  بتوجيه  تخت�ص  التي  القيم  تلك  هي  والعتقاد:  التكيف  قيم 
اإجابة الطالب  التكيف مع بيئتهم، ونحو ت�سحيح معتقداتهم ال�سلبية جتاهها، وتتمثل يف 

على الفقرات من )31- 45( .
التذوق  - نحو  الإن�سان  �سلوك  بتوجيه  تخت�ص  التي  القيم  تلك  وهى  جمالية:  قيم 

اجلمايل ملكونات البيئة، وتتمثل يف اإجابة الطالب على الفقرات من )46- 60( .
عليها  ♦ يح�سل  التي  الكلية  العالمة  يف  وتتمثل  البيئية:  القيم  ممار�سة  درجة 

امل�ستجيب على اأداة الدرا�سة.

الدراسات السابقة: 
اأجريت كثري من الدرا�سات حول القيم البيئية ب�سكل عام، ولكن الدرا�سات التي تناولت 
بها  قام  التي  الدرا�سة  الدرا�سات  هذه  ومن  قليلة،  كانت  ا�سالمي  منظور  من  البيئية  القيم 
رمال )1991( ، فقد �سعت اإىل الك�سف عن القيم البيئية يف الإ�سالم، ودور الرتبية الإ�سالمية 
يف تنميتها لدى الإن�سان امل�سلم من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: ما القيم البيئية يف 
الإ�سالم؟ وما دور البيئة الإ�سالمية يف تنميتها لدى الإن�سان امل�سلم من اأجل تر�سيد �سلوكه 
البيئي وحت�سني تفاعله مع بيئته؟ كما هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستخال�ص القيم الإ�سالمية التي 
تنظم عالقة الإن�سان بالبيئة وتعمل على تهذيبها، واإبراز قيم الإ�سالم التي توجب حماية 
البيئة و�سيانتها من التلوث وال�ستخدامات ال�سيئة ملواردها، بالإ�سافة اإىل الك�سف عن دور 
الدرا�سة  الباحثة يف هذه  ا�ستخدمت  الإ�سالمية،  البيئية  القيم  الإ�سالمية يف تنمية  الرتبية 
الت�سورات  اأن  اإىل  وتو�سلت  املقارن،  واملنهج  الو�سفي  واملنهج  الكيفي  التحليلي  املنهج 
املعا�رصة الأ�سا�سية للرتبية البيئية تتفق مع الت�سورات الإ�سالمية الأ�سا�سية للرتبية البيئية 
يف كثري من التف�سيالت والفروع وتختلف معها يف الأ�سول والقواعد املنبثقة منها، مما اأثر 
على درجة تقبلها وتطبيقها لدى الأفراد واجلماعات، كما اأن عالقة الإن�سان بالبيئة لي�ست 
عالقة عداوة و�رصاع، بل عالقة �سداقة وتعاي�ص ووفاق، وترى الباحثة اأن القيم البيئية يف 
ال�ستفادة، وقيم  اأق�سام رئي�سة هي: قيم املحافظة، وقيم  اأربعة  الإ�سالم تكاد تنح�رص يف 
التكيف والعتقاد، والقيم اجلمالية.كما تبني من نتائج هذه الدرا�سة اأن القيم البيئية مركزة 
الأ�سا�ص  تنمية  يتم من خالل  تنميتها  الإ�سالمية يف  الرتبية  واأن دور  الإن�سان  يف طبيعة 

العقدي، والب�سرية البيئية، عرب و�سائط ثقافية متعددة.
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وكذلك درا�سة الهندي )1998( التي هدفت اإىل التعرف اإىل املفاهيم البيئية يف كتب 
الرتبية الإ�سالمية باملرحلة الثانوية يف �سلطنة عمان، ولتحقيق هذا الهدف، اأعدت قائمة 
حتليل ت�سمنت عدداً من املفاهيم البيئية، حلل يف �سوئها كتاب الرتبية الإ�سالمية بال�سف 
الأول الثانوي من اأجل معرفة املفاهيم البيئية املت�سمنة، واأ�سفرت الدرا�سة عن اأن )158( 
ب�سكل �سمني  البيئية  املفاهيم  من  عدد  فيها  ورد  املقرر  بالكتاب  فقرة   )980( فقرة من 
بن�سبة )16.12%( واأن هناك فرقا دالً اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة )0.02( بني تكرارات 

املفاهيم يف كل وحدة من وحدات الكتاب.
اأما درا�سة اآل خليفة )2004( فقد هدفت اإىل البحث يف منهجية الرتبية البيئية يف 
الإ�سالم كما و�سحها القراآن الكرمي، وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي التحليلي، ل�ستنباط 
تربويًا،  وتوظيفها  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  من  الإ�سالم  يف  البيئية  الرتبية  مبادئ 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ما يعانيه املجتمع الإ�سالمي من م�سكالت بيئية يعود لعدم تطبيق 
النظام البيئي الذي و�سعته ال�رصيعة الإ�سالمية، واأن منهجية الرتبية البيئية الإ�سالمية مل 
تهمل اأي عن�رص من عنا�رص البيئة، فهي حتر�ص على توثيق العالقة بني الإن�سان والبيئة 
والتقومي،  الإ�رصاف،  وعدم  العتدال،  اإىل  تدعو  الإ�سالمية  الرتبية  منهجية  واأن  الطبيعية، 

والإ�سالح، وعدم الإف�ساد.
التي بحثت يف ا�ستخدام البيئة من منظور اقت�سادي   ، حطاب )2004(  ويف درا�سة 
اإ�سالمي، وتهدف اإىل بيان نظرة الإ�سالم اإىل ا�ستخدامات البيئة واآثارها على الإن�سان واحلياة 
والأر�ص، ومن خالل ت�سليط ال�سوء على حجم اخلطر والهدر وال�ستنزاف الذي تتعر�ص له 
الكرة الأر�سية، وحجم اخلطر الذي يحيط بالب�رصية نتيجة الف�ساد وال�ستخدامات العبثية، 
ال�ستخدامات  ب�سبب  كبرية  وتهديدات  ملخاطر  تتعر�ص  اليوم  عامل  يف  البيئة  اأن  تبني 
الإ�سالمي  املنهج  اإتباع  يف  يتمثل  لالإنقاذ،  الوحيد  احلل  واأن  لالإن�سان،  املن�سبطة  غري 
�سيا�سات  على  زيادة  اإ�سالمية  اقت�سادية  مبادئ  ي�سمل  والذي  البيئة،  على  املحافظة  يف 

واإجراءات وقائية وعالجية.
اإ�سالمي،  اإىل البحث يف ق�سايا البيئة من منظور  ال�رضياين )2006(  وهدفت درا�سة 
الق�سايا  الدرا�سة جممل  وال�رصعية، وح�رصت  الأكادميية  املو�سوع من وجهتيه  وتناولت 
البيئية حتت ثالثة م�سميات هي: امل�سكالت البيئية، والرتبية البيئية، والت�رصيعات البيئية.
من  يحويه  البيئي، مبا  الأمن  التي حتقق  الأ�س�ص  و�سع  الإ�سالم  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
اإن�سان وكائنات حية وغري حية، من خالل املقا�سد التي فر�سها اهلل تعاىل على املكلفني 
الأر�ص،  وعمارة  الأر�ص،  يف  لالإن�سان  اهلل  وا�ستخالف  اهلل،  عبادة  وهي:  الب�رص،  بني  من 

والبعد عن كل اإف�ساد واإخالل يف البيئة.
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اأما فرج )2006( فقد اأجرى درا�سة بعنوان: )ت�سور مقرتح لت�سمني القيم البيئية يف 
مناهج الرتبية الإ�سالمية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي واأثره يف اإك�ساب التالميذ هذه القيم( ، 
اعتمد فيها على املنهج الو�سفي التحليلي، حيث قام بو�سف وحتليل حمتوى كتب الرتبية 
الإ�سالمية بال�سفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ملعرفة مدى ت�سمن هذه 
لتجريب  التجريبي  املنهج  ا�ستخدم  كما  اإليها،  التو�سل  مت  التي  البيئية  للقيم  املحتويات 
تلك  لتالميذ  الالزمة  البيئة  القيم  تنمية  يف  اأثرها  ملعرفة  املقرتح  الت�سور  وحدات  اإحدى 
باحللقة  الإ�سالمية  الرتبية  مناهج  حمتويات  يف  ق�سور  وجود  النتائج  واأظهرت  املرحلة، 
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف ت�سمنها للقيم البيئية الالزمة لتالميذ هذه احللقة 
من التعليم، لذا اأو�سى الباحث ب�رصورة اإعادة النظر يف حمتويات هذه املناهج من حيث 

ت�سمنها للقيم البيئية.
امل�سلمة  املراأة  ت�سورات  الك�سف عن  اإىل  درا�سة هدفت   )Vasi, 2008) فازي  واأجرت 
للقيم البيئية من منظور اإ�سالمي وم�ستوى ممار�ستها لها على امل�ستويني الفردي واجلماعي 
اأعمارهن بني  اأمريكية م�سلمة ترتاوح  امراأة  الدرا�سة من )331(  اأمريكا.وتكونت عينة  يف 
)18- 62( �سنة.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الن�ساء امل�سلمات الأ�سغر �سناً، والأكرث تعليماً 
ي�ساركن بفعالية يف جميع الن�ساطات البيئية، واأكدت النتائج اأن غالبية عينة الدرا�سة اأكدن 

باأنهن يتقن اإىل توافر املال والوقت للم�ساركة مبختلف الأن�سطة البيئية.
واأما �سمارة واخل�سى )2009( فقد قاما بدرا�سة هدفت اإىل البحث يف القيم البيئية من 
منظور اإ�سالمي، ومعرفة دللت هذه القيم من خالل تتبع الأدلة يف القراآن الكرمي وال�سنة 
النبوية، وا�ستخدم الباحثان املنهج التحليلي الو�سفي ل�ستنباط اأهم الدللت التي ترتبط 
بالقيم البيئية من منظور الإ�سالم، وركزا على اهتمام الإ�سالم بالبيئة من حيث دللة القراآن 
وال�سنة على قيم ال�ستفادة )التوازن والعتدال( ، وعلى قيم املحافظة على البيئة، والقيم 
مركوزة  الثالثة  املجالت  يف  البيئية  القيم  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  البيئة،  يف  اجلمالية 
يف طبيعة الإن�سان، واأن الرتبية الإ�سالمية ت�سعى اإىل تنميتها لدى الإن�سان امل�سلم بطرائق 

خمتلفة، ح�سب نوع هذه القيم وطبيعتها.
باأنها  يالحظ  عام  ب�سكل  البيئية  القيم  تناولت  والتي  ال�سابقة  الدرا�سات  ومبطالعة 
وبع�سها  البيئية،  الرتبية  باإدماج  اهتم  فبع�سها  بالبيئة  تتعلق  خمتلفة  موا�سيع  تناولت 
املرحلة  تناول  التنوع يف  التعليم، كما ظهر  البيئية يف مناهج  القيم  باإدماج  اهتم  الآخر 
التي  املناهج  تنوعت  كما  وجامعي،  وثانوي،  واإعدادي،  اأ�سا�سي،  تعليم  من  التعليمية، 
منهجية  يف  معظمها  يف  اتفقت  بينما  اإ�سالمية،  وتربية  جغرافيا  من  البيئية  القيم  �سمت 
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 Buethe and( البحث، حيث ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي با�ستثناء درا�سة كل من
Small wood 1986; Todt, 1996( حيث ا�ستخدمت املقابالت ال�سخ�سية، بينما ا�ستخدمت 

Zimmerman, 1996; Milfont & Duckett, 2003(.ال�ستبانة كاأداة للدرا�سة عند كل من
 Buethe and Small( تناولت بع�ص الدرا�سات م�ستوى الثقافة البيئية لدى املعلمني
املنهج  الدرا�سات  تلك  ا�ستخدمت   )wood 1986; Todt, 1996; Scott & Oltan, 1998

البيئية عند املعلمني،  الثقافة  ال�سخ�سية، وك�سفت عن تدين م�ستوى  التحليلي، واملقابالت 
كما اأظهرت نتائجها وجود عالقة وثيقة بني القيم والثقافة وال�سلوك.واأو�ست تلك الدرا�سات 
ب�رصورة تثقيف املعلمني بيئياًُ، وت�سمني الرتبية البيئية يف املناهج املدر�سية، وذلك حتى 
يتمكن املعلم من توجيه طلبته وتثقيفهم بيئياًُ، كما اأكدت على اأهمية تزويد الأفراد بالتعلم 
البيئي منذ الطفولة عن طريق دعم خربات الطفولة املبكرة يف تطوير وتنمية الثقافة البيئية.
وجمموعة اأخرى تناولت بع�ص الربامج الرتبوية املقدمة للطلبة التي ميكن اأن ت�سهم 
اإذ   ،  )2006( عبداحلليم  ودرا�سة   )2008( املرزوقي  كدرا�سة  لهم  البيئية  القيم  تطوير  يف 
واأكدت على �رصورة عدم  الطلبة،  لدى  البيئية  بالقيم  اللتزام  الدرا�سات �سعف  تلك  بينت 
العتماد على املناهج الدرا�سية فقط لتنمية القيم البيئية، بل ل بد من اأن يرتافق ذلك مع 

برامج اأخرى واأن�سطة �سفية ول �سفية.
وهناك درا�سات بحثت يف القيم البيئية من حيث ممار�ستها كدرا�سة فازى )2008( 
البيئية  املعرفة  بني  قوية  عالقة  وجود  الدرا�ستني  كلتا  واأكدت   ،  )2011( وبرين  وكيلي 

واملمار�سة الفعالة للقيم والن�ساطات البيئية.
كدرا�سة  البيئية  القيم  ممار�سة  درجة  يف  اجلن�ص  اأثر  يف  اأخرى  درا�سات  بحثت  كما 
ودكيت  ميلفونت  ودرا�سة   )2000( واخلطايبة  القاعود  ودرا�سة   )2000( واآخرون  زيلزين 
 )Milfont & Duckett, 2003; Zelezny & Poh- Pheng & Aldrich,2000(  )2003(
واأظهرت تلك الدرا�سات اأن الإناث اأظهرن اهتماماً للقيم البيئية اأكرث من الذكور، بينما بينت 

درا�سة القاعود واخلطايبة اأن م�ستوى املعلومات البيئية كان اأكرب عند الذكور.
وهناك درا�سات حتليلية للقيم البيئية املت�سمنة يف املناهج الدرا�سية كدرا�سة الهندي 
)1998( ، ودرا�سة ال�سوايف )2002( ودرا�سة حممد )2005( ، بينما و�سع فرج )2006( 
ت�سور مقرتح لت�سمني القيم البيئية يف مناهج الرتبية الإ�سالمية، واأظهرت نتائجها وجود 
ق�سور يف حمتوى مناهج الرتبية الإ�سالمية من حيث ت�سمنها للقيم البيئية، واأو�ست تلك 

الدرا�سات ب�رصورة اإعادة النظر يف حمتويات هذه املناهج.
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وتناولت بع�ص الدرا�سات ق�سايا البيئة من منظور اإ�سالمي كدرا�سة ال�رصياين )2006( 
، وبع�سها اهتم باجلانب القت�سادي الإ�سالمي ل�ستخدامات البيئة كدرا�سة حطاب )2004( 
الناحية  من  املو�سوع  وتناولتا  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدمتا  الدرا�ستني  كلتا   ،
العلمية وال�رصعية، وتو�سلتا اإىل اأن احلل الوحيد لإنقاذ البيئة من املخاطر والتهديدات هو 

اتباع املنهج ال�سالمي يف املحافظة على البيئة.
�سمارة   )2004( خليفة  اآل  و   )1996( واأحمد   )1991( رمال  من  كل  درا�سات  اأما 
واخل�سي )2009( ، فقد بحثت يف القيم البيئية من منظور اإ�سالمي ودللت تلك القيم يف 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سات  تلك  ا�ستخدمت  حيث  النبوية،  وال�سنة  الكرمي  القراآن 
اأن القيم البيئية مركوزة يف طبيعة الإن�سان، واأن دور الرتبية الإ�سالمية يف  وتو�سلت اإىل 

تنميتها يتم من خالل تنمية الأ�سا�ص العقدي بطرق متنوعه تتنا�سب مع نوع تلك القيم.
والدرا�سة احلالية جاءت لدرا�سة القيم البيئية من منظور اإ�سالمي، والك�سف عن درجة 

متثل طلبة املدار�ص لها يف الأردن، و�سبل تطويرها من وجهة نظر املعلمني.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تربية حمافظة  الثانوية يف مديرية  املدار�ص  الدرا�سة من جميع طلبة  تكون جمتمع 
اإربد الأوىل، وامل�سجلني للف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2011/ 2012، والبالغ 
عددهم )15972( طالباً وطالبةً وفقاً لل�سجالت الر�سمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، 
منهم )7777( طالباً، و )8195( طالبةً.وتكونت عينة الدرا�سة من )622( طالباً وطالبةً، 
و  طالباً،   )302( منهم:  الكلي،  الدرا�سة  جمتمع  من  الع�سوائية  الطبقية  بالطريقة  اختريوا 

)322( طالبةً، ومت اختيار )5( مدار�ص بالطريقة الع�سوائية من اأ�سل )53( مدر�سة.

أداة الدراسة: 

ممار�سة  درجة  عن  للك�سف  ا�ستبانة  الباحثان  بنى  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  لأغرا�ص 
القيم البيئية من قبل طلبة املدار�ص الواردة يف الكتاب وال�سنة من وجهة نظر الطلبة، وذلك 
بعد الطالع على الآيات القراآنية والأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال.وقد 
اعتمدت على القيم البيئية التي ورد ذكرها من قبل عدد من الباحثني واملفكرين الإ�سالميني 
امل�ستنبطة من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رصيفة )رمال، 1991؛ اأحمد، 1996؛ �سمارة 

و اخل�سي، 2009( .
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صدق االستبانة: 

للتاأكد من دالالت �سدق اال�ستبانة اعتمد الباحثان ما ياأتي: 
♦  : (Content Validity) اأوالً- �سدق املحتوى

اأ(  )امللحق  الأولية  الأداة يف �سورتها  املحتوى عر�ست  التحقق من �سدق  لأغرا�ص 
جامعة  يف  والتقومي  والقيا�ص  الرتبية،  اأ�سول  يف  املتخ�س�سني  املحّكمني  من  جلنة  على 
الريموك )امللحق ج( ، وطلب اإليهم اإبداء راأيهم يف فقرات ال�ستبانة من حيث مدى مالءمة 
اأُدرجت فيه، و �سالمة ال�سياغة اللغوية، واأي مالحظات وتعديالت  كل فقرة للمجال الذي 

يرونها منا�سبة.
فقرة من  اأي  اإ�سافة  اأو  املحّكمني حلذف  اإجماع  )65%( من  ن�سبة  الباحثان  واعتمد 
فقرات ال�ستبانة، وبناءً على اآراء واقرتاحات جلنة املحّكمني، اُ�سُتبدلت بع�ص املفردات يف 
بع�ص الفقرات، كما اأعيدت �سياغة بع�ص الفقرات ودمج بع�سها الآخر، بالإ�سافة اإىل حذف 
بع�سها.وبعد مراجعة تعديالت املحكمني )امللحق ب( ، ُحذفت 17 فقرة وعدِّلت ال�سياغة 
اللغوية لبع�ص الفقرات بحيث اأ�سبحت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية مكونة من )60( فقرة 

موزعة على اأربعة جمالت ولكل جمال )15( فقرة كما ياأتي: 
جمال قيم املحافظة: وي�سمل الفقرات من )1- 15( . -
جمال قيم ال�ستفادة: وي�سمل الفقرات من )16- 30( . -
جمال قيم التكيف والعتقاد: وي�سمل الفقرات )31- 45( . -
جمال القيم اجلمالية: وي�سمل الفقرات من )46- 60( . -
ثانياً- �سدق البناء الأداة الدرا�سة:  ♦

للتحقق من �سدق البناء لال�ستبانة اُ�ستخرجت معامالت �سدق البناء من خالل تطبيق 
معامالت  ُح�سبت  حيث  وطالبة،  طالباً   )50( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على  ال�ستبانة 
الرتباط بني الفقرة واملجال الذي تنتمي اإليه واملقيا�ص الكلي، وتراوحت جميع معامالت 
وكذلك   ،  )0.67  -0.37( بني  اإليه  تنتمي  الذي  واملجال  املقيا�ص  فقرات  بني  الرتباط 
تراوحت قيم معامالت الرتباط بني فقرات الأداة وبني الأداة ككل بني )0.24 – 0.75( 

انظر امللحق )ب( .
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الصدق الداخلي: 

معامالت  ُح�سبت  فقد  وجمالتها  لال�ستبانة  الداخلي  ال�سدق  من  التحقق  لأغرا�ص 
الرتباط بينها، وكانت النتائج كما يف اجلدول )1( .
الجدول (1) 

معامات االرتباط بين مجاالت االستبانة واألداة ككل

املقيا�س الكليالقيم اجلماليةقيم التكيف واالعتقادقيم اال�ستفادةقيم املحافظةمعاملت االرتباط

1قيم املحافظة
0.6411قيم ال�ستفادة

0.5860.5621قيم التكيف والعتقاد
0.4710.4430.6251القيم اجلمالية

0.8090.8090.8580.7871املقيا�س الكلي

الأداة قد تراوحت  اأن قيم معامالت الرتباط بني جمالت   ، يالحظ من اجلدول )1( 
ما بني )0.44_ 0.64( ، كما تراوحت قيم معامالت الرتباط بني اأداة الدرا�سة ككل وبني 

جمالتها ما بني )0.78 -0.85( .

ثبات االستبانة: 

الإيجاد دالالت ثبات اال�ستبانة اعتمد الباحثان الطريقتني االآتيتني: 
♦  : (Test- retest) اأوالً- طريقة ثبات االختبار واإعادة االختبار 

طالباً   )50( قوامها  الدرا�سة  عينة  خارج  من  ا�ستطالعية  عينة  على  املقيا�ص  طبق 
وطالبةً، واأعيد التطبيق على العينة نف�سها بفارق زمني مدته اأ�سبوعان، وبلغ معامل الثبات 
ككل  لالأداة  بري�سون  ارتباط  معامل  با�ستخدام  التطبيقني،  درجات  نتائج  بني  املح�سوب 

)0.94( ، فيما تراوح معامل الثبات للمجالت بني )0.72 - 0.91( 
ثانياً- ا�ستخراج قيم معاملت ثبات االت�ساق الداخلي:  ♦

لالأداة  الداخلي  الت�ساق  معامل  بلغ  حيث  األفا،  كرونباخ  معادلة  الباحثان  ا�ستخدم 
ككل )0.92( ، وتراوح للمجالت بني )0.67 _ 0.78( .واجلدول )2( يو�سح قيم معامالت 

الثبات، والت�ساق الداخلي للمجالت والأداة ككل.
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الجدول (2(
قيم معامات الثبات لمجاالت مقياس قلق المستقبل والمقياس ككل

كرونباخ األفا )االت�ساق الداخلي( معامل ارتباط بري�سون )ثبات االإعادة( املجال

0.780.75 قيم املحافظة
0.870.78ال�ستفادة

0.910.77قيم التكيف والعتقاد
0.720.67القيم اجلمالية

0.940.92االأداة ككل 

ويالحظ من خالل قيم الثبات ملجالت املقيا�ص، واملقيا�ص ككل، الواردة يف اجلدول 
)2( اأن هذه القيم جيدة، مما ي�سري اإىل اأن املقيا�ص يتمتع مبعامالت ثبات ت�سمح با�ستخدامه 
يف هذه الدرا�سة، وقد اعترب الباحثان دللت ال�سدق والثبات اخلا�سة بهذا املقيا�ص كافيةً 

لأغرا�ص الدرا�سة احلالية.

تصحيح االستبانة 

جمالت،  اأربعة  على  موزعة  فقرة،   )60( من  النهائية  ب�سورتها  ال�ستبانة  تكونت 
مدرجة وفقاً لتدريج ليكرت )Likert( اخلما�سي، وقد اأعطيت البدائل الدرجات الآتية: ممار�سة 
بدرجة كبرية جداً )5 درجات( ، بدرجة كبرية )4 درجات( ، بدرجة متو�سطة )3 درجات( ، 
بدرجة قليلة )2( درجتني، بدرجة قليلة جداً )1( درجة واحدة، وبناءً على ذلك فقد تراوحت 

الدرجة على كل فقرة بني درجة واحدة وخم�ص درجات.
واعتمد الباحثان معيار احلكم على الدرجات كاالآتي: 

1- 2.33 درجة �سعيفة -
2.34- 3.66 درجة متو�سطة. -
3.66- 5 درجة كبرية. -

نتائج الدراسة: 

لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة »ما درجة ممار�سة القيم البيئية لدى طلبة  ◄
املدار�س يف حمافظة اإربد »اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

لإجابة اأفراد الدرا�سة على املجالت وكانت النتائج كما يف اجلدول )3( : 
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الجدول (3(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة 

على درجة ممارستهم للقيم البيئية اإلسامية

درجة املمار�سةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرتبة

متو�سطة2.67280.78181قيم ال�ستفادة1
متو�سطة2.65060.66625 قيم املحافظة2
متو�سطة2.61170.81915قيم التكيف والعتقاد3
�سعيفة2.26870.79565القيم اجلمالية4

متو�سطة2.55090.62513االأداة ككل

يبني اجلدول )3( اأن قيم ال�ستفادة هي الأكرث ممار�سة بني القيم البيئية من منظور 
قيم  وتلتها  الثانية،  املرتبة  يف  املحافظة  قيم  وجاءت  اجلن�سني،  من  عينة  لدى  اإ�سالمي 
التكيف و العتقاد، فيما كانت القيم اجلمالية هي الأقل انت�ساراً وممار�سة لدى عينة الدرا�سة، 
حيث كانت درجة ممار�ستها �سعيفة.وب�سكل عام ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )3( اأن 

درجة ممار�سة القيم البيئية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد كانت متو�سطة.
كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 
على فقرات كل جمال من املجالت الأربعة الواردة يف ال�ستبانة، حيث كانت على النحو 

الآتي: 
اأوالً- جمال قيم اال�ستفادة ♦

للك�سف عن تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال قيم ال�ستفادة اُ�ستخرجت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال، وكانت النتائج كما هو 

مبني يف اجلدول )4( .
الجدول (4(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على درجة ممارستهم لقيم االستفادة

رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

1Q2متو�سطة3.51.5اأهتم برتبية احليوانات املنزلية
2Q1 متو�سطة3.51.2اأ�سارك يف عملية العناية بالأ�سجار
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رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

3Q9متو�سطة3.41.3اأ�سارك بحمالت التوعية للمحافظة على البيئة
4Q7 متو�سطة3.31.2اأ�سارك يف توعية الطلبة لأهمية البيئة
5Q10 متو�سطة3.21.5اأ�سارك يف تنظيف م�سجد احلي
6Q8متو�سطة2.81.3اأعار�ص اأي م�رصوع له تاأثري �سلبي على الأ�سجار
7Q6متو�سطة2.81.2اأ�سارك يف تنظيف املدر�سة ومرافقها

8Q14
اأ�سجع اإن�ساء املزيد من املحميات حلماية احليوانات الربية من 

متو�سطة2.51.4النقرا�ص

9Q5.سعيفة2.31.3اأحر�ص على الرفق باحليوانات�

10Q15
اأحر�ص على عدم قطع الأ�سجار املوجودة حول منزيل مهما 

�سعيفة2.31.3كانت الأ�سباب

11Q13سعيفة2.11.1التزم بتطبيق الإر�سادات ال�سحية ال�سليمة يف حياتي�
12Q11سعيفة2.11.2اأمتنع عن رمي املهمالت من نوافذ ال�سيارة�
13Q12سعيفة2.01.1اأحر�ص على اإزالة الأذى من الطريق�
14Q3 سعيفة1.91.0اأحر�ص على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند زيارتها�
15Q4سعيفة.1.797التزم باإلقاء النفايات املنزلية يف اأماكنها املخ�س�سة�

على  الدرا�سة  عينة  لتقديرات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
تن�ص  التي  الفقرة  جاءت  حيث   ،  )3.5  -1.7( بني  تراوحت  ال�ستفادة  قيم  جمال  فقرات 
 )3.5( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأوىل  املرتبة  يف  املنزلية«  احليوانات  برتبية  »اأهتم  على: 
عملية  يف  »اأ�سارك  على:  تن�ص  التي  الفقرة  الثانية  املرتبة  يف  تلتها  متو�سطة،  وبدرجة   ،
العناية بالأ�سجار«، بينما جاءت الفقرتان »اأحر�ص على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند 
زيارتها« مبتو�سط ح�سابي )1.9( و: »التزم باإلقاء النفايات املنزلية يف اأماكنها املخ�س�سة« 

ومبتو�سط ح�سابي بلغ )1.7( ، باملرتبة الأخرية وبدرجة تقدير �سعيفة.
ثانياً- جمال قيم املحافظة:  ♦

للك�سف عن تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال قيم املحافظة ا�ستخرجت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال، وكانت النتائج كما هو 

مبني يف اجلدول )5( .
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الجدول (5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على درجة ممارستهم لقيم المحافظة

رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

1Q19متو�سطة3.51.3اأ�سارك يف حمالت توعية املواطنني حول القت�ساد يف ا�ستهالك الطاقة
2Q23متو�سطة3.01.4ا�ستخدم الأ�سمدة الطبيعية عند ت�سميد الأ�سجار يف حديقة منزيل

3Q29
ا�ستخدم زجاجات املياه الغازية امل�سرتجعة للمحافظة على البيئة من 

متو�سطة3.01.3التلوث

4Q21متو�سطة2.91.4ا�ستخدم وعاء لغ�سل اخل�رصاوات والفواكه بدل من غ�سلها حتت احلنفية
5Q22متو�سطة2.91.3ا�ستخدم املياه امل�ستعملة يف ري املزروعات ما اأمكن
6Q20متو�سطة2.91.3اأحر�ص على ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية ما اأمكن
7Q26متو�سطة2.81.3اأقوم برتكيب قطع توفري املياه على احلنفيات يف املنزل
8Q27متو�سطة2.71.5اأحر�ص على جتميع مياه الأمطار لال�ستفادة منها
9Q30متو�سطة2.71.2اأبتعد عن ممار�سة الأمناط ال�ستهالكية امل�رصفة

10Q28متو�سطة2.51.3اأ�ستخدم ملبات توفري الطاقة يف منزيل
11Q24سعيفة2.21.2اأ�سرتي اخل�رصاوات بكميات منا�سبة حلاجتي�
12Q25سعيفة2.21.2اأحر�ص على تناول الغذاء املفيد�
13Q17سعيفة2.11.2اأ�ستغل �سوء ال�سم�ص يف اإنارة منزيل�
14Q16 سعيفة2.11.1اأجتنب هدر املياه�
15Q18 سعيفة2.01.2اأغلق الكهربائيات بعد ا�ستخدامها�

ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )5( اأن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة 
على فقرات جمال قيم املحافظة تراوحت بني )2.0- 3.5( ، حيث جاءت الفقرة التي تن�ص 
على: » اأ�سارك يف حمالت توعية املواطنني حول القت�ساد يف ا�ستهالك الطاقة« يف املرتبة 
»ا�ستخدم  الثانية:  املرتبة  يف  تلتها  متو�سطة،  وبدرجة   ،)3.5( ح�سابي  مبتو�سط  الأوىل 
، وبدرجة  الأ�سجار يف حديقة منزيل« مبتو�سط ح�سابي )3(  الأ�سمدة الطبيعية عند ت�سميد 
هدر  »اأجتنب  و  منزيل«  اإنارة  يف  ال�سم�ص  �سوء  »اأ�ستغل  الفقرتان:  جاءت  بينما  متو�سطة، 
املياه« مبتو�سط ح�سابي )2.1( ، و: »اأغلق الكهربائيات بعد ا�ستخدامها«، مبتو�سط ح�سابي 

)2( ، باملرتبة الأخرية وبدرجة تقدير �سعيفة.



256

د. عبد احلكيم حجازيدرجة متثل طلبة املدارس في محافظة اربد للقيم البيئية من منظور إسالمي.
د. أروى عبد املنعم الرفاعي

ثالثاً- جمال قيم التكيف واالعتقاد:  ♦
والعتقاد  التكيف  قيم  جمال  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  عن  للك�سف 
وكانت  املجال،  هذا  لفقرات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت 

النتائج كما هو مبني يف اجلدول )6( .
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة 
على درجة ممارستهم لقيم التكيف واالعتقاد

رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

1Q38 متو�سطة3.31.4اأ�سارك يف حمالت الت�سجري
2Q41متو�سطة3.11.4اأ�سارك يف اإحياء املنا�سبات البيئية مثل يوم ال�سجرة

3Q40
اأ�سارك باإقامة املعار�ص اأو اإعداد �سحف احلائط اأو اإ�سدار جملة 

متو�سطة3.01.4تعنى باأمور البيئة

4Q39متو�سطة3.01.5اأ�سارك يف اإقامة اأندية حلماية البيئة يف املدر�سة
5Q31متو�سطة2.51.4اأ�سجع اإقامة م�سانع خا�سة لإعادة ت�سنيع املخلفات
6Q34متو�سطة2.51.4اأوؤيد اإدخال برامج البيئة يف املناهج الرتبوية
7Q43متو�سطة2.51.3ا�ستخدم الرقية ال�رصعية لعالج الأمرا�ص
8Q37 متو�سطة2.51.3اأرف�ص التو�سع ال�سناعي اأو العمراين على ح�ساب الرقعة الزراعية
9Q33ًمتو�سطة2.41.3اأ�سجع اإخ�ساع جميع امل�ساريع التنموية للمراقبة بيئيا

10Q32متو�سطة2.41.3اأ�سجع الأبحاث العلمية التي تتعلق با�ستخدام الطاقة املتجددة

11Q36
اأف�سل العتماد على م�سادر الطاقة البديلة مثل الطاقة ال�سم�سية، 

متو�سطة2.41.3واملائية، والرياح

12Q44سعيفة2.31.2اأ�سجع الأعمال اليدوية حلماية البيئة من الأخطار�
13Q35سعيفة2.31.3اأرف�ص التخل�ص من املخلفات ال�سناعية باإلقائها يف الأودية�

14Q45
ا�ستخدم الأدعية الوارد ذكرها يف الأحاديث ال�رصيفة لعالج بع�ص 

�سعيفة2.21.2الأمرا�ص

15Q42
اأعتقد اأن ال�ستخدام غري الر�سيد للمبيدات الكيماوية املختلفة يوؤدى 

�سعيفة2.21.2اإىل اإ�رصار بالنظام البيئي

الدرا�سة على فقرات  اأن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة  يتبني من اجلدول )6( 
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جمال التكيف والعتقاد تراوحت بني )2.2- 3.3( ، حيث جاءت الفقرة التي تن�ص على: 
»اأ�سارك يف حمالت الت�سجري«، يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.3(، اأما الفقرة: »اأ�سارك 
مبتو�سط  الثانية،  املرتبة  يف  جاءت  فقد  ال�سجرة«  يوم  مثل  البيئية  املنا�سبات  اإحياء  يف 

ح�سابي )3.1( ، بدرجة متو�سطة.
بع�ص  لعالج  ال�رصيفة  الأحاديث  يف  ذكرها  الوارد  الأدعية  »ا�ستخدم  الفقرتان:  اأما 
اإىل  يوؤدى  املختلفة  الكيماوية  للمبيدات  الر�سيد  غري  ال�ستخدام  اأن  »اأعتقد  و  الأمرا�ص« 

اإ�رصار بالنظام البيئي«، فقد ح�سلتا على متو�سط ح�سابي )2.2( وبدرجة �سعيفة.
ثانياً- جمال القيم اجلمالية:  ♦

للك�سف عن تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال القيم اجلمالية اُ�ستخرجت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال، وكانت النتائج كما هو 

مبني يف اجلدول )7( .
الجدول (7(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على درجة ممارستهم للقيم الجمالية

رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

1Q60متو�سطة2.91.4اأتابع الربامج التي تتناول الق�سايا البيئية لال�ستفادة منها
2Q53متو�سطة2.61.4اأقوم ب�رصاء لوحات املناظر الطبيعية لتعليقها يف منزيل
3Q57متو�سطة2.51.4اأتابع الربامج التلفزيونية املخت�سة بعامل احليوان
4Q56متو�سطة2.41.3اأ�سارك يف زراعة الأ�سجار دائمة اخل�رصة اأمام منزيل
5Q49سعيفة2.31.3اأ�سارك بزراعة الزهور والأ�سجار�
6Q55 سعيفة2.31.2انزعج من قيام بع�سهم بقطف الأزهار يف املتنزهات العامة�
7Q58 سعيفة2.31.3اأحر�ص على م�ساهدة منظر الغروب�
8Q54سعيفة2.21.2اأقوم بتزيني منزيل بالنباتات الطبيعية�
9Q46سعيفة2.21.19اأحافظ على املظهر اجلمايل لل�سوارع والطرقات العامة�

10Q51سعيفة2.21.2اأراقب ال�سماء ليال مل�ساهدة النجوم وال�سهب�
11Q59سعيفة2.11.3اأ�ستمتع بروؤية مدينتي جميلة�
12Q52 سعيفة2.11.2ا�ستمتع بت�سوير الطبيعة�
13Q47سعيفة1.91.2اأ�سارك يف الرحالت املدر�سية للمناطق ال�سياحية الطبيعية�
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رقم الرتبة
املتو�سط الفقرةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

درجة 
املمار�سة

14Q48سعيفة1.81.1ا�ستمتع باجللو�ص حتت الأ�سجار�
15Q50 سعيفة1.71.1اأحر�ص على ا�ستن�ساق الهواء النقي�

الدرا�سة على فقرات  اأن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة  يتبني من اجلدول )7( 
 « التي تن�ص على:  الفقرة  ، حيث جاءت  تراوحت بني )1.7- 2.9(  القيم اجلمالية  جمال 
 ،  )2.9( ح�سابي  مبتو�سط   « منها  لال�ستفادة  البيئية  الق�سايا  تتناول  التي  الربامج  اأتابع 
منزيل«  يف  لتعليقها  الطبيعية  املناظر  لوحات  ب�رصاء  اأقوم   » والفقرة:  متو�سطة،  وبدرجة 
حتت  باجللو�ص  ا�ستمتع   « الفقرتان:  اأما  متو�سطة،  وبدرجة   ،  )2.6( ح�سابي  مبتو�سط 
الأ�سجار«، مبتو�سط ح�سابي )1.8( ، والفقرة »اأحر�ص على ا�ستن�ساق الهواء النقي«، مبتو�سط 

ح�سابي )1.7( ، وبدرجة ممار�سة �سعيفة.

مناقشة النتائج: 
اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن املتو�سط احل�سابي لأداء الطلبة على املقيا�ص ككل كان 
)2.55( ، وهي درجة ممار�سة متو�سطة.وبينت النتائج اأن قيم ال�ستفادة هي الأكرث ممار�سة 
بني القيم البيئية من منظور اإ�سالمي لدى عينة الدرا�سة من اجلن�سني، وجاءت قيم املحافظة 
يف املرتبة الثانية، وتلتها قيم التكيف و العتقاد، فيما كانت القيم اجلمالية الأقل انت�ساراً 

وممار�سة لدى عينة الدرا�سة، حيث كانت درجة ممار�ستها �سعيفة.
وميكن اأن تعزى هذه النتيجة وهي ح�سول عينة الدرا�سة على درجة ممار�سة متو�سطة 
على القيم البيئية من منظور اإ�سالمي اإىل �سعف الرتكيز على البيئة والهتمام فيها داخل 
املدر�سة وخارجها ب�سكل عام، اإ�سافة اإىل �سعف الهتمام الكايف من قبل الأ�رصة بتوعية 

الأبناء واإر�سادهم اإىل ممار�سة القيم البيئية واللتزام بها داخل املنزل وخارجه.
بالإ�سافة اإىل فقر املناهج املدر�سية بكل ما من �ساأنه تعزيز ممار�سة القيم البيئية يف 
نفو�ص الطلبة، فقد اأكدت ذلك العديد من الدرا�سات مثل: قا�سم )2001( ، ال�سوايف )2002( 
، حممد )2005( ، عبد احلليم )2006( ، التي اهتمت بالبحث يف ت�سمني القيم يف املناهج 
الدرا�سية، وتو�سلت اإىل وجود �سعف وا�سح وملحوظ يف احتواء املناهج على القيم البيئية، 
وافتقار بع�سها بدرجة كبرية، واإن وردت يف بع�ص الكتب فاإنها مل ترد �رصيحة، واأيدها 
الثانية بالن�سبة  اأن املناهج جاءت يف املرتبة  ، بالرغم من  يف ذلك )من املق�سود بذلك( 
لأهميتها كم�سدر للمعلومات البيئية بعد و�سائل الإعالم يف عدد من الدرا�سات اأجراها بلم 
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)Blum, 1987( يف كل من اأمريكا وبريطانيا وا�سرتاليا وفل�سطني املحتلة.وتو�سل جوي�ص 
)Jaus,1984( اإىل وجود عالقة بني املجال املعريف واجتاهات الطالب نحو البيئة، فكلما 
اأكدته  البيئية، وذلك ما  البيئية، زادت قوة اجتاهاتهم  زادت معارف الطالب ومعلوماتهم 
كذلك درا�ستا كل من �سلبي )1990( و املرا�سدة )1990( ، اإذ اأظهرت نتائج درا�ستيهما على 
اأن ت�سمني املناهج للقيم البيئية يجعل الطالب اأكرث ايجابية يف اجتاهاتهم نحو البيئة، كما 
اأن خلفيتهم املعرفية عن البيئة جتعلهم اأكرث وعياً واأكرث حر�ساً على �سيانتها واملحافظة 
الأن�سطة  يف  الإ�سالمية  البيئية  الرتبية  اإدخال   « املعلمات:  اإحدى  اقرتحت  وقد  عليها، 

املدر�سية وتعزيزها عن طريق املنهاج«.
اآخر  وقد تكون قلة الربامج التلفازية، والإذاعية التي تخت�ص بالتوعية البيئية �سببا 
غري  تكون  قد  فاإنها  الربامج  تلك  وجدت  واإن  حتى  البيئية،  للقيم  الطلبة  ممار�سة  ل�سعف 
هادفة، ولي�ست موجهه لل�رصيحة الأهم وهم طلبة املدار�ص؛ لذلك ركز املعلمون على اأهمية 
اهتمام و�سائل الإعالم يف تنمية القيم واملمار�سات البيئية للطلبة حيث اقرتحوا: »التوعية 
تربية  على  مل�ساعدتهم  عليها،  واملحافظة  البيئية  القيم  يخ�ص  ما  بكل  للكبار،  والتثقيف 
الإعالم  واأجهزة  الثقافية،  املوؤ�س�سات  طريق  عن  ذلك  ويكون  ال�سحيحة،  الرتبية  اأبنائهم 
الدينية  واملحا�رصات  امل�ساجد،  ودرو�ص  اجلمعة،  وخطبة  واملرئي،  وامل�سموع  املقروء 
والتوعوية«.اإذ اأظهرت نتائج درا�سة بلم )Blum,1987( اأن امل�سدر الأول والأهم للمعلومات 
نتائج  تدعيم  املدر�سية.وميكن  املناهج  الأهمية  يف  يليها  الإعالم  و�سائل  هي  البيئية 
 Brothers & Fortner,( وفورترن  برذرز  من  كل  لها  تو�سل  التي  بالنتيجة   Blum درا�سة 
1991( من اأن الربامج الإخبارية يف التلفاز تزيد من م�ستوى املعلومات البيئية زيادة ذات 
العديد من  اأ�سارت  بيئياً.اإذ  النا�ص  لتثقيف  و�سيلة جيدة  التلفاز  يعد  لذلك  اإح�سائية،  دللة 
 )Buethe & SmallWood (1986) Todt (1996) Scolt&Oultan (1998 :الدرا�سات مثل
اإىل حمدودية الثقافة البيئية لدى �رصيحة كبرية من املجتمع من �سمنهم طلبة املدار�ص، 
وبينت اأن خلربات الطفولة البيئية دوراً مهماً يف فعالية ممار�ستها، كما تو�سلت اإىل وجود 
البيئية  ، وتاأثري تلك العالقة على املمار�سات  عالقة وثيقة بني )القيم والثقافة وال�سلوك( 
ال�سحيحة.كما اأن للوازع الديني دوراً بارزاً يف ممار�سة الطلبة للقيم البيئية، وذلك الوازع 
الأبناء من خالل توجيه واحد يف موقف معني، بل من خالل ربط  لدى  يتكون  الديني ل 
 Toney&Hunter وتوين  هنرت  درا�سة  بينت  اإذ  احلنيف،  بديننا  البيئية  ممار�ساتهم  جميع 
العملي  البيئية من منظور ديني مل ترتبط بالتطبيق   (2005)اأن الهتمامات وال�سلوكيات 
لغاية الآن.ويف هذا ال�سدد اأكدت العديد من الدرا�سات: ال�سانع )1989( ، والهندي )1998( 
، وال�سناين )2003( ، وعبده والكايف )2005( ، وفرج )2006( ، و�سمارة واخل�سي )2009( 
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املتعلمني  لدى  وتنميتها  البيئية  القيم  تاأكيد  يف  الديني  املدخل  ا�ستخدام  اأهمية  على   ،
علماء  يراه  ما  مع  من�سجما  ياأتي  والذي  ال�ساأن،  هذا  يف  املهمة  املداخل  اأحد  باعتباره 
اإمنا  البيئية،  الأزمة  من  النجاة  اإىل  ال�سبيل  اأن  يوؤكدون  اإذ  والرتبية،  واحل�سارة  الجتماع 
يكون بالعودة اإىل القيم الأخالقية، والتم�سك بالدين مبا فيه من اإر�سادات اأخالقية حلماية 
البيئة، فالدين الإ�سالمي هو املدخل الناجع لدرا�سة الق�سايا البيئية وتنمية القيم املرتبطة 
بها من اأجل حماية البيئة، اإذ بينت رمال )1991( يف درا�ستها، اأن الت�سورات املعا�رصة 
تتفق مع الت�سورات الإ�سالمية يف التف�سيالت والفروع، وتختلف معها يف الأ�سول والقواعد 
التي تنبثق منها، مما يوؤثر على درجة تقبلها وتطبيقها لدى الأفراد واجلماعات، ومن هنا 

كانت اأهمية الرتكيز على تنمية الأ�سا�ص العقدي ودوره يف املمار�سات البيئية ال�سليمة.
وقد اأكد املعلمون على اأهمية: “عقد ندوات وحما�رصات حول مو�سوع القيم البيئية 
نتائج  الطلبة”.وتتفق  نفو�ص  يف  ممار�ستها  لرت�سيخ  اإ�سالمي  منظور  من  وتو�سيحها 
الدرا�سات الآتية: اأحمد )1996( و الهندي )1998( و خليفة )2004( مع الدرا�سة ال�سابقة 
وتو�سي جميعها ب�رصورة توجه الرتبية البيئية يف الدول الإ�سالمية اإىل التعاليم الإ�سالمية 
بكل اأهدافها وغاياتها، وب�رصورة تطبيق النظام البيئي الذي و�سعته ال�رصيعة الإ�سالمية، 
لكن عملية غر�ص القيم البيئية يف نفو�ص الطلبة وحثهم على ممار�ستها، عملية لي�ست ب�سيطة، 
وتزداد تعقيداً و�سعوبة كلما زاد عمر الطالب، اإذ اأكدت العديد من الدرا�سات ال�سعيد: )1991( 
، وعياد )1995( ، ، Todt, (1996) وال�رصبيني )1997( ، وفرج )2006( ، على افتقار تالميذ 
بالنا�سئة  الهتمام  ب�رصورة  واأو�ست  عام،  ب�سكل  البيئية  للقيم  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�ص 
اأنف�سهم حب  ال�سلوكيات ال�سحيحة، وتغر�ص يف  وتربيتهم تربية بيئية، وتعودهم ممار�سة 

البيئة واحلر�ص على املحافظة عليها.
كما بينت نتائج الدرا�سة باأن قيم ال�ستفادة التي تركز على توجيه �سلوك الأفراد نحو 
الرتف، مع  والبعد عن  والتبذير  الإ�رصاف  البيئة، وتت�سمن عدم  ال�ستغالل اجليد ملكونات 
الدرا�سة،  البيئية لدى عينة  القيم  الأكرث ممار�سة بني  التوازن والعتدال يف كل �سيء، هي 
حيث احتلت املرتبة الأوىل بني القيم البيئية، وميكن اأن يف�رص ذلك باأن هناك تركيزاً على 
قيم ال�ستفادة اأكرث من القيم البيئية الأخرى من جانب الأ�رصة واملدر�سة واملوؤ�س�سات الدينية 
التوجيه  اإذ غالباً ما يكون  الطبيعية،  الأردن باملوارد  لفقر  والإعالمية، وكنتيجة طبيعية 
والإر�ساد من قبل جميع املوؤ�س�سات ال�سابقة الذكر ي�سب يف عدم الإ�رصاف والتبذير، والبعد 
عن الرتف، والتوازن والعتدال، وقد احتلت الفقرة التي تن�ص على: »اأهتم برتبية احليوانات 
املنزلية« على املتو�سط احل�سابي الأعلى بني الفقرات الأخرى، ويف هذا ال�سدد يكون للجانب 
َثِني  َثَنا اإِ�ْسَماِعيُل، َقاَل: َحدَّ الديني دور مهم يف تر�سيخ تلك القيمة، ففي احلديث ال�رصيف: »َحدَّ
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لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  ِ �سَ ُ َعْنُهَما: اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ َي اهللَّ ِ ْبِن ُعَمَر َر�سِ َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اهللَّ
 ُ اَر« َقاَل: َفَقاَل: َواهللَّ ٍة َحَب�َسْتَها َحتَّى َماَتْت ُجوعًا، َفَدَخَلْت ِفيَها النَّ َقاَل: »ُعذَِّبِت اْمَراأٌَة يِف ِهرَّ
َخ�َسا�ِص  ِمْن  َفاأََكَلْت  ْر�َسْلِتَها،  اأَ اأَْنِت  َوَل  َحَب�ْسِتيَها،  ِحنَي  �َسَقْيِتَها  َوَل  اأَْطَعْمِتَها  اأَْنِت  »َل  اأَْعَلُم: 

الأَْر�ِص« اأخرجه البخاري )ج3�ص112( .
اأ�سارك يف عملية العناية بالأ�سجار« فقد ح�سلت على  اأما الفقرة التي تن�ص على: » 
املرتبة الثانية، وميكن اأن يف�رص ذلك اأن الهتمام بالأ�سجار له اأهمية دينية كبرية بالإ�سافة 
لالأهمية الجتماعية والوطنية، فقد تكون العناية بالأ�سجار من قبل الطلبة ناجتة عن وازع 
اإذ يقول  اإىل ممار�سة بيئية،  ال�سغر حتى حتول  اأبنائهم منذ  الآباء يف نفو�ص  ديني غر�سه 
اُد  ِل، َقاَل: َثَنا َحمَّ ُد ْبُن اْلَف�سْ مَّ َثِني اأَُبو اْلَوِليِد، َوحُمَ ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم: َحدَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل: »اإِْن  ِ �سَ َن�ِص ْبِن َماْلٍك: اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ ْبُن �َسَلَمَة، َثَنا ِه�َساُم ْبُن َزْيٍد، َعْن اأَ
ِن ا�ْسَتَطاَع اأَْن َل َيُقوَم َحتَّى َيْغِر�َسَها َفْلَيْغِر�ْسَها«اأخرجه  اَعُة َويِف َيِد اأََحِدُكْم َف�ِسيَلةً، َفاإِ َقاَمِت ال�سَّ

المام اأحمد يف م�سنده )ج3�ص191( 
ورمبا يكون املظهر اجلمايل �سببا اآخر لزيادة العتناء بالأ�سجار، م�سداقاً لقوله تعاىل: 
اأن لهفة الطلبة لبع�ص املمار�سات غري املتاحة  َبْهَجٍة....( ، كما  َذاَت  ِبِه َحَداِئَق  )...َفاأَْنَبْتَنا 
ب�سبب طبيعة ال�سكن يف املدينة، كرتبية احليوانات والعتناء بالأ�سجار، �سبب اآخر وراء ذلك 
 Ahalawat, Billa, Akasha, Shahbaz :ح�سب النتائج التي تو�سلت لها بع�ص الدرا�سات
 )1994(، والعريقي )2002( اإذ بينت اأن م�ستوى ممار�سة القيم البيئية يف املناطق احل�رصية 
اأعلى منه يف املناطق الريفية، كما بينت النتائج اهتمام اأفراد عينة الدرا�سة بامل�ساركة يف 
حمالت التوعية البيئية، وحمالت تنظيف الأماكن العامة كامل�ساجد واملدار�ص، ورمبا يعود 
ذلك اإىل ت�سجيع وزارة الرتبية والتعليم على التوا�سل بني املدر�سة والبيئة املحلية باإر�سال 
الطلبة للم�ساركة بتنظيف الأماكن العامة، والقيام بحمالت بيئية توعوية، اإ�سافة اإىل ذلك 
اَن َقال: �َسِمْعُت  اِلِح اْبِن اأَِبي َح�سَّ فاإن الإ�سالم يحث على امل�ساركة يف النظافة العامة: )َعْن �سَ
َظاَفَة َكِرمٌي ُيِحبُّ اْلَكَرَم َجَواٌد  يَِّب َنِظيٌف ُيِحبُّ النَّ َ َطيٌِّب ُيِحبُّ الطَّ ِب َيُقوُل اإِنَّ اهللَّ �َسيَّ �َسِعيَد ْبَن امْلُ

ُهوا ِباْلَيُهوِد( مت تخريجه �سابقا. ُفوا اأَُراُه َقاَل اأَْفِنَيَتُكْم َول َت�َسبَّ وَد َفَنظِّ ُيِحبُّ اجْلُ
وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن الفقرتني: » اأحر�ص على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند 
زيارتها« و » التزم باإلقاء النفايات املنزلية يف اأماكنها املخ�س�سة » هما الأقل ممار�سة 
اإىل  الطلبة  توجيه  يف  الأ�رصي  الإر�ساد  �سعف  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  الدرا�سة،  عينة  لدى 
الهتمام بالنظافة داخل البيت اأولً ومن ثم خارجه، اأو اأن بع�ص الأ�رص قد توجه اأبناءها 
اإىل املحافظة على النظافة فقط داخل البيت، اأما خارج البيت فباعتقادهم اأن ذلك م�سوؤولية 
البيئة،  على  املحافظة  جمعيات  اأو  مثال  كالبلديات  والجتماعية  احلكومية  املوؤ�س�سات 
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وميكن مالحظة ذلك بو�سوح يف ال�سوارع والأماكن العامة.كما قد ترجع قلة ممار�سة القيمة 
البيئية الواردة يف الفقرة: »التزم باإلقاء النفايات املنزلية يف اأماكنها املخ�س�سة » اإىل عدم 
تركيز الإعالم يف براجمه البيئية القليلة، على نظافة الأماكن العامة من اأماكن ترفيهية، 

وم�ساجد، وم�ست�سفيات.
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن القيم اجلمالية التي توجه �سلوك الإن�سان نحو التذوق 
اجلمايل ملكونات البيئة هي الأقل ممار�سة بني القيم البيئية الإ�سالمية، حيث كانت درجة 
ممار�ستها �سعيفة، وميكن اإرجاء ذلك اإىل اأن عينة الدرا�سة هم من املراهقني الذين قد تكون 
التلفزيونية،  الربامج  ومتابعة  النرتنت  ا�ستخدام  مثل  البيئة،  غري  اأخرى  اهتمامات  لهم 
وممار�سة الألعاب الريا�سية وغريها من الهتمامات البعيدة عن البيئة الطبيعية، وهذا ما 
اأكدته بع�ص الدرا�سات من اأن فئة ال�سباب يف الوقت احلا�رص مييلون اأكرث اإىل ق�ساء اأوقات 
طويلة يف م�ساهدة الربامج التلفازية ومتابعة النرتنت؛ لذلك قد ل ميلكون الوقت الكايف 
 Nisiforou & Charalambides (2012) , Zaradic لق�سائه يف اأن�سطة بيئية خارج البيت

. )(2006) Roberts, Foehr & Rideout (2005

اإهمال  وجود   ،  )1998( اليحيوي   ،  )1991( ال�سعيد  الدرا�سات:  بع�ص  بينت  كما 
وا�سح يف تركيز املناهج على القيم البيئية اجلمالية مقارنة بقيم املحافظة وقيم التكيف 

والعتقاد وقيم ال�ستفادة.
ا�سافة اإىل ذلك فاإن غالبية اأفراد عينة الدرا�سة هم من �سكان املدينة، وقد ل ميكنهم 
ذلك من ال�ستمتاع بالبيئة الطبيعية وجمالها، ب�سبب جو املدينة املزدحم، وافتقاره للتنوع 
احليوي من م�ساحات خ�رصاء وحيوانات، وللوالدين هنا اأهمية كبرية يف اأداء دور القدوة 
واملثال يف حياة اأبنائهم، فقد يوجهون اأبناءهم نظرياً لال�ستمتاع بالبيئة والتذوق اجلمايل 

ملكوناتها، دون اأن ميار�سوا هم ذلك.

التوصيات: 

يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
البيئية، . 1 القيم  غر�ص  والال�سفية يف  ال�سفية  الأن�سطة  اأهمية  على  املعلمني  تاأكيد 

العادي،  الدرا�سي  املنهاج  على  العتماد  وقلة  الطلبة،  لدى  البيئية  املهارات  واكت�ساب 
ودجمهاالأن�سطة ال�سفية والال�سفية ب�سورة غري تقليدية �سمن املناهج الدرا�سية، وزيادة 

الهتمام بها، وربط املفاهيم البيئية الإ�سالمية باملواقف ال�سلوكية يف الكتب املدر�سية.
املدر�سة . 2 م�ستوى  على  البيئية  التوعية  حمالت  يف  ال�سرتاك  على  الطلبة  ت�سجيع 
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واملجتمع املحلي.
النفايات . 3 واإلقاء  زيارتها  عند  الرتفيهية  الأماكن  تلويث  عدم  على  الطلبة  حث 

املنزلية يف اأماكنها املخ�س�سة لها، والقيام بحمالت نظافة لالأماكن ال�سياحية والرتفيهية 
يف اأماكن �سكن الطلبة.

ال�ستفادة من قائمة املفاهيم البيئية الواردة يف الدرا�سة، بت�سمينها يف املناهج . 4
املدر�سية، لتنمية الجتاهات الإيجابية نحو البيئة، وتعزيز املمار�سات البيئية عند الطلبة.

القراآن . 5 يف  والعتقاد  التكيف  جمال  �سمن  البيئية  القيم  تتناول  درا�سات  اإجراء 
الكرمي وال�سنة ال�رصيفة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

القراآن الكرمي. ♦
القيم . 1 طبيعة  يف  درا�سة  والرتبية_  الإ�سالمية  .القيم  علي.)1988(  العينني،  اأبو 

وم�سادرها ودور الرتبية الإ�سالمية يف تكوينها وتنميتها.ط 1، مكتبة اإبراهيم احللبي، 
املدينة املنورة.

من�سورة، . 2 غري  ماج�ستري  الإ�سالم.ر�سالة  يف  البيئية  .الرتبية  حممود.)1996(  اأحمد، 
جامعة الريموك، اربد، الأردن.

موؤتة . 3 اإ�سالمي.جملة  اقت�سادي  منظور  من  البيئة  .ا�ستخدام  كمال.)2004(  حطاب، 
للبحوث والدرا�سات، 19 )4( .

البيئية يف كتب اجلغرافية لل�سفني اخلام�ص وال�ساد�ص . 4 .القيم  حالوة، با�سمة.)2006( 
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سورية )درا�سة حتليلية تقوميية للقيم البيئية املت�سمنة 

يف الكتب( ، جملة جامعة دم�سق، 22 )2( �ص: 472، 477.
اخل�سي، حممد و �سمارة، نواف )2009( القيم البيئية من منظور اإ�سالمي، جملة الزرقاء . 5

للبحوث والدرا�سات الإن�سانية 9 )2( �ص: 72
تنميتها.. 6 الإ�سالمية يف  الرتبية  ال�سالم ودور  البيئية يف  .القيم  رمال، عزيزة.)1991( 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة.
غري . 7 ماج�ستري  اإ�سالمي.ر�سالة  تربوي  منظور  من  .البيئة  ع�سام.)2001(  الزعبي، 

من�سورة، جامعة الريموك، اربد.
ال�رصياين، حممد حممود.)2006( .املنظور الإ�سالمي لق�سايا البيئة: درا�سة مقارنة.ط1 . 8

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الريا�ص، ال�سعودية.
ال�سعيد، حممد.)1991( .القيم البيئية املت�سمنة يف مناهج العلوم باحللقة الثالثة من . 9

التعليم الأ�سا�سي.جملة كلية الرتبية، )12( ، جامعة عني �سم�ص، القاهرة، م�رص
كلية . 10 البيئية على اجتاهات طلبة  الرتبية  م�ساق يف  درا�سة  .اأثر  اأحمد.)1990(  �سلبي، 

للمناهج وطرق  للجمعية امل�رصية  الثاين  العلمي  �سعود، املوؤمتر  الرتبية.جامعة امللك 
التدري�ص، الإ�سكندرية، يف الفرتة بني 15_18 يوليو، جمهورية م�رص العربية.
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ال�سعيدي، عبد احلكم.)2007( .البيئة والبعد الإ�سالمي، ط1، دار امل�سرية، عمان، الأردن. 11
ال�سوايف، عبد العزيز.)2002( .القيم البيئية املت�سمنة يف مقررات اجلغرافيا باملرحلة . 12

قابو�ص،  ال�سلطان  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  حتليلية«.ر�سالة  »درا�سة  الإعدادية: 
�سلطنة عمان.

التعليم . 13 تالميذ  لدى  البيئية  القيم  لتنمية  .برنامج  �سلوى.)2006(  احلليم،  عبد 
 http:// vb.arabsgate.com/ الرابط:  العلوم.متوافرعلى  مناهج  خالل  من  الأ�سا�سي 

.?showthread.php

البيئية.. 14 للرتبية  الأ�سا�سية  القيم  تنمية  الأ�سا�سي يف  التعليم  .دور  عياد، عزة.)1995( 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية البنات، جامعة عني �سم�ص، م�رص.

فا�سلي، اأبو ن�رص.)2009( .البيئة من املنظور ال�رصعي و�سبل حمايتها يف الإ�سالم.ط1، . 15
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

فرج، حممود.)2006( .ت�سور مقرتح لت�سمني القيم البيئية يف مناهج الرتبية الإ�سالمية . 16
مبرحلة التعليم الأ�سا�سي واأثره يف اإك�ساب التالميذ هذه القيم.جملة كلية الرتبية، جامعة 

الأزهر، 1 )129( ، 157- 230.
قا�سم، هدى.)2001( .مدى توافر مفاهيم الرتبية البيئية يف كتب اللغة العربية باحللقة . 17

الها�سمية.ر�سالة ماج�ستري غري  الأردنية  الأ�سا�سي باململكة  التعليم  الأوىل من مرحلة 
من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن.

طلبة . 18 لدى  البيئية  املعلومات  .م�ستوى  عبداهلل.)2000(  وخطايبة،  اإبراهيم  القاعود، 
للعلوم  القرى  اأم  جامعة  جملة  البيئة،  نحو  باجتاهاتهم  وعالقتها  الريموك  جامعة 

الرتبوية والجتماعية والإن�سانية، 12 )1( 76- 96.
حممد، يحيى.)2005( .م�ستويات القيم البيئية املت�سمنة يف حمتويات مناهج العلوم . 19

http:// drkhaledomran.. :واملطالعة للمرحلة املتو�سطة بفل�سطني.متوافر على الرابط
 egyscholars.com/ forum/ viewtopic

الدرا�سات الجتماعية . 20 .اأثر ت�سمني البعد البيئي يف تدري�ص  املرا�سدة، ح�سني.)1990( 
على اجتاهات الطلبة نحو البيئة.ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، اربد، 

الأردن
على . 21 ول�سفية  �سفية  بيئية  اأن�سطة  برنامج  .فاعلية  املنعم.)2008(  عبد  املرزوقي، 

التعليم الأ�سا�سي بدولة  الثانية من  البيئية لدى تالميذ احللقة  تنمية املهارات والقيم 
الإمارات العربية.ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة عدن.
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العا�رص . 22 ال�سف  علوم  معلمي  لدى  العلمية  الثقافة  .م�ستوى  بثينة.)1996(  ن�سري، 
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