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  قرار لجنة المناقشة
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  شكر وتقدیر

احمد اهللا سبحانه وتعالى أن أعانني على إتمام هذا العمل، وأسأله تعالى أن ینفع به البالد      

  والعباد.

لما أحاطني به من اهتمام    فواز حسن شحاده  ومرشدي الدكتور:أستاذي أشكر بدایة      

ا  رف الكلل وال الملل،ومتابعة ال تع  یبث األمل في النفس ، ویعمل على تذلیل الصعاب،فكان دائمً

فجزاه اهللا عني  آفاق جدیدة للبحث والمعرفة،  فتح ویساهم في ،ویعطي المزید من الدافعیة لإلنجاز

  خیر الجزاء.

وتقویم تها اء قراءتفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتحملوا عنكما أشكر لجنة المناقشة الذین      

  ب التعدیل والتصویب، فبارك اهللا هذه النفوس الشامخة المعطاءة.ما یتطل

، لــي یــد العــون والمســـاعدة إلخــراج هــذه الرســالة بثوبهـــا الــذي خرجــت بـــه كــل مــن مـــدَّ  وأشــكر      

َحكِّمــي أداة الدراســة لمــا بــذلوه مــن جهــد وفكــر أنــار لــي الطریــق لبنــاء أداة  وأخص بالــذِّكر  الدراســة، مُ

ا شكري وتقدیري.   فلهم جمیعً
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  اإلهــــــــــــــــداء

ا وقدوة حسنة ورحمة للعالمین، إلى من زرع القیم في نفوس       ا ومعلمً إلى من اصطفاه اهللا هادیً

اءً كان نتاجه عمارة األرض ،المؤمنین الصادقین ا بنّ ورقي اإلنسان ورفعته،  ،فأثمرت سلوًكا ایجابیً

  هدي هذا العمل باستحیاء یمأل النفس والوجدان.أدي یا رسول اهللا إلیك یا سی

نفسي جمال األخالق،  أسقیاإلى من سهرا اللیالي واألیام، وغرسا في نفسي حب العطاء، و      

طویل منذ زمن  توافاهما اهللا سبحانهین ،  إلى والديَّ الذَ بمداد عطائهما الدؤوب وروعة القیم البناءة

حساسي.ولكنهم أحیاء ف   ي قلبي وفؤادي وإ

ا تشحذ  إلى من    ، إلى زوجتي صباح مساءوتشد من أزري داعیة بالخیر لي  همتيكانت دائمً

  العزیزة.

  إلى  فلذات كبدي وقرة عیني، وأملي المشرق في الدنیا واآلخرة: أبنائي األعزاء.  

ا أقدم  حبيمُ إلى   ا وسلوًكا ونهج حیاة ..... إلیهم جمیعً ا المولى القیم فكرً هذا العمل المتواضع، راجیً

  القدیر أن یتقبله وینفع به.
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درجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة 
  العلیا في األردن "دراسة تحلیلیة"

  
  إعداد:

  باسل ذیب المناصیر
 :إشراف

  الدكتور : فواز حسن شحاده 

  الملخص
  

التربیة إلى درجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتب الحالیة التعرف  الدراسة هدفت     

 ّي باكتجمیع صفحات وتكونت عینة الدراسة من  ،اإلسالمیة للمرحلة األساسیة العلیا في األردن

قائمة المراجع ودروس و التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین باستثناء المقدمة 

ى) احتوت على وقام الباحث بإعداد أداة الدراسة (استمارة تحلیل محتو التالوة وأسئلة الدروس، 

التأكد من صدقها وثباتها حیث توزعت على أربعة مجاالت رئیسة (القیم  وتم قیمة بیئیة) 49(

) قیمة فرعیة، القیم البیئیة المرتبطة 17البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باإلنسان واحتوى على (

رتبطة بمجال العنایة باألرض ) قیم بیئیة، القیم البیئیة الم9بمجال العنایة بالماء والهواء واحتوى (

 ،) قیمة فرعیة12) قیمة فرعیة، القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالجمال واحتوى (11واحتوى (

  .التحلیليالمنهج الوصفي  الدراسة تواستخدم

توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي التربیة اإلسالمیة أن درجة توصلت الدراسة إلى و      

التاسع والعاشر األساسین للمجال المرتبط باإلنسان بدرجة مرتفعة وبنسبة مئویة  للصفین

)، %2.69للمجال المرتبط بالعنایة بالماء والهواء بدرجة منخفضة وبنسبة مئویة (و  )،71.17%(



 ك
 

) وللمجال المرتبط %18.26وللمجال المرتبط بالعنایة باألرض بدرجة منخفضة وبنسبة مئویة (

  .)%7.88مال بدرجة منخفضة وبنسبة مئویة (بالعنایة بالج

بالقیم  االهتمامزیادة بوأوصت الدراسة  ، بین عدم توازن توزیع القیم البیئیة في الكتابینوت      

منخفضة واالستمرار باالهتمام بالقیم البیئیة المتوافرة بدرجات متوسطة أو المتوافرة بدرجات البیئیة 

   .یةفي منهاج التربیة اإلسالم یم البیئیة الق ووضع معاییر لتوزیعمرتفعة 

   القیم البیئیة، كتب التربیة اإلسالمیة، المرحلة األساسیة العلیا: الكلمات المفتاحیة
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Abstract  
  

     The present study aimed to identify the degree to which the environmental values 

included in the Islamic education books for the higher elementary stage in Jordan were 

available. The study sample consisted of all the pages of the Islamic Education books 

for the ninth and tenth grades except the introduction, the list of references, lesson of  

recitation, lessons questions.  The researcher prepared the study tool (content analysis 

form) containing (49) environmental value after verifying its validity and stability by 

scientific means, which were divided into four main fields: 

 (environmental values related to the field of human care and contained (17) sub-values, 

environmental values associated with the field of care (9) environmental values, 

environmental values associated with the area of land care, containing (11) sub-values, 

environmental values associated with the field of beauty care, and (12) sub-values. 

     The study reached the following results: 

The environmental values included in the books of Islamic Education for the ninth and 

tenth grades of the field related to humans were high and by percentage (71.17%). The 

field related to  water and air care was low and 2.69% And the area associated with 

beauty care was low and by (7.88%). 



 م
 

     The distribution of environmental values is not balanced in both books, the study 

recommended increasing attention to the environmental values available at low levels, 

continuing to pay attention to the available environmental values at high levels, and 

setting criteria for their distribution in the curriculum of Islamic education. 

Keywords: Environmental values, Books of Islamic education, Upper elementary stage.
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  األول الفصل
  وأهمیتها الدراسة خلفیة

  مقدمة
مه إل سبحانه اوجد اهللاأ          زن ، وهیأ له هذا الكوكــب المتــوایما تكریمأنسان في هذه الحیاة، وكرّ

فجعل كل شيء ، قهكل شي خل أحسنصنع اهللا سبحانه الذي فهو  ،في مكوناته لیعیش علیه ویعمره

. وأن یعمــر األرض وال یعیــث فیهــا الفســاد ،لى صون هــذه النعمــةاإلنسان إعا ، ودبقدر ومیزان دقیق

فهــذه البیئــة التــي خلقهــا اهللا  اؤه؛وكیف لعاقل ان یفسد ما كان صالحًا وان یهدم مــا حســن تشــییده وبنــ

تعــة،  اإلنســانالــذي یزیــد  والهــواء النقــّي  ،المــاء العــذبحیــث : هــابتكاملیــة جمالنســان إلبنــي ال لــى إمُ

 ،یتـــهلْ لمأكلـــه وحِ  اإلنســـان هالبحـــار والمحیطـــات الواســـعة التـــي تحتـــوي كنـــوًزا مـــن الجمـــال ومـــا یحتاجـــ

 ،انعــة الخضــرة ذات األلــق والجمــالیلــى الحــدائق والبســاتین إالملتفــة  األشــجاروكــذلك الغابــات  ذات 

صــون هــذه الــنعم دم آ زم مــن بنــيیســتلْ  والــذي ،دده َحــُحــد أو یَ یحصــیه َعــ أنال یمكــن وغیر ذلك ممــا 

 .و الرعایة الدائمةحفها بالعنایة و 

 نطلق منهاییجابیة التي في بناء القیم اإل مهمثر ما للتربیة من أ ،بٍّ یخفى على كل ذي لُ  ال        
مــن معــین نقــي  ىقَ ْســالقــیم التــي تُ  تلــك، الكون موجهًا له كي یســلك الســلوك اإلیجــابي الفعــتل نسانإلا

قــال الــذي هــذا الــدین ، )2004، ابــراهیمو ( ســعاده  ذلكم هو الــدین الحــق، إلنسانارتضاه اهللا ل طاهرٍ 

ما  { اهللا سبحانه عنه َ َحنيًفا وَ َ ِإبراه َ ّ ًما ِم ا ِقيَ ً ٍ دين ق ستَ ُ ّ ِإ ِصراٍط م ني َهدا رَ ل ِإّنَ ُ كانَ ق

ِ ِمنَ  َ الُم   .) 161:سورة األنعام (}   كني

ذا      ، فـــال شـــك أن القـــیم نحـــو الخیـــر والفائـــدة اإلنســـاني ســـلوكالتوجیـــه صـــل  لأتتُأریـــد للقـــیم أن  وإ

ــبایجا –مؤثر األكبر فــي البیئــةوهو بال منازع  ال -نسانلتوجیه سلوك اإلالبیئیة في غایة األهمیة  ، ایً

لیكون المنهاج ذا اثر لى هذا األمر ویتلمسوا هذا األثر، المناهج إ ونبه واضعتوالسبیل إلى ذلك أن ی
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، ومــن عامــة –قــة ن مخرجــات المنــاهج المطبّ الذي هــو مــ -خاصة والمجتمع  الطلبةوفائدة في حیاة 

 علــى –ســالمیة إلالتربیــة ا –فالبــد أن یؤشــر العنــوان  ،ســالمیةإلهمها منهــاج التربیــة اأهذه المناهج و 

                  ).  2016( علــــــــي،  .ســــــــالمیة صــــــــادقة وفاعلــــــــةإثمــــــــرة تربیــــــــة ل، لتكــــــــون االمحتــــــــوى والمضــــــــمون

ا نعیش فیهالبیئة لیست ) أن 2000ان (الجبَّ  أشاروكما       ا عامً فــي اإلنســان ولكــن  ،فحسب نطاقً

تســاع حتــى تشــمل الافــي كــل دائــرة  إلــى التــي تلیهــا حیــث تســتمر تُســلِمه البیئــة یتحــرك ضــمن دوائــر 

ا للتـــي تلیهــا كـــل حلقــة تعتبــر ، و ة العالمیـــةالبیئــ ـــا ســابقً  ، یتنقـــل اإلنســان مـــن البیئــة الشخصـــیةمتطلبً

بیئــة الحــي صــل إلــى تحتــى ببیئــة العمــل أو الدراســة،  امــرورً  ،سریةألإلى البیئة ا  هالتي تعنی المباشرة

ئــة العالمیــة وهكــذا حتــى یصــل بــه المطــاف إلــى البی، والقریــة التــي علــى ثراهــا یعــیشفیــه الذي یســكن 

عتنــى  وهــذا كلــه یتطلــب أن ،جمــعأالتي تخص العالم  ُ ــى بی ُجّل عــي دوره فیهــا   لإلنســانمرهــا أالبیئــة وی یَ لِ

  .فیتنبه لذلك

، وجــاءت هــذه لمحافظــة علــى البیئــة والعنایــة بهــادراسات كلهــا تــدفع باتجــاه ا عدة أجریتولقد        

 ابین مــن كتــبتنــاول بالتحلیــل كتــتهــا نالجدیــد فــي أولتــأتي ب بــه دراســات ســابقة،الدراسة لتكمل ما بــدأ 

 مــن أثــر فعــال لما لهذا المنهاج ؛ردنألسالمیة المقرر في اإلضمن منهاج التربیة ا اإلسالمیةالتربیة 

ُ  ینبغيمنهاج  هذا الن و ك ؛بناء منظومة القیم الصحیحة في یجــب  بنى على منظومــة القــیم التــيأن ی

عتــداء فیــه علــى القــیم الصــبح اأنموذًجا فریًدا فــي هــذا العــالم الــذي أن أن یتمثلها اإلنسان المسلم لیكو 

 األخالقیــة المنظومــة ومســت ،التلــوث الفكــري إلــى أدتالتــي  الصــفات البــارزةوالمثــل واألخــالق مــن 

 مــن اعتــداءوالهــواء  المــاءولم یسلم  ،الحاصل في األرض واالختالف االختالل یوضحوهذا  .باألذى

  .الغالف الغازّي االعتداء إلى  بل لقد وصلاإلنسان 

نســان إلومن هنا تبرز األهمیة الكبرى للتربیة في هذا المجال لدورها األصــیل فــي صــقل ســلوك ا    

بشــكٍل إیجــابي لیكــون رافعــة بنــاء، ال أداة هــدم لمكونــات البیئــة، ألنهــا ســتنیر لــه الطریــق كــي یســیر 
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بــه، ویظهــر لــه الصــواب فیعملــه أو یعمــل بوضوح وثبات على هًدى وبصیرة، فیظهر له الخطأ فیتجن

  على حمایته ودیمومته.

كتــب  القــیم البیئیــة المتضــمنة فــي التعــرف إلــى درجــة تــوافرفــي  الحالیــة الدراســة هــدفتمثــل یو      

 للصــفینالتربیــة اإلســالمیة  ّي باممثلــة فــي كتــفــي األردن، مرحلــة األساســیة العلیــا لل اإلســالمیةالتربیــة 

فـــي العـــام مـــن وزارة التربیـــة والتعلـــیم   المقـــررینول والثـــاني ا األمـــبجزئیه اســـییناألس التاســـع والعاشـــر

  .2018/  2017الدراسي 

    الدراسة مشكلة

به ألن مــرد ذلــك  االعتناء واالهتمام ینبغيوالذي  ،البیئة المحضن الذي ینشأ فیه اإلنسانتعد       

مــن المؤســف جــًدا أن التقــدم العلمــي الــذي ولكــن محیــاه،  ونقــاُء  وســهولةُ  عیشــه نفع لإلنســان وسالســةُ 

ــا ل نســان مــن التعــدي علــى البیئــة والعمــل علــى إخــالل تــوازن نظامهــا، إلیشــهده العــالم لــم یكــن مانعً

بــالرغم مــن المــؤتمرات العدیــدة التــي عقــدت فــي هــذا الشــأن، والتــي رّكــزت توصــیاتها علــى االهتمــام 

  ).   2005(حالوه، ،الكبیر بالتربیة البیئیة

االعتداء على نقاء  َن به الكثیرون مِ  كأحد أفراد المجتمع لما یقومُ  ة الباحثومن خالل مشاهد       

الضــجیج واإلزعــاج الــذي ال یراعــي حریــة كــذلك و  ،كما یشاؤون لقاء النفایاِت إباالستهتار یمثله ئة البی

ــااآلخــرین وال یقــیم ل مدارســهم   ة ســاحاِت بنظافــ مــن عــدم اعتنــاءٍ  الطلبــة معظــمُ ومــا یقــوم بــه  ،هــا وزنً

 درســـوها،تـــداء علـــى كتـــبهم التـــى العلـــى اإاألمـــر ببعضـــهم  وصـــل،  بـــل مـــاكن جلوســـهمأوصـــفوفهم و 

المروریة الخانقة اآلخذة في االزدیاد واالطراد  إلى األزمات ضافةً إ ،فیمزقونها ویلقوا بها في الطرقات

ث الهواء، مما شــكالها الجمالیــة أت البیئیــة بكافــة المشــكال تنامي ذلك ساهم ب كلُّ  استنزف الموارد ولوّ

  واالجتماعیة واالقتصادیة.
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إلــى متابعــة البحــث فــي ، والــدعوة لــوحظ االهتمــام بهــذا الشــأن دب التربوياأل إلىوبالرجوع           

أوصـــت هـــذه  إذ )2016(الرحامنـــة  دراســـةو ، )2013(الســـمارات دراســـةمثـــل موضـــوع القـــیم البیئیـــة 

البیئیـــة  القـــیمإلـــى  للتعـــرف التربیـــة االجتماعیـــة واللغـــة العربیـــة كتـــب الدراســـات بضـــرورة البحـــث فـــي 

فكــرة البحــث فــي القــیم البیئیــة مــن خــالل هــذه الــدعوة تعمقــت فــي نفــس الباحــث و ،  فیهــا المتضــمنة

لتاســع والعاشــر االمتضمنة في كتب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة األساســیة العلیــا وفــي كتــابّي الصــفین 

  .همیة هذین الصفینخاصة أل األساسیین

ــهلــذل          القضــایا یخــدم  الــذي جدیــدلتــأتي با نأوالتــي یؤمــل  الحالیــة هــذه الدراســةأجریــت  ك كل

ــ موضــوًعا تتناولــ أنهــا خصوًصــا ،مشــكالتها للــبعض مــن فــي وضــع حــلٍّ  ویســهم ،البیئیــة  ه لــم تتناول

المیة للصفین التاســع والعاشــر تمثل بتحلیل كتابّي التربیة اإلس لدراسات السابقة بحسب علم الباحثا

   األساسیین لتحدید درجة توافر القیم البیئیة فیهما.

   وأسئلتها الدراسة هدف
التعرف إلى درجة توافر القیم البیئیة التي یتضمنها محتوى كتب  إلىالحالیة  الدراسة هدفت         

 عـــنلـــك مـــن خـــالل اإلجابـــة وذ ،التاســـع والعاشـــر األساســـیین فـــي األردن للصـــفینالتربیـــة اإلســـالمیة 

التاســع  للصــفینالتربیة اإلسالمیة  يّ باما درجة توافر القیم البیئیة التي تضمنها كت :السؤال اآلتي

  ؟ والعاشر األساسیین في األردن
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  الدراسة أهمیة

  تحقق اآلتي:أن الحالیة  الدراسة منیؤمل 

التربیة  ّي باتضمنها كتیقیم البیئیة التي توافر الابراز نقاط القوة ونقاط الضعف فیما یتعلق ب – 1

  .للصفین التاسع والعاشر األساسییین اإلسالمیة

أخذها بعین  ینبغيمساعدة خبراء المناهج في الوقوف على مجموعة القیم البیئیة التي  – 2

  االعتبار عند التخطیط لمناهج التربیة اإلسالمیة وتطویرها.

  التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر. المعلمین في تدریس كتابّي  افادة –3

  الدراسة  حدود 

   .2017/2018هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي أجریت: ةالزمانی الحدود

( الجــزء  التاســع والعاشــر األساســیین للصفین ینالمقرر  سالمیةإلالتربیة ا ّي باكت: ةالموضوعی الحدود

  .2018/  2017للعام الدراسي  )األول والجزء الثاني 

  الدراسة  محددات

فــي  أعــدتالتــي وثباتهــا بداللة صدق استمارة تحلیــل المحتــوى تعمیم نتائج هذه الدراسة تم           

 ینالتاسع والعاشر األساسیین المقــرر  ینالتربیة اإلسالمیة للصف ّي باضوء القیم البیئیة المتوافرة في كت

  في األردن.  2018/  2017للعام الدراسي 
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  الدراسة مصطلحات
  )2011موجهات لسلوك األفراد والجماعات.(العدوان وطالفحة، هي :القیم

  .)1999، لالهتمام بالبیئة( ابو حجوجفراد والجماعات  أله سلوك اجِ وَ معاییر تُ هي  القیم البیئیة: 

ــاإتعــرف و  ل ) للقــیم البیئیــة المتــوافرة فــي فــي هــذه الدراســة بأنهــا: قائمــة مؤشــرات ( فئــات التحلیــ جرائیً

مجاالت للیل حها استمارة التتالتاسع والعاشر األساسیین التي تضمن للصفینالتربیة اإلسالمیة  ابّي كت

   لهواء واألرض وكذلك المرتبطة بالعنایة بالجمال.واوالماء  باإلنسانالقیم المرتبطة 

س فــي الكتب المقرر من قبل وزارة الكتب التربیة اإلسالمیة:  ــَدرّ المؤسســات تربیة والتعلــیم األردنیــة لتُ

للصـــــــفین التاســـــــع والعاشـــــــر  2018/  2017 للعـــــــام الدراســـــــي التعلیمیـــــــة (روضة،مدرســـــــة،مركز) 

  األساسیین.

لتأهیــل الطلبــة من مراحــل التعلــیم األساســي فــي األردن : هي مرحلة دراسیة المرحلة األساسیة العلیا

  الصف السابع األساسي إلى الصف العاشر األساسي. للمرحلة الثانویة وتشمل الصفوف من 
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  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري األدب

إلضافة لعدد من الدراسات اتناول هذا الفصل عرًضا لألدب النظري ذي الصلة بالقیم البیئیة ب     

  ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة.

  األدب النظريأوًال: 

ا في وجودها أو استمرارها،  ، أو التيالتي یتعرض لها اإلنسانكالت المش كثیرة هي       یكون سببً

فمـــن وجههـــا  ،ســـباب الباعثـــة علـــى قیـــام الحـــروبمتشـــعب كاألمـــا هـــو كبیـــر و كالت ومـــن هـــذه المشـــ

 ،المحافظــة علــى المــوارد المتاحــة واســتثمارها ودیمومــة بقائهــا الــى غیــر ذلــكإلــى مني إلى التنموي األ

 مُّ أعد بحــق یلة وصغیرة أمام المشكالت البیئیة التي تُ ئهذا اتساعها وتشعبها قد تبدو ض ولكن مشكلةٌ 

االمشــكالت فــي هــذا العصــر الــذي  ا كبیــرً تعــددت  فقــد ذلــك مــن رغم علــى الــ، انتشــر فیــه العلــم انتشــارً

  .ظهر الجدید من المشكالت البیئیةیو ال ینقضي عام إال  أصبححتى تلك المشكالت وتنوعت 

  :اآلتیةتناول المواضیع في هذا الفصل تم و هذا 

  وأهمیتها  البیئةمفهوم  – 1

  البیئة من منظور إسالمي  – 2

  التربیة البیئیة  – 3

  البیئیة في اإلسالم  التربیة – 4

  وأهمیتها  البیئیة القیم – 5
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  مفهوم البیئة وأهمیتها

ُ عنــي البیئــة التــي تبدایــة مــاذا         الــذي )  2015ذلــك الطراونــه ( أوضــح تحــدث عــن مشــكالتها ؟ی
ناتـــه الحیـــة كالنباتـــات یـــث یـــؤثر ویتـــأثر بمكو حب اإلنســـانالمكـــان الـــذي یعـــیش فیـــه  شـــار إلـــى أنهـــا أ

، حــدیث عــن البیئــةال یر الحیة كالهواء والماء والتربة، هذا التأثیر المتبــادل هــو محــور، وغوالحیوانات
ــا فهــذا مــا  ــنشــد و یفلــو كــان التــأثیر ایجابیً ُ ولكــن الــذي یحــدث أن التــأثیر الســلبي لإلنســان كــان  ،دار ی

ــا  أْن  محــذرینأصــواتهم منبهــین و رفــع دفع المهتمین  بهذا المجــال إلــى  هذا ماو  واألوضح. األبرز رفقً
عــدها الســتقباله وخدمتــه قبــل أن یوجــد أ والتــيبهــذه البیئــة التــي أوجــدها اهللا ســبحانه خادمــة لإلنســان 

َ  {، قال اهللا تعالى ).2000، میسيعلى األرض (الخ ّ ُ يًعا  ِ َ ْرِض  َ ا ِيف األْ َ م مّ ُ َ َق ل َ ي َخل ِ َ ّ ُهوَ ا

اٍت  اوَ َ َ عَ  بْ اُهّنَ سَ َسّوَ َ اِء ف مَ َ الّسَ ٰى ِإ وَ ٌ  اْستَ ٍء َعِل ْ َ ُِلّ  ُهوَ ِبك             .)29:سورة البقرة ( } وَ

ه ، وتعــددت نــواتج هــذالقــة وئــآم وانســجامال عمعها أقام عالقة عداء لبیئة و أساء اإلنسان لولقد       

  ؛ئة نتیجة تدخل اإلنســانیلتوازن الموجود بین مكونات البا، واختالل المشكلة من تلوث للهواء والماء

التجمعــات الســكنیة والمنشــآت  مكانهــا وأقام ،األشجار أزالعلى األراضي الزراعیة مثًال بأن  هؤ عتدااف

    ، بــروز ظــاهرة التصــحر حیــث ســاهم ذلــك فــيتجــات الزراعیــة ل المنیــقلتإلــى  دىأ والــذي الصــناعیة

الكثبان الرملیة تأثیر ، ولم یكن هناك مانع من الغطاء النباتي یمنع نجراف التربة وتعریتها وتملحهااو 

ا عبــر الریــاح  ،على التربة الصالحة للزراعة  وال  الوقــوف فــي وجــه كمیــات التــراب التــي تتطــایر ســنویً

همالــهتدائــه أو تقصــیره اإلنســان باع فــأثر علــى النــاتج المحلــي وســاهم فــي تــردي فــي جانــب البیئــة  وإ

، اجتماعیـــة ال تحمـــد عقباهـــاكالت ك مشــذلـــ ثـــرإ قتصـــادي وظهـــور الفقـــر والعــوز ونشـــأتالوضــع اال

ا علــى دولــة بعینهــا لــیس  األمــر، وهــذا كالمســاس بــاألمن وانتشــار الجهــل فــي كــل اتجــاه  امتــدبــل حكــرً

ــایران إلــى غیــر ذلــك إریقیا إلى الباكستان في آسیا وكذلك فمن السودان في أف یــؤذن بخطــر ال بــد  ممّ

  ).2014، (العاني.جةتمن التخطیط لمكافحته والوقوف في مواجهته  لینعم اإلنسان ببیئة جمیلة من
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ا أبــل لقــد اعتبــر ذلــك  ،ركة العداء أو القهر للبیئة موقــف الحــزم والمنــعسالم من حإلوقف ا        مــرً

ا ممنوًعــا محر  ، بــل ان توجیهــات الشــرع الســمحة بتوازنهــا خــلّ أأو بمكونــات البیئــة  ق الضــررَ لَحــأذا إمً

  ).2012(السرجاني ،  .یما اهتمامأبالبیئة  اهتمتبمجملها 

  البیئة من منظور إسالمي

یعني " األرض والسماء والجبال وما فیها من مفهوم البیئة  إنف منظور إسالميومن         
 ".وما یحیط به من دوافع وغرائزاإلنسان وعالقات ومؤثرات وظواهر مختلفة بما فیها  مخلوقات
ذا كانت البیئة بهذا الشمول وهذا االتساع ،)47،  2004(وهبي    - فهذا یتطلب من اإلنسان ،وإ
ا من بین مكونات البیئةوهو األك أن یشكر اهللا على هذه  -  له هذه البیئة الذي سخر اهللاو  ثر تأثیرً

له مزیًدا من المتعة  سیهیئء وهذا عتنالنعمة العظیمة  بأن یرعاها حق الرعایة ویعتني بها حق االا

ِإ  {بواب التقدم واالزدهار، مصداقًا لقوله تعالىأوالراحة والبعد عن ضنك الحیاة بل سیفتح له  ذ وَ

ُ ِإّنَ َع  ن َكَفر ِ َ ل م وَ ُ ُ َألَزيَدّنَ ن َشَكر ِ َ م ل ُ ُ بّ َّنَ رَ َذ أ ََشديدٌ تَ ( سورة } ذا ل

  ). 7:إبراهیم
   ،بنعم اهللا والثناء علیه سبحانه بهــااإلنسان باعتراف وحقیقة الشكر في اآلیة الكریمة تتمثل          

                 بعكــــــــس شــــــــكرها، وال شــــــــك أن كفــــــــر النعمــــــــة صــــــــرف الــــــــنعم فــــــــي مرضــــــــاه اهللا عــــــــز وجــــــــلیأن و 

بنعم اهللا سبحانه وأقرّ بذلك فهذا ال شــك  بقلبه اإلنسانف هذا یعني أنه إذا اعتر و ) 1995( السعدي،

ذا حــدث ذلــك فهــذا ال شــك أمــر اهللا ســبحانه وتعــالى، و  یتمثــلبــأن  ،یدفعه الى السلوك الحسن السلیم إ

قبــة الداخلیــة أقرب دائرة تحیط باإلنســان، ألن المرامن فیه عین المحافظة على مكونات البیئة ابتداءً 

ألن یضـــع لـــه الخطـــوط الحمـــراء التـــي  الوازع الـــداخلي ســـیكون خیـــر معـــینبـــ نصـــفهأو مـــا یمكـــن أن 

  .یتوجب أن یقف عندها فال یتجاوزها 
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تأصــیل الــوازع الــداخلي عنــد اإلنســان بحیــث أو  تكــوین یــةلحــدیث عــن كیفل یمهــدكــره ذ تــم مــا      

ا مــن تلقــاء نفســه دون إجبــار هائلــة لإلنســان  نهــا قــوةأإكــراه مــن خــالل التربیــة، إذ أو  یصــبح منضــبًط

وهي  ،فراد واألممواالرتقاء باأل ،وحل المشكالت ،واالجتهاد ،وتدفعه للعمل ،ترشده لعبادة اهللا سبحانه

منصــب علــى جمیــع الجوانــب الروحیــة والعقلیــة  تأثیرهــاأن  حیــثاألســاس لصــالح البشــریة وتقــدمها، 

نعم بالبیئــة ومــا یــلكــل انســان ده ریــیوهــذا مــا  )،2016(الحیلــة، .لجســدیة واالجتماعیــة بــل والجمالیــةوا

  فیها من مكونات وعناصر.

ذا ت      عــن اإلیـــذاء بجمیــع أشــكاله وألوانـــه، بعیــًدا  صـــبحفسی ربــى الفــرد علـــى عبــاده اهللا وطاعتــهوإ

ــا  حیــث قــال  ،هللا مــن یــؤذي عبــاد اهللا بــل إن ذلــك ســبیل اإلفــالس والخســران یــوم القیامــهفلــیس طائعً

 :قالوا المفلس فینا من ال درهم له وال متاع فقال تدرون ما المفلسلم:" أرسول اهللا صلى اهللا علیه وس

ال وزكاة ویأتي قد شتم هذا وقــذف هــذا وأكــل مــ وصیامٍ  إن المفلس من أمتي یأتي یوم القیامة بصالةٍ 

هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فــإن فنیــت حســناته قبــل أن 

ــیقضــى مــا علیــه أخــذ مــن خطایــاهم فطُ  ).فلــم یشــفع لــه 2006،"( مســلمرح فــي النــاررحــت علیــه ثــم ُط

  .واالعتداءألنه سلك سبیل اإلیذاء  فالساإل منصالته وصیامه 

  التربیة البیئیة 

ورد البــاحثون أحیــث ئیــة ؟ یالمقصــود بالتربیــة البمــا هــو  معرفةعن البیئة فیحسن  دیثوعند الح     

)  بأنهــــا عملیــــة تمتــــاز بــــالنمو 2016ذكــــره  الرحامنــــة ( مــــافــــي هــــذا الصــــدد تعریفــــات كثیــــرة منهــــا 

خبـــرات بیئیـــة تتمثـــل بالمعـــارف والحقـــائق والقـــیم واالتجاهـــات والمهـــارات  الطلبـــةواالســـتمرار لیكتســـب 

البیئــي وحــل مشــكالت البیئــة   ملضــبط ســلوكه بالطلبــة الوصــول عبر المنهاج كل ذلك بهــدف  البیئة

ـــة (كمـــا  .مالتـــي تـــواجهه ـــى 115، 2015عرفهـــا الطراون ) بأنهـــا " عملیـــة منهجیـــة منظمـــة تهـــدف إل
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مــن فهــم  معلى اكتســاب المفــاهیم والمهــارات والقــیم الالزمــة لتكــوین وعــي بیئــي یمكــنه الطلبةمساعدة 

علــى التمــرس فــي اتخــاذ  میســاعدهالــذي الطبیعیــة، و  موبــین بیئــته ملعالقــات التــي تــربط بیــنهوتقــدیر ا

عملیــة تربویــة  أنهــا) 2016بیئیة". في حین عرفها علــي (القرارات المتعلقة بما یواجهه من مشكالت 

ة لحــل اهتمام اإلنسان ووعیه نحو البیئــة حیــث یــتم تزویــده بالمعرفــة والمهــارة الالزمــ إثارة تهدف إلى 

فــي العــدوان وطالفحــة  إلیــهالمشــار ) 2008عجــاج،( ویعرفهــا، المشكالت البیئیــة الحالیــة والمســتقبلیة

 وتقــدیر إلــى تنمیــة المهــارات الالزمــة لفهــم الهادفــة القــیم  اإلنســان إلكســاب مــنهج بأنهــا ) 2011(

  .البیئي للسلوك نقانو  والحیویة،ووضع الطبیعیة وبیئته وثقافته اإلنسان بین تربط التي العالقات

هــو ق التربیة البیئیة یلتحقأن السبیل إلى أشارت بوضوح التي و  ،السابقة التعریفات منویالحظ      

الصــلة بــأي  ذيفــي موقعــه  بــإیرادهبحیث یتم مراعاة التعلــیم البیئــي  ،البیئیة في المنهاج التربیة دمج 

مــن  دةات مســتقلة عــن البیئــة فــي مــامــن المباحــث أو أن تكــون هنــاك وحــد مــادة مــن المــواد الدراســة

 ُخطــىفــي  التربیــة البیئیــة  بحیــث تســیر ،ضــمن مــنهج مســتقلالمواد أو أن یكون لها برنامًجا خاًصــا 

ا على  ثابتة واضحة المعالم لیمتلك اإلنسان ما یصلح للتعامل بشكل سلیم مع البیئة، سواء كان طالبً

كــالتعلیم والزراعــة والصــناعة والمهــن الخدمیـــة مًال فــي أي حقــل مـــن الحقــول اعــ مقاعــد الدراســة أو 

بصـــورة مباشـــرة أو علـــى القـــیم مـــن خـــالل التعریفـــات الســـابقة تـــم التركیـــز  وقـــد .والخیاطـــةكالســـیاقة 

 الدراســة هــذه إلیــه دعــتوهــذا مــا   ،المنهــاج لوأن الســبیل إلــى تعلمهــا وامتالكهــا مــن خــال  ،ضــمنیة

ا بالت التربیة البیئیة ارتباطًاعلى ارتباط ؤكد تو    .ربیة اإلسالمیة والقیم اإلسالمیةوثیقً

زهــا فــال بــد أن تعــود إلــى الســبیل میُّ هــا وتَ قِ لَ أن تعــود إلــى أَ  التــي نعــیش فیهــا مجتمعــاتلل أریدفإذا      

وعقــد صــلة  ،مــنهج التربیــة اإلســالمیة الــذي یخاطــب القلــب والوجــدان فتــنهجمــن قبــل به  الذي تمیزت

ذا)، 1982 ،( قطــب .رة وعمــل وشــعورفــي كــل فكــ دائمــة بــاهللا ســبحانه كانــت الصــلة دائمــة بــاهللا  وإ

صــل اإلنســان یأن  یؤمــلرقــى الــدرجات التــي أفهــذه  ،حتــى تصــل الشــعور وهــو أمــر ثابــت فــي الــنفس
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ــا للبیئــة، و فبهــذه الدرجــة ســیعمل اإلنســان علــى البنــاء ویبتعــد عــن الهــدم،  إلیهــا ا حمیمً ســیكون صــدیقً

ــا ألن یجـــد او  المشـــاكل  مســبباتلحــل أو علــى األقـــل ســیبتعد عــن أن یكـــون مــن ســیفكر ویعمــل دومً

  .البیئیة التي نعاني منها

  التربیة البیئیة في اإلسالم

ذاو       كــل مــا مــن شــأنه أن شــمل ت نهــا إفســالم لتربیــة البیئیــة فــي اإلاإلــى مــا تعنیــه أریــد التعــرف  إ

لمهــارات البیئیــة تكــوین القــیم واوكــذلك ب ،إلــى توعیــة اإلنســان بالعالقــات بــین مكونــات البیئــة یهــدف 

وضــح الغایــة التــي خلــق مــن أجلهــا اإلنســان ومــا تُ اإلســالم التــي  مبــادئوالعمــل علــى تنمیتهــا علــى 

  )2007، ربیع وربیع( ربیع و  .یتطلبه التقدم اإلنساني المتوازن

كـــل  شـــراقة حضـــاریة فـــيإلتكـــون الثمـــرة التفكـــر فـــي مخلوقـــات اهللا  إلـــى اإلســـالم قبـــل غیـــرهدعــا      

ــِل  {نــواحي الحیــاة، قــال اهللا ســبحانه وتعــالى: اْخــِتَالِف الّلَيْ ْرِض وَ َ األْ اِت وَ اوَ ــمَ ــِق الّسَ ِإّنَ ِيف َخلْ

ا َ اِء ِمن مّ مَ ُ ِمنَ الّسَ َل الّلَـه َنزَ ا أ مَ اَس وَ َ ّ نَفعُ الن ا يَ ْحِر ِبمَ بَ ْ ْجِري ِيف ال َِّتي تَ ِك ال لْ ُ ف ْ ال اِر وَ َ َ ّ ال ــا وَ َْحيَ أ َ ٍء ف

 َ األْ اِء ِبِه  مَ َ الّسَ نيْ ِر بَ ُمَسّخَ ْ َحاِب ال الّسَ اِح وَ يَ ْصِريِف الِرّ تَ ٍة وَ َ ابّ ِلّ دَ ُ ا ِمن ك َِ ّثَ ف بَ ا وَ َ ِ ْو َد مَ عْ ْرَض بَ

َّقــْوٍم  ِ ــاٍت ل ْرِض َآليَ َ األْ ــونَ  وَ ُ ِقل عْ ومــن هنــا یتبــین أن التفكــر قــاد إلــى نتیجــة  ).164:البقــرة(ســورة } يَ

ــ مهمــة ــا مــن غیــر حكمــة أي هــذا الخلــق لــم یكــن بــاطًال یعتــرف أن ر و أن اإلنســان یقّ (  لــم یكــن عبثً
ذا خلــق لحكمــة فهنــا یبــرز دور المفكــرین والعلمــاء الســتجالئها، والتعــرف 198الصــابوني ،  إلــى ). وإ

  .نعیش الفوائد واالستخدامات الممكنة من جزئیات البیئة التي فیها
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  وأهمیتها البیئیة القیم    

ر تأصـــل القـــیم فـــي نفـــس اإلنســـان لیقـــف علـــى حقیقـــة دوره فـــي الوجـــود اوًال              مـــن هنـــا یبـــرز دو       

–علیــه الســالم  -وهذا مصداقًا للحدیث الشریف عنــدما ســأل جبریــل ،خرىدور المكونات البیئیة األو 

عــن اإلحســان فقــال علیــه الصــالة والســالم:" اإلحســان أن تعبــد اهللا  _علیــه الصــالة والســالم _الرسولَ 

فــي نفــس اإلنســان  وهــو  اإلحساسیراك " فإذا كان هذا الشعور وهذا إنه ن لم تكن تراه فإك تراه فكأن

ُ یشــعر بمراقبــة اهللا لــه فــي حركاتــه وســكناته فــأنّ  م علــى عمــل مــا هــو ضــار وملــوث للبیئــة قــدِ ى لــه أن ی

  المادیة أو الفكریة  ؟

تلكــه اإلنســان هــو عــین القــیم، هــذا التوجیــه وهــذا الحــس الصــادق الــذي یســعى اإلســالم كــي یم     
حكــــام معیاریــــة منطلقـــة مــــن الــــدین أ بأنهـــا )1991ســــالمي كمــــا بینتهـــا رمــــال (إالقیم مــــن منظـــور فـــ

التي قال اهللا  ،رضأللخالفة في اانساني نحو البیئة لتحقیقه اإل كالسلو  یهاإلسالمي  تهدف إلى توج

ا  ِإ  {المالئكة الكرام علیهم السالم:سبحانه عنها مخاطبً ْرِض وَ َ ّ َجاِعلٌ ِيف األْ َكِة ِإِ ِ َال مَ لْ ِ َك ل ُ بّ اَل رَ ذْ قَ

َك  َ ُس ل َقِدّ ُ ن ِدَك وَ ُح ِبَحمْ َُسِبّ  ُ ْحن نَ َ وَ اء مَ ّ ِ َْسِفُك ا ا وَ َِ ِسُد ف فْ ُ ن ي ا مَ َِ ُل ف ْجعَ َتَ ُوا أ ال ّ َخِليَفةً قَ اَل ِإِ قَ

ُمونَ  َ ل عْ ا َال تَ مُ مَ َ َْعل  كما قال اهللا سبحانه األرَض  اإلنساُن  خالفة لیعمرَ ) هذه ال30: ( سورة البقرة } أ

جيــٌب  :{ ُ ريــٌب م ّ قَ يِه ِإّنَ رَ َ َ توبوا ِإل ّ ُ  ُ غِفروه استَ َ ا ف م ف ُ ك رَ عمَ تَ اس م ِمنَ اَألرِض وَ ُ َك أ شَ َ  ُهوَ أ
ألن اهللا هیأهــا لخدمــة اإلنســان وجعلهــا صــالحة مهیــأة فاألصــل هــو عمــارة األرض  )61:هودسورة (}

صــبحنا أولذا نهى اهللا سبحانه أن تتغیــر طبیعــة األرض عــن ذلــك فمــا الحــال إذا  ؛الستثمارمیة وانللت
  .)2012( السرجاني،  .؟!الب بحمایتها بدل ذلكنط

وال تنفـــك القـــیم عـــن حیـــاة اإلنســـان بـــل تـــرتبط بشخصـــیته وتصـــوراته ومعتقداتـــه والتـــي تختلـــف      

اإلنســـان العربـــي عنهـــا عنـــد اإلنســـان الغربـــي، فقیمـــة األســـرة مـــثًال تختلـــف عنـــد  ،بـــاختالف الثقافـــات

ــالمســلمین هــي عقیــدة اإلســالم، وتمثــل أحكــام الشــرع المعــاییر القیَ  ةوأســاس ثقافــ ة التــي یــؤمن بهــا میّ

ــــاع  ــــى اإلقن ــــث تغــــرس اعتمــــاًدا عل ــــي االمســــلم ویطبقهــــا حی ــــى توضــــیح الــــدلیل دلــــذي یعتمــــالعقل                    عل
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ســالمي هــي التــي اعتمــدت علــى معــاییر إالقیم البیئیة مــن منظــور  ) ، ومن هنا فإن2013، (الجالد

  قت من الشرع الحنیف وفق ما تم ذكره .اشتُ 

ا:    السابقة الدراساتثانیً

 في موضوع القیم بشكل عام، وفي القیم البیئیة بشكل خاص، من خالل مراجعة األدب التربوي     

والتــي تــم تناولهــا مــن  لهــا عالقــة بالبیئــة مواضــیع مختلفــةتناولــت وجــدت عدیــد مــن الدراســات التــي 

بحســب  اإلســالمیةدراسة لمعرفة القــیم البیئیــة فــي أي مــن كتــب التربیــة  ولم تُجرَ  .األقدم إلى األحدث

  .علم الباحث

دراسة تحلیلیة عن دمج  ) ,Sharma & Sharma 2005أجرى شارما وشارما (      

الدراسة إلى تحدید الفروق الفردیة فیما یتعلق  وهدفتالبیئیة في المناهج الدراسیة،  المواضیع

ا  26وعددهم  المشمولین بالدراسة الطلبةبین بالمفاهیم البیئیة واالتجاهات نحو البیئة،  منهم  طالبً

هذه الدراسة  تمنهم من ال یدرسها حیث تم تقسیمهم بالتساوي، واستخدممن یدرس علوم البیئة و 

من یدرس العلوم البیئیة لدیهم  دراسة إلى نتائج من أهمها أّن استبانة كأداة للدراسة، وتوصلت ال

  .ابیة ومفاهیم أقوى ممن ال یدرسهایجإاتجاهات 

هــدفت إلــى التعــرف علــى القــیم  فــي ســوریا دراســة تحلیلیــة تقویمیــة ) 2005وأجــرت حــالوة (      

  الــدول العربیــة  البیئیــة المتضــمنة فــي كتــب الجغرافیــا للصــف الخــامس والســادس األساســیین لعــدد مــن

المــــنهج  الدراســــةواســــتخدمت  والتــــي تمثــــل عینــــة الدراســــة،( ســــوریا، الســــعودیة، الســــودان، تــــونس ) 

أن كتــــب الجغرافیــــا فــــي الصــــفین الخــــامس إلــــى الدراســــة  وأظهــــرت نتــــائج هــــذهو  الوصــــفي التحلیلــــي،

) 299رهـــا () قیمـــة بیئیـــة، بلـــغ مجمـــوع تكرا24والســادس األساســـیین فـــي الـــدول األربـــع قـــد احتــوت (
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جـــاءت كـــل مـــن قـــیم (الصـــحة العامـــة،  ،جـــاءت قیمـــة الزراعـــة العشـــوائیة فـــي المرتبـــة األولـــى تكـــرار،

  النظافة الشخصیة،التدخین، مخلفات المصانع) في المرتبة األخیرة.

 منظور من البیئیة القیم في البحث إلى هدفتدراسة  )2009( وسمارة الخضي وأجرى        

 النبویة والسنة الكریم القرآن في األدلة تتبع خالل من القیم تدل علیه هذه ما ومعرفةتم  إسالمي،

 قیم على والسنة داللة القرآن حیث من بالبیئة اإلسالم اهتمام على الباحثان وركز الشریفة

المنهج استخدمت الدراسة  البیئة في الجمالیة القیمو   البیئة، على المحافظة قیم االستغالل، وعلى

 وأن اإلنسان، طبیعة متأصلة في الثالث البیئیة القیم أن أظهرت نتائج الدراسة. تحلیليالالوصفي 

 القیم هذه حسب نوع مختلفة، بطرائق المسلم اإلنسان لدى إلى تنمیتها تسعى اإلسالمیة التربیة

  .وطبیعتها

رة فــي دراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن القــیم البیئیــة المتــواف )2011العــدوان وطالفحــة(وأجــرى      

فــي األردن، اســتخدمت فیهــا  محتوى كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة لمرحلة التعلیم األساسي الدنیا

 تكامــل وأظهــرت الدراســة وجــود، وقــد تــم التأكــد مــن ثبــات التحلیــل بإعادتــه المنهج الوصفي التحلیلي

    .البیئیة القیم تضمین في الثالثة بین الكتب

دفت إلــى الكشــف عــن مفــاهیم التربیــة البیئیــة المتضــمنة فــي كتــب دراســة هــ )2011وأجرى السخي (

التربیــة اإلســالمیة األساســیة للمرحلــة االبتدائیــة بمملكــة البحــرین، وتكــون مجتمــع وعینــة الدراســة مــن 

)، وتــم تطبیــق مــنهج تحلیــل المحتــوى، 6جمیــع كتــب التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة االبتدائیــة وعــددها (

ربیــة اإلســـالمیة تمـــة بمفــاهیم التربیــة البیئیـــة المقتــرح تضــمینها فـــي كتــب الوخلصــت الدراســة إلــى قائ

للمرحلة االبتدائیــة، ومــن ابــرز نتــائج الدراســة أن أكثــر الكتــب التــي وردت فیهــا مفــاهیم التربیــة البیئیــة 

  هو كتاب الصف الرابع األساسي.
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البیئیــة فــي  كتـــاب معرفــة درجــة تضــمین القــیم  إلــىدراســة هــدفت  )2013الســمارات ( أجــرتو     

وتكــون مجتمــع الدراســة مــن محتــوى كتــاب  التربیــة االجتماعیــة للصــف التاســع األساســي فــي األردن،

واستخدمت الوصفي التحلیلي المنهج  الدراسةالتربیة االجتماعیة للصف التاسع األساسي،واستخدمت 

ــــة كتــــاب ال وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن أســــلوب تحلیــــل المحتــــوى كأحــــد أســــالیب هــــذا المــــنهج، تربی

حیــث أظهــرت االخــتالف بـــین  مــرة 220) قیمــة بیئیــة تكــررت 50( فــي األردن تضــمن االجتماعیــة

  المجاالت البیئیة الواردة في الدراسة .

دراسة هدفت إلى التعرف على القیم البیئیــة التــي ینبغــي تضــمینها فــي  )2014وأجرى البلطان(     

مرحلــة االبتدائیــة فــي الســعودیة والكشــف عــن مــدى تــوافر كتب العلــوم المطــورة للصــفوف العلیــا مــن ال

المــنهج الوصــفي التحلیلــي وتكــون  الدراســة تالقــیم مــن خــالل تحلیــل محتــوى تلــك الكتــب، واســتخدم

الصـــفوف العلیـــا فـــي المرحلـــة  لطلبـــةمجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا مـــن جمیـــع كتـــب العلـــوم التـــي تـــدرس 

) وتوصلت الدراسة إلى أن هناك إغفال تــام 6دها (وعد 1433/1434االبتدائیة في السعودیة للعام 

  یم البیئیة على الرغم من أهمیتها.لبعض الق

التعــرف دراســة هــدفت إلــى  )Na'nah & Al-khateeb،2015نعانعــة والخطیــب (وأجــرى      

ئــة إلى درجة التوافق بین كتب العلوم والتربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة مع المعاییر الحدیثة للبی

التعلیمیة، وتكون مجتمــع الدراســة وعینتهــا مــن كتــب العلــوم والتربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة التــي 

، وقام الباحثان بتطویر أداة لقیاس وتحلیل  2012/2013أقرتها وزارة التربیة والتعلیم للعام الدراسي 

، وتم تحكیم األداة من قبل شملت سبعة محاور وسبعة وعشرین من معاییر التعلیم البیئیة المعاصرة 

ـــة هولســـتي(مـــالمحك  )Holstiین للتأكـــد مـــن صـــدقها، وتـــم اســـتخراج معامـــل الثبـــات باســـتخدام معادل

وأظهرت نتائج الدراسة وجــود توافــق بــین كتــب العلــوم والتربیــة اإلســالمیة مــع المعــاییر الحدیثــة للبیئــة 

  . التعلیمیة
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 اللغة كتب في المتضمنة البیئیة القیم إلى لتعرفا إلى هدفت دراسة )2016( ةالرحامنوأجرى      

 الدراســة أداة وما تضمنته هذه الكتــب منهــا، وتكونــتردن في األ العلیا األساسیة في المرحلة العربیة

 وكانــت عینــة الدراســة ،قیمــة فرعیــة  90علــى  احتــوت رئیســیة قــیم ســبع بیئیــة تتضــمن قــیم قائمــة من

 –2015اســیة العلیــا فــي األردن لعــام العربیــة للمرحلــة األسن جمیــع كتــب اللغــة عبــارة عــ ومجتمعهــا

ئیــة المتعلقــة بــالحیوان یالمتعلقــة باإلنســان والقــیم البظهــرت نتــائج الدراســة أن القــیم البیئیــة أو   2016

ا ومــا انطــوى تحتهــا مــن قــیم بیئیــة فرعیــة كمــا تبــین مــن خــالل هــذه  .أكثــر القــیم البیئیــة الرئیســة تكــرارً

  آلخر. صفٍ  من العربیة اللغة كتب في البیئیة بالقیم االهتمام رجةد الدراسة اختالف

دراســة هــدفت إلــى التعــرف إلــى القــیم األخالقیــة المتــوافرة فــي كتــاب  )2016وأجــرت الشــواورة (     

، وتكونـــت عینـــة الدراســـة ومجتمعهـــا مـــن جمیـــع فـــي األردن اللغـــة العربیـــة للصـــف الثـــامن األساســـي

للصــف الثــامن األساســي، وأعــدت الباحثــة اســتمارة تحلیــل تكونــت مــن صــفحات كتــاب اللغــة العربیــة 

موزعة علــى عــدة مجــاالت، وأظهــرت الدراســة الفروقــات فــي  ) 316أخالقیة بتكرار بلغ ( قیمة )36(

درجــة بــین المجــاالت  علــى أقــل القــیم البیئیــة  حصــل مجــالالخالقیة وقــد تكرارات بین مجاالت القیم ال

  راسة وهي القیم (بین الشخصیة، المجتمعیة، الذاتیة).األخرى األخرى موضوع الد

دراســة حــول التربیــة البیئیــة الدینیــة فــي المــنهج األندونیســي،  )(Parker,2017وأجــرى بــاركر     

 أثـــر ةهـــدفت إلـــى إظهـــار كیفیـــة تعامـــل المـــنهج المدرســـي األندونیســـي مـــع البیئـــة اإلنســـانیة، ومعرفـــ

، أظهرت أبرز نتائج الدراسة عدم یسیافي أندون البیئیةء القیم وتنبو على اكتشاف العوامل اإلقتصادیة 

  میة اإلقتصادیة واحترام البیئة.نوجود عالقة بین الت
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  التعقیب على الدراسات السابقة 

  یتبین من مراجعة الدراسات السابقة ما یلي:

 .السابقة في قیامها بالتحلیل للمحتوى ة الحالیة الدراساتتشارك الدراس - 

لدراســـة الحالیـــة الدراســـات الســـابقة مـــن حیـــث أنهـــا تســـتخدم اســـتمارة تحلیـــل یـــتم مـــن تشـــارك ا - 

فــي هــذه  إلیهــا، وهــذا مــا عملتــه الدراســات الســابقة المشــار إلیهــاخاللها تحلیل الكتب المشــار 

  الدراسة، حیث استخدمت هذه الدراسات استمارة تحلیل كذلك. 

 اإلســالمیةیئیــة فــي نصــوص كتــب التربیــة إلــى التعــرف إلــى القــیم البالحالیــة الدراســة هــدفت  - 

التعرف إلى ذلك لكن في نصوص السابقة للمرحلة األساسیة العلیا، وكذلك هدفت الدراسات 

 كتب أخرى.

اســـتخدمت الدراســـة الحالیـــة أداة واحـــدة (اســـتمارة تحلیـــل) فـــي حـــین بعـــض الدراســـات الســـابقة  - 

 استخدمت أداتین.

في  )2009مع كل من دراسة الخضي وسمارة( ئیسةالمجاالت الر وتشترك الدراسة الحالیة ب - 

في المجال  )2016) ودراسة الرحامنه(2014ودراسة البلطان(المجال المتعلق بالجمال، 

 المتعلق باإلنسان، واختلفت عنها في باقي المجاالت.

 ینصفین التاســع والعاشــر األساســیالتربیة اإلسالمیة لل يبابالتحلیل كت تالدراسة الحالیة تناول - 

فــي األردن  مرحلة األساسیة العلیا في األردن، وهذا ما لم تقم به دراسة أخــرى مــن قبــلمن ال

 .بحدود علم الباحث –أو أي من األقطار العربیة 

 قام الباحث ببناء أداة الدراسة وتم تطویر أداة الدراسة في بعض الدراسات السابقة. - 



19 
 

ا كدراس -  ) 2011ة السخي(بعض الدراسات السابقة أعدت أداة البحث مسبقً

   وفي هذه الدراسة أعدت أداة الدراسة من خالل تحلیل الكتابین. )2016والرحامنة(

           قامت بعض الدراسات بتحلیل سلوك عینة الدراسة كدراسة شارما وشارما  - 

)2005 , Sharma & Sharma وحللت الدراسة الحالیة كتابین من كتب التربیة (

 اإلسالمیة.
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 الثالث الفصل
  الطریقة واإلجراءات

هذا الفصل عرًضا للمنهج المتبع، ومجتمع الدراسة وعینتها، واألداة المستخدمة، وكذلك  تضمن     

، الدراسةجراء للمعالجة اإلحصائیة، واإلجراءات المتبعة إلباإلضافة  الدراسةالصدق والثبات ألداة 

   اآلتي:في وبیان ذلك 

  الدراسة منهج

، وذلك للتمكن من الحالیة الدراسةلمالءمته لطبیعة  التحلیلي المنهج الوصفي الدراسة تدمخستا    

  جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة.

  وعینتها الدراسة مجتمع

      ،تكــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن كتـــــب التربیـــــة اإلســـــالمیة للمرحلـــــة األساســـــیة العلیـــــا فـــــي األردن     

وزارة التربیــة  ِقبــل التربیــة اإلســالمیة التــي أقــرت مــن كتابّي ن جمیع صفحات الدراسة م عینة تتكونو 

باســتثناء  2018/  2017التاســع والعاشــر األساســیین للعــام الدراســي  للصــفینوالتعلــیم فــي األردن  

  :الدراسة عینة) یبین خصائص  1والجدول رقم ( وأسئلة الدروس ودروس التالوة،المقدمة والمراجع 
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  )1رقم (جدول 

  الدراسة عینةخصائص   

رقم   الجزء  الصف  الرقم  المرحلة
  الطبعة

  العام الدراسي
عدد 

صفحات 
  الكتاب

عدد 
الصفحات 
التي جرى 

  تحلیلها

عدد 
  الدروس

التي جرى 
  تحلیلها

علیا
ة ال

اسی
ألس

ا
  

1  
  التاسع

  23  70  132  2017/2018  2  األول
  22  80  132  2017/2018  2  الثاني  2
3  

  العاشر
  21  83  146  2017/2018  2  لاألو 

  23  87  150  2017/2018  2  الثاني  4

  89  320  560  مجموع عدد الصفحات وعدد الدروس

)  89تكونت من (  التحلیل شمل كتابین مكونین من أربعة أجزاء) أن 1تضح من جدول رقم (ی

  صفحة. ) 320بعدد صفحات (  درس 

   :الدراسة داةأ

 الدراسة بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة مثل أداة إعدادتم لتحقیق أهداف الدراسة     

حیــث ، ) 2016( لرحامنــها، ) 2016( الشــواورة ،) 2013( الســمارات  :دراسةو  )2012السرجاني(

كل مجال منها علــى  واشتملمجاالت رئیسیة،  )5(مكونة من  مبدئیة محتوىبناء استمارة تحلیل تم 

حــدة تحلیــل الســتخراج القــیم البیئیــة مــن محتــوى كو الجملــة  تــم اســتخداموقد ، ةفرعی مجموعة قیم بیئیة

  .للصفین التاسع والعاشر األساسیین التربیة اإلسالمیة كتابي

  :وهيفي ضوئها  عینة الدراسةالقیم البیئیة ضمن المجاالت التي تم تحلیل  الدراسة توصنف     

ال و ،جـــال العنایـــة باإلنســـانالقـــیم البیئیـــة المرتبطـــة بم :المجـــال األول – 1 ذا المج تص ھ یخ

ھ  یتعلق ببیئة اإلنسان، وجمیع أنشطتھ،ما بالمحافظة على كل  ھوحقوق ل  وواجبات واالستغالل األمث

   وهي: بیئیة قیمة )17(على  ملتشاو  والمعتدل لموارد البیئة
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طــاء  الحقــوق إلــى إع ،اإلصــالح بــین المتخاصــمین ،تقدیر دور العلماء في حیاة النــاس ،بر الوالدین

التركیــز علــى دور األســرة فــي  ،كفالــة الیتــیم االهتمــام بالقــدوة الحســنة فــي تهــذیب الســلوك، أصــحابها،

 الترغیــب فــي طلــب العلــم، تقــدیم المســاعدة للمحتــاجین، بناء المجتمع الصالح، تجنب العمل الضــار،

العنایـــة  ة األبنـــاء،حســـن تربیـــ حســـن التعامــل مـــع اآلخـــرین، الحــرص علـــى ممارســـة العمـــل الصـــالح،

  االلتزام بقواعد المرور. ،في سلوك اإلنسانالحرص على التوازن  الوفاء بالعهد، بصحة اإلنسان،

یخــتص هــذا المجــال والقــیم البیئیــة المرتبطــة بمجــال العنایــة بالمــاء والهــواء،  :المجال الثاني – 2

ووقایتهــا مــن التلــوث بأنواعــه والعمــل بحمایة المــوارد المائیــة بأنواعهــا المختلفــة والعمــل علــى نظافتهــا 

هــذا المجــال بعمــل كــل مــا مــن شــأنه أن یجنــب  ، كمــا یخــتصعلــى زیــادة الثــروة المائیــة واســتثمارها

واشـــتمل  بأنواعـــه والعمـــل علـــى نظافتـــه واالســـتفادة منـــه واســـتثماره. الغـــالف الجـــوي لـــألرض التلـــوثَ 

                                 :وهيبیئیة قیم  )9(على

التقلیــل مــن األثــر الســلبي لــدخان البیــوت، التقلیــل مــن األثــر الســلبي  ،تجنــب التــدخین بأشــكاله كافــة

مــن التلــوث، حفــظ میــاه البحــار  العــذب ترشــید اســتخدام المــوارد المائیــة، حفــظ المــاء لدخان المصانع،

إبــراز لغــذاء، االســتفادة مــن البحــار كوســیلة للتنقــل، اســتثمار البحــار واألنهــار كمصــدر ل، مــن التلــوث

  .أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاة

ة  األرض،العنایــة بــالمرتبطــة بمجــال البیئیــة القــیم  :الثالثالمجال  – 3 ال بالعنای ذا المج تص ھ یخ

باألرض بكل ما تحتویھ على سطحھا واستثمار موجوداتھا  من  نبات وحیوان وحمایتھا، كما یشمل 

  وهي: بیئیة قیمة )11(واشتمل على جوانب الدفاع عنھا

ــــــــــا وعنــــــــــد ذبحــــــــــه، الحــــــــــرص علــــــــــى عمــــــــــارة األرض بمــــــــــا یتناســــــــــب مــــــــــع  الرفــــــــــق بــــــــــالحیوان حیً

تجنــب إعاقــة الحركــة فــي طریــق النــاس،  طبیعتها(زراعة،سكن،صــناعة....)، بشــاعة خیانــة الــوطن،

الحــد مــن تلــوث التربــة، حمایــة  الحــد مــن النــزاع بــین النــاس، التركیــز علــى أهمیــة الــوطن فــي حیاتنــا،
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الحرجیــة مــن االعتــداء، حمایــة الــوطن مــن األعــداء، العنایــة بســالمة النبــات مــن اآلفــات،  األشــجار

  استثمار الثروة النباتیة والحیوانیة، منع الصید الجائر للحیوانات البریة.

حمایة البیئة یختص ھذا المجال بالمرتبطة بمجال العنایة بالجمال، البیئیة القیم  :الرابعالمجال  – 4

ھلمن جمال ل في البیئةوإظھار ما  وتجنب مصادره ومعالجة آثارهمن التشویھ  ذا  تمتع ب تثمار ھ واس

  :وهي بیئیة ةقیم) 12(واشتمل على.الجمال

، االهتمـــام بالجمــال الشخصـــي إبــراز جمالیــة الحیوانـــات، إبــراز جمالیــة موجـــودات التجمعــات المائیــة

ـــــب وضـــــع ـــــر األمـــــاكن  لإلنســـــان،  االهتمـــــام بالنظافـــــة الشخصـــــیة لإلنســـــان، تجن ـــــات فـــــي غی النفای

المخصصة لهــا،  تعزیــز  الحــس الجمــالي لــدى اإلنســان، االهتمــام بنظافــة األمــاكن العامــة، الحــرص 

علـــى الزینــــة عنـــد أداء الصــــالة، الحـــرص علــــى نظافـــة الطرقــــات، الحـــرص علــــى نظافـــة المســــاجد،  

ظافـــة شـــواطئ الحـــرص علـــى نظافـــة أمـــاكن طلـــب العلم(المـــدارس، الجامعـــات،...)، الحـــرص علـــى ن

  البحار.

  .في صورتها النهائیة بعد التحكیمبیئیة  قیمة) 49ناء استمارة تحلیل مكونة من (تم بوقد           

  تحدید درجة توافر القیم البیئیة:

التربیة اإلسالمیة للصفین التاســع والعاشــر األساســیین  كتابيلتحدید درجة توافر القیم البیئیة في      

  :ادلة اآلتیةالمع تم استخدام 
  أدنى نسبة تكرار –أعلى نسبة تكرار                            

ـــ             =  درجة التوافر          ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ــــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــ ــ ــ ـــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــــ ــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــــــــــ ـ ـــــ   ــــ
  
  3  

  ) مستویات متساویة المدى.3ة إلى (وتم تقسیم تحدید الدرج
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  أداة الدراسةصدق 

فــي صــورتها ا ، وذلــك بعرضــهن صــدق اســتمارة التحلیــلللتحقــق مــ تم استخدام الصدق الظاهري     

ق ائــاألولیــة علــى  عــدد مــن المحكمــین مــن أصــحاب الخبــرة واالختصــاص  فــي مجــال  المنــاهج وطر 

ـــة والخاصـــةالتـــدریس  ) 11، بلـــغ عـــددهم (المشـــرفین التربـــویین و المعلمـــین و  فـــي الجامعـــات الحكومی

   ).1تم تضمین أسمائهم في الملحق رقم ( امً محكِّ 

لبوقد       : مــن حیــثمــین إبــداء الــرأي فیمــا یتعلــق بــالقیم المســتخرجة نتیجــة التحلیــل، من المحكِّ  ُط

مالحظـــات الســـادة ب تـــم األخـــذ، و وضـــوح الفقـــرات ومـــدى انتمائهـــا للمجـــال وســـالمة الصـــیاغة اللغویـــة

  لنهائیة. ) یبین االستمارة في صورتها ا 2والملحق رقم ( . وأجریت التعدیالت الالزمة مین،المحكِّ 

ح القیم المتوافرة فیهما فیما یتعلق بمجال الهواء والغالف وبعد تحلیل الكتابین المذكورین تبین شُ 

الغازي فكان التوجیه من المحكمین لدمج المجال المتعلق بالهواء والغالف الغازي مع المجال 

لمتضمنة في الكتابین من المتعلق بالماء، ونتیجة لذلك تم حساب التكرارات والنسب المئویة للقیم ا

  .) قیمة بیئیة49احتوت ( خالل أربع مجاالت

  استمارة التحلیل(أداة الدراسة)ثبات 

  وفق الخطوات التالیة: الدراسةتم التأكد من ثبات أداة 

  .كتابي التربیة اإلسالمیة للصفیین التاسع والعاشر األساسیینقیام الباحث بتحلیل  – 1

  ل.قیام محلل آخر بالتحلی – 2

ینتم حصر مرات االتفاق بین  – 3 حلَِّل   .المُ

                                                                                    ) / أ+ب(أب)2= الثبات (معامل ةاآلتی) Holsti(استخدمت معادلة هولستي – 4
  

ِ  ب أ :حیث   ینلَ = مجموع القیم المتفق علیها بین المحل
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  القیم التي وردت في تحلیل الباحث ( المحلل األول) أ = عدد

  ب = عدد القیم الواردة في تحلیل المحلل الثاني 

التربیــة اإلســالمیة للصــفیین التاســع والعاشــر  كتــابّي علــى  ) Holsti(دلــة هولســتياتطبیــق مع تــموقــد 

  :اآلتي )2في جدول رقم (كما هو موضح   .األساسیین

  )2جدول رقم (
                     استمارة التحلیل لكتابيّ الصفین التاسع والعاشر األساسیین  ثبات  تمعامال

  )Holstiوفق معادلة هولستي(

كتاب التربیة اإلسالمیة   الرقم
  للصف:

عدد تكرارات القیم البیئیة 
  حسب تحلیل المحلل:

 تعدد تكرارا
القیم البیئیة 
  المتفق علیها
  عند المحللین

  معامل الثبات
  المحلل الثاني  (الباحث)األول

 .97030  506  506  537  التاسع  1
  0.9716  548  548  580  العاشر  2
   

 ا) تكرارً  537) أن تكرارات القیم البیئیة لكتاب الصف التاسع بلغت (2یتضح من جدول رقم (     

ة حسب معادل بلغ معامل الثبات و  ،)506وبلغت حسب تحلیل المحلل الثاني(حسب تحلیل الباحث 

  .Holsti0.9703) = 1043/1012= هولستي (

حسب تحلیل الباحث وبلغت  ا) تكرارً  580تكرارات القیم البیئیة لكتاب الصف العاشر (وبلغت      

 1096/1128) وبلغ معامل الثبات حسب المعادلة السابقة = 548حسب تحلیل المحلل الثاني(

  وهي نتیجة مناسبة إلجراء الدراسة. ،   0.9716=
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  المعالجة اإلحصائیة

للقــیم البیئیــة  درجــة التــوافرلبیــان والرتــب واألوزان النســبیة تــم اســتخدام التكــرارات والنســب المئویــة     

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة  في كتابي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشــر األساســیین، وذلــك 

نســب تكرارهــا، و رصــد تكــرارات القــیم الفرعیــة، و  ،تصمیم الجداول الالزمــة لــذلك تم ، وقدبذلكالمتعلق 

 التــي تــم تحلیلهــا ابینالكتــوقد أعدت الجداول لكل كتــاب مــن وكذلك تكرار المجاالت ونسب تكرارها، 

المشــار إلیهــا یمكــن . والجــداول وللرتــب والــدرجاتعلــى بیــان لتكــرارات ونســب التكــرار  تبحیث اشتمل

  وفي الملحقات. الفصل الرابع الرجوع إلیها في

  .كما تم استخدام معادلة هولستي لحساب درجة ثبات استمارة التحلیل    

  الدراسة إجراءات

  تم تنفیذ الدراسة لإلجابة عن سؤال الدراسة وفق اإلجراءات اآلتیة :  

  االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.  - 1

 إلى خمسة مجاالت رئیسیة وهي:تصنیف القیم البیئیة  - 2

  أ.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باإلنسان.

  ب.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالهواء.

  ج.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالماء.

  د. القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باألرض.

 یة بالجمال.ه.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنا
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تم دمج مجالي القیم البیئیة المرتبطة بالعنایة بالماء والهواء بعد األخذ برأي المحكمین وذلك  -3

    التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع  كتابّي لقلة توافر القیم البیئیة المرتبطة بهذین المجالین في 

  تي:العاشر األساسین، ونتیجة لذلك أصبحت المجاالت على النحو اآلو 

  أ.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باإلنسان.

  ب.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالماء والهواء.

  ج. القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باألرض.

  د.القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالجمال.

  وحدةً  للتحلیل. الصریح أو الضمني نىتحدید وحدة التحلیل، وقد اعتُمدت الجملة ذات المع – 4

  بقراءة كل درس وتحدید العناصر التي تعطي دالالت من قیم بیئیة.  ابینتحلیل محتوى الكت - 5 

   البیئیة. بناء أداة الدراسة من خالل التصنیف السابق لمجاالت القیم – 6

من المحكمین من ذوي  التحقق من صدق أداة التحلیل ( استمارة التحلیل) بعرضها على عدد – 7

  .خبرة واالختصاصال

  أداة الدراسة ( استمارة التحلیل) بصورتها النهائیة. بناء – 8

   تحلیل كتابي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین، ورصد التكرارات والرتب والدرجات. – 9

قیام محلل آخر  ) بعدHolistiالتحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة هولستي( – 10

  بتحلیل الكتابین.

وقد استخدمت التكرارات والنسب  _ تحلیل البیانات باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة 11

  .المئویة لذلك

  مناقشة النتائج وتفسیرها في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة.  – 12

  .دراسةنتائج الفي ضوء  والمقترحات صیاغة التوصیات – 13
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  الفصل الرابع 

   نتائج الدراسة

القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي التربیة  توافر لتعرف إلى درجةلهدفت الدراسة الحالیة      

           اآلتي : وذلك من خالل اإلجابة على السؤال ،األساسیین اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر

للصفین التاسع والعاشر في كتابّي التربیة اإلسالمیة المتضمنة ما درجة توافر القیم البیئیة "

   ؟."في األردن األساسیین

التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر  تم تحلیل كتابّي سؤال الدراسة ولإلجابة على      

القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة ( ة یمجاالت مرتبطة بالقیم البیئة أربعاألساسیین، ضمن 

القیم البیئیة المرتبطة بمجال بالماء والهواء، القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة ، انباإلنس

  .)بالجمالالقیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باألرض، العنایة 

جال من المجاالت البیئیة على ببیان درجة التوافر لكل مللكتابین عرض نتائج التحلیل تم  وقد     

) إلى ملحق  4من ملحق رقم ( تائج تحلیل كل كتاب بشكل منفصل في الملحقات ، وتم ایراد نحده

      حیث تم بیان درجة التوافر والتكرارات والنسب المئویة للمجاالت الرئیسة وللقیم الفرعیة.)  7رقم ( 

ة في كتابّي التربی ) المجاالت الرئیسة ومجموع تكرارها والنسب المئویة لها3(رقم  ویظهر الجدول 

ا ،لصفین التاسع والعاشر األساسیینلاإلسالمیة    .مرتبة تنازلیً
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  ) 3جدول رقم ( 

التربیة  يّ كتابالقیم البیئیة التي تضمنها  مجموع التكرارات والنسب المئویة لكل مجال من مجاالت
ا یناألساسیالعاشر التاسع  یناإلسالمیة للصف   مرتبة تنازلیً

  المجاالت الرئیسة  الرتب
  قیم العدد 

  المتوافرة 
مجموع 
  التكرارات

النسب 
  الدرجة  المئوبة

 مرتفعة 71.17% 795  17  اإلنسان  1
 منخفضة 18.26% 204  11  األرض  2
 منخفضة 7.88% 88  12  الجمال  3
 منخفضة 2.69% 30  9  الماء والهواء  4

  %100  1117  49  المجمـــــــوع
  

قد  یناألساسیوالعاشر التاسع  یناإلسالمیة للصف التربیة ّي أن كتاب )3یتضح من الجدول رقم (     

البیئیة وجاءت القیم  ،%100وبنسبة مئویة  ) مرة1117) قیمة بیئیة تكررت (49(ماتوافر فیه

) مرة وبنسبة 795العنایة باإلنسان في المرتبة األولى وبتكرار بلغ (مجال المرتبطة ب

باألرض بالمرتبة الثانیة المرتبطة بالعنایة  البیئیة، وجاءت القیم ) وبدرجة مرتفعة%17.71(مئویة

البیئیة ، وجاءت القیم ) وبدرجة منخفضة%18.26(وبنسبة مئویة ات) مر 204بلغ(وبتكرار 

) وبدرجة %9.31(نسبة مئویةب) مرة و 88بتكرار بلغ (و المرتبطة بالعنایة بالجمال بالمرتبة الثالثة 

) 30ة بالماء والهواء بالمرتبة الرابعة وبتكرار بلغ (، وجاءت القیم البیئیة المرتبطة بالعنایمنخفضة

  ) وبدرجة منخفضة.%2.69( مرة وبنسبة مئویة

ا بحسب مجموع       تم عرض نتائج تحلیل كتابّي التربیة اإلسالمیة للمجاالت البیئیة األربعة تنازلیً

  ذلك. تكرارات القیم البیئیة، وقد عرضت نتائج التحلیل بهذا النسق وفیما یلي بیان
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   ین التاسع والعاشر األساسیینالتربیة اإلسالمیة للصف ّي نتائج تحلیل  كتاب

عن إلجابة ل رصد التكرارات والنسب المئویة والرتب والدرجات للمجاالت الرئیسة، وذلك تم       

ین التاسع سؤال الدراسة: ما درجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي التربیة اإلسالمیة للصف

كانت نتائج تحلیل الكتابین مجتمعین فیما یتعلق بالقیم البیئیة حیث والعاشر األساسیین في األردن؟ 

  للمجاالت األربعة على النحو اآلتي:

  :القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باإلنسان – 1

یة في محتوى كتاب التربیة تم رصد التكرارات والنسب المئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئ      

) یوضح 4اإلسالمیة  للصف العاشر األساسي المرتبطة بمجال العنایة باإلنسان، والجدول رقم (

  ذلك:

  ) 4جدول رقم ( 
                  التربیة اإلسالمیة  لدرجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي التكرارات والنسب المئویة 

  العنایة باإلنسانمجال ل یناألساسی اشروالع ین التاسع للصف

رقم   المجال
  القیمة  القیمة

عدد مرات تضمین 
في القیم البیئیة 

  كتاب الصف

مجموع 
 التكرارات
   لكتابّي 

 النسب المئویة
القیم ات لتكرار 

البیئیة في 
   الكتابین

  الدرجة  الرتب 
  التاسع+العاشر  العاشر  التاسع

  إلنسانا

 منخفضة 11 2.06 23 9 14 بر الوالدین 1
 منخفضة 9 2.51 28 14 14 تقدیر دور العلماء في حیاة الناس 2
 منخفضة 14 0.90 10 0 10 اإلصالح بین المتخاصمین 3
 منخفضة 6 3.58 40 22 18  إعطاء الحقوق إلى أصحابها 4
 منخفضة 10 2.15 24 7 17 االهتمام بالقدوة الحسنة في تهذیب السلوك 5
 منخفضة 16 0.36 4 1 3 الیتیمكفالة  6
 منخفضة 15 0.63 7 6 1 التركیز على دور األسرة في بناء المجتمع الصالح 7
 مرتفعة 2 15.67 173 84 89 تجنب العمل الضار 8
 منخفضة 4 5.46 61 47 14 الترغیب في طلب العلم 9
 منخفضة 5 3.76 42 19 23 تقدیم المساعدة للمحتاجین 10
 مرتفعة 1 18.71 209 112 97 على ممارسة العمل الصالح الحرص 11
 منخفضة 3 6.45 72 37 35 حسن التعامل مع اآلخرین 12
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 منخفضة 12 1.79 20 11 9 حسن تربیة األبناء 13
 منخفضة 8 2.60 29 19 10 العنایة بصحة اإلنسان 14
 منخفضة 7 2.86 32 26 6 الوفاء بالعهد 15
 منخفضة 13 1.34 15 9 6 وازن في سلوك اإلنسانالحرص على الت 16
 منخفضة 17 0.36 4 0 4 االلتزام بقواعد المرور 17

  مرتفعة  األولى  %71.17 795 423 372 المجموع
) أن عدد تكرارات القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة 4یتضح من الجدول رقم(     

ا، 795ن التاسع والعاشر األساسیین بلغت(اإلنسان في كتابّي التربیة اإلسالمیة للصفیب ) تكرارً

، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل القیم البیئیة )%71.17(وجاءت في المرتبة األولى بنسبة

الحرص على ممارسة العمل )، وجاءت قیمة "%18.71–%0.36في هذا المجال بین(

)، وجاءت قیمة %18.71ویة () مرة، وبنسبة مئ209" بالمرتبة األولى وبتكرار بلغ ( الصالح

)، %15.67) مرة وبنسبة مئویة (173" في المرتبة الثانیة بتكرار بلغ (الضار تجنب العمل" 

" بالمرتبة قبل األخیرة التركیز على دور األسرة في بناء المجتمع الصالح وجاءت قیمة "

 االلتزاموقیمة " " كفالة الیتیم" )، وجاءت قیمة%0.63) مرات وبنسبة مئویة (7بتكرار بلغ(

   ) لكل منهما.%0.36) مرات وبنسبة مئویة (4بالمرتبة األخیرة وبتكرار بلغ (" بقواعد المرور

  :باألرضالقیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة  – 2 

التربیة  ّي تم رصد التكرارات والنسب المئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة في محتوى كتاب      

   ، والجدول رقم باألرضالمرتبطة بمجال العنایة  ینالعاشر األساسیو  ین التاسع ة  للصفاإلسالمی

  ) یوضح ذلك: 5(
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  ) 5جدول رقم ( 
                  التربیة اإلسالمیة  لدرجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي التكرارات والنسب المئویة 

  العنایة باألرضمجال ل یناألساسی والعاشر ین التاسع للصف

رقم   المجال
عدد مرات تضمین القیم   القیمة  القیمة

  في كتاب الصفالبیئیة 

مجموع 
 التكرارات
   لكتابّي 

النسب 
 المئویة

ات القیم لتكرار 
البیئیة في 

   الكتابین

  الدرجة  الرتب 

  التاسع+العاشر  العاشر  التاسع

  األرض

 منخفضة  7 0.90 10 1 9 إبعاد األذى عن طریق الناس 27
 منخفضة 6 0.98 11 4 7 استثمار الثروة النباتیة والحیوانیة 28
 منخفضة 4 2.15 24 17 7 التركیز على أهمیة الوطن في حیاتنا 29
 مرتفعة 1 6.27 70 53 17 الحد من النزاع بین الناس 30
 منخفضة 8 0.45 5 2 3 الحد من تلوث التربة 31
 منخفضة 3 2.24  25 10 15 ألرض بما یتناسب مع طبیعتها(زراعة،سكن،صناعة....)الحرص على عمارة ا 32
 منخفضة 2 2.78 31 24 7  حمایة الوطن من األعداء 33
 منخفضة 10 0.18 2 0 2 بشاعة خیانة الوطن 34
ا وعند ذبحه 35  منخفضة 5 1.88 21 5 16 الرفق بالحیوان حیً
 منخفضة 9 0.27 3 2 1 اتالعنایة بسالمة النبات من اآلف 36
 منخفضة 10 0.18 2 1  1 حمایة الثروة الحرجیة  من االعتداء  37

  منخفضة  الثانیة 18.26 204 119 85 المجموع
  

) أن عدد تكرارات القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باألرض في  5یتضح من الجدول رقم(      

) تكرارات، وجاءت في 204والعاشر األساسیین بلغت( كتابّي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع

) بدرجة منخفضة، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل القیم %18.26المرتبة الثانیة بنسبة مئویة(

"  الحد من النزاع بین الناس )، جاءت قیمة "%6.27 – %0.18البیئیة في هذا المجال بین(

وجاءت قیمة "  وبدرجة مرتفعة، )%6.27سبة مئویة ( )  مرة وبن70بالمرتبة األولى بتكرار بلغ (

) %2.78) مرة وبنسبة مئویة (31" في المرتبة الثانیة بتكرار بلغ ( حمایة الوطن من األعداء

"، بالمرتبة قبل األخیرة بتكرار العنایة بسالمة النبات من اآلفات وجاءت قیمة "وبدرجة منخفضة، 

 " بشاعة خیانة الوطن وجاءت قیمة "وبدرجة منخفضة، ) %0.27وبنسبة مئویة ( ات) مر 3بلغ (
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وبنسبة مئویة  ) مرة2بالمرتبة األخیرة بتكرار ( "من االعتداء حمایة الثروة الحرجیة وقیمة"

  . وبدرجة منخفضة )0.18%(

  :بالجمالالقیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة  – 3

جة توافر القیم البیئیة في محتوى كتابّي التربیة تم رصد التكرارات والنسب المئویة والرتب لدر       

  ، والجدول رقم بالجمالاإلسالمیة  للصفین التاسع  والعاشر األساسیین المرتبطة بمجال العنایة 

  ) یوضح ذلك: 6(

  ) 6جدول رقم ( 
                  التربیة اإلسالمیة  لدرجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتابيّ التكرارات والنسب المئویة 

  العنایة بالجمالمجال ل یناألساسی والعاشر ین التاسع للصف

رقم   المجال
  القیمة  القیمة

عدد مرات تضمین 
في القیم البیئیة 

  كتاب الصف

مجموع 
 التكرارات
   لكتابّي 

 النسب المئویة
القیم ات لتكرار 

   البیئیة في الكتابین
  الدرجة  الرتب 

  عاشرالتاسع+ال  العاشر  التاسع

  الجمال

 منخفضة 7 0.09 1 0 1 إبراز جمالیة الحیوانات 38
 منخفضة 5 0.45 5 1 4 إبراز جمالیة موجودات التجمعات المائیة 39
 مرتفعة 2 1.61 18 9 9 االهتمام بالجمال الشخصي لإلنسان   40
 مرتفعة 1 1.97 22 10 12 االهتمام بالنظافة الشخصیة لإلنسان 41

42 
وضع النفایات في غیر األماكن  تجنب

 منخفضة 6 0.27 3 0 3 المخصصة لها 
 مرتفعة 3 1.43 16 10 6 تعزیز  الحس الجمالي لدى اإلنسان 43
 متوسطة 4 1.07 12 1 11 االهتمام بنظافة األماكن العامة 44
 منخفضة 7 0.09 1 1 0 الحرص على الزینة عند أداء الصالة 45
 منخفضة 7 0.09 1 1 0 ة الطرقاتالحرص على نظاف 46
 منخفضة 6 0.27 3 2 1 الحرص على نظافة المساجد  47

48 
الحرص على نظافة أماكن طلب 

 منخفضة 6 0.27 3 2 1 العلم(المدارس، الجامعات،...)
 منخفضة 6 0.27 3 1 2 الحرص على نظافة شواطئ البحار 49

  منخفضة الثالثة %7.88 88 38 50 المجموع
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) أن عدد تكرارا ت القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالجمال في 6یتضح من الجدول رقم(     

وجاءت في المرتبة  ا،) تكرارً 88بلغت( ینالعاشر األساسیو  ین التاسع التربیة اإلسالمیة للصف ّي كتاب

البیئیة في  القیموبدرجة منخفضة، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل ) %7.88(الثالثة بنسبة مئویة

" االهتمام بالنظافة الشخصیة لإلنسان" وجاءت قیمة )،%1.97 -%0.09هذا المجال بین(

وجاءت قیمة "  ،وبدرجة مرتفعة )%1.97( وبنسبة مئویة مرة) 22بالمرتبة األولى بتكرار بلغ (

بة مئویة وبنس مرة) 18" في المرتبة الثانیة بتكرار بلغ ( االهتمام بالجمال الشخصي لإلنسان

 ،تجنب وضع النفایات في غیر األماكن المخصصة لهاقیم" وجاءت  ،وبدرجة مرتفعة )1.61%(

 ،الحرص على نظافة أماكن طلب العلم(المدارس، الجامعات،...)، الحرص على نظافة المساجد

وبنسبة  ات) مر 3في المرتبة قبل األخیرة بتكرار (  "الحرص على نظافة شواطئ البحار

 الحرص على الزینة عند أداء الصالة، قیم " . وجاءتوبدرجة منخفضة لكل منها )%0.27مئویة(

) مرة 1بالمرتبة األخیرة بتكرار بلغ ( " الحرص على نظافة الطرقات  ،إبراز جمالیة الحیوانات

  .وبدرجة منخفضة لكل منهما) 0.09وبنسبة مئویة (

  :لهواءبالماء واالقیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة  – 4

تم رصد التكرارات والنسب المئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة في محتوى كتابّي التربیة       

اإلسالمیة  للصفین التاسع  والعاشر األساسیین المرتبطة بمجال العنایة بالماء والهواء، والجدول رقم 

  ) یوضح ذلك: 7( 
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  ) 7جدول رقم ( 
                  التربیة اإلسالمیة  لدرجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي ة التكرارات والنسب المئوی

  العنایة بالماء والهواءمجال ل یناألساسی والعاشر ین التاسع للصف

رقم   المجال
  القیمة  القیمة

عدد مرات تضمین 
في القیم البیئیة 

  كتاب الصف

مجموع 
 التكرارات
   لكتابّي 

 النسب المئویة
القیم ات ار لتكر 

   البیئیة في الكتابین
  الدرجة  الرتب 

  التاسع+العاشر  العاشر  التاسع

الماء 
  والهواء

 منخفضة 5 0.09 1 0 1  تجنب التدخین بأشكاله كافة  18
 متوسطة 3 0.27 3 0 3  التقلیل من األثر السلبي لدخان البیوت 19
 متوسطة 3 0.27 3 0 3  التقلیل من األثر السلبي لدخان المصانع 20
 متوسطة 3 0.27 3 0 3  ترشید استخدام الموارد المائیة 21
 مرتفعة 1 0.54 6 0 6  حفظ الماء العذب من التلوث 22
 مرتفعة 1 0.54 6 0 6  حفظ مصادر المیاه من التلوث 23
 منخفضة 4 0.18 2 0 2  االستفادة من البحار كوسیلة للتنقل 24
 منخفضة 4 0.18 2 0 2  نهار كمصدر للغذاءاستثمار البحار واأل 25
 متوسطة 2 0.36  4 0  4  إبراز أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاة 26

 منخفضة الرابعة %2.69 30 0 30 المجموع

       

) أن عدد تكرارات القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالماء والهواء في 7یتضح من الجدول رقم(

ا وجاءت في المرتبة 30بلغت( یناألساسیوالعاشر التاسع  ینیة للصفكتاب التربیة اإلسالم ) تكرارً

) وبدرجة منخفضة، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل القیم البیئیة في %2.69الرابعة بنسبة مئویة(

حفظ "" وقیمة حفظ الماء العذب من التلوث ) وجاءت قیمة "0.54 – 0.09هذا المجال بین(

) لكل %0.54) مرات وبنسبة مئویة (6" بالمرتبة األولى بتكرار بلغ (لتلوثمصادر المیاه من ا

" في المرتبة الثانیة إبراز أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاةوجاءت قیمة "  وبدرجة مرتفعة، منهما

االستفادة من  وجاءت قیمة " وبدرجة متوسطة، )%0.36( ) مرات وبنسبة مئویة4بتكرار بلغ (

" بالمرتبة قبل األخیرة  كمصدر للغذاء استثمار البحار واألنهار" وقیمة" تنقلالبحار كوسیلة لل

         ،وبدرجة منخفضة لكل منهما )%0.18) مرة وبنسبة مئویة (2بتكرار بلغ ( وجاءت "
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مرة وبنسبة ) 1(بالمرتبة األخیرة بتكرار "تجنب التدخین بأشكاله كافة " وجاءت قیمة 

  .فضةوبدرجة منخ )%0.09مئویة(
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  الفصل الخامس

  والتوصیات مناقشة النتائج

القیم البیئیة المتضمنة في كتابّي التربیة اإلسالمیة لتعرف إلى درجة توافر ل هدفت الدراسة الحالیة

  للصفین التاسع والعاشر األساسیین.

 :سؤال الدراسةعن في هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة لإلجابة  وتمت     

للصفین التاسع والعاشر في كتابيّ التربیة اإلسالمیة  المتضمنة ما درجة توافر القیم البیئیة

حلیل كتابّي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر من خالل ت ؟في األردن  األساسیین

لمرتبطة بمجال العنایة القیم البیئیة ا(  األساسیین، ضمن أربع  مجاالت مرتبطة بالقیم البیئة هي

باإلنسان ، القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالماء والهواء، القیم البیئیة المرتبطة بمجال 

  .)العنایة باألرض، القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالجمال

  مناقشة نتائج تحلیل كتابّي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین

أن كتابّي  )3وقد أظهرت التكرارات التي رصدت لهذه المجاالت كما ورد في جدول رقم (     

) قیمة بیئیة تكررت 49التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین قد توافر فیهما(

، وجاءت القیم البیئیة المرتبطة بالعنایة باإلنسان في المرتبة %100) مرة وبنسبة مئویة 1117(

) وبدرجة مرتفعة، وجاءت القیم البیئیة %17.71) مرة وبنسبة مئویة(795ألولى وبتكرار بلغ (ا

) %18.26) مرات وبنسبة مئویة(204المرتبطة بالعنایة باألرض بالمرتبة الثانیة وبتكرار بلغ(

) 88لغ (وبدرجة منخفضة، وجاءت القیم البیئیة المرتبطة بالعنایة بالجمال بالمرتبة الثالثة وبتكرار ب

) وبدرجة منخفضة، وجاءت القیم البیئیة المرتبطة بالعنایة بالماء والهواء %9.31مرة وبنسبة مئویة(

  ) وبدرجة منخفضة.%2.69) مرة وبنسبة مئویة (30بالمرتبة الرابعة وبتكرار بلغ (
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 ینساسیاألوالعاشر  التاسع ینالتربیة اإلسالمیة للصف ّي من خالل استعراض نتائج تحلیل كتاب     

یتضح االختالل في توزیع القیم البیئیة من خالل مجموع تكرارات المجاالت الرئیسة التي جرى 

وقد تعزى ) 2013وتشترك هذه النتیجة مع نتیجة دراسة السمارات ( ،في ضوئها ینتحلیل الكتاب

المتبع في  ، ولعل هذا هو النسقهذه النتیجة لعدم اشتراك متخصصین في البیئة عند تألیف الكتابین

التركیز  وقلّ تألیف كتب التربیة اإلسالمیة حیث تم التركیز على القیم المرتبطة بالعنایة باإلنسان 

) التي 2014، وتشترك هذه النتیجة مع نتیجة دراسة البلطان (توافری لمعلى القیم البیئیة األخرى أو 

   .ا أظهرت أن هناك إغفال تام لبعض القیم البیئیة بالرغم من أهمیته

ت في هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت الیها الدراسة فیما یتعلق بنتائج تحلیل تمو     

   كتابّي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین على النحو اآلتي:

  :القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باإلنسانأوَال: 

اإلنسان في برارات القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة ) أن عدد تك4یتضح من الجدول رقم(     

ا، وجاءت في المرتبة 795كتابّي التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین بلغت( ) تكرارً

)، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل القیم البیئیة في هذا المجال %71.17األولى بنسبة(

" بالمرتبة األولى  الصالحالحرص على ممارسة العمل یمة ")، وجاءت ق%18.71–%0.36بین(

" في الضار تجنب العمل)، وجاءت قیمة " %18.71) مرة، وبنسبة مئویة (209وبتكرار بلغ (

التركیز على دور  )، وجاءت قیمة "%15.67) مرة وبنسبة مئویة (173المرتبة الثانیة بتكرار بلغ (

) مرات وبنسبة مئویة 7مرتبة قبل األخیرة بتكرار بلغ(" بالاألسرة في بناء المجتمع الصالح

" بالمرتبة األخیرة وبتكرار بقواعد المرور االلتزام" وقیمة " كفالة الیتیم)، وجاءت قیمة "0.63%(

  ) لكل منهما.%0.36) مرات وبنسبة مئویة (4بلغ (
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ُسجلت، وهذا أمر حسن،  باإلنسان عنایة كبیرة یعكسها مجموع  التكرارات التي باناعتنى الكتا     

لكن لم یتم توزیع هذا االهتمام وتوجیهه نحو جمیع القیم ذات العالقة باإلنسان وبحیاته بشكل شامل  

ن كان ینفالكتاب ؛ومتوازن التي لها عالقة بالعنایة باإلنسان إال أن هذه  البیئیة بالقیم اقد اعتنی اوإ

ك؛ فقد كانت التكرارات األعلى متعلقة بقیمتي: صرت بنسبة كبیرة في اتجاه الفعل والتر القیم ُح 

وهذا یمكن تلخیصه ب : افعل وال  "تجنب العمل الضار"و "على ممارسة العمل الصالح الحرص"

، وتشترك نتیجة الدراسة المتوافرة في الكتابینالبیئیة باقي القیم بیة تفعل، لكن لم تكن العنایة كاف

إظهارها لمدى االهتمام بمجال اإلنسان وتقدمه على بقیة ) في 2016الحالیة مع دراسة الرحامنة(

  .المجاالت

یظهر وبكل وضوح مقدار االختالل في عدد تكرارات القیم البیئیة المتضمنة في الكتابین وبما    

 "الحرص على ممارسة العمل الصالحمجال ؛ ففي حین تكررت قیمة " هذا الیخص القیم المرتبطة ب

نتیجة وتشترك  .)مرات4(إال  "كفالة الیتیم، االلتزام بقواعد المرور" یملم تتكرر ق ات) مر 209(

) حیث أظهرت الدراستان وجود 2014) والبلطان(2013دراسة السمارات(نتیجة الدراسة الحالیة مع 

  وفي المجال الواحد. اختالل في االهتمام بتوزیع القیم البیئیة في الكتب التي تم تحلیلها

 الحرص علىمنحى التركیز على مجال اإلنسان، وبخاصة على " ان نحیاابوقد یكون الكت     

" لیؤصل في نفوس الطلبة حب العمل الصالح  تجنب العمل الضار" و"ممارسة العمل الصالح

وكراهیة ما فیه  مضرة وفساد، ولكن هذا ال برر االختالل في توزیع عدد القیم البیئیة األخرى في 

  فالقیم تتكامل وال یستعاض بواحدة عن األخرى.؛ بهذه الصورة هذا المجال

" إلى أن مؤلفي الحرص على ممارسة العمل الصالحكما یعزو الباحث التركیز على قیمة "      

الكتاب ربما انطلقوا من أن العمل الصالح مظلة كبیرة تندرج تحتها القیم األخرى، إضافة إلى أن 
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أكثر من  ةفیما یتعلق بالتركیز على هذه القیملفین بذلك ویمثل اهتمام المؤ هذا یعكس ثقافة المجتمع 

  ".تجنب العمل الضارغیرها وهذا ینطبق على قیمة " 

كما یعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن مؤلفي الكتابین آباء ومربین فغلب حرصهم من حیث      

مهما لعمل الصالح التركیز على هاتین القیمتین من منطلق تجنیب األبناء ما یضرهم وحفزهم على ا

  كان.

وما ینبغي لفت نظر القائیمن على تألیف هذین الكتابین إلیه أن القیم التي توافرت بدرجة      

لعمل الصالح أو تجنب العمل ها عند الحدیث عن الیمنخفضة في هذا المجال یمكن التركیز ع

  ؛ فبر الوالدین عمل صالح، وكفالة الیتیم عمل صالح، وهكذا.الضار

  باألرضالقیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة : اثانیً 

) أن عدد تكرارات القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة باألرض في كتابّي 5یتضح من الجدول رقم(

) تكرارات، وجاءت في المرتبة 204التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین بلغت(

رجة منخفضة، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل القیم البیئیة بدو ) %18.26الثانیة بنسبة مئویة(

" بالمرتبة  الحد من النزاع بین الناس )، جاءت قیمة "%6.27 – %0.18في هذا المجال بین(

حمایة ) وبدرجة مرتفعة، وجاءت قیمة " %6.27)  مرة وبنسبة مئویة ( 70األولى بتكرار بلغ (

وبدرجة ) %2.78) مرة وبنسبة مئویة (31ثانیة بتكرار بلغ (" في المرتبة ال الوطن من األعداء

) 3"، بالمرتبة قبل األخیرة بتكرار بلغ (العنایة بسالمة النبات من اآلفات وجاءت قیمة "منخفضة، 

 وقیمة" " بشاعة خیانة الوطن وجاءت قیمة "وبدرجة منخفضة، ) %0.27وبنسبة مئویة ( اتمر 

 )%0.18) مرة وبنسبة مئویة (2" بالمرتبة األخیرة بتكرار (اءمن االعتد حمایة الثروة الحرجیة

  . وبدرجة منخفضة
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غفال القیم       قد یكون هذا هو النسق المتبع في تألیف الكتابین من التركیز على قیمة بیئیة ما وإ

ن البیئیة األخرى إال ما جاء عرًضا،  وقد جاء توزیع القیم البیئیة في هذا المجال بشكل غیر متواز 

حیث  " على النصیب األكبر من التكراراتالحد من النزاع بین الناسحیث استأثرت قیمة "

تناقص االهتمام بالقیم ، و في الكتابین التكرارات في هذا المجالثلث عن یزید أي ما  ) مرة70بلغت(

لطلبة ، وهذا بدوره له أثر كبیر على سلوك ا"من االعتداء حمایة الثروة الحرجیة األخرى  كقیمة "

س، فال عجب  أن نسمع  - مثًال  –وبالتالي سلوك المجتمع الذي هو نتاج المناهج والكتب التي تُدرّ

همال من القائم ین علیها حیث ال كل حین عن اعتداء على الثروة الحرجیة من حرق وتقطیع بل وإ

اهج التي ال تُعیر له الطلبة في مدارسهم من خالل المن، وهذا مرّده التعلم الذي حّص عنایة أو اهتمام

  غني عن البیان أن طلبة الیوم هم بناه الغد أو خاذلوه. و ، البیئَة االهتمام الكافي

" أن مرد ذلك تركیز الحد من النزاع بین الناسویعزو الباحث تركیز الكتابین على قیمة"      

قرار في كثیر مؤلفي الكتابین على إدامة العالقات الطیبة بین الناس خصوًصا في ظل عدم االست

  من الدول نتیجة الحروب والحراكات الشعبیة في تلك الدول.

ما تم التقلیل من التركیز علیه في هذا المجال من القیم البیئیة ربما یكون له تفسیر یتمثل في  و      

عدم اشراك اصحاب اإلختصاص بالبیئة في تألیف الكتابین، بل إن السمة الشخصیة واضحة في 

العنایة " وقیمة "بشاعة خیانة الوطنین؛ وهذا ربما یفسر انخفاض درجة االهتمام بقیم" تألیف الكتاب

ْخبو االهتمام بقیم كهذه لو أن تألیف الكتب تم  وغیر ذلك" بسالمة النبات من اآلفات فكیف یَ

   .منهجیة ذات معاییر واضحة ومحددة ومقصودة؟ ةبطریق

ا:    بالجمالایة القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنثالًث

ت القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالجمال في ) أن عدد تكرارا6یتضح من الجدول رقم(  

وجاءت في المرتبة  ا،) تكرارً 88بلغت( ینالعاشر األساسیو  ین التاسع التربیة اإلسالمیة للصف ّي كتاب



42 
 

البیئیة في  یة لتمثیل القیموبدرجة منخفضة، وقد تراوحت النسب المئو ) %7.88(الثالثة بنسبة مئویة

" االهتمام بالنظافة الشخصیة لإلنسان" وجاءت قیمة )،%1.97 -%0.09هذا المجال بین(

وجاءت قیمة "  وبدرجة مرتفعة، )%1.97( وبنسبة مئویة مرة) 22بالمرتبة األولى بتكرار بلغ (

وبنسبة مئویة  مرة) 18" في المرتبة الثانیة بتكرار بلغ ( االهتمام بالجمال الشخصي لإلنسان

 ،تجنب وضع النفایات في غیر األماكن المخصصة لهاقیم" وجاءت  وبدرجة مرتفعة، )1.61%(

 ،الحرص على نظافة أماكن طلب العلم(المدارس، الجامعات،...)، الحرص على نظافة المساجد

) مرات وبنسبة 3المرتبة قبل األخیرة بتكرار (في  "الحرص على نظافة شواطئ البحار

الحرص على   ،إبراز جمالیة الحیوانات قیم "وجاءت . وبدرجة منخفضة ) لكل منها%0.27مئویة(

وبدرجة  ) لكل منهما0.09) مرة وبنسبة مئویة (1بالمرتبة األخیرة بتكرار بلغ ( " نظافة الطرقات

  .منخفضة

من هذه التكرارات  المتأمل في تكرارات هذا المجال قد یلحظ االهتمام المتواضع به، بل قد یفهم     

أن الجمال في الكتاب أمٌر لیس له األهمیة المناسبة، وقد یعزو الباحث قلة االهتمام هذه ألن 

، لكن قد یكون غاب عن مؤلفي الكتاب أن والذوق السلیم المدَخل إلى الجمال هو الحس والشعور

  به إال قلیًال. القیمة حتى تتأصل البد لها من معلومة تشرحها وتوضحها وهذا ما لم یعمل

تكرارات القیم البیئیة في هذا المجال قلة االهتمام به بالرغم من أن  وظهر واضًحا من خالل      
موضوع الجمال موضوع أصیل في الدین اإلسالمي إذ أنه من خالل تأمل روعة الجمال للمخلوقات 

قبل على القیام ب ُ دوره بكل كفاءة واقتدار؛ بشكل عام ولإلنسان بشكل خاص یتعمق إیمان المؤمن وی

ولقد زينا السماء "هذه اآلیات الكریمة وغیرها الكثیر من اآلیات واألحادیث  یتم تأملفحینما 

نيا بمصابيح أفال ) " 21-20الذاریات:سورة "( ويف األرض آيات للموقنني) " 5الملك:سورة "( ا

ُردد "  قلب اإلنسان ان في یتعمق اإلیم  )17الغاشیة: سورة" ( ينظرون إ اإلبل كيف خلقت فی
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) وبهذا یؤدي تذوق الجمال إلى أن یتلمس 14المؤمنون:سورة " ( فتبارك اهللا أحسن الخالقني

ا، وهذا هو سلم النجاح والتقدم حیث یتم   جراء ذلكاإلنسان الجمال في عمله لیكون صحیًحا سلیمً
  استثمار الموجودات البیئیة.

ا:    بالماء والهواءبمجال العنایة  القیم البیئیة المرتبطةرابعً

) أن عدد تكرارات القیم البیئیة المرتبطة بمجال العنایة بالماء والهواء 7یتضح من الجدول رقم(     

ا وجاءت في المرتبة 30( بلغ یناألساسیوالعاشر التاسع  ینالتربیة اإلسالمیة للصف ّي في كتاب ) تكرارً

ضة، وقد تراوحت النسب المئویة لتمثیل القیم البیئیة في ) وبدرجة منخف%2.69الرابعة بنسبة مئویة(

حفظ " وقیمة حفظ الماء العذب من التلوث ) وجاءت قیمة "0.54 – 0.09هذا المجال بین(

) لكل %0.54) مرات وبنسبة مئویة (6" بالمرتبة األولى بتكرار بلغ (مصادر المیاه من التلوث

" في المرتبة الثانیة أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاةإبراز وجاءت قیمة "  وبدرجة مرتفعة، منهما

االستفادة من  وجاءت قیمة " وبدرجة متوسطة، )%0.36( ) مرات وبنسبة مئویة4بتكرار بلغ (

" بالمرتبة قبل األخیرة  كمصدر للغذاء استثمار البحار واألنهار" وقیمة" البحار كوسیلة للتنقل

تجنب " وجاءت قیمة  ،وبدرجة منخفضة ) لكل منهما%0.18) مرة وبنسبة مئویة (2بتكرار بلغ (

  . وبدرجة منخفضة )%0.09) مرة وبنسبة مئویة(1بالمرتبة األخیرة بتكرار( "التدخین بأشكاله كافة 

یكشف مجموع تكرار القیم البیئیة في هذا المجال وبكل وضوح تدني االهتمام به، ومن       

في هذه المرحلة من عمر الطلبة التي یدركوا فیها ما العجب أن تكون النتیجة كذلك وخصوًصا 

یدور حولهم من أحداث لها أثر كبیر على نقاء الهواء، والطلب المتزاید على الماء، نتیجة الحروب 

من القیم علینا بهذا الرقم  انخرج الكتاببالرغم من ذلك والهجرات التي تحصل على إثر ذلك، ولكن 

  .البیئیة ومن مجموع تكراراتها
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) واتضح لنا من خالله عدم توافر 7وهذه نتیجة مستغربة وخصوًصا اذا تأملنا الجدول رقم(      

حیث لم یسجل أي تكرار وكأن األمر ال یهم في كتاب الصف العاشر  القیم البیئیة في هذا المجال

لبة إذا لم أحد، بالرغم من الحاجة الماسة لهما حیث ال حیاة بدون ماء أو هواء. وماذا سیتعلم الط

_ أهمیة الماء والهواء وكیفیة استثمارهما  هذه المرحلة العمریة بالذات_ وفي  نفوسهمتؤصل في 

والعنایة بهما خصوًصا مع نهایة المرحلة األساسیة والتي یبدأ بعدها الطلبة في المرحلة الثانویة وقد 

ا ونهضة. تبلورت لدیهم فكرة عما یخططون لدراسته لیعود ذلك على البالد خدمة   وتعمیرً

وال یمكن ان تتم المفاضلة بزیادة قیمة على قیمة ألن االرتفاع هنا ارتفاع نسي ولیس ارتفاع      

  تكرار متدني في الواقع.هو ) و 6واقعي؛ إذ أن اكثر تكرار في هذا المجال كان (

ا في الكتاب بالقی      ا متدنیً م البیئیة، یعكس وما یمكن أن تخلص الدراسة إلیه أن هناك اهتمامً

ذلك درجات القیم البیئیة التي ظهرت في أغلبها منخفضة، وتشترك هذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

   ) التي أظهرت االهتمام المتدني بالقیم البیئیة2013الشواورة(

  ویمكن أن تسجل بعض المالحظات على كتابي التربیة اإلسالمیة ومنها:     

الكافیة من القائمین على المناهج إذ لم تعط  العنایة الكافیة بتوازن یظهر وبكل وضوح عدم العنایة 

قد یعزو الباحث سبب هذا االختالل في توزیع القیم البیئیة على موضوعات ، و توزیع القیم البیئیة

التربیة اإلسالمیة  يالكتاب إلى أن من قام بتألیف الكتاب قد ینظر إلى القیم البیئیة في كتاب

  ألن هناك مواد ومباحث دراسیة أخرى لها العنایة بالبیئة بشكل مباشر.كموضوع ثانوي 

والعاشر التاسع  ینالتربیة اإلسالمیة للصف يكما یتضح من خالل نتائج التحلیل لكتاب     

أن وزارة التربیة والتعلیم لم تبِد االهتمام الكافي بموضوع القیم البیئیة حیث اقتصرت على  یناألساسی

  .غیر متوافرةبیئیة فیما بدت القیم البیئیة األخرى ذات أهمیة قلیلة أو بعض القیم ال
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 ةویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن المسؤولین عن تألیف الكتب لم ینطلقوا من نتاجات محدد     

وهذا ما یفسر إرتفاع تكرارات قیمیة بیئیة معینة وانخفاض قیمة وواضحة ومتسلسلة بشكل منطقي 

ُ قد و  بیئیة أخرى  ، وهذا یلغي التكامل الرأسي واألفقي  بین الكتاب غفل قیمة أخرى بشكل كاملی

  والكتب األخرى في نفس المجال.

الكتاب بالقیم البیئیة وحسب، فهذا  ءوالباحث ال یدعو إلى أن یتجه مؤلفو الكتاب إلى مل     

الموضوعات واألفكار ، ولكن یدعو إلى أن تعرض مهمة مضامین أخرى اإلخالل بتقدیم یؤدي إلى 

كون مرشًدا ودلیًال تل ؛إخراج كتاب ما دوالقیم بشكل متوازن ضمن معاییر یتم التحرك من خاللها عن

  للطلبة والمعنیین بالعملیة التعلیمیة. 

 العاشرو  التاسع ینالتربیة اإلسالمیة للصف يمن المالحظ أن نسب توافر القیم البیئیة في كتاب     

ٌ  يٌّ منهجأنه لیس هناك نسق  بیّنت یناألساسی  انخرج علینا الكتاب حیث ،ینعند تألیف الكتاب متبع

  .فیما بینهما بصورة غیر متكاملة

منها قیمة لها   یؤخذاللماء تم إیراد المعلومات مجزوءة عند التعرض لحیاة الصحابة أو العو      

، في معرض الحدیث ي هذا الموضعف البیئیة أثر یعتد به في الحیاة بالرغم من إمكانیة إیراد القیم

بل عند الحدیث عن كثیر من رواه الحدیث خصوًصا اقتصرت المعلومات عن میالده ووفاته وكم 

كانت فترة حیاته، وهذه معلومات تقال عن أي شخص یعیش أو یموت ؛ فلم یلفت االنتباه إلى 

بها خیر قیام،  مقدار شغفه  االهتمامات أو الدور الذي قام به أو األعمال التي أوكلت إلیه وقام

  .وبالبیئة بشكل خاص بالعلم  وغیر ذلك مما له صلة مباشرة  بالحیاة العامة

لمعلم اعلى سلبي  أثرله في بدایة الدروس، وهذا  التعلیمیة النتاجاتویالحظ بشكل واضح غیاب 

ت توضیحیة ، إضافة إلى أن الكتاب یخلو من أي إرشاداالمحتوى بال دلیل حیث جاءأو الطالب 
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لكیفیة المساهمة بنشاطات بیئیة مما یزید من دافعیة الطلبة للتفاعل مع البیئة والتأثیر اإلیجابي 

  .  )2013السمارات (ونتیجة دراسة و  )2011دراسة السخي (نتیجةوتشترك هذه النتیجة مع  فیها.

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



47 
 

  التوصیات

  وصل إلیها بما یلي: في ضوء النتائج التي تم الت الدراسة توصي

 بدرجــــةفـــي الكتــــابین باالهتمـــام بــــالقیم البیئیـــة المتــــوافرة  اســـتمرار المســــؤولین عـــن المنــــاهج  - 

 رتفعة.م

بدرجات في الكتابین بالقیم البیئیة المتوافرة  من قبل المسؤولین عن المناهج  زیادة االهتمام - 

 متوسطة أو منخفضة.

تــــوازن وضــــمن معــــاییر توضــــع مــــن قبــــل ل متقــــدیم القــــیم البیئیــــة للطــــالب فــــي الكتــــب بشــــك - 

 تخصصین بالبیئیة.م

 ویقترح الباحث ما یلي: - 

من خالل كتب التربیة اإلسالمیة بین  للطلبةفي تقدیم القیم البیئیة والعمق التسلسل والتدرج  - 

 .في المرحلة األساسیة العلیا والمراحل السابقة والالحقة الصفوف الدراسیة

صفیة ألنشطة تعلیمیة  میة للصفین التاسع العاشر األساسیینكتابي التربیة اإلسالتضمین  - 

 الفهم والتفاعل مع القیم البیئیة. عمیقتلها ارتباط بالبیئة تساعد الطلبة في وال صفیة 

تضمین كتب التربیة اإلسالمیة إلرشادات ترشد المعلمین إلى كیفیة تأصیل القیم البیئیة في  - 

 نفوس الطلبة.

لیزداد  - عند التعرض للحدیث عنهم –لحیاة الصحابة والعلماء ابراز الصورة المشرقة  - 

ا، وبعًدا عن االنحراف المدمّ    ر لمكونات البیئة.الطلبة وعیً

للوقوف على إجراء دراسات تحلیلیة لكتب التربیة اإلسالمیة في مختلف المراحل الدراسیة  - 

  مدى تضمن هذه الكتب للقیم البیئیة.
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   القرآن الكریم
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ان، ریاض (  دار الفكر. دمشق:، 2, ط التربیة البیئیة مشكالت وحلول. )2000الجبّ
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  مجلة".  إسالمي)،" القیم البیئیة من منظور  2009، نواف أحمد ( الخضي، محمد أحمد؛ سمارة
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  .: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشراالسكندریة، للمعلم    
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     ( رسالة ماجستیر غیر منشورة ). جامعة    التربویة في القطر العربي السوري الشعبیة     
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  )1ملحق رقم (
  

  مي أداة الدراسةحكِّ قائمة أسماء مُ 

  الرتبة األكادیمیة  اسم المحكم  الرقم
  مكان العمل  التخصص  أو الوظیفة

  ریسمناهج وطرق تد  أستاذ  ابتسام جواد مهدي  1
جامعة الشرق األوسط / كلیة العلوم 

  التربویة

  جامعة الزیتونة / كلیة اآلداب  اللغة العربیة وآدابها  أستاذ  رشدي علي حسن  2

  إدارة تربویة  أستاذ  عباس الشریفي  3
جامعة الشرق األوسط / كلیة العلوم 

  التربویة

  مناهج وطرق تدریس  أستاذ  محمود الحدیدي  4
كلیة العلوم  جامعة الشرق األوسط /

  التربویة

  جامعة الزیتونة / كلیة اآلداب  مناهج وطرق تدریس  أستاذ مشارك  محمد الطراونه  5

 أستاذ مساعد  أسماء عجین 6
شریعة / حدیث 

  لواء وادي السیر –مشرفة تربویة   شریف

  مناهج وطرق تدریس أستاذ مساعد  تغرید المومني  7
جامعة الشرق األوسط / كلیة العلوم 

  ویةالترب

  الجامعة األردنیة / مركز اللغات  اللغة العربیة أستاذ مساعد  حمد اهللا المناصیر  8

  جامعة الزیتونة / كلیة اآلداب  أصول تربیة أستاذ مساعد  سلیمان األحمد  9

  أكادیمیة مركز الحسین للتعلیم والتدریس  مناهج وطرق تدریس  أستاذ مساعد  محمد الحسینات  10

شریعة / أصول  علمم  عبد الرحمن خلف  11
  الدین

مدارس القاسم  –معلم تربیة إسالمیة 
  المشترك
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  )2ملحق رقم (
  تحكیم أداة الدراسة

 
  التخصص : المناھج وطرق التدریس                   كلیة العلوم التربویة                                                

  2018/ 2017العام الجامعي                                              قسم االدارة والمناھج               
       الثانيالفصل الدراسي:                                                                                                

  .. المحترم /ةالدكتور / ة  ...................................................

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

یُجري الباحث دراسة للحصول على درجة الماجستیر في المناهج وطرق التدریس في جامعة الشرق      

" درجة توافر القیم البیئیة المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة األساسیة العلیا األوسط بعنوان

وتهدف الدراسة إلى التعرف لدرجة توافر القیم البیئیة التي یتضمنها محتوى  ة"في األردن "دراسة تحلیلی

ا بأن الباحث قام  بتحلیل الكتب  كتب التربیة اإلسالمیة للصفین التاسع والعاشر األساسیین في األردن، علمً

 المشار إلیها وتوصل إلى القیم المدرجة في استمارة التحلیل.

بداء الرأي فیها من حیث صحة  یتشرف الباحث بعرض هذه      القائمة على حضرتكم لالطالع علیها وإ

  الصیاغة اللغویة ومدى مناسبة القیمة وانتمائها للمجال الذي ترتبط به كما ورد في االستمارة المرفقة.

ِفْقرات       مة في بیان رأیكم ِب یتقدم المشرف والباحث بالشكر الجزیل لحضرتكم لجهودكم العلمیة القیّ

  الستمارة وتحدید مدى ارتباطها بالمجاالت المذكورة.ا

  شاكرین لكم حسن تعاونكم

 الباحث                           المشرف                                                       
  المناصیر باسل ذیب                                الدكتور: فواز حسن شحاده                          

  بیانات المحكم :
 االسم 
 الرتبة االكادیمیة 
 التخصص 
  جھة العمل ( الجامعة / الكلیة) 



55 
 

  
  ) 3ملحق رقم (

في ضوء مدى تضمینھا للقیم  ......... األساسياستمارة تحلیل كتاب التربیة اإلسالمیة للصف 
  البیئیة ( في صورتھا النھائیة بعد التحكیم )

رقم   المجال
النسبة المئویة   الصف ....... عدد مرات تضمینھا في كتاب  القیمة  القیمة

لمجموع ا ÷)2+ج1ج(
  2+ج1ج  2ج  1ج  الكلي

  اإلنسان

          بر الوالدین 1

          تقدیر دور العلماء في حیاة الناس 2

          اإلصالح بین المتخاصمین 3

          إعطاء الحقوق إلى أصحابها 4

          نة في تهذیب السلوكاالهتمام بالقدوة الحس 5

          كفالة الیتیم 6

          التركیز على دور األسرة في بناء المجتمع الصالح 7

          تجنب العمل الضار 8

          الترغیب في طلب العلم 9

          تقدیم المساعدة للمحتاجین 10

          الحرص على ممارسة العمل الصالح 11

          حسن التعامل مع اآلخرین 12

          حسن تربیة األبناء 13

          العنایة بصحة اإلنسان 14

          الوفاء بالعهد 15

          الحرص على التوازن في سلوك اإلنسان 16

          االلتزام بقواعد المرور 17

          المجمــــوع

الماء 
  والھواء

          تجنب التدخین بأشكاله كافة  18

          البیوت التقلیل من األثر السلبي لدخان 19

          التقلیل من األثر السلبي لدخان المصانع 20

          ترشید استخدام الموارد المائیة 21

          حفظ الماء العذب من التلوث 22

          حفظ مصادر المیاه من التلوث 23

          االستفادة من البحار كوسیلة للتنقل 24

          استثمار البحار واألنهار كمصدر للغذاء 25

          إبراز أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاة 26

          المجمـــــوع
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  األرض

          استثمار الثروة النباتیة والحیوانیة 28

          التركیز على أهمیة الوطن في حیاتنا 29

          ابعاد األذى عن  طریق الناس 30

          الحد من النزاع بین الناس 30

          الحد من تلوث التربة 31

32 

الحرص على عمارة األرض بما یتناسب مع 
  طبیعتها(زراعة،سكن،صناعة....)

        

          حمایة الوطن من األعداء 33

          بشاعة خیانة الوطن 34

ا وعند ذبحه 35           الرفق بالحیوان حیً

          العنایة بسالمة النبات من اآلفات 36

          حمایة الثروة الحرجیة   من االعتداء  37

          منع الصید الجائر للحیوانات البریة 38

          المجمــــوع

  الجمال

          إبراز جمالیة الحیوانات 39

          إبراز جمالیة موجودات التجمعات المائیة 40

         االهتمام بالجمال الشخصي لإلنسان   41

         االهتمام بالنظافة الشخصیة لإلنسان 42

43 
في غیر األماكن تجنب وضع النفایات 

 المخصصة لها 
        

         تعزیز  الحس الجمالي لدى اإلنسان 44

         االهتمام بنظافة األماكن العامة 45

         الحرص على الزینة عند أداء الصالة 46

         الحرص على نظافة الطرقات 47

         الحرص على نظافة المساجد  48

49 
لم(المدارس، الحرص على نظافة أماكن طلب الع

 الجامعات،)
        

         الحرص على نظافة شواطئ البحار 50

        المجمـــــوع
  

        المجموع الكلي
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  )4ملحق رقم (
  ضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة المتمجموع  تكرارات القیم البیئیة 

  المجاالتلجمیع للصف التاسع األساسي 

رقم   المجال
  القیمة  القیمة

ھا في عدد مرات تضمین
  التاسعالصف  كتاب

النسبة المئویة 
 ÷)2+ج1(ج

ب  لمجموع الكليا
رت

ال
  

  الدرجة
  2+ج1ج  2ج  1ج

  اإلنسان

 منخفضة 7 2.61 14 11 3  بر الوالدین 1

 منخفضة  7 2.61 14 6 8  تقدیر دور العلماء في حیاة الناس 2

 منخفضة 8 1.86 10 10 0  اإلصالح بین المتخاصمین 3

 منخفضة 5 3.35 18 17 1  حقوق إلى أصحابهاإعطاء ال 4

 منخفضة  6 3.17 17 7 10  االهتمام بالقدوة الحسنة في تهذیب السلوك 5

 منخفضة 12 0.56 3 1 2  كفالة الیتیم 6

 منخفضة 13 0.19 1 0 1  لتركیز على دور األسرة في بناء المجتمع الصالحا 7

عةمرتف 2 16.95 89 79 12  تجنب العمل الضار 8  

 منخفضة 7 2.61 14 6 8  الترغیب في طلب العلم 9

 منخفضة 4 4.28 23 17 6  تقدیم المساعدة للمحتاجین 10

 مرتفعة 1 18.06 97 75 22  الحرص على ممارسة العمل الصالح 11

 متوسطة 3 6.52 35 32 3  حسن التعامل مع اآلخرین 12

 منخفضة 9 1.68 9 7 2  حسن تربیة األبناء 13

 منخفضة 8 1.86 10 2 8  العنایة بصحة اإلنسان 14

 منخفضة 10 1.12 6 0 6  الوفاء بالعهد 15

 منخفضة 10 1.12 6 6 0  الحرص على التوازن في سلوك اإلنسان 16

 منخفضة 11 0.74 4 4 0  االلتزام بقواعد المرور 17

 األولى مرتفعة 69.27% 372 280 92  المجمــــوع

الماء 
  والھواء

 منخفضة 5 0.19 1 1 0  تجنب التدخین بأشكاله كافة  18

 منخفضة 3 0.56 3 3  0  التقلیل من األثر السلبي لدخان البیوت 19

 منخفضة 3 0.56 3 3 0  التقلیل من األثر السلبي لدخان المصانع 20

 منخفضة 3 0.56 3 3 0  ترشید استخدام الموارد المائیة 21

 مرتفعة 1 1.12 6 6 0  ثحفظ الماء العذب من التلو  22

 مرتفعة 1 1.12 6 6 0  حفظ مصادر المیاه من التلوث 23

 منخفضة 4 0.37 2 2 0  االستفادة من البحار كوسیلة للتنقل 24

 منخفضة 4 0.37 2 2 0  استثمار البحار واألنهار كمصدر للغذاء 25

 منخفضة 2 0.74  4 1 3  إبراز أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاة 26
 منخفضة الرابعة 5.59% 30 27 3  المجمـــــوع
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  األرض

  متوسطة  4 1.68 9 9 0  استثمار الثروة النباتیة والحیوانیة 27

  متوسطة  5 1.30 7 5 2  التركیز على أهمیة الوطن في حیاتنا 28

  متوسطة  5 1.30 7 6 1  ابعاد األذى عن  طریق الناس 29

  منخفضة  1 3.17 17 15 2  الحد من النزاع بین الناس 30

  منخفضة  6 0.56 3 3 0  الحد من تلوث التربة 31

32 

الحرص على عمارة األرض بما یتناسب 
  مرتفعة  3 2.79 15 5 10  مع طبیعتها(زراعة،سكن،صناعة....)

  متوسطة  5 1.30 7 3 4  حمایة الوطن من األعداء 33
  منخفضة  7 0.37 2 1 1  بشاعة خیانة الوطن 34
ا وعند ذبحهالرفق با 35   مرتفعة  2 2.98 16 14 2  لحیوان حیً
 منخفضة  8 0.19 1 1 0  العنایة بسالمة النبات من اآلفات 36

 منخفضة  8 0.19  1 1 0  حمایة الثروة الحرجیة   من االعتداء  37

 منخفضة الثانیة  15.83% 85 63 22  المجمــــوع

  الجمال

  فضةمنخ  8 0.19 1 0 1  إبراز جمالیة الحیوانات 38
  منخفضة  5 0.74 4 2 2  إبراز جمالیة موجودات التجمعات المائیة 39
  متوسطة  3 1.68 9 2 7 االهتمام بالجمال الشخصي لإلنسان   40
  مرتفعة  1 2.23 12 9 3 االهتمام بالنظافة الشخصیة لإلنسان 41

42 
تجنب وضع النفایات في غیر األماكن 

  منخفضة  6 0.56 3 3 0 المخصصة لها 
  متوسطة  4 1.12 6 5 1 تعزیز  الحس الجمالي لدى اإلنسان 43
  مرتفعة  2 2.05 11 11 0 االهتمام بنظافة األماكن العامة 44
  منخفضة  9 0.00 0 0 0 الحرص على الزینة عند أداء الصالة 45
  منخفضة  9 0.00 0 0 0 الحرص على نظافة الطرقات 46
  منخفضة  8 0.19 1 1 0 الحرص على نظافة المساجد  47

48 
الحرص على نظافة أماكن طلب 

  منخفضة  8 0.19 1 1 0  العلم(المدارس، الجامعات،)
 منخفضة 7 0.37 2 2 0 الحرص على نظافة شواطئ البحار 49

ةالثالث 9.31% 50 36 14  المجمـــــوع  منخفضة 

  %100  537  406  131  المجموع الكلي
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  ) 5ملحق رقم (

       التربیة اإلسالمیة  نسب المئویة لمجاالت القیم البیئیة المتضمنة في كتابالتكرارات وال

ا لصف التاسع األساسيل   مرتبة تنازلیً

 المجال الرقم

 الدرجة الرتب النسبة المئویة للمجال عدد التكرارات

 1ج 2ج  1ج 
 2+ج

 1ج 2ج  1ج 
 2+ج

 2+ج 1ج 2ج  1ج  2+ج 1ج

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة 1 69.27 68.96 70.23 372 280 92 اإلنسان 1

 منخفضة منخفضة منخفضة 2 15.83 15.52 16.79 85 63 22 األرض 2

 منخفضة منخفضة منخفضة 3 9.31 8.87 10.69 50 36 14 الجمال 3

4 
الماء 
 منخفضة منخفضة منخفضة 4 5.59 6.65 2.29 30 27 3 والهواء

        
         %100 %100 %100 537 406 131 المجموع

نسب التكرار والرتب  ودرجة التكرار  بین 
 جزئي الكتاب

   مرتفعة منخفضة   100% 76% 24%
2 1           
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  )6ملحق رقم (
  المتضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة مجموع  تكرارات القیم البیئیة 

  المجاالتلجمیع األساسي  العاشرللصف 

رقم   المجال
  القیمة  القیمة

الصف  عدد مرات تضمینھا في كتاب
  العاشر

النسبة المئویة 
 ÷)2+ج1(ج

ب  لمجموع الكليا
رت

ال
  

  الدرجة
  2+ج1ج  2ج  1ج

  اإلنسان

 منخفضة 10 1.55 9 5 4  بر الوالدین 1
 منخفضة 8 2.41 14 3 11 تقدیر دور العلماء في حیاة الناس 2
 خفضةمن 14 0 0 0 0 اإلصالح بین المتخاصمین 3
 منخفضة 6 3.79 22 8 14 إعطاء الحقوق إلى أصحابها 4
 منخفضة 11 1.21 7 1 6 االهتمام بالقدوة الحسنة في تهذیب السلوك 5
 منخفضة 13 0.17 1 0 1 كفالة الیتیم 6

7 
التركیز على دور األسرة في بناء 

 منخفضة 12 1.03 6 2 4 المجتمع الصالح
 مرتفعة 2 14.48 84 57 27 تجنب العمل الضار 8
 متوسطة 3 8.1 47 27 20 الترغیب في طلب العلم 9
 منخفضة 7 3.28 19 11 8 تقدیم المساعدة للمحتاجین 10
 مرتفعة 1 19.31 112 55 57 الحرص على ممارسة العمل الصالح 11
 منخفضة 4 6.38 37 16 21 حسن التعامل مع اآلخرین 12
 منخفضة 9 1.9 11 2 9 حسن تربیة األبناء 13
 منخفضة 7 3.28 19 2 17 العنایة بصحة اإلنسان 14
 منخفضة 5 4.48 26 5 21 الوفاء بالعهد 15
 منخفضة 10 1.55 9 8 1 الحرص على التوازن في سلوك اإلنسان 16
 منخفضة 14 0 0 0 0 االلتزام بقواعد المرور 17

  مرتفعة  األولى  %72.93  423  202  221  المجمــــوع

الماء 
  والھواء

 0.00 0 0 0 0  تجنب التدخین بأشكاله كافة  18
 

  0.00 0 0 0 0  التقلیل من األثر السلبي لدخان البیوت 19

 0.00 0 0 0 0  التقلیل من األثر السلبي لدخان المصانع 20
 

  0.00 0 0 0 0  ترشید استخدام الموارد المائیة 21

  0.00 0 0 0 0  حفظ الماء العذب من التلوث 22

  0.00 0 0 0 0  حفظ مصادر المیاه من التلوث 23

  0.00 0 0 0 0  االستفادة من البحار كوسیلة للتنقل 24

  0.00 0 0 0 0  استثمار البحار واألنهار كمصدر للغذاء 25
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  0.00 0 0 0 0  إبراز أهمیة الماء كعنصر رئیس للحیاة 26

 0.00 0 0 0 0  المجمـــــوع
 

  األرض

 منخفضة 8 0.17 1 1  0 إبعاد األذى عن طریق الناس 27
 منخفضة 6 0.69 4 3 1 استثمار الثروة النباتیة والحیوانیة 28
 منخفضة 3 2.93 17 8 9 التركیز على أهمیة الوطن في حیاتنا 29
 مرتفعة 1 9.14 52 27 26 الحد من النزاع بین الناس 30
 منخفضة 7 0.34 2 2 0 الحد من تلوث التربة 31

32 
الحرص على عمارة األرض بما یتناسب 

 منخفضة 4 1.72 10 8 2 مع طبیعتها(زراعة،سكن،صناعة....)
 متوسطة 2 4.14 24 18 6 حمایة الوطن من األعداء 33
 منخفضة 9 0 0 0 0 بشاعة خیانة الوطن 34
ا وعند ذبحه 35  منخفضة 5 0.86 5 2 3 الرفق بالحیوان حیً
 منخفضة 7 0.34 2 2 0 ایة بسالمة النبات من اآلفاتالعن 36
 منخفضة 8 0.17 1 0 1 حمایة الثروة الحرجیة  من االعتداء  37

  منخفضة  الثانیة  %20.52  119  71  48  المجمــــوع

  الجمال

 منخفضة 5 0.00 0 0 0 إبراز جمالیة الحیوانات 38
 منخفضة 4 0.17 1 1 0 إبراز جمالیة موجودات التجمعات المائیة 39
 مرتفعة 2 1.55 9 9 0 االهتمام بالجمال الشخصي لإلنسان   40
 مرتفعة 1 1.72 10 7 3 االهتمام بالنظافة الشخصیة لإلنسان 41

42 
تجنب وضع النفایات في غیر 

 منخفضة 5 0.00 0 0 0  األماكن المخصصة لها 
 مرتفعة 1 1.72 10 10 0 تعزیز  الحس الجمالي لدى اإلنسان 43
 منخفضة 4 0.17 1 1 0 االهتمام بنظافة األماكن العامة 44
 منخفضة 4 0.17 1 1 0 الحرص على الزینة عند أداء الصالة 45
 منخفضة 4 0.17 1 1 0 الحرص على نظافة الطرقات 46
 منخفضة 3 0.34 2 2 0 الحرص على نظافة المساجد  47

48 
الحرص على نظافة أماكن طلب 

 منخفضة 3 0.34 2 2 0 (المدارس، الجامعات،...)العلم
 منخفضة 4 0.17 1 1 0 الحرص على نظافة شواطئ البحار 49

  منخفضة  الثالثة  %6.55  38  35  3  المجمـــــوع

  %100  580  308  272  المجموع الكلي
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  ) 7ملحق رقم (

   التربیة اإلسالمیة تابمجموع التكرارات والرتب والنسب المئویة للقیم البیئیة المتضمنة في ك
  لصف العاشر األساسيل

 المجال الرقم

 الدرجة الرتب النسبة المئویة للمجال عدد التكرارات

 2ج  1ج  2+ج 1ج 2ج  1ج 
 1ج
 2+ج 1ج 2ج  1ج  2+ج1ج 2+ج

 مرتفعة متوسطة مرتفعة 1  72.93 65.58 81.25 423 202 221 اإلنسان 1

 منخفضة متوسطة منخفضة 2 20.52  23.05 17.65 119  71 48 األرض 2

3 
الماء 
 4 0.00 0.00 0.00 0 0 0 والهواء

 منخفضة منخفضة منخفضة 3 6.55 11.36 1.10  38 35 3 الجمال 4

          %100  %100  %100 580 308 272 المجموع

نسب التكرار والرتب  ودرجة التكرار 
 جزئي الكتابل

   متوسطة متوسطة   100% 53.10% 46.90%
2  1            

  


