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 ملخص

ية الترب القيم البيئية المتضمنة في كتب توفرهدفت الدراسة الحالية التعرف إلى درجة 

 تابي  كحات جميع صفوتكونت عينة الدراسة من  ،اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في األردن

 ع ودروسلمراجاالتربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين باستثناء المقدمة وقائمة 

 دراسةج الأظهرت نتائو واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.التالوة وأسئلة الدروس، 

( قيمة بيئية 49) فيهما توفرأن كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين قد 

 األولى لمرتبة( مرة، وجاءت القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية باإلنسان في ا1117تكررت )

يئية %( وبدرجة مرتفعة، وجاءت القيم الب17.71) ( مرة وبنسبة مئوية795وبتكرار بلغ )

%( 18.26) يةو( مرات وبنسبة مئ204) المرتبطة بالعناية باألرض بالمرتبة الثانية وبتكرار بلغ

لغ ببتكرار لثة ووبدرجة منخفضة، وجاءت القيم البيئية المرتبطة بالعناية بالجمال بالمرتبة الثا

العناية ب%( وبدرجة منخفضة، وجاءت القيم البيئية المرتبطة 9.31) ( مرة وبنسبة مئوية88)

بدرجة %( و2.69( مرة وبنسبة مئوية )30بالماء والهواء بالمرتبة الرابعة وبتكرار بلغ )

 تماماالهدة زيابوأوصت الدراسة ، بين عدم توازن توزيع القيم البيئية في الكتابينوت منخفضة.

ة فرتوة المم البيئيمنخفضة واالستمرار باالهتمام بالقيمتوسطة أو ة بدرجات توفرالمبالقيم البيئية 

  .يةإلسالمفي منهاج التربية ا ووضع معايير لتوزيع القيم البيئية بدرجات مرتفعة 
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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%). 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, 

Higher Elementary Stage. 

 

 مقدمة

مه إل سبحانه اوجد هللاأ زن ، وهيأ لهه ههذا الكوكهب المتهوايما تكريمأنسان في هذه الحياة، وكر 

فجعهل كهل ، قههكهل شهي  ل أحسهنفههو صهنع هللا سهبحانه الهذ   ،في مكوناته ليعهي  عليهه ويعمهره

األرض وال يعيهث فيهها  وعمهارة ،لهى صهون ههذه النعمهةاإلنسان إعا ، ودشيء بقدر وميزان دقيق

و وأ. وكيف لعاقل لفسادا فههذه البيئهة التهي  اؤه؛ن يههدم مها حسهن تشهييده وبنهأن يفسد ما كهان صهالحا

 اإلنسههانالههذ  يزيههد  والهههواء النقههي   ،المههاء العههذ حيههث : بتكامليههة جمالهههانسههان إلبنههي ال لقههها هللا 

ا من الجمال وما يحتاجإُمتعة،  لمأكلهه  نسهاناإل هلى البحار والمحيطات الواسعة التي تحتو  كنوزو
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انعهة الخضهرة ذات األلهق يلهى الحهدائق والبسهاتين إالملتفهة  األشجاروكذلك الغابات  ذات  ،يتهل  وح  

هحُ د أو ي  يحصيه ع   أنوغير ذلك مما ال يمكن  ،والجمال صهون دم آ زم مهن بنهييسهتل   والهذ  ،دده ح 

 .والرعاية الدائمةحفها بالعناية هذه النعم و

 نطلهق منههاييجابيهة التهي فهي بنهاء القهيم اإل مههمثهر ما للتربية من أ ،ب   يخفى على كل ذ  لُ  ال

و له كي يسلك السلوك اإليجابي الفعالتل نسانإلا هالقهيم التهي تُ  تلهك، كون موجها مهن معهين نقهي  ىق  س 

قهال الهذ  ههذا الهدين ، (2004، ابهراهيمو)سعاده  ذلكم هو الدين الحق، إلنسان ارتضاه هللا لطاهر  

قُل إِنَّني َهداني َربّي إِلى ِصراٍط ُمستَقيٍم دينًا قِيًَماا ِملَّاةَ إِباراهيَم َحنيفًاا َوماا كااَن  { عنههللا سبحانه 

 .(161:سورة األنعام )}  ِمَن الُمشِركيَن 

، فهال شهك أن القهيم نحهو الخيهر والفائهدة اإلنسهاني سهلوكالتوجيهه صهل  لأتتأُريد للقيم أن  وإذا

، ايوهبيجاإ –مؤثر األكبر في البيئةوهو بال منازع  ال -نسانوجيه سلوك اإللتالبيئية في غاية األهمية 

ليكهون المنههاج ذا لى هذا األمهر ويتلمسهوا ههذا األثهر، المناهج إ ونبه واضعتوالسبيل إلى ذلك أن ي

، عامهة –قهة ن مخرجهات المنهاهج المطب  الهذ  ههو مه - اصة والمجتمع  الطلبةثر وفائدة في حياة أ

 –سهالمية إلالتربية ا –فالبد أن يؤشر العنوان  ؛سالميةإلهمها منهاج التربية اأاهج وومن هذه المن

 (.2016)علي،  سالمية صادقة وفاعلةإثمرة تربية ، لتكون الالمحتوى والمضمون على

ا نعي  فيهالبيئة ليست  إن فهي البيئهة يتحهرك ضهمن دوائهر اإلنسان ولكن  ،فحسب نطاقوا عامو

كهل حلقهة  دعهتُ ، وتساع حتى تشمل البيئة العالميةالافي ى التي تليها حيث تستمر كل دائرة إلتُسل مه 

 ،سريةألإلى البيئة ا هالتي تعني المباشرة ، يتنقل اإلنسان من البيئة الشخصيةمتطلبوا سابقوا للتي تليها

ثراها  والقرية التي علىفيه بيئة الحي الذ  يسكن صل إلى تحتى ببيئة العمل أو الدراسة،  امرورو 

وهذا كله يتطلهب  ،جمعأوهكذا حتى يصل به المطاف إلى البيئة العالمية التي تخص العالم ، يعي 

 .(2000 )الجبَّان، ل ي عي دوره فيها  فيتنبه لذلك لإلنسانمرها أالبيئة ويُجل ى بيُعتنى  أن

التربيهة  ضهمن منههاج اإلسهالميةالتربيهة  ابين مهن كتهببالتحليهل كته الحاليهة الدراسةتتناول و

 ؛بنهاء منوومهة القهيم الصهحيحة فهي مهن أثهر فعهال لما لههذا المنههاج ؛ردنألسالمية المقرر في اإلا

يجهب أن يتمثلهها اإلنسهان المسهلم ليكهون  بنى على منوومة القيم التهيأن يُ  ينبغيمنهاج  هذا الن وك

ا فريدوا في هذا العالم الذ  أ الصهفات واأل هالق مهن عتهداء فيهه علهى القهيم والمثهل الصهب  اأنموذجو

 اال هتالل يوضه وهذا  .باألذى األ القية المنوومة ومست ،التلوث الفكر  إلى أدتالتي  البارزة

بههل لقههد وصههل اإلنسههان  ولههم يسههلم المههاء والهههواء مههن اعتههداء ،الحاصههل فههي األرض واال ههتالف

 .الغالف الغاز   االعتداء إلى 

المجهال لهدورها األصهيل فهي صهقل سهلوك  ومن هنها تبهرز األهميهة الكبهرى للتربيهة فهي ههذا

نسان بشكل  إيجابي ليكون رافعة بناء، ال أداة هدم لمكونات البيئة، ألنها سهتنير لهه الطريهق كهي إلا

يسير بوضوح وثبات على هدوى وبصيرة، فيوهر له الخطهأ فيتجنبهه، ويوههر لهه الصهوا  فيعملهه 

 أو يعمل على حمايته وديمومته.
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كتهب  القهيم البيئيهة المتضهمنة فهي تهوفرالتعرف إلهى درجهة في  لحاليةا الدراسة هدفتمثل يو

 للصهفينالتربيهة اإلسهالمية  ي  باممثلة في كتفي األردن، مرحلة األساسية العليا لل اإلسالميةالتربية 

فههههي العههههام الدراسههههي المقههههررين مههههن وزارة التربيههههة والتعلههههيم  األساسههههيين التاسههههع والعاشههههر

 .م2017/2018

 وأسئلتها ةالدراس مشكلة

به ألن مرد ذلهك  االعتناء واالهتمام ينبغيوالذ   ،البيئة المحضن الذ  ينشأ فيه اإلنسانتعد 

نسان مهن إلولكن من المؤسف جدوا أن التقدم العلمي الذ  يشهده العالم لم يكن مانعوا ل، نفع لإلنسان

رات العديهدة التهي عقهدت التعد  على البيئة والعمل على إ الل توازن نوامها، بالرغم من المؤتم

 (.  2005)حالوه،  توصياتها على االهتمام الكبير بالتربية البيئية في في هذا الشأن، والتي رك زت

ه لمها يقهومُ  والمالحوةة مشاهدالومن  الل  يمثلهه ئهة االعتهداء علهى نقهاء البي ن  بهه الكثيهرون م 

زعاج الذ  ال يراعي حريهة اخ هرين الضجيج واإلكذلك و ،كما يشاؤون لقاء النفايات  إباالستهتار 

مدارسههم وصهفوفهم  بنوافهة سهاحات   من عهدم اعتنهاء   الطلبة معومُ وما يقوم به  ،ها وزنواوال يقيم ل

استنزف المهوارد  المرورية الخانقة اخ ذة في االزدياد مما إلى األزمات ضافةو إ ،ماكن جلوسهمأو

ث الهههواء،  لبيئيهههة الجماليههة واالجتماعيههة واالقتصهههاديةالمشههكالت ا تنههاميذلهههك سههاهم ب كههل   ولههو 

 .وغيرها

 تتناولهالتهي و ،القضهايا البيئيهةخهدم ت نأوالتهي يؤمهل  الحاليهة هذه الدراسةأجريت  ك كلهلذل

تمثل بتحليل كتابي  التربيهة اإلسهالمية  -ينحسب علم الباحث-لدراسات السابقة اه لم تتناول موضوعوا

وذلهك مهن  هالل اإلجابهة  القيم البيئية فيهمها توفرلتحديد درجة للصفين التاسع والعاشر األساسيين 

ما درجة تاوفر القايم البيئياة التاي تضامنها كتاابّي التربياة اإلساالمية لل افين عن السؤال اختي: 

 ؟ التاسع والعاشر األساسيين في األردن

  الدراسة هدف

 يباالتي يتضمنها محتوى كتهالقيم البيئية  توفرالتعرف إلى درجة  إلىالحالية  الدراسة هدفت

  .التاسع والعاشر األساسيين في األردن للصفينالتربية اإلسالمية 

 الدراسة أهمية

 تحقق اختي:أن  الدراسةهذه  منيؤمل 

التربية  ي  باتضمنها كتيالقيم البيئية التي  توفربراز نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يتعلق بإ .1

 .األساسييينللصفين التاسع والعاشر  اإلسالمية

 ينبغيفي الوقوف على مجموعة القيم البيئية التي  التربية اإلسالمية مناهجدة  براء مساع .2

 لمناهج التربية اإلسالمية وتطويرها. أ ذها بعين االعتبار عند التخطيط 

 المعلمين في تدريس كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر.  فادةإ .3
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 الدراسة حدود

هههههذه الدراسههههة فههههي الفصههههل الدراسههههي الثههههاني مههههن العههههام  أجريههههت: ةالزمانياااا الحاااادود –

  .م2017/2018الدراسي

 التاسع والعاشهر األساسهيين للصفين ينالمقرر سالميةإلالتربية ا ي  باكت: ةالموضوعي الحدود –

 .م2018/  2017للعام الدراسي 

 الدراسة م طلحات

 .(2011ان وطالفحة،)العدو موجهات لسلوك األفراد والجماعات هي :القيم

ههو  معههايير تُ هههي  القاايم البيئيااة:  ،حجههوج بههوأ) لالهتمههام بالبيئههة فههراد والجماعههاتأله سههلوك اج 

1999). 

ة تهوفرفئات التحليل( للقهيم البيئيهة المه الدراسة بأنها: قائمة مؤشرات )في هذ جرائيًاإتعرف و

ليهل حها اسهتمارة التتالتهي تضهمن التاسهع والعاشهر األساسهيين للصهفينالتربية اإلسهالمية  ابي  في كت

  لهواء واألرض وكذلك المرتبطة بالعناية بالجمال.واوالماء  باإلنسانمجاالت القيم المرتبطة ل

س فهي كتب التربية اإلسالمية:  الكتب المقرر من قبهل وزارة التربيهة والتعلهيم األردنيهة لتُهد ر 

 التاسع والعاشر األساسيين.للصفين  م2017/2018للعام الدراسي المؤسسات التعليمية 

: هي مرحلة دراسية من مراحل التعليم األساسي في األردن لتأهيهل المرحلة األساسية العليا

الطلبههة للمرحلههة الثانويههة وتشههمل الصههفوف مههن الصههف السههابع األساسههي إلههى الصههف العاشههر 

 األساسي. 

 األدب النظري والدراسات السابقة

 مفهوم البيئة وأهميتها

 البيئهة إلهى أن  شهار أ الذ ذلك الطراونه  أوض تحدث عن مشكالتها ؟ يُ ي البيئة التي عنتماذا 

، ناتههه الحيهة كالنباتههات والحيوانههاتيهث يههؤثر ويتهأثر بمكوحب اإلنسههانالمكههان الهذ  يعههي  فيهه  تُعهد  

 ، فلهو كهانحهديث عهن البيئهةال ير الحية كالهواء والماء والتربة، هذا التأثير المتبادل ههو محهوروغ

 األبههرزولكههن الههذ  يحههدث أن التههأثير السههلبي لإلنسههان كههان  ،ادريُههنشههد ويالتههأثير ايجابيوهها فهههذا مهها 

رفقوها بههذه  أن   محهذرينأصواتهم منبهين ورفع دفع المهتمين  بهذا المجال إلى  هذا ماو واألوض .

ل أن يوجهد علهى عهدها السهتقباله و دمتهه قبهأ والتيالبيئة التي أوجدها هللا سبحانه  ادمة لإلنسان 

 . (2015 )الطراونة،األرض 

ه ، وتعددت نواتج ههذال عالقة وئآم وانسجاممعها أقام عالقة عداء لبيئة وأساء اإلنسان لولقد 

ئههة نتيجههة تههد ل يلتههوازن الموجههود بههين مكونههات البا، وا ههتالل المشههكلة مههن تلههوث للهههواء والمههاء

التجمعههات  مكانههها وأقههام ،األشههجار أزالبههأن علههى األراضههي الزراعيههة مههثالو  هؤعتههدااف  ؛اإلنسههان

بهروز  حيث سهاهم ذلهك فهيل المنتجات الزراعية يقلتإلى  دىأ والذ  السكنية والمنشآت الصناعية
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، ولهم يكهن هنهاك مهانع مهن الغطهاء النبهاتي نجهراف التربهة وتعريتهها وتملحههااو ، ظاهرة التصحر

وال الوقهوف فهي وجهه كميهات التهرا   ،لزراعهةالكثبان الرملية علهى التربهة الصهالحة لتأثير يمنع 

علهى فهي جانهب البيئهة  وإهمالههاإلنسان باعتدائهه أو تقصهيره  فأثر التي تتطاير سنويوا عبر الرياح 

ك ذلهه ثههرإ قتصههاد  وظهههور الفقههر والعههوز ونشههأتالنههاتج المحلههي وسههاهم فههي تههرد  الوضههع اال

هاإلهى غيهر ذلهك ، تشهار الجههل، كالمسهاس بهاألمن واناجتماعية ال تحمد عقباههاكالت مش يهؤذن  مم 

 جههةتبخطههر ال بههد مههن التخطههيط لمكافحتههه والوقههوف فههي مواجهتههه  ليههنعم اإلنسههان ببيئههة جميلههة من

 (.2014، )العاني

سههالم مههن إلوقههف اإن توجيهههات الشههرع السههمحة بمجملههها اهتمههت بالبيئههة أيمهها اهتمههام، ولقههد 

ا ممنوعوا أبل لقد اعتبر ذلك  ،عركة العداء أو القهر للبيئة موقف الحزم والمنح ا محرمو ق لح  أذا إمرو

َ ََل   وقههال تعههالى :، بتوازنههها  ههل  أأو بمكونههات البيئههة  الضههرر   َوََل تَْباا ِ اْلفََساااَد فِااي اأْلَْرَِّ إِنَّ  َّ

 (.2012)السرجاني،  (77:القصص)  يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

 البيئة من منظور إسالمي

يعني "األرض والسماء والجبال وما فيها من مفهوم البيئة  إنف منوور إسالميومن 

 "وما يحيط به من دوافع وغرائزاإلنسان مخلوقات وعالقات ومؤثرات وظواهر مختلفة بما فيها 

 .(47، 2004 ،)وهبي

ا من وهو األك -فهذا يتطلب من اإلنسان ،وإذا كانت البيئة بهذا الشمول وهذا االتساع ثر تأثيرو

أن يشكر هللا على هذه النعمة العويمة  بأن  - له هذه البيئة الذ  سخر هللاو ت البيئةبين مكونا

له مزيدوا من المتعة والراحة والبعد  سيهيئء وهذا عتنايرعاها حق الرعاية ويعتني بها حق اال

هذا يعني أنه و( 1995 السعد ،ويشير )بوا  التقدم واالزدهار، أعن ضنك الحياة بل سيفت  له 

 ،لى السلوك الحسن السليمإبنعم هللا سبحانه وأقر  بذلك فهذا ال شك يدفعه  بقلبه اإلنساناعترف  إذا

إذا حدث ذلك فهذا ال شك فيه عين المحافوة على مكونات أمر هللا سبحانه وتعالى، و يتمثلبأن 

الوازع ب نصفه قبة الدا لية أو ما يمكن أنأقر  دائرة تحيط باإلنسان، ألن المرامن البيئة ابتداءو 

يتوجب أن يقف عندها فال ألن يضع له الخطوط الحمراء التي  الدا لي سيكون  ير معين

 .يتجاوزها

نها قوة إإكراه من  الل التربية، إذ أو  اإلنسان يصب  منضبطوا من تلقاء نفسه دون إجبارن إ

واالرتقهاء  ،المشهكالتوحهل  ،واالجتههاد ،وتدفعهه للعمهل ،هائلة لإلنسان ترشده لعبهادة هللا سهبحانه

منصهب علهى جميههع  تأثيرههان إ حيههثوههي األسههاس لصهالح البشهرية وتقهدمها،  ،فراد واألمهمبهاأل

 .(2016 )الحيلة، لجسدية واالجتماعية بل والجماليةالجوانب الروحية والعقلية وا

 إذ أن ههها السههبيل ؛ئيههةيالمقصههود بالتربيههة البمهها هههو  معرفههةعههن البيئههة فيحسههن  وعنههد الحههديث

 .يل القيم البيئية في نفوس الطلبةالموصل لتأص

(  بأنهها عمليهة 2016ذكره الرحامنهة ) ماورد الباحثون في هذا الصدد تعريفات كثيرة منها أ

 بهههرات بيئيهههة تتمثهههل بالمعهههارف والحقهههائق والقهههيم  الطلبهههةتمتهههاز بهههالنمو واالسهههتمرار ليكتسهههب 
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 2020( 1)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح جامعة النجاحـــ مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملضههبط سههلوكه بالطلبههة الوصههول بهههدف  عبههر المنهههاج كههل ذلههك ةيههالبيئواالتجاهههات والمهههارات 

( بأنههها "عمليههة 115، 2015عرفههها الطراونههة )كمهها  .مالبيئهي وحههل مشههكالت البيئههة التههي تههواجهه

على اكتسا  المفاهيم والمهارات والقيم الالزمة لتكهوين  الطلبةمنهجية منومة تهدف إلى مساعدة 

الههذ  الطبيعيههة، و موبههين بيئههته ميههنهمههن فهههم وتقههدير العالقههات التههي تههربط ب موعههي بيئههي يمكههنه

بيئيهة". فهي حهين علهى التمهرس فهي اتخهاذ القهرارات المتعلقهة بمها يواجههه مهن مشهكالت  ميساعده

اهتمام اإلنسان ووعيه نحهو البيئهة حيهث  إثارة عملية تربوية تهدف إلى  أنها( 2016عرفها علي )

 ويعرفههها، ئيههة الحاليههة والمسههتقبليةيههتم تزويههده بالمعرفههة والمهههارة الالزمههة لحههل المشههكالت البي

 القهيم اإلنسهان إلكسها  مهنهج بأنها (2011 ،العدوان وطالفحة)في  إليهالمشار ) 2008 عجاج،(

 وبيئتهه وثقافتهه اإلنسهان بهين تهربط التهي العالقات وتقدير إلى تنمية المهارات الالزمة لفهم الهادفة

 .البيئي للسلوك نقانو ووضع والحيوية، الطبيعية

ق التربيهة البيئيهة يلتحقأن السبيل إلى أشارت بوضوح التي و ،السابقة التعريفات منيالحظ و

الصهلة  ذ في موقعهه  بإيرادهبحيث يتم مراعاة التعليم البيئي  ،البيئية في المنهاج التربية دمج هو 

مهن  دةأو أن تكهون هنهاك وحهدات مسهتقلة عهن البيئهة فهي مهامواد التربية اإلسهالمية، مادة من بأ  

ا  ا  اصو  ُ طهىفهي  التربيهة البيئيهة  بحيث تسير ،ضمن منهج مستقلالمواد أو أن يكون لها برنامجو

أكهان طالبوها ثابتة واضحة المعالم ليمتلك اإلنسان مها يصهل  للتعامهل بشهكل سهليم مهع البيئهة، سهواء 

ة والمهههن مالو فههي أ  حقههل مههن الحقههول كههالتعليم والزراعههة والصههناعاعههعلههى مقاعههد الدراسههة أو 

بصههورة علههى القههيم مههن  ههالل التعريفههات السههابقة تههم التركيههز  وقههد .والخياطههةالخدميههة كالسههياقة 

 دعتوهذا ما   ،المنهاج لوامتالكها من  ال لم القيم البيئيةوأن السبيل إلى تع  ،مباشرة أو ضمنية

 .بية والقيم اإلسالميةرالتربية البيئية ارتباطوا وثيقوا بالتعلى ارتباط ؤكد تو الدراسة هذه إليه

زها فهال بهد أن تعهود إلهى السهبيل مي  ها وت  ق  ل  أن تعود إلى أ   التي نعي  فيها مجتمعاتلل أريدفإذا 

وعقهد صهلة  ،منهج التربية اإلسالمية الذ  يخاطهب القلهب والوجهدان وهومن قبل به  الذ  تميزت

كانهت الصهلة دائمهة بهاهلل  ذاوإ(، 1982 ،فهي كهل فكهرة وعمهل وشهعور ) قطهب دائمة باهلل سهبحانه

صهل اإلنسهان يأن  يؤمهلرقهى الهدرجات التهي أفهذه  ،حتى تصل الشعور وهو أمر ثابت في النفس

ها للبيئهة، وفبهذه الدرجة سيعمل اإلنسان علهى البنهاء ويبتعهد عهن الههدم،  إليها سهيكون صهديقوا حميمو

ا ألن يجد الحهل أو علهى األقهل سهيبتعد عهن أن يو  المشهكالت مسهبباتكهون مهن سيفكر ويعمل دومو

 .البيئية التي نعاني منها

كهل مها مهن شهأنه أن شهمل تنهها إفسهالم لتربيهة البيئيهة فهي اإلاإلى ما تعنيهه أريد التعرف  إذاو

لمههارات البيئيهة وكهذلك بتكهوين القهيم وا ،إلى توعية اإلنسان بالعالقهات بهين مكونهات البيئهة يهدف

وضه  الغايهة التهي  لهق مهن أجلهها اإلنسهان ومها تُ م التهي اإلسهال مبهاد والعمل علهى تنميتهها علهى 

 .(2007، ربيع وربيعيتطلبه التقدم اإلنساني المتوازن )ربيع و

 وأهميتها البيئية القيم

والو أمهن هنهها يبههرز دور تأصههل القهيم فههي نفههس اإلنسههان ليقهف علههى حقيقههة دوره فههي الوجههود 

عليهه السهالم  -ديث الشريف عندما سأل جبريهلوهذا مصداقوا للح ، رىدور المكونات البيئية األو
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"اإلحسهان أن تعبهد  عن اإلحسان فقهال عليهه الصهالة والسهالم: _عليه الصالة والسالم _الرسول  –

فهي  اإلحسهاسفإذا كان هذا الشهعور وههذا  )رواه مسلم( يراك"إنه ن لم تكن تراه فإهللا كأنك تراه ف

م علهى عمهل مها ههو قهد  ى لهه أن يُ ركاتهه وسهكناته فهأن  نفس اإلنسان وهو يشعر بمراقبة هللا لهه فهي ح

 ضار وملوث للبيئة المادية أو الفكرية؟

ذا التوجيه وهذا الحهس الصهادق الهذ  يسهعى اإلسهالم كهي يمتلكهه اإلنسهان ههو عهين القهيم، ه

حكههام معياريههة منطلقههة مههن الههدين أ بأنههها (1991 )رمههال،سههالمي كمهها بينتههها إالقيم مههن منوههور فهه

التهي قهال  ،رضأللخالفهة فهي اانساني نحهو البيئهة لتحقيقهه اإل كالسلو يهتهدف إلى توجاإلسالمي  

هل  ف هي { المالئكهة الكهرام علهيهم السهالم:هللا سبحانه عنها مخاطبوا  اع  هة  إ ن  هي ج  ئ ك  ال  ل م  ب هك  ل  إ ذ  ق هال  ر  و 

ا و   دُ ف يه  ن يُف س  ا م  ع ُل ف يه  ل يف ةو ق الُوا أ ت ج  ض     نُق هد  ُس ل هك  ق هال  األ  ر  ك  و  هد  م  هب  ُ  ب ح  هُن نُس  ن ح  اء  و  ف ُك الد  م  ي س 

ل ُمههون   ها ال  ت ع  ل هُم م  كمها قههال هللا  األرض   اإلنسهانُ  ( ههذه الخالفههة ليعمهر  30: )سهورة البقهرة } إ ن  هي أ ع 

ُكم فيها ف است غف روهُ ثُمَّ {  سبحانه ر  است عم  ن  األ رض  و  أ ُكم م  ب ي ق ريب  ُمجيب  ُهو  أ نش   }توبوا إ ل يه  إ نَّ ر 

ألن هللا هيأها لخدمة اإلنسان وجعلها صالحة مهيأة فاألصل هو عمارة األرض  (61 :هودسورة )

صهبحنا أولذا نهى هللا سبحانه أن تتغير طبيعة األرض عن ذلهك فمها الحهال إذا  ؛مية واالستثمارنللت

 .(2012السرجاني، ) .؟!الب بحمايتها بدل ذلكنط

وال تنفك القيم عن حيهاة اإلنسهان بهل تهرتبط بشخصهيته وتصهوراته ومعتقداتهه والتهي تختلهف 

عنههها عنههد اإلنسههان الغربههي،  المسههلمفقيمههة األسههرة مههثالو تختلههف عنههد اإلنسههان  ،بهها تالف الثقافههات

بهها ة التهي يهؤمن مي هالمسلمين هي عقيدة اإلسهالم، وتمثهل أحكهام الشهرع المعهايير القي   وأساس ثقافة

، الجهالد) على توضي  الهدليل دلذ  يعتمالعقلي االمسلم ويطبقها حيث تغرس اعتمادوا على اإلقناع 

2013). 

فيما يتعلق بالدراسات التحليلية للقيم البيئية في محتوى كتب التربية اإلسالمية فقد وجد أنهها و

عهام، وفهي القهيم  فهي موضهوع القهيم بشهكل من  الل مراجعهة األد  التربهو و ،تعاني من الندرة

 مواضهيع مختلفهة لهها عالقهة بالبيئهةتناولهت من الدراسهات التهي ا عددو وجدت  البيئية بشكل  اص،

  .تم تناولها من األقدم إلى األحدث وقد

هههدفت إلههى التعههرف علههى القههيم  فههي سههوريا دراسههة تحليليههة تقويميههة (2005) أجاارت حااالوة

لخامس والسادس األساسيين لعدد من الهدول العربيهة ا ينالبيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا للصف

المههنهج  الدراسههةواسههتخدمت  والتههي تمثههل عينههة الدراسههة،)سههوريا، السههعودية، السههودان، تههونس( 

أن كتب الجغرافيا في الصفين الخهامس والسهادس الدراسة  وأظهرت نتائج هذه الوصفي التحليلي،

 ،ا( تكهرارو 299بيئيهة، بلهغ مجمهوع تكرارهها ) ( قيمهة24األساسيين في الدول األربهع قهد احتهوت )

جهاءت كهل مهن قهيم )الصهحة العامهة، النوافهة  ،جاءت قيمة الزراعة العشوائية في المرتبة األولهى

 الشخصية،التد ين، مخلفات المصانع( في المرتبة األ يرة.

 منوور من البيئية القيم في البحث إلى هدفتدراسة  (2009) وسمارة الخضي وأجرى

 النبوية والسنة الكريم القرآن في األدلة تتبع  الل من القيم ما تدل عليه هذه ومعرفة مي،إسال

 قيم على والسنة داللة القرآن حيث من بالبيئة اإلسالم اهتمام على الباحثان وركز الشريفة
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 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،الجمالية القيمو البيئة، على المحافوة قيم االستغالل، وعلى

 التربية وأن اإلنسان، طبيعة متأصلة في الثالث البيئية القيم أن أظهرت نتائج الدراسة، التحليلي

 .وطبيعتها القيم هذه حسب نوع مختلفة، بطرائق المسلم اإلنسان لدى إلى تنميتها تسعى اإلسالمية

فهي دراسة هدفت إلى الكشف عن مفاهيم التربية البيئيهة المتضهمنة  (2011) السخيوأجرى 

كتههب التربيههة اإلسههالمية األساسههية للمرحلههة االبتدائيههة بمملكههة البحههرين، وتكههون مجتمههع وعينههة 

(، وتم تطبيق منهج تحليل 6الدراسة من جميع كتب التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية وعددها )

ربيهة تال المحتوى، و لصت الدراسة إلى قائمة بمفاهيم التربية البيئيهة المقتهرح تضهمينها فهي كتهب

بهرز نتهائج الدراسهة أن أكثهر الكتهب التهي وردت فيهها مفهاهيم أللمرحلة االبتدائية، ومهن اإلسالمية 

 التربية البيئية هو كتا  الصف الرابع األساسي.

معرفة درجة تضهمين القهيم البيئيهة فهي كتها   إلىدراسة هدفت  (2013) السمارات أجرتو

وتكون مجتمع الدراسة من محتهوى كتها   ي في األردن،التربية االجتماعية للصف التاسع األساس

الوصههفي التحليلههي المههنهج  الدراسههةواسههتخدمت  التربيههة االجتماعيههة للصههف التاسههع األساسههي،

كتها   وأظههرت نتهائج الدراسهة أن واستخدمت أسلو  تحليل المحتوى كأحد أساليب ههذا المهنهج،

حيهههث أظههههرت  مهههرة 220يهههة تكهههررت ( قيمهههة بيئ50) فهههي األردن تضهههمن االجتماعيهههةتربيهههة ال

 .االت البيئية الواردة في الدراسةاال تالف بين المج

 كتهب فهي المتضهمنة البيئيهة القهيم إلى التعرف إلى هدفت دراسة (2016) ةالرحامنوأجرى 

 أداة وما تضمنته ههذه الكتهب منهها، وتكونهتردن في األ العليا األساسية في المرحلة العربية اللغة

وكانهت عينهة  ،قيمهة فرعيهة 90علهى  احتهوت ةيسهرئ قهيم سهبع بيئية تتضمن قيم قائمة من الدراسة

اسهية العليها فهي األردن لعهام ن جميع كتب اللغة العربيهة للمرحلهة األسعبارة ع ومجتمعها الدراسة

ئيهة المتعلقهة يالمتعلقهة باإلنسهان والقهيم البظهرت نتائج الدراسة أن القيم البيئية أو م2016 –2015

ا وما انطهوى تحتهها مهن قهيم بيئيهة فرعيهةبالح كمها تبهين مهن  .يوان أكثر القيم البيئية الرئيسة تكرارو

 خ ر. صف   من العربية اللغة كتب في البيئية بالقيم االهتمام درجة  الل هذه الدراسة ا تالف

دراسهههة حهههول التربيهههة البيئيهههة الدينيهههة فهههي المهههنهج  ((Parker, 2017 وأجااارى بااااركر

، هههدفت إلههى إظهههار كيفيههة تعامههل المههنهج المدرسههي األندونيسههي مههع البيئههة اإلنسههانية، األندونيسههي

، أظههرت أبهرز يسهيافهي أندون البيئيهةالقهيم  وتنبهؤعلهى اكتشهاف قتصهادية العوامهل اال أثهر ةومعرف

 قتصادية واحترام البيئة.مية االننتائج الدراسة عدم وجود عالقة بين الت

 ي:لسابقة ما يأتمن مراجعة الدراسات ايتبين 

نههها تسههتخدم اسههتمارة تحليههل يههتم مههن إتشههارك الدراسههة الحاليههة الدراسههات السههابقة مههن حيههث  -

فهي ههذه  إليهها، وههذا مها عملتهه الدراسهات السهابقة المشهار إليهها اللها تحليل الكتب المشهار 

 الدراسة، حيث استخدمت هذه الدراسات استمارة تحليل كذلك. 
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للمرحلههة  اإلسههالميةلههى التعههرف إلههى القههيم البيئيههة فههي كتههب التربيههة إالحاليههة الدراسههة هههدفت  -

مثهل  كتهب أ هرىالتعرف إلى ذلك لكن فهي السابقة األساسية العليا، وكذلك هدفت الدراسات 

 .كتب التربية االجتماعية

 ينصفين التاسع والعاشر األساسهيالتربية اإلسالمية لل يبابالتحليل كت تالدراسة الحالية تناول -

فهي األردن  مرحلة األساسية العليا في األردن، وهذا ما لم تقم به دراسة أ رى من قبهلالمن 

 .-نيبحدود علم الباحث –أو أ  من األقطار العربية 

 الدراسة منهج

 .الحالية الدراسةلمالءمته لطبيعة  التحليلي المنهج الوصفي الدراسة تدمخستا

 وعينتها الدراسة مجتمع

  ،ن كتههب التربيههة اإلسههالمية للمرحلههة األساسههية العليهها فههي األردنتكههون مجتمههع الدراسههة مهه

وزارة  ق بهل التربيهة اإلسهالمية التهي أقهرت مهن كتهابي  الدراسهة مهن جميهع صهفحات  عينهة تتكونو

 م2017/2018التاسهع والعاشههر األساسههيين للعههام الدراسههي  للصههفينالتربيهة والتعلههيم فههي األردن  

( يبهين  صهائص  1والجهدول رقهم )سئلة الدروس ودروس التالوة، وأباستثناء المقدمة والمراجع 

 :الدراسة عينة

 .الدراسة عينة صائص : (1جدول )

 الجزء ال ف الرقم المرحلة
رقم 

 الطبعة
 العام الدراسي

عدد 

صفحات 

 الكتاب

عدد 

ال فحات 

التي 

جرى 

 تحليلها

عدد 

 الدروس

التي 

جرى 

 تحليلها

األساسية 

 العليا

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 األول

 23 87 150 2017/2018 2 الثاني 4

 89 320 560 مجموع عدد الصفحات وعدد الدروس

تكونت من  التحليل شمل كتابين مكونين من أربعة أجزاء( أن 1تض  من جدول رقم )ي

 صفحة. (320بعدد صفحات ) ا( درسو 89)

 الدراسة داةأ

الدراسة بالرجوع إلى األد  النور  والدراسات السابقة  أداة إعدادتم لتحقيق هدف الدراسة 

بنههاء تههم حيههث ، (2016) لرحامنههها ؛(2013) السههمارات ؛(2012) السههرجانيكدراسههة كههل مههن: 
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 هها علهى مجموعهة قهيم بيئيهةكهل مجهال من واشهتملمجاالت رئيسة،  (4)استمارة تحليل مكونة من 

التربيهة  كتهابي  حهدة تحليهل السهتخراج القهيم البيئيهة مهن محتهوى كوالجملهة  تم استخداموقد ، فرعية

 .للصفين التاسع والعاشر األساسيين اإلسالمية

 :وهيفي ضوئها  عينة الدراسةالقيم البيئية ضمن المجاالت التي تم تحليل  الدراسة توصنف

ويخهههتص ههههذا المجهههال  ،البيئياااة المرتبطاااة بمجاااال العناياااة باإلنساااان القااايم :المجاااال األول .1

واالسهتغالل  وحقوقهه وواجباتهه يتعلق ببيئة اإلنسهان، وجميهع أنشهطته،ما بالمحافوة على كل 

 .األمثل والمعتدل لموارد البيئة

 يخهتص ههذا المجهالوالقيم البيئية المرتبطة بمجال العناياة بالمااء والهاواء،  :المجال الثاني .2

بحماية الموارد المائية بأنواعها المختلفة والعمل علهى نوافتهها ووقايتهها مهن التلهوث بأنواعهه 

والعمل على زيادة الثروة المائية واستثمارها، كما يختص هذا المجال بعمل كل مها مهن شهأنه 

أن يجنههب الغههالف الجههو  لههورض التلههوث  بأنواعههه والعمههل علههى نوافتههه واالسههتفادة منههه 

 .واستثماره

يخهتص ههذا المجهال بالعنايهة  األرَّ،العناياة باالمرتبطة بمجال البيئية القيم المجال الثالث:  .3

باألرض بكل ما تحتويه علهى سهطحها واسهتثمار موجوداتهها  مهن  نبهات وحيهوان وحمايتهها، 

  .كما يشمل جوانب الدفاع عنها

تص ههذا المجهال بحمايهة يخهالمرتبطاة بمجاال العناياة بالجماال، البيئية القيم المجال الرابع:  .4

البيئة من التشويه وتجنب مصادره ومعالجة آثاره وإظهار ما فهي البيئهة مهن جمهال للتمتهع بهه 

 واستثمار هذا الجمال.

 .في صورتها النهائية بعد التحكيمبيئية  قيمة( 49ناء استمارة تحليل مكونة من )تم بوقد 

 القيم البيئية: توفرتحديد درجة 

التربيههة اإلسههالمية للصههفين التاسههع والعاشههر  كتههابيالقههيم البيئيههة فههي  تههوفرلتحديههد درجههة 

 :المعادلة اختيةاألساسيين تم استخدام 

 أدنى نسبة تكرار –أعلى نسبة تكرار                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درجة التوفر   =    

3 

 ( مستويات متساوية المدى.3ة إلى )الدرج وتم تقسيم تحديد

 أداة الدراسةصدق 

فههي ، وذلههك بعرضههها للتحقههق مههن صههدق اسههتمارة التحليههلتههم اسههتخدام الصههدق الوههاهر  

المنهاهج  أصهحا  الخبهرة واال تصهاص فهي مجهالعدد مهن المحكمهين مهن  صورتها األولية على
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، بلههغ المشههرفين التربههويين ون والمعلمههي فههي الجامعههات الحكوميههة والخاصههةق التههدريس ائههوطر

 .امو ( محك   11عددهم )

 التحليلثبات 

تم حصر مهرات االتفهاق بهين و بإعادته عن طريق محلل آ ر الدراسةتم التأكد من ثبات أداة 

  ( أ+  /)أ (2= الثبات )معامل ةاختي( Holsti)استخدمت معادلة هولستيالتحليلين و

 ينل  بين المحل  = مجموع القيم المتفق عليها    أ :حيث

 أ = عدد القيم التي وردت في تحليل الباحث ) المحلل األول(

   = عدد القيم الواردة في تحليل المحلل الثاني 

وهي نتيجة مناسبة ، 0.97= 2108/2171وبلغ معامل الثبات حسب المعادلة السابقة = 

 إلجراء الدراسة. 

 المعالجة اإلح ائية

للقهيم البيئيهة فهي كتهابي  تهوفردرجهة اللبيهان والرتهب المئويهة تم استخدام التكرارات والنسهب 

لإلجابة عن سهؤال الدراسهة المتعلهق  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين، وذلك 

نسهب تكرارهها، ورصهد تكهرارات القهيم الفرعيهة، و ،تصميم الجهداول الالزمهة لهذلك تم ، وقدبذلك

التههي تههم  ابينالكتههوقههد أعههدت الجههداول لكههل كتهها  مههن رارههها، وكهذلك تكههرار المجههاالت ونسههب تك

كمها تهم اسهتخدام  ،وللرتهب والهدرجاتعلى بيان لتكهرارات ونسهب التكهرار  تبحيث اشتمل تحليلها

 .معادلة هولستي لحسا  درجة ثبات استمارة التحليل

 الدراسة إجراءات

 تيةالدراسة وفق اإلجراءات اآل تم تنفيذ الدراسة لإلجابة عن سؤال

 االطالع على األد  النور  والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.  .1

)القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية  ة وهيمجاالت رئيس أربعةتصنيف القيم البيئية إلى  .2

باإلنسان، القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية بالماء والهواء، القيم البيئية المرتبطة بمجال 

 عناية باألرض، القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية بالجمال(.ال

 وحدة و للتحليل. الصري  أو الضمني تحديد وحدة التحليل، وقد اعتُمدت الجملة ذات المعنى .3

 بقراءة كل درس وتحديد العناصر التي تعطي دالالت من قيم بيئية.  ابينتحليل محتوى الكت .4

  البيئية. نيف السابق لمجاالت القيمبناء أداة الدراسة من  الل التص .5

التحقق من صدق أداة التحليل )استمارة التحليل( بعرضها على عدد من المحكمين من ذو   .6

 .خبرة واال تصاصال
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 أداة الدراسة )استمارة التحليل( بصورتها النهائية. بناء .7

تكرارات تحليل كتابي التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين، ورصد ال .8

  والرتب والدرجات.

قيام محلل آ ر  ( بعدHolisti) التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة هولستي .9

 بتحليل الكتابين.

وقد استخدمت التكرارات والنسب  تحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة .10

 .المئوية لذلك

  مناقشة النتائج وتفسيرها. .11

 .نتائج الدراسةفي ضوء  والمقترحات تصياغة التوصيا .12

 ومناقشتها نتائج الدراسة

القيم البيئية المتضمنة في كتابي  التربية  توفرهدفت الدراسة الحالية للتعرف إلى درجة 

"ما السؤال اختي:  وذلك من  الل اإلجابة عناإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين، 

منة في كتابّي التربية اإلسالمية لل فين التاسع والعاشر القيم البيئية المتض توفردرجة 

 ؟. األساسيين في األردن"

سؤال الدراسة تم تحليل كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر  ولإلجابة عن

القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية مجاالت مرتبطة بالقيم البيئية ) األساسيين، ضمن أربعة

القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية بالماء والهواء، القيم البيئية المرتبطة بمجال  باإلنسان،

الرتب ومجموع  حيث تم حسا  (.العناية باألرَّ، القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية بالجمال

نها لكل مجال من مجاالت القيم البيئية التي تضم ة والنسب المئوبةتوفرالتكرارات عدد القيم الم

 .(2)رقم  الجدولفي  كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاسع العاشر األساسيين مرتبة تنازليوا كما

القيم البيئية التي تضمنها  مجموع التكرارات والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت:  (2جدول )

 .مرتبة تنازليوا يناألساسيالعاشر التاسع  ينالتربية اإلسالمية للصف ي  كتاب

 الرتب
المجاَلت 

 الرئيسة

عدد القيم 

 ةتوفرالم

مجموع 

 التكرارات
 الدرجة النسب 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
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 يناألساسيوالعاشر التاسع  ينالتربية اإلسالمية للصف ي  أن كتاب (2)يتض  من الجدول رقم 

مجال المرتبطة بالبيئية وجاءت القيم  ،( مرة1117( قيمة بيئية تكررت )49) مافيه توفرقد 

( وبدرجة %17.71) ( مرة وبنسبة مئوية795العناية باإلنسان في المرتبة األولى وبتكرار بلغ )

( 204) بلغباألرض بالمرتبة الثانية وبتكرار المرتبطة بالعناية يئية الب، وجاءت القيم مرتفعة

المرتبطة بالعناية البيئية ، وجاءت القيم ( وبدرجة منخفضة%18.26) وبنسبة مئوية اتمر

، ( وبدرجة منخفضة%9.31) نسبة مئويةب( مرة و88بتكرار بلغ )وبالجمال بالمرتبة الثالثة 

( مرة 30بالعناية بالماء والهواء بالمرتبة الرابعة وبتكرار بلغ )وجاءت القيم البيئية المرتبطة 

هذه النتيجة لعدم اشتراك متخصصين  يمكن عزوو %( وبدرجة منخفضة.2.69) وبنسبة مئوية

في البيئة عند تأليف الكتابين، ولعل هذا هو النسق المتبع في تأليف كتب التربية اإلسالمية حيث 

بطة بالعناية باإلنسان وقل  التركيز على القيم البيئية األ رى أو لم تم التركيز على القيم المرت

( التي أظهرت أن هناك إغفال تام 2014، وتشترك هذه النتيجة مع نتيجة دراسة البلطان )توفري

 لبعض القيم البيئية بالرغم من أهميتها . 

 ي:على النحو اختفهي فيما يتعلق بالقيم البيئية للمجاالت األربعة أما 

 بطة بمجال العناية باإلنسانالقيم البيئية المرت . 1

ي محتوى كتا  القيم البيئية ف توفرتم رصد التكرارات والنسب المئوية والرتب لدرجة 

لجدول رقم كما في ا للصف العاشر األساسي المرتبطة بمجال العناية باإلنسانالتربية اإلسالمية 

(3.) 

القيم البيئية المتضمنة في كتابي  التربية  توفروية لدرجة التكرارات والنسب المئ  (:3جدول )

 .اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين لمجال العناية باإلنسان

 المجال
رقم 

 القيمة
 القيمة

عدد مرات 

تضمين القيم 

البيئية في كتاب 

 ال ف

مجموع 

التكرارات 

 لكتابيّ 

النسب 
المئوية 
لتكرارات 
القيم 
البيئية 
في 
 تابينالك

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
 التاسع+

 العاشر

 اإلنسان

 منخفضة 11 2.06 23 9 14 بر الوالدين 1

2 
تقدير دور 
العلماء في 
 حياة الناس

 منخفضة 9 2.51 28 14 14

3 
اإلصالح بين 
 المتخاصمين

 منخفضة 14 0.90 10 0 10

4 
إعطاء 

الحقوق إلى 
 أصحابها

 نخفضةم 6 3.58 40 22 18



 201ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسل المناصير، وفواز شحادة

 2020( 1)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح جامعة النجاحـــ مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3... تابع جدول رقم )

 المجال
رقم 

 القيمة
 القيمة

عدد مرات 

تضمين القيم 

البيئية في كتاب 

 ال ف

مجموع 

التكرارات 

 لكتابيّ 

النسب 
المئوية 
لتكرارات 
القيم 
البيئية 
في 
 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
 التاسع+

 العاشر

 

5 

االهتمام 

بالقدوة 

الحسنة في 

تهذيب 

 السلوك

 منخفضة 10 2.15 24 7 17

 منخفضة 16 0.36 4 1 3 كفالة اليتيم 6

7 

التركيز على 

دور األسرة 

في بناء 

المجتمع 

 الصال 

 منخفضة 15 0.63 7 6 1

8 
تجنب العمل 

 الضار
 مرتفعة 2 15.67 173 84 89

9 
الترغيب في 

 طلب العلم
 منخفضة 4 5.46 61 47 14

10 

تقديم 

المساعدة 

 حتاجينللم

 منخفضة 5 3.76 42 19 23

11 

الحرص على 

ممارسة 

العمل 

 الصال 

 مرتفعة 1 18.71 209 112 97

12 
حسن التعامل 

 مع اخ رين
 منخفضة 3 6.45 72 37 35

13 
حسن تربية 

 األبناء
 منخفضة 12 1.79 20 11 9

14 
العناية بصحة 

 اإلنسان
 منخفضة 8 2.60 29 19 10

 منخفضة 7 2.86 32 26 6 الوفاء بالعهد 15
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 (3... تابع جدول رقم )

 المجال
رقم 

 القيمة
 القيمة

عدد مرات 

تضمين القيم 

البيئية في كتاب 

 ال ف

مجموع 

التكرارات 

 لكتابيّ 

النسب 
المئوية 
لتكرارات 
القيم 
البيئية 
في 
 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
 التاسع+

 العاشر

 

16 

الحرص على 

ن في التواز

سلوك 

 اإلنسان

 منخفضة 13 1.34 15 9 6

17 

االلتزام 

بقواعد 

 المرور

 منخفضة 17 0.36 4 0 4

 795 423 372 المجموع
71.17

% 
 مرتفعة األولى

اإلنسان ب( أن عدد تكرارات القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية 3) يتض  من الجدول رقم

ا، وجاءت في 795) ع والعاشر األساسيين بلغتفي كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاس ( تكرارو

، وقد تراوحت النسب المئوية لتمثيل القيم البيئية في هذا (%71.17) المرتبة األولى بنسبة

" الحرص على ممارسة العمل ال الح%(، وجاءت قيمة "18.71–%0.36) المجال بين

تجنب %(، وجاءت قيمة "18.71( مرة، وبنسبة مئوية )209بالمرتبة األولى وبتكرار بلغ )

%(، وجاءت 15.67( مرة وبنسبة مئوية )173" في المرتبة الثانية بتكرار بلغ )الضار العمل

( 7) " بالمرتبة قبل األ يرة بتكرار بلغالتركيز على دور األسرة في بناء المجتمع ال الحقيمة "

" بقواعد المرور اَللتزام"" وقيمة كفالة اليتيم" %(، وجاءت قيمة0.63مرات وبنسبة مئوية )

  %( لكل منهما.0.36( مرات وبنسبة مئوية )4بالمرتبة األ يرة وبتكرار بلغ )

اعتنى الكتابان باإلنسان عناية كبيرة يعكسها مجموع  التكرارات التي ُسجلت، وهذا أمر 

وبحياته حسن، لكن لم يتم توزيع هذا االهتمام وتوجيهه نحو جميع القيم ذات العالقة باإلنسان 

بشكل شامل ومتوازن؛ فالكتابين وإن كانا قد اعتنيا بالقيم البيئية التي لها عالقة بالعناية باإلنسان 

إال أن هذه القيم ُحصرت بنسبة كبيرة في اتجاه الفعل والترك؛ فقد كانت التكرارات األعلى متعلقة 

: هذا يمكن تلخيصه  " وتجنب العمل الضار" و"على ممارسة العمل ال الح "الحرصبقيمتي: 

ة في الكتابين، وتشترك نتيجة توفرافعل وال تفعل، لكن لم تكن العناية كافية بباقي القيم البيئية الم

( في إظهارها لمدى االهتمام بمجال اإلنسان وتقدمه 2016) الدراسة الحالية مع دراسة الرحامنة

 على بقية المجاالت.
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تكرارات القيم البيئية المتضمنة في الكتابين  يوهر وبكل وضوح مقدار اال تالل في عدد

الحرص على ممارسة العمل وبما يخص القيم المرتبطة بهذا المجال؛ ففي حين تكررت قيمة "

مرات.  (4" إال )كفالة اليتيم، اَللتزام بقواعد المرور( مرات لم تتكرر قيم "209" )ال الح

( حيث 2014) ( والبلطان2013) ماراتوتشترك نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الس

أظهرت الدراستان وجود ا تالل في االهتمام بتوزيع القيم البيئية في الكتب التي تم تحليلها وفي 

 المجال الواحد.

 الحرص علىوقد يكون الكتابان نحيا منحى التركيز على مجال اإلنسان، وبخاصة على "

يؤصل في نفوس الطلبة حب العمل الصال   " لتجنب العمل الضار" و"ممارسة العمل ال الح

وكراهية ما فيه مضرة وفساد، ولكن هذا ال برر اال تالل في توزيع عدد القيم البيئية األ رى في 

 هذا المجال بهذه الصورة؛ فالقيم تتكامل وال يستعاض بواحدة عن األ رى.

" إلى أن مؤلفي لحالحرص على ممارسة العمل ال االتركيز على قيمة " انكما يعزو الباحث

الكتا  ربما انطلقوا من أن العمل الصال  مولة كبيرة تندرج تحتها القيم األ رى، إضافة إلى أن 

هذا يعكس ثقافة المجتمع ويمثل اهتمام المؤلفين بذلك فيما يتعلق بالتركيز على هذه القيمة أكثر 

 ".تجنب العمل الضارمن غيرها وهذا ينطبق على قيمة "

ه النتيجة إلى أن مؤلفي الكتابين آباء ومربين فغلب حرصهم من حيث التركيز هذويمكن رد 

 على هاتين القيمتين من منطلق تجنيب األبناء ما يضرهم وحفزهم على العمل الصال  مهما كان.

ت بدرجة توفرن على تأليف هذين الكتابين إليه أن القيم التي وما ينبغي لفت نور القائمي

ل يمكن التركيز عليها عند الحديث عن العمل الصال  أو تجنب العمل منخفضة في هذا المجا

 الضار؛ فبر الوالدين عمل صال ، وكفالة اليتيم عمل صال ، وهكذا.

 بطة بمجال العناية باألرَّالقيم البيئية المرت . 2

 ي  القيم البيئية في محتوى كتاب توفر تم رصد التكرارات والنسب المئوية والرتب لدرجة

 ( 4)الجدول كما في  باألرضالعاشر المرتبطة بمجال العناية ين التاسع وية اإلسالمية للصفالترب



 "......ـ درجة توفر القيم البيئية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 204

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 1)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

القيم البيئية المتضمنة في كتابي  التربية  توفرالتكرارات والنسب المئوية لدرجة  :(4جدول )

 .اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين لمجال العناية باألرض

 المجال
رقم 

 القيمة
 قيمةال

عدد مرات 

تضمين القيم 

البيئية في كتاب 

 ال ف

مجموع 

التكرارات 

 لكتابيّ 

النسب 

المئوية 

لتكرارات 

القيم 

البيئية 

في 

 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
 التاسع+

 العاشر

 األرض

27 

إبعاد األذى 

عن طريق 

 الناس

 منخفضة 7 0.90 10 1 9

28 

استثمار 

الثروة النباتية 

 الحيوانيةو

 منخفضة 6 0.98 11 4 7

29 

التركيز على 

أهمية الوطن 

 في حياتنا

 منخفضة 4 2.15 24 17 7

30 

الحد من 

النزاع بين 

 الناس

 مرتفعة 1 6.27 70 53 17

31 
الحد من 

 تلوث التربة
 منخفضة 8 0.45 5 2 3

32 

الحرص على 

عمارة 

األرض بما 

يتناسب مع 

 طبيعتها

 )زراعة،

 سكن،

 ....( ةصناع

 منخفضة 3 2.24 25 10 15

33 
حماية الوطن 

 من األعداء
 منخفضة 2 2.78 31 24 7

34 
بشاعة  يانة 

 الوطن
 منخفضة 10 0.18 2 0 2
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 (4... تابع جدول رقم )

 المجال
رقم 

 القيمة
 القيمة

عدد مرات 

تضمين القيم 

البيئية في كتاب 

 ال ف

مجموع 

التكرارات 

 لكتابيّ 

النسب 

المئوية 

كرارات لت

القيم 

البيئية 

في 

 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
التاسع+ 

 العاشر

 

35 

الرفق 

بالحيوان حيوا 

 وعند ذبحه

 منخفضة 5 1.88 21 5 16

36 

العناية 

بسالمة 

النبات من 

 اخفات

 منخفضة 9 0.27 3 2 1

37 

حماية الثروة 

الحرجية  من 

 االعتداء

 منخفضة 10 0.18 2 1 1

 منخفضة الثانية 18.26 204 119 85 المجموع

( أن عدد تكرارات القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية باألرض 4) يتض  من الجدول رقم

( تكرارات، وجاءت 204) في كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين بلغت

منخفضة، وقد تراوحت النسب المئوية لتمثيل %( بدرجة 18.26) في المرتبة الثانية بنسبة مئوية

" الحد من النزاع بين الناس(، جاءت قيمة "%6.27 – %0.18) القيم البيئية في هذا المجال بين

وجاءت قيمة  وبدرجة مرتفعة، %(6.27( مرة وبنسبة مئوية )70بالمرتبة األولى بتكرار بلغ )

%( 2.78( مرة وبنسبة مئوية )31رار بلغ )" في المرتبة الثانية بتكحماية الوطن من األعداء"

"، بالمرتبة قبل األ يرة العناية بسالمة النبات من اآلفاتوجاءت قيمة "وبدرجة منخفضة، 

بشاعة خيانة وجاءت قيمة "وبدرجة منخفضة، %( 0.27وبنسبة مئوية ) ات( مر3بتكرار بلغ )

وبنسبة  ( مرة2األ يرة بتكرار ) بالمرتبة "من اَلعتداء حماية الثروة الحرجية" وقيمة "الوطن

 .وبدرجة منخفضة %(0.18مئوية )

قد يكون هذا هو النسق المتبع في تأليف الكتابين من التركيز على قيمة بيئية ما وإغفال القيم 

ا، وقد جاء توزيع القيم البيئية في هذا المجال بشكل غير متوازن  البيئية األ رى إال ما جاء عرضو

" على النصيب األكبر من التكرارات حيث الحد من النزاع بين الناس"حيث استأثرت قيمة 

( مرة أ  ما يزيد عن ثلث التكرارات في هذا المجال في الكتابين، وتناقص االهتمام 70) بلغت

، وهذا بدوره له أثر كبير على حماية الثروة الحرجية من اَلعتداء"بالقيم األ رى  كقيمة "

س، فال عجب  سلوك الطلبة وبالتالي سلوك  –المجتمع الذ  هو نتاج المناهج والكتب التي تُدر 
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أن نسمع كل حين عن اعتداء على الثروة الحرجية من حرق وتقطيع بل وإهمال من  -مثالو 

له الطلبة في مدارسهم من  القائمين عليها حيث ال عناية أو اهتمام، وهذا مرد ه التعلم الذ  حص 

الغد أو  اةلبيئة  االهتمام الكافي، وغني عن البيان أن طلبة اليوم هم بن الل المناهج التي ال تُعير ا

  اذلوه. 

" أن مرد ذلك تركيز الحد من النزاع بين الناس" تركيز الكتابين على قيمة انويعزو الباحث

ا في ظل عدم االستقرار في كثير  مؤلفي الكتابين على إدامة العالقات الطيبة بين الناس  صوصو

 نتيجة الحرو  والحراكات الشعبية في تلك الدول.من الدول 

وما تم التقليل من التركيز عليه في هذا المجال من القيم البيئية ربما يكون له تفسير يتمثل 

 تصاص بالبيئة في تأليف الكتابين، بل إن السمة الشخصية واضحة أصحا  االفي عدم اشراك 

" وقيمة بشاعة خيانة الوطن" جة االهتمام بقيمفي تأليف الكتابين؛ وهذا ربما يفسر انخفاض در

بو االهتمام بقيم كهذه لو أن تأليف الكتب  وغير ذلكالعناية بسالمة النبات من اآلفات" " فكيف ي خ 

  .تم بطريقة منهجية ذات معايير واضحة ومحددة ومقصودة؟

 المرتبطة بمجال العناية بالجمال القيم البيئية  . 3

القيم البيئية في محتوى كتابي   توفرلنسب المئوية والرتب لدرجة تم رصد التكرارات وا

 (.5) الجدولكما في  بالجمالالمرتبطة بمجال العناية  للصفين التاسع والعاشرإلسالمية التربية ا

القيم البيئية المتضمنة في كتابي  التربية  توفرالتكرارات والنسب المئوية لدرجة : (5دول )ج

 .لتاسع والعاشر األساسيين لمجال العناية بالجمالاإلسالمية للصفين ا

 المجال
رقم 

 القيمة
 القيمة

عدد مرات 

تضمين القيم 

البيئية في كتاب 

 ال ف

مجموع 

التكرارات 

 لكتابيّ 

النسب 

المئوية 

لتكرارات 

القيم 

البيئية 

في 

 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
 التاسع+

 العاشر

 الجمال

38 
لية إبراز جما
 الحيوانات

 منخفضة 7 0.09 1 0 1

39 

إبراز جمالية 
موجودات 
التجمعات 
 المائية

 منخفضة 5 0.45 5 1 4

40 

االهتمام 
بالجمال 
الشخصي 
 لإلنسان

 مرتفعة 2 1.61 18 9 9
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 (5... تابع جدول رقم )

 المجال
رقم 
 القيمة

 القيمة

عدد مرات 
تضمين القيم 
البيئية في كتاب 
 ال ف

مجموع 
رارات التك

 لكتابيّ 

النسب 
المئوية 
لتكرارات 
القيم 
البيئية 
في 
 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر التاسع
 التاسع+
 العاشر

 

41 

االهتمام 
بالنوافة 
الشخصية 
 لإلنسان

 مرتفعة 1 1.97 22 10 12

42 

تجنب وضع 
النفايات في 
غير األماكن 
المخصصة 

 لها

 منخفضة 6 0.27 3 0 3

43 
الحس تعزيز  

الجمالي لدى 
 اإلنسان

 مرتفعة 3 1.43 16 10 6

44 

االهتمام 
بنوافة 
األماكن 
 العامة

 متوسطة 4 1.07 12 1 11

45 
الحرص على 
الزينة عند 
 أداء الصالة

 منخفضة 7 0.09 1 1 0

46 
الحرص على 

نوافة 
 الطرقات

 منخفضة 7 0.09 1 1 0

47 
الحرص على 

نوافة 
 المساجد

 خفضةمن 6 0.27 3 2 1

48 

الحرص على 
نوافة أماكن 
 طلب العلم
)المدارس، 
 الجامعات،..(

 منخفضة 6 0.27 3 2 1

49 

الحرص على 
نوافة 
شواطئ 
 البحار

 منخفضة 6 0.27 3 1 2

 منخفضة الثالثة %7.88 88 38 50 المجموع
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لجمال ت القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية با( أن عدد تكرارا5) يتض  من الجدول رقم

ا، وجاءت في 88) في كتابي  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر األساسيين بلغت ( تكرارو

%( وبدرجة منخفضة، وقد تراوحت النسب المئوية لتمثيل 7.88) المرتبة الثالثة بنسبة مئوية

لشخ ية اَلهتمام بالنظافة ا%(، وجاءت قيمة "1.97 -%0.09) القيم البيئية في هذا المجال بين

، وبدرجة مرتفعة %(1.97( مرة وبنسبة مئوية )22" بالمرتبة األولى بتكرار بلغ )لإلنسان

 مرة( 18"في المرتبة الثانية بتكرار بلغ ) اَلهتمام بالجمال الشخ ي لإلنسانوجاءت قيمة "

تجنب وضع النفايات في غير األماكن ، وجاءت قيم" وبدرجة مرتفعة %(1.61وبنسبة مئوية )

الحرص على نظافة أماكن طلب العلم)المدارس، ، الحرص على نظافة المساجد،   ة لهاالمخ

 ات( مر3المرتبة قبل األ يرة بتكرار ) يف "البحارالحرص على نظافة شواطئ ، الجامعات،...(

الحرص على الزينة عند قيم " . وجاءتوبدرجة منخفضة لكل منها %(0.27) وبنسبة مئوية

بالمرتبة األ يرة بتكرار  "، الحرص على نظافة الطرقاتمالية الحيواناتإبراز ج أداء ال الة،

 .وبدرجة منخفضة لكل منهما( 0.09وبنسبة مئوية )واحدة مرة  بلغ

المتأمل في تكرارات هذا المجال قد يلحظ االهتمام المتواضع به، بل قد يفهم من هذه 

قلة االهتمام  انناسبة، وقد يعزو الباحثالتكرارات أن الجمال في الكتا  أمر  ليس له األهمية الم

ل إلى الجمال هو الحس والشعور والذوق السليم، لكن قد يكون غا  عن مؤلفي  هذه ألن المد  

الكتا  أن القيمة حتى تتأصل البد لها من معلومة تشرحها وتوضحها وهذا ما لم يعمل به إال 

.  قليالو

ا من  الل  تكرارات القيم البيئية  في هذا المجال قلة االهتمام به بالرغم من وظهر واضحو

أن موضوع الجمال موضوع أصيل في الدين اإلسالمي إذ أنه من  الل تأمل روعة الجمال 

للمخلوقات بشكل عام ولإلنسان بشكل  اص يتعمق إيمان المؤمن ويُقبل على القيام بدوره بكل 

ولقد ا الكثير من اخيات واألحاديث "كفاءة واقتدار؛ فحينما يتم تأمل هذه اخيات الكريمة وغيره

 )سورة الذاريات: "وفي األرَّ آيات للموقنين( "5 ")سورة الملك: زينا السماء الدنيا بم ابيح

( يتعمق اإليمان في قلب اإلنسان  17 " )سورة الغاشية:أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت( "20

(، كما تتفجر طاقات اإلنسان المسلم 14:" )سورة المؤمنونفتبارك هللا أحسن الخالقينفيُردد "

)رواه  "إّن هللا جميٌل يحب الجمالمن  الل تطبيق حديث الرسول عليه الصالة والسالم: "

مسلم(؛ وبما أن  الجمال أمر  يحب ه هللا ويحض عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم فهذا يدفع المسلم 

كما يحبه هللا سبحانه وتعالى ورسوله عليه إلى الحرص على إتقان عمله وتجويده ليوهر جميالو 

وبهذا يؤد  تذوق الجمال إلى أن يتلمس اإلنسان الجمال في عمله ليكون أفضل الصالة والتسليم، 

ا، وهذا هو سلم النجاح والتقدم حيث يتم جراء ذلك استثمار الموجودات البيئية. ا سليمو  صحيحو

 لماء والهواءطة بمجال العناية باالقيم البيئية المرتب  .4

القيم البيئية في محتوى كتابي   توفرتم رصد التكرارات والنسب المئوية والرتب لدرجة 

 الجدولكما في  التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر المرتبطة بمجال العناية بالماء والهواء

(6.) 
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نة في كتابي  التربية القيم البيئية المتضم توفرالتكرارات والنسب المئوية لدرجة  :(6جدول )

 .اإلسالمية للصفين التاسع  والعاشر األساسيين لمجال العناية بالماء والهواء

 المجال
رقم 
 القيمة

 القيمة

عدد مرات 
تضمين القيم 
البيئية في كتاب 
 ال ف

مجموع 
التكرارات 
 لكتابيّ 

النسب 
المئوية 
لتكرارات 
القيم 
البيئية 
في 
 الكتابين

 الدرجة الرتب

 العاشر عالتاس
 التاسع+
 العاشر

الماء 
 و

 الهواء

18 
تجنب 
التد ين 

 بأشكاله كافة
 منخفضة 5 0.09 1 0 1

19 
التقليل من 

األثر السلبي 
 لد ان البيوت

 متوسطة 3 0.27 3 0 3

20 

التقليل من 
األثر السلبي 

لد ان 
 المصانع

 متوسطة 3 0.27 3 0 3

21 

ترشيد 
استخدام 
الموارد 
 المائية

 متوسطة 3 0.27 3 0 3

22 
حفظ الماء 
العذ  من 
 التلوث

 مرتفعة 1 0.54 6 0 6

23 
حفظ مصادر 
المياه من 
 التلوث

 مرتفعة 1 0.54 6 0 6

24 
االستفادة من 

البحار 
 كوسيلة للتنقل

 منخفضة 4 0.18 2 0 2

25 

استثمار 
البحار 
واألنهار 
كمصدر 
 للغذاء

 منخفضة 4 0.18 2 0 2

26 
 إبراز أهمية

الماء كعنصر 
 رئيس للحياة

 متوسطة 2 0.36 4 0 4

 منخفضة الرابعة %2.69 30 0 30 المجموع
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( أن عدد تكرارات القيم البيئية المرتبطة بمجال العناية بالماء 6) يتض  من الجدول رقم

ا 30) بلغت يناألساسيوالعاشر التاسع  ينوالهواء في كتا  التربية اإلسالمية للصف ( تكرارو

%( وبدرجة منخفضة، وقد تراوحت النسب 2.69) في المرتبة الرابعة بنسبة مئويةوجاءت 

حفظ الماء العذب ( وجاءت قيمة "0.54 – 0.09) المئوية لتمثيل القيم البيئية في هذا المجال بين

( مرات 6" بالمرتبة األولى بتكرار بلغ )حفظ م ادر المياه من التلوث"من التلوث" وقيمة 

إبراز أهمية الماء كعن ر وجاءت قيمة " وبدرجة مرتفعة، %( لكل منهما0.54وبنسبة مئوية )

وبدرجة  %(0.36( مرات وبنسبة مئوية )4" في المرتبة الثانية بتكرار بلغ )رئيس للحياة

 استثمار البحار واألنهار" " وقيمةاَلستفادة من البحار كوسيلة للتنقلوجاءت قيمة " متوسطة،

لكل  %(0.18وبنسبة مئوية )مرتين بتكرار بلغ  قبل األ يرة وجاءت " " بالمرتبةكم در للغذاء

 بالمرتبة األ يرة بتكرار "تجنب التدخين بأشكاله كافة"وجاءت قيمة  ،وبدرجة منخفضة منهما

 .وبدرجة منخفضة %(0.09) وبنسبة مئويةواحدة مرة 

هتمام به، ومن يكشف مجموع تكرار القيم البيئية في هذا المجال وبكل وضوح تدني اال

ا في هذه المرحلة من عمر الطلبة التي يدركوا فيها ما  العجب أن تكون النتيجة كذلك و صوصو

يدور حولهم من أحداث لها أثر كبير على نقاء الهواء، والطلب المتزايد على الماء، نتيجة 

ا بهذا الحرو  والهجرات التي تحصل على إثر ذلك، ولكن بالرغم من ذلك  رج الكتابان علين

 الرقم من القيم البيئية ومن مجموع تكراراتها.

ا اذا تأملنا الجدول رقم  توفر( واتض  لنا من  الله عدم 7) وهذه نتيجة مستغربة و صوصو

القيم البيئية في هذا المجال في كتا  الصف العاشر حيث لم يسجل أ  تكرار وكأن األمر ال يهم 

ال حياة بدون ماء أو هواء. وماذا سيتعلم الطلبة إذا لم  أحد، بالرغم من الحاجة الماسة لهما حيث

تؤصل في نفوسهم _ وفي هذه المرحلة العمرية بالذات _ أهمية الماء والهواء وكيفية استثمارهما 

ا مع نهاية المرحلة األساسية والتي يبدأ بعدها الطلبة في المرحلة الثانوية  والعناية بهما  صوصو

ا ونهضة.وقد تبلورت لديهم فكرة ع  ما يخططون لدراسته ليعود ذلك على البالد  دمة وتعميرو

ي وليس بن تتم المفاضلة بزيادة قيمة على قيمة ألن االرتفاع هنا ارتفاع نسأوال يمكن 

 ( وهو تكرار متدني في الواقع.6؛ إذ أن اكثر تكرار في هذا المجال كان )اواقعيو  اارتفاعو 

ا متدنيوا في الكتا  بالقيم البيئية، يعكس  وما يمكن أن تخلص الدراسة إليه أن هناك اهتمامو

وقد ظهر ذلك من  الل الجداول ذلك درجات القيم البيئية التي ظهرت في أغلبها منخفضة، 

( التي أظهرت 2013،الشواورة) وتشترك هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الواردة في الدراسة، 

 .االهتمام المتدني بالقيم البيئية 

 على كتابي التربية اإلسالمية ومنها: أن تسجل بعض الملحوظاتويمكن 

بالقيم مناهج التربية اإلسالمية يوهر وبكل وضوح عدم العناية الكافية من القائمين على 

سبب هذا اال تالل  انالعناية الكافية بتوازن توزيع القيم البيئية، وقد يعزو الباحثإذ لم تعط البيئية؛ 

قد ينور إلى القيم  ينئية على موضوعات الكتا  إلى أن من قام بتأليف الكتابفي توزيع القيم البي
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البيئية في كتابي التربية اإلسالمية كموضوع ثانو  ألن هناك مواد ومباحث دراسية أ رى لها 

 العناية بالبيئة بشكل مباشر.

لعاشر كما يتض  من  الل نتائج التحليل لكتابي التربية اإلسالمية للصفين التاسع وا

األساسيين أن وزارة التربية والتعليم لم تبد  االهتمام الكافي بموضوع القيم البيئية حيث اقتصرت 

 ة.توفرعلى بعض القيم البيئية فيما بدت القيم البيئية األ رى ذات أهمية قليلة أو غير م

اجات هذه النتيجة إلى أن المسؤولين عن تأليف الكتب لم ينطلقوا من نت انويعزو الباحث

رتفاع تكرارات قيمة بيئية معينة امحددة وواضحة ومتسلسلة بشكل منطقي وهذا ما يفسر 

وانخفاض قيمة بيئية أ رى وقد يُغفل قيمة أ رى بشكل كامل، وهذا يلغي التكامل الرأسي 

 واألفقي  بين الكتا  والكتب األ رى في نفس المجال.

ى ملء الكتا  بالقيم البيئية وحسب، فهذا دعو إلى أن يتجه مؤلفو الكتا  إلتال الدراسة و

دعو إلى أن تعرض الموضوعات بتقديم مضامين أ رى مهمة، ولكن تيؤد  إلى اإل الل 

بما واألفكار والقيم بشكل متوازن ضمن معايير يتم التحرك من  اللها عند إ راج كتا  ما؛ 

اسب و نمو الطلبة يضمن التكامل الرأسي واألفقي والتوسع في طرح الموضوعات بما يتن

 مرشدوا ودليالو للطلبة والمعنيين بالعملية التعليمية. ذلك كون ليالمعرفي 

القيم البيئية في كتابي التربية اإلسالمية للصفين التاسع والعاشر  توفرمن المالحظ أن نسب 

لكتابان األساسيين تبي ن أنه ليس هناك نسق منهجيٌّ متبع  عند تأليف الكتابين، حيث  رج علينا ا

 .، عكس ذلك عدم التوازن في توزيع القيم البيئية في الكتابين بصورة غير متكاملة فيما بينهما

وعند التعرض لحياة الصحابة أو العلماء تم إيراد المعلومات مجزوءة ال يؤ ذ منها قيمة لها 

ي معرض الحديث، أثر يعتد به في الحياة بالرغم من إمكانية إيراد القيم البيئية في هذا الموضع ف

ا اقتصرت المعلومات عن ميالده ووفاته وكم  ةبل عند الحديث عن كثير من روا الحديث  صوصو

كانت فترة حياته، وهذه معلومات تقال عن أ  شخص يعي  أو يموت ؛ فلم يلفت االنتباه إلى 

مقدار شغفه   االهتمامات أو الدور الذ  قام به أو األعمال التي أوكلت إليه وقام بها  ير قيام،

 بالعلم  وغير ذلك مما له صلة مباشرة  بالحياة العامة وبالبيئة بشكل  اص.

ويالحظ بشكل واض  غيا  النتاجات التعليمية في بداية الدروس، وهذا له أثر سلبي على 

المعلم أو الطالب حيث جاء المحتوى بال دليل، إضافة إلى أن الكتا  يخلو من أ  إرشادات 

ية المساهمة بنشاطات بيئية مما يزيد من دافعية الطلبة للتفاعل مع البيئة والتأثير توضيحية لكيف

ونتيجة دراسة ( 2011دراسة )السخي،  اإليجابي فيها. وتشترك هذه النتيجة مع نتيجة

 (.  2013السمارات، )

 التوصيات

 ي: تائج التي تم التوصل إليها بما يأتفي ضوء الن الدراسة توصي
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 بدرجةفي الكتابين ة توفرباالهتمام بالقيم البيئية الم ؤولين عن المناهج استمرار المس –

 رتفعة.م

بدرجات في الكتابين ة توفربالقيم البيئية الم من قبل المسؤولين عن المناهج  زيادة االهتمام –

 متوسطة أو منخفضة.

تقديم القيم البيئية للطال  في الكتب بشكل متوازن وضمن معايير توضع من قبل  –

 تخصصين بالبيئية.م

 ي:ا يأتالدراسة مقترح تو –

من  الل كتب التربية اإلسالمية بين  للطلبةفي تقديم القيم البيئية والعمق التسلسل والتدرج  –

 .في المرحلة األساسية العليا والمراحل السابقة والالحقة الصفوف الدراسية

صفية وال ألنشطة تعليمية  ينكتابي التربية اإلسالمية للصفين التاسع العاشر األساسيتضمين  –

 الفهم والتفاعل مع القيم البيئية. عميقتلها ارتباط بالبيئة تساعد الطلبة في صفية 

تضمين كتب التربية اإلسالمية إلرشادات ترشد المعلمين إلى كيفية تأصيل القيم البيئية في  –

 نفوس الطلبة.

ليزداد  -عرض للحديث عنهمعند الت –براز الصورة المشرقة لحياة الصحابة والعلماء إ –

 ر لمكونات البيئة. الطلبة وعيوا، وبعدوا عن االنحراف المدم  

للوقوف على إجراء دراسات تحليلية لكتب التربية اإلسالمية في مختلف المراحل الدراسية  –

 مدى تضمن هذه الكتب للقيم البيئية.
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