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  ملخص

في األردن، على  األساسيةھدفت ھذه الدراسة إلى تقييم كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة 
ما المعايير ) ١  :أساس المعايير المعاصرة للتربية البيئية، وقد أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية

في  األساسيةتربية البيئية الواجب توافرھا في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة المعاصرة لل
في األردن للمعايير  األساسيةما درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة ) ٢ األردن ؟ 

دراسات تكّونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة نفسه، وھو كتب ال  المعاصرة للتربية البيئية ؟
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي  ةاألساسي تماعية للمرحلةاالج

وتحقيقا ألھداف الدراسة، طَور الباحثون أداة قياس وتحليل اشتملت على تسعة  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩
، وقد عرضت األداة ةاألساسي للتربية البيئية للمرحلة محاور وسبعة وعشرين معياراً معاصراً 

واستخرج معامل الثبات باستخدام . كمين المتخصصين للتأكد من صدقھاعلى لجنة من المح
 وعبر األشخاص%) ٩٠.١(للثبات، حيث بلغ معامل الثبات عبر الزمن  Holstiمعادلة ھولستي 

  .مقبول ألغراض الدراسة، وكان ھذا بمثابة اإلجابة عن السؤال األول للدراسة وھو%) ٨٦.٩(
، تّم استخدام األردنفي  األساسيةدراسات االجتماعية للمرحلة عملية تحليل كتب ال إتماموبعد 

كشفت نتائج الدراسة عن تدني مراعاتھا  وقد, التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
ومعاييره بنسبة ) الموارد(للمعايير المعاصرة للتربية البيئية، فقد جاءت نسبة توفر المحور األول 

ومعاييرھما بنسبة ) األخالق والقيم والسلوك(والسابع ) التعاون(سادس مرتفعة، والمحورين ال
العلم والتكنولوجيا، الطاقة، السكان، االقتصاد والتنمية (متوسطة، في حين جاءت بقية المحاور 

ومعاييرھا بنسب متدنية، وكان ) واالستھالك، الثقافة واإلعالم والتوعية، والتشريعات والمراقبة
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وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثون ببعض . جابة عن السؤال الثاني للدراسةھذا بمثابة اإل
ضرورة االھتمام بالمحاور والمعايير البيئية التي تدنت نسب توافرھا في كتب : التوصيات أھمھا

وإجراء دراسات أخرى مماثلة على مناھج وكتب . األساسيةالدراسات االجتماعية للمرحلة 
واللغة العربية والتربية اإلسالمية والعلوم للكشف عن درجة توافر معايير  الجغرافية والتاريخ

  .معاصرة للتربية البيئية في محتواھا
 
Abstract 

This study aims to assess the primary stage textbooks of social 
studies in Jordan on the basis of the contemporary standards of 
environmental education. The study has answered the following 
questions: 1) What are the contemporary standards of environmental 
education that should be available in the textbooks of social studies? 2) 
To what degree do the textbooks of social studies observe the 
contemporary standards of environmental education? The study sample 
consisted of the social studies textbooks of the primary stage which were 
issued by the Ministry of Education for the academic year 2008/2009.  In 
order to achieve the objectives of the study, the researchers developed a 
measurement and analysis tool which included nine pivots and twenty 
seven contemporary standards of environmental education at the primary 
stage. The reliability coefficient was obtained using Holsti formula. The 
intercoder and intracoder reliability coefficients were (86.9%) and 
(90.1%) respectively. After the completion of the analysis process of the 
primary stage textbooks of social studies in Jordan, the results of the 
study show the these textbooks have a low level of observance of the 
contemporary standards of environmental education. While the standard 
rates of the first pivot(resources)were high, the sixth pivot(cooperation) 
and the seventh pivot (ethics, values and behaviour) came with average 
standard rates. All the other pivots (science and technology, energy, 
population, economy, development and consumption, culture, 
information and education, legislation and control) came with low 
standard rates.  Building on the results of the study, the researchers 
recommend that the contemporary standards of environmental education 
should be available in the textbooks of social studies. Also, the researcher 
suggest that further studies should be conducted to determine whether the 
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contemporary standards of environmental education are observed in other 
textbooks such as those of geography, history, and Arabic language.  

  
  الخلفية النظرية للدراسة

اھتماماً وتصاعداً سريعاً للمشكالت البيئية  دت عقود المنتصف الثاني من القرن الماضيشھ
على المستوى العالمّي والمحلّي، وذلك بسبب حّدة ھذه المشكالت وتأثيرھا في حياة اإلنسان 

 أصبحت العلمية، كما انه وقد شّكل ھذا التصعيد الخطير مصدراً للقلق في المؤسسا. وموارد بيئته
واضحا لدى مخططي ومطّوري المناھج االھتمام المتزايد بالتربية البيئية كمجال تعليمي 

  :ھما أساسيتيناالھتمام على نقطتين  وقد تركزوتربوي،

  .اإلنسانبالدور الذي تلعبه البيئة السليمة في بقاء  الوعي المتزايد .١

ارتباطاً بقضايا اإلنسان الراھنة  اسية، لجعلھا أكثراالتجاه نحو تحديث وتطوير المناھج الدر .٢
لضمان بلوغ درجة عالية من مشاركة المتعلمين في حل ھذه المشكالت  ؛والمستقبلية

  ).٢٠٠٠الطنطاوي، (

مشكالت البيئة العالمية يعد المجال التربوي من أھم المجاالت التي تسھم في مواجھة الو
بر نظاٍم تربوٍي منظم، يحّدد النظرة إلى العلم ونتاجاته عيجاد حلول سديدة لھا إو ،والمحلية

  .(Wright, Weiss, 1980)المتوافقة مع البيئة 

وقد سعت جميع األمم والشعوب وال تزال إلى تربية أبنائھا تربيةً اجتماعية، مستعينةً في 
ياسية ذلك بوسائط ووسائل متعددة كاألسرة ودور العبادة، ووسائل اإلعالم، والمؤسسات الس

. واالجتماعية المختلفة وغيرھا، حيث تحتل المدرسة مكانة مھمة بين ھذه الوسائط جميعھا
واألداة الرئيسة التي تستخدمھا المدرسة من أجل تربية األبناء تربية اجتماعية ووطنية ھي 

افھا المناھج المدرسية المتعددة، وتأتي في مقدمتھا مناھج الدراسات االجتماعية، بسبب تعّدد أھد
وتعتبر مناھج وكتب الدراسات االجتماعية . وأبعادھا لتشمل جميع نواحي حياة الفرد والمجتمع

من أھّم المناھج ذات الصلة بواقع الحياة وظواھرھا، لما لھا من دور في بناء الشخصية المتكاملة 
ر حول لدى مواطن صالح يھتم بسعادة اآلخرين ورفاھيتھم ويتعامل معھم بُِخلُق، فھي تتمحو

اإلنسان وعالقته بالبيئتين الطبيعية واالجتماعية وما ينجم عن ھذه العالقات من مشكالت، وھي 
  . تحمل ھدفاً عريضاً ھو إعداد الفرد للتكيف مع بيئته بشقيھا الطبيعي واالجتماعي

وتعّد مناھج الدراسات االجتماعية اإلطار المالئم للتربية البيئية، فھي تركز على دراسة 
القات بين البيئة واإلنسان في المكان والزمان، كما أن البيئة إحدى العناصر الرئيسة التي تھتم الع

بھا برامج الدراسات االجتماعية الحديثة، وھي تسعى إلى إيجاد اإلنسان الفّعال الواعي الذي 
 يسھم في بناء مجتمعه وتطوير بيئته، وھي تعنى باإلنسان وتفاعله مع بيئتيه االجتماعية

ً و فاعالً في والطبيعية، وتتضمن معارَف ومھاراٍت وأنشطةً الزمةً للفرد، ليكون عضواً نشيطا
  ). ٢٠٠٢الطيطي، (المجتمع 
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فالتعليم البيئي نمطٌ من التعليم ينظم عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية واالجتماعية والنفسية، 
ً إكساب المتعلمين خبرةً تعليميةً عن خصائص ومفاھي م وطرائق تفكير واتجاھاٍت وقيِم مستھدفا

خاصة بمشكالت البيئة، وما يتعلق بذلك من الحقوق والواجبات البيئية التي تضبط سلوك الفرد 
إزاء الموارد البيئية المتاحة، وترشيد استخدامھا وصيانتھا من النفاد والتلف أو سوء االستخدام، 

البيئة من التلوث واإلھدار نّاءة إزاء حماية بحيث تصبح اإليجابية والفاعلية واتخاذ القرارات الب
  ).٢٠٠١، مطاوع(في السلوك البيئّي الرشيد بارزةً سمة ً

وقد ُعّرفت البيئة في المؤتمر الدولي حول التعليم الذي نظمته اليونسكو وعقد في باريس 
ويشمل كل ما ھو خارج اإلنسان من أشياء تحيط به بشكل مباشر أو غير مباشر، : بأنّھا) ١٩٦٨(

  ).Unesco, 1968(ذلك جميع النشاطات والمؤثرات التي تؤثر على اإلنسان 

أصبح يدل على  فقد ، أخذ مفھوم البيئة، السعة والشمولية١٩٧٢وفي مؤتمر ستوكھولم عام 
ماء، ھواء، وتربة، ومعادن، ومصادر الطاقة ونباتات (طبيعة الأكثر من مجرد عناصر 

الموارد المائية واالجتماعية المتاحة في وقٍت ومكاٍن يئة ليشمل اتسع مفھوم الب، بل )وحيوانات
  ). ١٩٧٩الحمد والصباريني، (ما، إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته 

فالبيئة ھي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء 
المحيط الحيوي أو المادي  وھي. وكساء ومأوى، ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر

وھي من صنع   Biosphereالبيئة الحيوية: الذي تعيش فيه الكائنات ويمكن تقسيمھا إلى نوعين
، وھي من صنع الفرد والمجتمع، وتكون Sociosphereهللا سبحانه وتعالى، والبيئة االجتماعية 

عبد (وية واالجتماعية بين البيئة الحي Ecology Balanceالبيئة نقية إذا حدث توازن بيئي 
  ).١٩٩٩، العظيم

يرون أنھا ال تخرج عن معناھا الشامل  ينوالبيئة وإن تعددت تعريفاتھا إالّ أن الباحث
باعتبارھا اإلطار الشامل الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثراً ومتأثراً، وتتألف من المكونات الحية 

وي، والغالف المائي، والغالف الغالف الج(، وغير الحية )اإلنسان، والحيوان، والنبات(
، ومن خالل التعريفات التي تناولت مفھوم البيئة يستخلص الباحثون األبعاد اآلتية في ھذا )اليابس
  :المفھوم

 ويشمل العناصر البيئية المختلفة وأنظمتھا وعالقاتھا المؤثرة والمتأثرة : البعد الطبيعي
   .غير حيةم أمحيطھا القريب والبعيد من نظم حية ب

 ويشمل اآلثار السلبية وااليجابية لنشاطات اإلنسان في : البعد االجتماعي واالقتصادي
 .استغالل الموارد الطبيعية من كائنات حية وموارد متجددة وغير متجددة

 ويشمل األبعاد الحضارية والخلقية للطريقة التي يقوم بھا اإلنسان : البعد األخالقي والقيمي
ً أو إيجاباً، على نوعية الحياة في الكون، وعلى  في استغالل موارد البيئة وتأثير ذلك سلبا

ويشمل البعد األخالقي كذلك . إمكانية استقرار النظم البيئية بصورة تنسجم وبقاء الحياة
مسؤولية األجيال الحالية تجاه األجيال القادمة وتوريثھا بيئة ذات نوعية متكاملة بحد أدنى 

 . غيرات سلبية في البيئةمن األخطار التي تؤدي إلى ت
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  مشكالت البيئة

نتيجة لتفاقم تأثير اإلنسان في بيئته في مرحلة التقدم التكنولوجي فقد حدثت عدة مشكالت 
أصبحت تھّدد مصير اإلنسان والبشرية جمعاء، بل واألجيال المقبلة، وفي مقدمتھا مشكلة التلوث 

لتشويه البيئي، وغيرھا من المشكالت التي واستنزاف المصادر الطبيعية، واالنفجار السكاني، وا
  ).٢٠٠٢سالمة، (نجمت عن النشاطات البشرية غير الواعية تجاه البيئة 

فالثورة العلمية والتقنية التي شھدھا القرن الماضي أحدثت تغييراٍت جذريةً في أنماط 
طور الكبير في السلوك اإلنساني في مجاالت اإلنتاج واالستھالك، بعد التوّسع العمرانّي والتّ 

التقنيات الصناعية وفي وسائل النقل والمواصالت، وما أسفر عن ذلك من تولّد مشكالت 
الصرف الصحي وتزايد إفرازات ونفايات المصانع، وانطالق األبخرة والغازات السامة في 
 الھواء، فضال ً عن لجوء اإلنسان إلى قطع األشجار وإزالة مساحات شاسعة من الغابات، كل ذلك
أدى إلى تدھور في البيئة، وتقلص في الغطاء النباتي وتلوث في الموارد الطبيعية ونضوب 

  ). ١٩٩٧غانم، (الموارد غير المتجددة 

كما أّن التغيرات المتسارعة التي طرأت على البيئة، تغيّرت معھا طبيعة العالقة المتـّزنة 
لمشكالت البيئية المحلية والعالمية بين اإلنسان وبيئته، وأصيبت بالخلل واالضطراب، فتعددت ا

التي فرضت نفسھا على جميع البشر، لذلك البد من نشاط عالمي لضمان الحصول على 
  ). ١٩٩٦الغرايبة وفرحان، (المعلومات العلمية المتغيّرة لوضع المعايير البيئية المناسبة لحمايتھا 

ألمم المتحدة ھذه القضية، حيث عقد وإدراكاً للخطورة المتزايدة لمشكالت البيئة، فقد تبنـّت ا
أسفر عن إنشاء برنامــج لألمم المتحدة للبيئة ) ١٩٧٢(مؤتمر دولي في استوكھولم عام 

)UNEP) ( ،٢٠٠٠حميدة وآخرون .(  

أّكد مؤتمر تحسين البيئة المنعقد في دبي بإشراف من جمعية حماية وتحسين البيئة التابع كما 
عربية تواجه مشكالٍت بيئيةً مشتركةً تمثل مشكالٍت حقيقيةً تواجه لألمم المتحدة، أن المنطقة ال

على حتمية التربية البيئية وقد أكد ھذا المؤتمر التطور واالستقرار االجتماعي في الدول العربية، 
والثقافة البيئية من خالل النظم التربوية التعليمية في مناھج الدراسة والبحوث التي تقدمھا 

ھد ومراكز البحث العلمي المنتشرة في البلدان العربية كوسيلة من وسائل الجامعات والمعا
  ).١٩٧٨اليونسكو، (اإلعالم في حماية البيئة ومعالجة مشكالتھا 

إّن ما يحدث من إساءات للبيئة يحتـّم حاجتنا إلى تربية بيئية ألبنائنا، ليكونوا قادرين على 
أجيالنا لتكوين وعٍي بيئي، وتكوين اتجاھاٍت موجبٍة حماية البيئة وصيانة مواردھا، ويحتـّم حاجة 

نحوھا، ومراجعة تركيبة النسيج الوجداني للفرد، وتطوير نظرته للبيئة والتعامل معھا ومع 
مواردھا بشكل رشيد؛ ألّن اإلنسان أھّم عامٍل في تلوثھا واإلخالل فيھا، كما أنّه المؤثر الرئيس 

  . اً رئيساً يھّدد وجوده في بيئتهرفي عناصرھا، بحيث أصبح تأثيرھا خط
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  وفلسفتھامفھوم التربية البيئية 

فلھا جذورھا القديمة في مختلف ثقافات الشعوب،  ليست التربية البيئية حديثة العھد،
تجاه كل الكائنات الحية، وجوھر القيم األخالقية البوذية  فالھندوسية تدعو إلى العطف والحنان

لعبت دوراً كبيراً في تحسين  واألديان السماوية. مخلوقات الحيةال يبدو في العزوف عن قتل
إلى الرحمة في التعامل مع الطبيعة  عالقة اإلنسان بما يحيط به فاألخالقيات المسيحية تدعو
اإلنسان على األرض يقتضي الرحمة  وحسن استغاللھا بحكمة، وفي اإلسالم فإن استخالف

كما أّن المصري القديم منذ فجر التاريخ . خدمة وصيانة وينھى عن التخريب والفساد وھي عالقة
ً على أن ال يم ّسه كان يدرك جيداً أن النيل ھو شريان الحياة، وعصب الوجود، فكان حريصا

  . )١٩٩٩الجميلي والجميلي، (بسوء، وأن ينفي عنه التلوث 

ھا اإلنسان في لقد جاءت التربية البيئية نتيجة لألخطار المتزايدة والمتفاقمة التي واجھ
مفھوم  عصره الحديث، نتيجة لممارساته السلوكية الخطأ ونقص الوعي البيئي، وقد تم تحديد

بناء المدركات والمھارات واالتجاھات والقيم الالزمة لفھم وتقدير : التربية البيئية على أنھا
حتمية الحفاظ العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه الحيوي الطبيعي، وتوضح 

ً على حياته ورفع مستوى  على مصادر البيئة وضرورة ُحسن استغاللھا لصالح اإلنسان وحفاظا
  .)١٩٧٦ليسكو، أ(معيشـته 

ومن ھنا أصبحت التربية البيئية ھي الوسيلة المستخدمة في إعداد األجيال للتعامل السوي 
عامل أو التكيف مع مجتمعه، بل تعّدى مع البيئة، ولم تعد التربية مجرد تعليم اإلنسان كيفية الت

مفھومھا إلى أن أصبحت تُعنى بتكيفه مع بيئته المادية الطبيعية التي من خاللھا يستطيع الحفاظ 
على وجوده، وھكذا برز مفھوم الوعي البيئي الذي يُعنى بزيادة فھم اإلنسان لمحيطه ولعناصر 

اسية في العملية التعليمية في التسعينيات من القرن بيئته، وبدأ االھتمام بالتربية البيئية كركيزة أس
  ). ٢٠٠١ مطاوع،(الماضي 

وقد تعّددت تعريفات التربية البيئية في ضوء االتجاھات العالمية، وجميع التعريفات تدور 
حول اكتساب مفاھيم وقيم واتجاھات بيئية، والتدريب على اتخاذ القرارات بشأن المشكالت 

ن التربية البيئية وسيلة لحماية البيئة، يجب تدريسھا في إطار منھج متكامل، البيئية، والتي ترى أ
ً للتربية البيئية يرى ) ١٩٧٥(ولقد أقّرت ندوة بلغراد . وال بد من استمراريتھا مدى الحياة تعريفا

العملية التي تنمي المعلومات واإلدراك واالتجاھات وتكّون المسؤولية الفردية، فيما يتعلق : "أنھا
  ).Unesco-Unep. 1970" (بعالقة اإلنسان بثقافته االجتماعية وبيئته البيوفيزيقية

فالتربيـة البيئيـة ھي عملية تكوين القيـم واالتجاھات والمھارات والمدركات الالزمة لفھم 
وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه الحيوي وتوضح حتمية الحفاظ 

ً على حياتعلى مصادر ال ه الكريمة ورفعاً بيئة وضرورة حسن استغاللھا لصالح اإلنسان وحفاظا
التعليم عن البيئة، : ، وإّن تعلم التربية البيئية يجب أن يتناول ثالثة جوانب ھيلمستوى المعيشة

وأھداف ھذا الجانب معرفية تركز على جمع المعلومات، والتعليم من البيئة، ويھدف ھذا الجانب 
تخدام البيئة كمصدر للتعليم، والتعليم من أجل البيئة، وھو التعلم ذو األسلوب البيئي الذي إلى اس
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 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يركز على تنمية اھتماٍم واٍع بالبيئة، وھذا الجانب يتطلب مشاركة المتعلم من أجل تنمية قيم توجه 
ه الخبرات إعادة توجي: في حين عّرف مؤتمر تبليسي التربية البيئية بأنھا). ١٩٧٦سليم، (سلوكه 

التربوية ألدراك المشكالت بشكل متكامل، وعقالنية المشاركة في تجنب المشكالت البيئية 
  ).Gillet, 1977(واالرتقاء بنوعية البيئة 

فقد عّرف التربية البيئية بأنھا العملية التعليمية التي تبرز ) Stedile, 1977(أّما ستيدل 
التكنولوجيا  –الموارد  –التلوث  –ومشكلة السكان عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية والمحلية 

: التربية البيئية بقوله) Stapp, 1978(كما عّرف ستاب  . وعالقة ذلك بالبيئة اإلنسانية الشاملة
كتساب المھارات واالتجاھات اإنھا عملية منظمة ھادفة موجھة إلى اإلنسان لتنمية مفاھيمه و

تخاذ القرارات العالقة المتبادلة بين اإلنسان وبيئته، ووالقيم وأنماط السلوك الالزمة لفھم ا
  . لى منع ظھور مشكالت بيئية جديدةالمناسبة المتعلقة بالبيئة وحل المشكالت القائمة والعمل ع

ً من محاور مناھج الدراسات االجتماعية، وھي من  وتمثل التربية البيئية محورا ًمھما
لقرن الماضي، نتيجة الممارسات الخطأ لإلنسان مع التجديدات التي ظھرت في السبعينات من ا

بيئته، وإساءة استغالل مواردھا، مما أدى إلى العديد من المشكالت البيئية، فھي عملية تنمية 
وتطوير اتجاھات الفرد ومفاھيمه ومھاراته وقدراته وتعديل سلوكه تجاه العناصر الطبيعية 

، وما يترتب على ھذه العناصر وحولھا وداخلھا والحيوية التي توجد على سطح الكرة األرضية
  .)٢٠٠٣ومرعي وخريشة،  أبو حلو(من جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 

أّن التعريفات المتعددة السابقة للتربية البيئية تؤكد على النقاط  مما سبق يستنتج الباحثون
  :اآلتية
  مفاھيم، اتجاھات، قيم، مھاراتمعلومات، حقائق(إكساب المتعلمين خبرات تعليمية ،.(  
  اإلنسان والبيئة ھما طرفا محور أساس في التربية البيئية، وھذان الطرفان ھما محور

 .االجتماعيةالدراسات 
  ترّكز التربية البيئية على تنمية السلوك واالتجاھات والقيم اإليجابية ومھارات حل

  . ة مالئمة لمعيشة اإلنسانالمشكالت لدى المتعلمين للوصول بالبيئة إلى نوعي
 على فھم العالقات المتبادلة بين اإلنسان وبيئته الطبيعية واالجتماعية التربية البيئية تركز ,

 .المختلفةومواردھا  وبين بيئتهوغايتھا إعداد الفرد لتفاعل ناجح بينه 
  ت البيئية بتنمية التفكير والتدريب على اتخاذ القرارات لحل المشكالالتربية البيئية تھتم

وتنظر إلى البيئة ككل، بحيث تضم النواحي الطبيعية , كالتلوث والطاقة واالنفجار السكاني
 .والبشرية

  مستمرةً مدى الحياة، وھي مسؤولية جميع المراحل التعليمية، بأنھا  التربية البيئية تتصف
 .  ال التعليمومسؤولية جميع المواد الدراسية، وھي تربية شاملة لكل أشك

  ،تتخذ التربية البيئية من البيئة المحلية مدخالً لھا ومحوراً تدور حوله كل دراسة بيئية تالية
إلى البعيد غير المعروف  ،وتعتمد في ذلك على االنتقال بالدارس من القريب المألوف لديه

  .له
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  البيئيةأشكال التربية 

 لعّل واحداً و ،الطفولة المبكرة تتصف التربية البيئية بأنھا عملية مستمرة مدى الحياة تبدأ من
من أھم األسس التي ترتكز عليھا التربية البيئية ھو االستمرارية، بمعنى أن تكون التربية البيئية 

وقد اختلفت األساليب المستخدمة في عملية مستمرة مدى الحياة، تبدأ من الطفولة المبكرة، 
  :ن أبرزھاناھج إلى عدة اتجاھات متضمين التربية البيئية في الم

يعتمد ھذا المدخل على تضمين وحدة دراسية أو فصل  Units:الدراسيةمدخل الوحدات  .١
 افي إحدى المواد الدراسية، أو توجيه مناھج مادة دراسية بأكملھ (Chapter) دراسي

االنفجار السكاني في كتاب ووحدة  توجيھا ً بيئياً، كتضمين وحدة البيئة في كتاب األحياء،
والمعلولي  األحمد(ي كتاب القراءة باللغة العربية تخصيص فصل عن الطاقة فو. الجغرافية
منھاجاً ) اليسكو(ربية للتربية والثقافة والعلوم قد وضعت المنظمة العو). ٢٠٠٤، والشماس

ً بكامله نحو البيئة، تناول الجزء األول منه  اإلنسان "في العلوم للمرحلة اإلعدادية موجھا
" اإلنسان والكون"، والثالث "يةاإلنسان والموارد البيئ"الجزء الثاني ، و"وبيئته المباشرة

ويُظھر ھذا المدخل مبدأ تكامل الخبرة وشمولية المعرفة نحو البيئة ). ١٩٩٣ ،صباريني(
وفي ھذا المدخل تعالج البيئة كوحدة . وھما من أھداف التربية البيئية التي تسعى إلى تحقيقھا

وقد تكون ھذه الوحدات قائمة على المادة الدراسية، أو قائمة  منفصلة أو كفصل في كتاب،
على مبدأ الخبرة، حيث تدرس الوحدة في فترة زمنية محددة بأبعادھا االجتماعية 
واالقتصادية والطبيعية، وبذلك يظھر مبدأ تكامل الخبرة وشمول المعرفة، وھما من 

 . )١٩٩٧شلبي، (قھا األھداف الرئيسة التي تسعى التربية البيئية إلى تحقي

ويتم تضمين البعد البيئي في المواد الدراسية التقليدية بإدخال معلومات : المدخل االندماجي .٢
ويالئم ھذا المدخـل ). ١٩٩٣صباريني، (بيئية أو ربط المحتوى بقضايا بيئية مناسبـة 

ة خاصة العلوم المرحـلة الثانوية، ومع أن ھذا المدخل قائم بالنسبة لكثير من المواد الدراسي
والدراسات االجتماعية إال أن الدراسات أظھرت أن استخدام مسائل مطّعمة بقضايا بيئية في 
تدريس الرياضيات أدى إلى إكساب المتعلمين اتجاھات ايجابية وساعد على احتفاظھم بتعلم 

وتضمين موضوع الغابات في علم األحياء، أو في دراسة . المھارات الرياضية وإتقانھا
نتاج وتوزيع الغابات في الجغرافية أو االقتصاد، وبذلك تتاح الفرص لتكامل ھذه إ

  . الموضوعات، وتكامل المعرفة

ويتمثل في برامج دراسية متكاملة للتربية البيئية كمنھاج دراسي مستقل،  :المستقلالمدخل  .٣
التعليم ير منتشر في مناھج غ وھو. ال والصفوف األساسيةوھذا يناسب مرحلة رياض األطف

  . )٢٠٠٤السعود، ( العام

ومن أھداف ھذا المدخل إبراز العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع : المدخل االجتماعي .٤
للحياة اليومية  والبيئة حيث يتيح الفرصة للمتعلمين التدريب على اتخاذ القرارات بالنسبة

 . ومستقبل المجتمع

ج حول مفاھيم عامة أساسية للمنھج البيئي حيث ينظم محتوى المنھ: المدخل المفاھيمي .٥
http://salahagag.jeeran.com.  
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ً في مناھج ـة تجـا البيئيـأن القضاي ىـإل) (Zevin, 1992ن ـر زفـويشي د لھا مناخا
ة ـة الجغرافيـة الوطنيـا الجمعيـات حددتھـة موضوعـر خمسـة ويذكـالدراسات االجتماعي

National Geographical Society تكون محاور لمناھج الجغرافية، والتي يمكن اعتبارھا ل
 ،والتفاعل بين اإلنسان والبيئة ،محاور لبرامج التربية البيئية، وھذه المحاور ھي الموقع، والمكان

  .فية أو األقاليموالمناطق الجغرا ،والحركة أو االنتقال

ً للتربية البيئية في ھدف ) Stapp, 1969(ويجمل ستاب  تكوين "احد وھو عام وأھدافا
واالتجاھات  المواطن الملم ببيئته الكلية، والمھتم بھا، وبالمشكالت المرتبطة بھا، والمزود بالعلم،

، والمھارات الالزمة للعمل الفردي والجماعي على حل المشكالت البيئية والحوافز، وااللتزام
وضع ) (Stappالعام أن ويالحظ على ھذا الھدف . الحالية والحيلولة دون ظھور مشكالت جديدة

تصوراً رّكز فيه على الوعي البيئي، والمعرفة البيئية، واكتساب االتجاھات، والمھارات البيئية 
الالزمة، والمشاركة في حل ھذه المشكالت عن طريق الشعور بالمسؤولية اتجاھھا، وسرعة 

  .حلھاإيجاد الحلول عن طريق اتخاذ قرارات، والقيام بإجراءات مناسبة ل

ً يمكن تصنيفھا في  –شأنھا في ذلك شأن أي نوع من التربية  –تحقق التربية البيئية و أھدافا
  : األبعاد اآلتية

ويضم المعرفة التي ينبغي أن يكتسبھا األفراد والجماعات نحو بيئتھم : البعد المعرفي .١
  .البيوفيزيقية، وكل ما تحتويه من موارد وما تتعرض له من مشكالت

ويشمل المھارات التي ينبغي أن يكتسبھا األفراد والجماعات ليتمكنوا من : البعد المھاري .٢
 .التعامل الفّعال مع بيئتھم

ويختص باالتجاھات واالھتمامات التي ينبغي أن يكتسبھا األفراد : البعد االنفعالي .٣
  ).١٩٨٨الدمرداش، ( والجماعات لترشيد سلوكھم إزاء بيئتھم

إكساب المتعلم : دافاً أخرى للتربية البيئية تتمثل فيأھ) Trivedi, 2004(ويضيف تريفيدي 
معرفة بالبيئية المحيطة، وإكسابه معرفة بالبيئة البيولوجية، ومعرفة بمخاطر النمو السكاني غير 

، وتطوير مقدرة ةالمراقب، وتقييم مدى استخدام المصادر اإلنسانية واقتراح الحلول المناسب
  . خطأ عن البيئةنب إصدار تعميمات المتعلم على تج

يجب أال تكون التربية البيئية مجّرد مادة ): "تبليسي(جاء في التقرير النھائي لمؤتمر لقد 
أخرى تضاف إلى المناھج الدراسية القائمة، بل يجب دمجھا في المناھج المخّصصة للدارسين 

ً كانت أعمارھم وتتطلب ھذه المھمة تطبيق مفاھيم وأساليب وتقنيات  ً أيّا جديدة في إطار جميعا
مجھود عام يرّكز على الدور االجتماعي للمؤسسات التربوية وعلى إقامة عالقات جديدة بين 

  . (UNESCO,1985)"جميع الشركاء في العملية التربوية

إعداد المواطن الملم بالبيئة : وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد الھدف العام للتربية البيئية بأنه
كالت المتصلة بھا والمزود بالعلم والمعرفة والمھارات الالزمة للعمل الكلية والمھتم بھا وبالمش

 ,Rao, & Reddy(على حل المشكالت البيئية الحالية والحيلولة دون ظھور مشكالت جديدة 
1997.(  
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شعور المربين بضرورة ارتباط المنھج الدراسي بحاجات الفرد والمجتمع يحتم عليھم  إن
ً للتغيرات في ظروف البيئة، من أجل االستخدام األمثل لمواردھا، االھتمام بالتربية البيئية و فقا

وعلى الرغم من أن المواد . واكتساب القيم واالتجاھات والمفاھيم والمھارات البيئية المناسبة
ً بالبيئة، إال أن شلبي االجتماعية من أكثر المواد الدراسي وجد نتيجة لدراسة ) ١٩٩٧(ة ارتباطا

  .مناسبة دي إلى تربية بيئيةأن المناھج الدراسية العربية بصورتھا الحالية ال تؤتحليلية قام بھا 

وأوصت الحلقة الدراسية الجتماع مجلس اتحاد المعلمين العرب في دورته الثانية في 
، لمناقشة مشكلة تدريس المواد االجتماعية، بالعمل على إدخال الدراسات ١٩٧٤الكويت عام 

االجتماعية في جميع مراحل التعليم، بما يناسب مستوى المتعلمين  البيئية الخاصة بالمواد
وظروف البيئة المحلية، وإمكانات المدارس العربية، والتقدم بتوصية ألقسام الجغرافية والتاريخ 
بالجامعات العربية، للعناية بعلم البيئة والدراسات الميدانية، مع تشجيع البحوث والرسائل البيئية 

بي، والتقدم بتوصية لجميع الجمعيات الجغرافية والتاريخية في الوطن العربي، في الوطن العر
لالھتمام بالدراسات البيئية، وتشجيع القيام بھا وتمويلھا، وھذا مشابه لما قامت به السويد 
والواليات المتحدة األمريكية وغيرھا ببناء مناھج للتربية البيئية لجميع مراحل التعليم وفي كل 

لدراسية، وأدمجت بعض الدول التربية البيئية ضمن موضوعات مناھج التعليم العام، المواد ا
وخاصة في المواد االجتماعية، في محاولة من خالل ھذه المواد تحقيق فلسفة وأھداف التربية 

  ).١٩٩٧شلبي، (البيئية 

ل التعليم، مّما سبق يتضح أن الحاجة ماّسة وملّحة لالھتمام بالتربية البيئية في جميع مراح
في الوقت الحاضر وذلك إلعداد متعلم متفھّم لبيئته مدرٍك لظروفھا، قادر ٍعلى اإلسھام بإيجابية 

، بل وفي تحسين ظروفھا على نحٍو أفضل، من مشكالتھا والحّد من أخطارھافي التغلّب على 
ى مصادر ھذه خالل تكوين القيم والمھارات واالتجاھات لفھم عالقته ببيئته، وضرورة الحفاظ عل

  . البيئة، وحسن استغاللھا لصالحه
  

  مشكلة الدراسة

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ما ھو واقع المعايير المعاصرة للتربية البيئية في كتب 
الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي في األردن؟، حيث الحظ الباحثون قصوراً في 

معايير المعاصرة من حيث درجة مراعاتھا لل األساسيةكتب الدراسات االجتماعية للمرحلة 
، وھذا ما دفعھم لمراجعتھا من اجل تقييم المعايير البيئية فيھا، ولذلك فان الھدف من للتربية البيئية

في األردن على أساس  األساسيةھذه الدراسة ھو تقييم كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة 
ورجع إليھا الباحثون  -، حيث أّن معظم الدراسات التي أجريت يةمعايير المعاصرة للتربية البيئال
كانت في معظمھا تخّص مناھج العلوم، والدراسات التي تناولت المحور البيئي في كتب  –

  .غير كافية -في حدود علم الباحثين - ھي وومناھج الدراسات االجتماعية 
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  الدراسة أسئلة

  :ينالسؤالين التاليستجيب ھذه الدراسة عن 

للتربية البيئية الواجب توافرھا في كتب الدراسات االجتماعية  ما المعايير المعاصرة .١
 .في األردن ؟ األساسيةللمرحلة 

في األردن للمعايير  األساسيةما درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة  .٢
 .المعاصرة للتربية البيئية ؟

  
  دراسةأھمية ال

  :ثّل أھمية ھذه الدراسة فيما يأتيتتم

  الدراسة القائمة على المعايير المعاصرة للتربية البيئية ومجاالتھا المتعددة يعتبر  أداةتصميم
مفيدا لكل من الباحثين والمعنيين بالمناھج التربوية بعامة ومناھج الدراسات االجتماعية 

 .وتطوير مناھج وكتب الدراسات االجتماعية بخاصة، لإلفادة منھا في عملية تحليل وتقويم

  لواقع المعايير البيئية المعاصرة الالزمة لمناھج وكتب ً تقّدم ھذه الدراسة تحليالً منھجيا
 .الدراسات االجتماعية، ليستفيد منھا التربويون في التطوير أو التعديل

 جتماعية الحالية تكشف ھذه الدراسة مواطن القوة و الضعف في مناھج وكتب الدراسات اال
 .لمرحلة التعليم األساسي في األردن في تناولھا للمعايير العالمية للتربية البيئية

  تزويد المھتمين بمنظومة مفاھيمية بيئية، قادرة على إعطاء صورة شاملة لواقع المجال
 . البيئي في مناھج وكتب الدراسات االجتماعية

  
  محَددات الدراسة

  : لدراسة في ضوء المحّددات اآلتيةيمكن تعميم نتائج ھذه ا

  تحليل وتقييم كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة المحدد المكاني والزماني ويتمثل في
للعام الدراسي  األردن، التي تدرس في مدارس وزارة التربية والتعليم في األساسية

)٢٠٠٨/٢٠٠٩.( 

  الباحثون إليھالتي توصل الدراسة ا أداةدرجة ثبات وصدق المحدد اإلجرائي ويتمثل في ،
 .الدراسةالمستخدم في تحليل نتائج  اإلحصاءإلى نوع  باإلضافة
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  يفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسةالتعر

 أنالبعد البيئي الذي يتكون من المعايير المعاصرة للتربية البيئية الذي يجب : المحور البيئي
  .يةاألساسيضمن في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة 

في مرحلة  درستھي كتب التربية االجتماعية و الوطنية التي : كتب الدراسات االجتماعية
  .، والبالغ عددھا ثالثة عشر كتابا)٢٠٠٨/٢٠٠٩( التعليم األساسي في العام الدراسي

ھي مجموعة المعارف والقيم واالتجاھات والممارسات البيئية السليمة التي  :التربية البيئية
ھا في محتوى كتب الدراسات االجتماعية، بھدف توعية المتعلمين وتقوية اھتمامھم يفترض توفر

والحيلولة دون ظھور  القائمة مشكالت البيئيةالتؤھلھم لحّل التي مھارات بالبالبيئة ، وتزويدھم 
 . مشكالت جديدة

جاھات ھي فقرات معيارية استخلصھا الباحثون من االت :المعايير المعاصرة للتربية البيئية
التربوية العالمية الحديثة، ومن خالل تقصي األبحاث والدراسات ذات العالقة بالتربية البيئية، 
باإلضافة إلى االسترشاد بآراء تربويين وأساتذة جامعات متخصصين في كليات التربية وكليات 

وترجمت ھذه الفقرات في أداة عرضھا الباحثون على محكمين من ذوي الخبرة . العلوم
    .والبيئةالختصاص في التربية والمناھج وا

اسات االجتماعية في األردن محتوى كتب الدرتحليل  :تقييم كتب الدراسات االجتماعية
  . لتحديد درجة مراعاتھا للمعايير المعاصرة للتربية البيئية

يقصد بھا في ھذه الدراسة المرحلة التعليمية التي تبدأ بالصف  :مرحلة التعليم األساسي
  .األساسيول األساسي وتنتھي بالصف السادس األ
  

  الدراسات ذات الصلة

نظراً ألھمية التربية البيئية، شھدت السنوات السابقة إجراء العديد من الدراسات واألبحاث 
في مجال تقييم المناھج والكتب المدرسية بعامة بما في ذلك مناھج وكتب الدراسات االجتماعية 

الوقوف على االتجاھات العالمية في ميدان التربية البيئية؛ لما لذلك على ضرورة  وأكد الباحثون
  .جتمع وتحسين مستوياتهمن أھمية في تطوير العملية التربوية واالرتقاء بالم

بدراسة ھدفت إلى تحليل محتوى كتب العلوم والتربية االجتماعية ) ١٩٨٦(فقد قام طميلة 
اشتمالھا على المفاھيم البيئية، كما تم إعداد قائمة  في المرحلة االبتدائية في األردن من ناحية

مقترحة بالمفاھيم البيئية؛ ليتم تضمينھا في كتب العلوم والتربية االجتماعية، وتوصلت الدراسة 
  .إلى أن مستوى الطلبة في التحصيل لھذه المفاھيم كان دون المستوى المطلوب

فة ما إذا كانت موضوعات كتب دراسة ھدفت إلى معر) ١٩٨٨(وفي البحرين أجرت زيد 
، ضمن مفاھيم بيئية واتجاھات بيئيةالعلوم للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية في دولة البحرين تت

عمدت الباحثة إلى تحليل وومعرفة ما إذا كانت ھذه الموضوعات تراعي المدخل البيئي أم ال، 
مفھوماً ) ٧٥(البيئية المتضمن للتربية ) ستاب(محتوى ھذه الكتب للمرحلتين مستخدمة نموذج 
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بيئياً لمعرفة ما تتضمنه ھذه الكتب من مفاھيم بيئية، واستخدمت قائمة اليونسكو لالتجاھات البيئية 
وأظھرت الدراسة . اتجاھاً بيئياً لمعرفة ما تتضّمنه ھذه الكتب من اتجاھات بيئية ) ١١(المتضمنة 

موضوعات في كتب العلوم للمرحلتين االبتدائية أنه لم تتم مراعاة المدخل البيئي في تقديم ال
  .واإلعدادية

بدراسة تحليلية لمحتوى كتب مناھج الجغرافية للمرحلتين اإلعدادية ) ١٩٨٨(قام سكيكر و
وجاءت نتائج الدراسة مبينة أن أھداف المنھج اھتمت بالموارد . والثانوية في مجال التربية البيئية
مامھا بالبيئة ومشكالتھا وصيانتھا، كما بيّنت الدراسة إيجابية الطبيعية والبشرية أكثر من اھت

وأوصت الدراسة بإعادة النظر بأھداف ومحتوى كتب الجغرافية في مجال . الطالب نحو البيئة
  .التربية البيئية، من خالل تربية بيئة يتعلمھا الطالب من تمرينات تقويمية متنوعة حول البيئة

معرفة أثر تضمين البعد البيئي في تدريس ھدفت إلى  بدراسة) ١٩٨٩(وقام مراشدة 
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذي . الدراسات االجتماعية على اتجاھات الطلبة نحو البيئة

وأوصت الدراسة بضرورة . داللة إحصائية في اتجاھات الطلبة نحو البيئة تعزى لمنحى التدريس
وضرورة عمل دراسات على عينات أشمل  الجتماعية،اتضمين البعد البيئي في مناھج الدراسات 

  .    وفي مراحل تعليمية مختلفة

ھدفت دراسته إلى تحديد مفاھيم التلوث المرتبطة بدراسة ) (Brody, 1991برودي  قام
بمناھج العلوم الطبيعية والدراسات االجتماعية التي يمتلكھا طلبة الصف الرابع والثامن والحادي 

حيث تلوث  مقابالت للطلبة للتعرف على مفاھيم التلوث التي يمتلكونھا منعشر، حيث أُجريت 
، وحددت الدراسة المفاھيم الصحيحة والخطأ لدى الطلبة، وتوصلت التربة والھواء والماء

الدراسة إلى أن المعرفة والقيم اإليجابية نحو األرض من العوامل الرئيسة في تغيير السلوك، وأن 
لصف الحادي عشر أكثر نمواً وتعقيداً في المستوى من طلبة الصف الثامن، طلبة ا ىالمفاھيم لد

  .    وھي عند طلبة الصف الثامن أعلى مستوى من طلبة الصف الرابع

بتحليل محتوى كتب دراسة الوسط للطور الثاني من التعليم ) ١٩٩٥(وقامت حيرش 
حيث ھدفت الدراسة إلى الوقوف على األساسي في الجزائر وفقاً لمعايير وأھداف التربية البيئية، 

ما تتضمنه ھذه الكتب من مفاھيم وتعميمات بيئية، وبينت النتائج أن الكتب الثالثة ال تخضع في 
ً بيئياً ) ٢٦(تأليفھا لمعايير ومواصفات الكتاب المدرسي الجيد، كما أظھرت النتائج توافر  مفھوما

وأوصت الدراسة بضرورة إدخال  ،ل المحتوىمن المفاھيم التي حّددتھا القائمة الخاصة بتحلي
  . البعد البيئي في المناھج الدراسية

فھدفت إلى استقصاء الثقافة البيئية لمعلمي جنوب ووسط ) (Todt, 1996أما دراسة تود
ما الثقافة البيئية؟، وكيف يمكن أن يحققھا : وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية. أوھايو

) ٥٤(مكن قياس الثقافة البيئية بطريقة لھا معنى؟ وتكونت عينة الدراسة من الفرد ؟ وكيف ي
وكشفت الدراسة . معلماً اختيروا بطريقة عشوائية من ثمانية أقاليم من جنوب ووسط والية أوھايو

عن تدني مستوى معرفة المعلمين باألنظمة والمبادئ البيئية، وعن تدني معرفتھم بأھمية الطاقة 
  . البيئية والطبيعيةفي األنظمة 
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دراسة لمعرفة مدى توافر مفاھيم التربية البيئية في كتب اللغة العربية ) ٢٠٠١(وأنجز قاسم 
في مرحلة التعليم األساسي باألردن، وقام ببناء قائمة من مفاھيم التربية البيئية التي تالئم 

التربية البيئية في مناھج  المتعلمين في مرحلة التعليم األساسي، وأوصت الدراسة بتعزيز مفاھيم
اللغة العربية، ولفت نظر القائمين على بناء وتطوير المناھج الدراسية والى ضرورة االھتمام 

  .بمفاھيم التربية البيئية وتضمينھا في مناھج اللغة العربية

في سلطنة عمان دراسة تحليلية لمعرفة القيم البيئية في ) ٢٠٠٢(وقد أجرى الصوافي 
وأوصى الباحث بضرورة اإلفادة من قائمة القيم البيئية . رافيا بالمرحلة اإلعداديةمقررات الجغ

، والتأكيد على دية أو تأليفھا أو إعادة تطويرھاعند تخطيط مقررات الجغرافيا للمرحلة اإلعدا
ضرورة عرض القيم البيئية في محتوى مقررات الجغرافيا لھذه المرحلة بشكٍل مرتب ومنظم 

  .بين الموضوعات ابط والتكامل والتوازنيدل على التر

بدراسة في جمھورية مصر العربية ھدفت إلى معرفة اثر ) ٢٠٠٣(وقامت الشافعي 
استخدمت . ممارسة األنشطة البيئية الحرة على تنمية الوعي البيئي لتالميذ المرحلة االبتدائية

 االبتدائية،ترحة لتالميذ المرحلة الباحثة منھجاً تجريبياً، وكانت أدوات البحث أنشطة بيئية حرة مق
ً للوعي البيئي، وقامت بوضع خطة على مدى فصلين دراسيين، وقد استغرق التطبيق  ومقياسا

)٢٤ ( ً لألنشطة البيئية الحرة في رفع مستوى الوعي  أثر وجودوأظھرت نتائج الدراسة . أسبوعا
  .التجريبيةالبيئي لدى طلبة المجموعة 

  
  Method and Procedures: الطريقة و اإلجراءات

  منھجية الدراسة

 Descriptive Analytical(استخدم في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحليلي 
Procedure ( الذي يعتمد على دراسة الظاھرة في الوقت الحاضر وكما ھي في الواقع، وھو

  .المنھج المناسب واألفضل لمثل ھذه الدراسات 

  مجتمع الدراسة

راسة من مجتمع الدراسة نفسه، وھي كتب التربية االجتماعية والوطنية تكونت عينة الد
في العام الدراسي  درست، لمرحلة التعليم األساسي، التي )الدراسات االجتماعية(

  .م٢٠٠٩/م٢٠٠٨

  أداة الدراسة

  أھدافھا قام الباحثون بما يأتي لتنفيذ الدراسة وتحقيق

مجموعة من المراجع العربية  إلىوذلك بالرجوع إعداد قائمة بالمعايير البيئية المعاصرة،  .١
واألجنبية ذات العالقة بالتربية البيئية بشكل خاص والبيئة بشكل عام، ومجموعة من 
المعايير البيئية الواردة في الدراسات ذات الصلة، والى األدب التربوي النظري العربي 
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لمفاھيم البيئية، والمعايير البيئية واألجنبي، ومعايير أعدتھا اليونسكو، ومقاييس االتجاھات وا
، (USEPA)، ومعايير الوكالة األمريكية لحماية البيئة )السعودية(لألرصاد وحماية البيئة 

واالسترشاد بآراء أساتذة علوم البيئة واألرض في بعض . (EC)والمعايير األوروبية 
ة، وآراء بعض العاملين الجامعات األردنية واالسترشاد بآراء بعض العاملين في وزارة البيئ
 . في مصلحة األرصاد وحماية البيئة التابع للجمعية العلمية الملكية

عرض الباحثون قائمة المحاور والمعايير البيئية المعاصرة بصورتھا األولية على تربويين  .٢
وتم األخذ وأساتذة جامعات وغيرھم من المھتمين بميدان الدراسات االجتماعية في األردن، 

 Strandsفي صورتھا النھائية على قائمة بالمحاور  األداةلجنة التحكيم واحتوت  بآراء
وبذلك يثبت لألداة  وعددھا تسعة محاور، وسبعة وعشرين معياراً معاصراً للتربية البيئية 

 .صدقھا

اعتمد الباحثون أسلوب إعادة التحليل للتأكد من ثبات عملية التحليل وذلك بتحليل محتوى  .٣
ت االجتماعية مرتين من قبل احد الباحثين وفي فترة زمنية متباعدة قدرھا ثالثة كتب الدراسا

من المتخصصين في مناھج الدراسات االجتماعية أعضاء ھيئة التدريس أسابيع، قام احد 
وطرق تدريسھا بتحليل تلك الكتب وباإلجراءات نفسھا التي اتبعت في عملية التحليل 

عن الموضوع وكيفية التحليل، ولمعرفة ثبات التحليل تم  السابقة، وذلك بعد إعطائه فكرة
  :للثبات وھي (Holsti)استخدام معادلة ھولستي 

  

  .واألشخاصمعامل الثبات عبر الزمن ) ١(ويبين الجدول 

  .معامل الثبات عبر الزمن واألشخاص:  )١(جدول 
 الثبات عبر األشخاص الثبات عبر الزمن المحور  الرقم
 ٨٦ ٩١ الموارد ١
 ٨٨ ٩٠ العلم والتكنولوجيا ٢
 ٩٠ ٩٤ الطاقة ٣
 ٨٨ ٩٢ السّكان ٤
 ٨٨ ٩١ االقتصاد والتنمية واالستھالك ٥
 ٩١ ٩٤ التعاون ٦
 ٨٧ ٨٩ األخالق والقيم والسلوك ٧
 ٨٧ ٩١ الثقافة واإلعالم والتوعية ٨
 ٨٩ ٩٤ التشريعات والمراقبة ٩
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  إجراءات الدراسة

  وھوللدراسة لإلجابة عن السؤال األول   . أ

ما المعايير المعاصرة للتربية البيئية الواجب توافرھا في كتب الدراسات االجتماعية "
  " في األردن ؟ األساسيةللمرحلة 

التي وردت في خطوات إعداد أداة الدراسة فكانت المحاور  باإلجراءاتقام الباحثون 
ورتھا النھائية ھي بمثابة اإلجابة والمعايير المتعلقة بھا التي وردت في أداة ھذه الدراسة في ص

  . عن السؤال األول

  عن السؤال الثاني للدراسة وھو لإلجابة  . ب

في األردن للمعايير  األساسيةما درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة "
  " المعاصرة للتربية البيئية؟

) ت االجتماعيةالدراسا(تم في ھذه الدراسة تحليل كتب التربية االجتماعية والوطنية 
في األردن، وذلك باستخدام أداة الدراسة لتقييم المعايير المعاصرة للتربية  األساسيةللمرحلة 

  :  حيث قام الباحثون بما يأتي ‘ البيئية في تلك الكتب

على  األردنفي  األساسيةتحديد ھدف التحليل وھو تقييم كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة  .١
  .صرة للتربية البيئية المعايير المعا أساس

في األردن التي  األساسيةللمرحلة ) الدراسات االجتماعية(تحديد مجتمع التحليل وھو كتب  .٢
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩تدرس في العام الدراسي 

 أداةمعياراً كما يظھر في ) ٢٧(تحديد فئة التحليل وھي ھنا المحاور التسعة، وتتضمن  .٣
 .الدراسة

 .والمعنىالدراسة الجملة وشبه الجملة تحديد وحدة التحليل، وھي في ھذه  .٤

عملية التحليل وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل محور ومعاييره في كل صف  إجراء .٥
 .من الصفوف

  
  اإلحصائيةالمعالجة 

استخدم الباحثون اإلجراءات اإلحصائية المناسبة كالمتوسطات الحسابية والتكرارات 
قة باإلجابة عن سؤالي الدراسة لتحديد النتائج ومناقشتھا، والنسب المئوية لجمع البيانات المتعل

  :  وذلك على النحو التالي

  .لحساب معامل الثبات Holstiمعادلة ھولستي  .١

  .التكرارات والنسب المئوية لحساب درجة مراعاة تلك الكتب للمعايير البيئية المعاصرة .٢



  ٢٦٣٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عيد الصبحيين، وآخرون

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األساسيةماعية للمرحلة المتوسطات الحسابية لحساب نسبة مراعاة كتب الدراسات االجت .٣
 .المعاصرةللمحاور الرئيسة للمعايير البيئية 

وقد تم حساب طول الفئة لدرجة توافر نسب المحاور التسعة الرئيسة وذلك باستخدام 
   :اآلتيةالمعادلة 

  ٣÷ ) أدنى نسبة –أعلى نسبة = (مدى الفئة 

             ) =٧.٢=   ٣÷ % ) ٣.٤ - % ٢٥%  

  مستوًى متدنيــاً %) ١٠.٦ - % ٣.٤(لذي يقع بين المستوى ا عدحيث 

  مستوًى متوسطـاً◌ً %) ١٧.٩ - % ١٠.٧(المستوى الذي يقع بين  عدو

ً %) ٢٥.٠ - % ١٨.٠(المستوى الذي يقع بين  عدو   مستوًى مرتفعــا

ب وذلك باستخدام وتم حساب طول الفئة لدرجة توافر نسب المعايير البيئية في تلك الكت
   :المعادلة اآلتية

  ٣÷ ) أدنى نسبة –أعلى نسبة = (مدى الفئة 

            ) =١.٣=  ٣÷ ) %٠ - % ٣.٩%  

ً مستوًى %) ١.٣ -% ٠(المستوى الذي يقع بين  عدحيث    .متدنيــا

  .مستوًى متوسطـاً %) ٢.٧ - % ١.٤(المستوى الذي يقع بين  عدو

ً %) ٤.١ - % ٢.٨(المستوى الذي يقع بين  عدو   .مستوًى مرتفعــا
  

  Results: نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول، وقد نّص على ما يلي: أوال

ما المعايير المعاصرة للتربية البيئية الواجب توافرھا في كتب الدراسات االجتماعية "
  " في األردن ؟ األساسيةللمرحلة 

داة الدراسة، لإلجابة عن ھذا السؤال، قام الباحثون بالخطوات التي وردت في إعداد أ
تتضمن سبعةً وعشرين معياراً للتربية البيئية في  (Strands)وتوّصلوا إلى تسعة محاور رئيسة 

 & Science، العلم والتكنولوجيا Resourcesالموارد : وھي األساسيةالمرحلة 
Technology الطاقة ،Energyالسكان ،Population  االقتصاد والتنمية واالستھالك ،

Consumption  &Development Economic, التعاون ،Cooperation األخالق ،
، الثقافة واإلعالم والتوعية البيئية  Ethics,Values & Behaviorوالقيـم والســلوك

Culture, Notification& Environmental Enlightenment والتشريعات والمراقبة ،
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

Legislation & Censorship .معاييرھا بالتفصيل في فصل وسيتم تناول ھذه المحاور و
  . مناقشة النتائج

  اني، وقد نّص السؤال على ما يليالنتائج المتعلقة بالسؤال الث: ثانياً 

في األردن للمعايير  األساسيةما درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة "
  " المعاصرة للتربية البيئية؟

رة للتربية البيئية التي ينبغي توافرھا في كتب بعد االنتھاء من إعداد قائمة المعايير المعاص
وقد . الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية في األردن، فقد تم في ضوئھا تحليل ھذه الكتب

  ).٤(و) ٣(و) ٢( :كشفت عملية التحليل عن النتائج الموضحة في الجداول ذات األرقام

للمعايير  كتب الدراسات االجتماعيةالتكرارات والنسب المئوية لدرجة مراعاة :  )٢(جدول 
  .المعاصرة للتربية البيئية في المرحلة األساسية

  النسبة المئوية  مجموع التكرارات  المحور  الرقم
  %٢٥  ٥١  الموارد  .١
  %٣.٤  ٧  والتكنولوجيا العلم  .٢
  %٧.٨  ١٦  الطاقة  .٣
  %٩.٣  ١٩  السكان  .٤
  %٨.٣  ١٧  االقتصاد والتنمية واالستھالك  .٥
  %١٧.١  ٣٥  لتعاونا  .٦
  %١٧.٦  ٣٦  والقيم والسلوك األخالق  .٧
  %٦.٤  ١٣  والتوعية واإلعالمالثقافة   .٨
  %٤.٩  ١٠  التشريعات والمراقبة  .٩

  %١٠٠  ٢٠٤  المجموع

مجموع التكرارات والنسب المئوية لدرجة توافر المحاور الرئيسة ) ٢(يوضح الجدول 
االجتماعية للمرحلة األساسية، حيث حصل المحور لمعايير التربية البيئية في كتب الدراسات 

) ٥١(على المرتبة األولى من حيث درجة مراعاته، بمجموع تكرارات بلغت ) الموارد(األول 
) والقيم والسلوك األخالق(واحتل المحور السابع . وھي نسبة مرتفعة%) ٢٥(تكراراً وبنسبة 

%). ١٧.٦(اراً وبنسبة متوسطة بلغت تكر) ٣٦(المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع تكراراته 
تكراراً ونسبة متوسطة ) ٣٥(في المرتبة الثالثة بتكرارات بلغت ) التعاون(وجاء المحور السادس 

) ١٩(في المرتبة الرابعة بتكرارات بلغت ) السّكان(وجاء المحور الرابع %). ١٧.١(بلغت 
االقتصاد والتنمية (ور الخامس وجاء المح%). ١٠.٣(تكراراً وبنسبة مئوية متدنية مقدارھا 

، وجاء المحور الثالث %)٨.٣(تكراراً ونسبة متدنية بلغت ) ١٧(بتكرارات بلغت ) واالستھالك
، وتاله المحور الثامن %)٥.٩(وبنسبة متدنية بلغت ) ١٦(بمجموع تكرارات بلغت ) الطاقة(



  ٢٦٣٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عيد الصبحيين، وآخرون

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%) ٦.٤(وبنسبة بلغت  تكراراً ) ١٣(حيث بلغ مجموع تكراراته ) الثقافة واإلعالم والتوعية(
 ً بمجموع تكرارات بلغت ) التشريعات والمراقبة(وجاء المحور التاسع . وھي نسبة متدنية أيضا

في المرتبة ) العلم والتكنولوجيا(وجاء المحور الثاني %). ٣.٩(وبنسبة متدنية بلغت ) ١٠(
  %).٣.٤(األخيرة بنسبة متدنية بلغت 

ة لدرجة توافر المعايير المعاصرة للتربية البيئية في كتب التكرارات والنسب المئوي:  )٣(جدول 
  الدراسات االجتماعية

  المحور  

ار
عي
لم
م ا
رق

  

  المعيار

األول 
  األساسي

الثاني 
  األساسي

الثالث 
  األساسي

ار
كر
الت

  
%  

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

وارد   ١  لمواردا ١ يتقن التعامل مع الم
  البيئية بأشكالھا كافة

١.٥  ٣  ٣.٤  ٧  ٠.٥  ١  

٢  ً ا اً وديني اً وطني يظھر حس
وارد  و م اً نح وأخالقي

  البيئة

٠.٥  ١  ٣.٩  ٨  ١.٥  ٣  

ة   ٣ ود الفردي در الجھ يق
ى  اظ عل ة للحف والجماعي

  الموارد البيئية

١.٠  ٢  ١.٠  ٢  ٠.٥  ١  

ع   ٤ ل م ن التعام يحس
ن  ة ع كالت الناجم المش
وارد  تغالل الم وء اس س

  البيئية

٠  ٠  ١.٠  ٢  ١.٠  ٢  

  ٢.٩  ٦  ٩.٣ ١٩  ٣.٤  ٧  المجموع
٢ 

جيا
لو
نو
تك
وال

م 
عل
ال

  

م   ٥ درك أن العل ي
دة  ا قاع والتكنولوجي
ر  ن الحاض الق م االنط

  إلى المستقبل

٠.٢  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  

م   ٦ درك دور العل ي
اظ  ي الحف ا ف والتكنولوجي

  على البيئة

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المحور  

ار
عي
لم
م ا
رق

  

  المعيار

  األول األساسي
 الثاني
  األساسي

 الثالث األساسي

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

م   ٧     ين دور العل يب
ي  ا ف والتكنولوجي
عوب  ين الش ل ب التواص

  لخدمة قضايا البيئة

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  ٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  المجموع
ة   ٨  الطاقة ٣ رات البيئي ين التغي يب

  الناجمة عن الطاقة
١.٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  

ة   ٩ درك أن التنمي ي
ب ا ادية تتطل القتص

ة  اال للطاق تخداماً فع اس
 ً   .بيئيا ًشامالً  وتخطيطا

٠.٥  ١  ٠  ٠  ١.٠  ٢  

ة   ١٠ ين الطاق يدرك العالقة ب
  .والتنمية السياسية

٠  ٠  ٠.٥  ١  ٠  ٠  

ة عن   ١١ يدرك اآلثار الناجم
االستخدام الخاطئ للطاقة 

  .بأشكالھا كافة

٠.٥  ١  ٠.٥  ١  ٠  ٠  

  ٢  ٤  ١.٠  ٢  ١.٠  ٢  المجموع
رية   ١٢  سكانال ٤ أثيرات البش ين الت يب

  .في النظام البيئي
١  ٢  ١  ٢  ٠.٥  ١  

درك   ١٣ ة  أني مشكالت البيئ
  .مسؤولية بشرية

١.٥  ٣  ١  ٢  ٠.٥  ١  

  ٢.٤  ٥  ٢  ٤  ١  ٢  المجموع
٥ 

ة 
مي
لتن
وا

د 
صا
القت
ا

ك
ال
تھ
الس
وا

  

اد   ١٤ أثر االقتص تنتج ت يس
ة  وتأثيره في البيئة المحلي

  .واإلقليمية والدولية

٠.٥  ١  ٠.٥  ١  ١,٠  ٢  

ين  ١٥ ربط ب ة ال ين أھمي يب
التنمية وضبط االقتصاد و
 االستھالك

١.٠  ٢  ٠.٥  ١  ١.٠  ٢  

  ١.٥  ٣  ١.٠  ٢  ٢.٠  ٤  المجموع
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 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  المحور  

ار
عي
لم
م ا
رق

  

  المعيار

  األول األساسي
الثاني 
  األساسي

 الثالث األساسي

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

ة   ١٦  التعاون ٦ ة البيئ ين أن حماي يب
  مسؤولية جماعية

١.٥  ٣  ٠.٥  ١  ٠.٥  ١  

اون   ١٧ ة التع ين أھمي يب
ي صون  ة ف بصوره كاف

ة و االبيئ ؤمن حمايتھ ، وي
  .بالعمل التطوعي

٢.٩  ٦  ٠.٥  ١  ١.٠  ٢  

درك   ١٨ ةي ل  أھمي العم
ع  اون م اعي والتع الجم
ود  اآلخرين لتتكامل الجھ
ف  جام والتكي تم االنس وي

  .البيئية مع الظواھر

٠.٥  ١  ١.٥  ٢  ٠  ٠  

  ٤.٩  ١٠  ٢.٠  ٤  ١.٥  ٣  المجموع
األخالق  ٧

والقيم 
  والسلوك

درك   ١٩ ان  أني اء اإلنس بق
ى  د عل ه يعتم ى كوكب عل
لوكه  ه وس ه وخلق قيم

  .البيئي

١.٠  ٢  ٠.٥  ١  ١.٠  ٢  

ان   ٢٠ اليم األدي ك بتع يتمس
السماوية في الحفاظ على 

  .البيئة وصيانتھا

٢.٤  ٥  ١.٠  ٢  ٠  ٠  

رة   ٢١ تخلص دور األس يس
اتھم  ع وممارس والمجتم

  .أثر ذلك في البيئةو

٢.٩  ٦  ١.٠  ٢  ٠.٥  ١  

  ٦.٤  ١٣  ٢.٥  ٥  ١.٥  ٣  المجموع
الثقافة  ٨

واإلعالم 
  والتوعية

ات   ٢٢ ر عملي درك أث ي
ي صون  ة ف الم كاف اإلع
ي  ة ف ة ودور التوعي البيئ

  .التنمية المستدامة

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  حورالم  

ار
عي
لم
م ا
رق

  

  المعيار

  األول األساسي
الثاني 
  األساسي

 الثالث األساسي

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

الم   ٢٣     تنتج دور اإلع يس
راف  ي استش ة ف والتوعي

  .المستقبل

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

ف   ٢٤ ة التثقي درك أھمي ي
ة  ايا البيئ وير بقض والتن
زان  ق االت راد لتحقي لألف

  .البيئية السليم في النظم

١.٠  ٢  ١.٠  ٢  ٠  ٠  

  ١.٠  ٢  ١.٠  ٢  ٠  ٠  وعمالمج
٩ 

بة
راق
لم
وا

ت 
عا
ري
تش
ال

  

ة   ٢٥ رورة الرقاب درك ض ي
ن  د م ة للح الدقيق

  .المشكالت البيئية

١.٠  ٢  ١.٠  ٢  ٠  ٠  

ة   ٢٦ رورة مرون ؤمن بض ي
التشريعات لتالئم التطور 

  .الحياتي السريع

٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  

اون   ٢٧ ة التع ل أھمي يحل
ي اإلقليم دولي ف ي وال

  .مجال التشريعات

٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  

  ٢.٠  ٤  ١.٠  ٢  ٠  ٠  المجموع
  ٢٣.٥  ٤٨  ١٩.٦  ٤٠  ١٠.٣  ٢١  م الكلي

إلى تدني نسبة توافر جميع المعايير في الصف األول األساسي حيث ) ٣(يشير الجدول 
%) ١.٥(وھي نسبة متدنية، باستثناء المعيار الثاني حيث جاء بنسبة %) ١.٣(جاءت أقل من 

ويشير الجدول نفسه إلى ارتفاع نسبة توافر المعيار األول والثاني في . وھي نسبة متوسطة
على التوالي، وجاء المعيار %) ٣.٩(و%) ٣.٤(ألساسي حيث بلغت النسبة الصف الثاني ا

وفيما يتعلق . ، بينما جاءت بقية المعايير بنسب متدنية%)١.٥(الثامن عشر بنسبة متوسطة بلغت 
لثالث األساسي فيشير الجدول إلى ارتفاع نسبة توافر المعيارين السابع عشر والحادي بالصف ا
، بينما جاء المعايير األول والثالث عشر %)٢.٩(، حيث جاءت نسبة كل منھما ينوالعشر

، وجاء المعيار العشرون بنسبة %)١.٥(والسادس عشر بنسب متوسطة بلغت لكل منھما 
  .جاءت بقية المعايير بنسب متدنية  ، في حين%)٢.٤(متوسطة بلغت 
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التكرارات والنسب المئوية لدرجة توافر المعايير المعاصرة للتربية البيئية في كتب :  )٤(جدول 
  .الدراسات االجتماعية

  المحور  

ار
عي
لم
م ا
رق

  

  المعيار

 الرابع
  األساسي

 الخامس
  األساسي

 سادسال
  األساسي

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

يتقن التعامل مع الموارد   ١  لمواردا ١
  .البيئية بأشكالھا كافة

١.٠  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٥  ١  

٢  ً يظھر حساً وطنياً ودينيا
وأخالقياً نحو موارد 

  .البيئة

١.٥  ٣  ٢.٠  ٤  ١.٠  ٢  

يقدر الجھود الفردية   ٣
والجماعية للحفاظ على 

  .الموارد البيئية

١.٠  ٢  ١.٠  ٢  ٠.٥  ١  

يحسن التعامل مع   ٤
كالت الناجمة عن المش

سوء استغالل الموارد 
  .البيئية

٠  ٠  ٠.٥  ١  ٠  ٠  

  ٣.٤  ٧  ٣.٩  ٨  ٢.٠  ٤  المجموع
٢ 

جيا
لو
نو
تك
وال

م 
عل
ال

  

يدرك أن العلم   ٥
والتكنولوجيا قاعدة 

االنطالق من الحاضر 
  .إلى المستقبل

٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٥  ١  

يدرك دور العلم   ٦
والتكنولوجيا في الحفاظ 

  .على البيئة

١.٠  ٢  ٠  ٠  ٠.٥  ١  

يبين دور العلم   ٧
والتكنولوجيا في التواصل 

بين الشعوب لخدمة 
  .قضايا البيئة 

٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠.٥  ١  

  ١.٥  ٠  ٠  ٠  ١.٥  ٣  المجموع
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  المحور  

ار
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  المعيار

 الرابع
  األساسي

 الخامس
  األساسي

 سادسال
  األساسي

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

%  

يبين التغيرات البيئية ٨ الطاقة ٣
 .الناجمة عن الطاقة

١.٠  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٥ ١  

يدرك أن التنمية ٩
االقتصادية تتطلب 

استخداماً فعاال للطاقة 
 .شامالًبيئياًوتخطيطاً

٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠ ٠  

يدرك العالقة بين الطاقة ١٠
 .التنمية السياسيةو

٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠ ٠  

ة عنيدرك اآلثار الناجم ١١
االستخدام الخاطئ للطاقة 

 .بأشكالھا كافة

٠.٥  ١  ٠  ٠  ٠.٥ ١  

  ٢.٥  ٥  ٠.٥  ١  ١.٠ ٢ المجموع
يبين التأثيرات البشرية ١٢ السكان ٤

 .في النظام البيئي
١.٠  ٢  ١.٠  ٢  ٠.٥ ١  

مشكالت البيئةأنيدرك ١٣
 .مسؤولية بشرية

٠.٥  ١  ٠.٥  ١  ٠.٥ ١  

  ١.٥  ٣  ١.٥  ٣  ١.٠ ٢ المجموع
اداالقتص ٥

والتنمية 
واالستھ

  الك

يستنتج تأثر االقتصاد ١٤
وتأثيره في البيئة المحلية 

 .واإلقليمية والدولية

٠.٥  ١  ١.٠  ٢  ١.٠ ٢  

يبين أھمية الربط بين ١٥
االقتصاد و التنمية 
 وضبط االستھالك

١.٠  ٢  ٠  ٠  ٠.٥ ١  

  ١.٥  ٣  ١.٠  ٢  ١.٥ ٣ المجموع
يبين أن حماية البيئة ١٦ التعاون ٦

 ية جماعيةمسؤول
١.٠  ٢  ٠.٥  ١  ١.٥ ٣  

يبين أھمية التعاون ١٧
ره كافة في صون بصو

، ويؤمن البيئة و حمايتھا
 .بالعمل التطوعي

١.٥  ٣  ٠.٥  ١  ٢.٠ ٤  
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  المحور  

ار
عي
لم
م ا
رق

  

  المعيار

 الرابع
  األساسي

 الخامس
  األساسي

 سادسال
  األساسي

ار
كر
الت

  

%  

ار
كر
الت

  

تك  %
ال

ار
ر

  

%  

العملأھميةيدرك ١٨    
الجماعي والتعاون مع 

اآلخرين لتتكامل الجھود 
ويتم االنسجام والتكيف 

 .مع الظواھر البيئية

١.٠  ٢  ٠.٥  ١  ٢.٠ ٤  

  ٣.٥  ٧  ١.٥  ٣  ٤.٠ ٨ المجموع
األخالق ٧

والقيم 
  والسلوك

بقاء اإلنسانأنيدرك ١٩
على كوكبه يعتمد على 

قيمه وخلقه وسلوكه 
 .البيئي

٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٥ ١  

يتمسك بتعاليم األديان ٢٠
السماوية في الحفاظ على 

 .البيئة و صيانتھا

١.٥  ٣  ١.٥  ٣  ٢.٠ ٤  

يستخلص دور األسرة ٢١
والمجتمع وممارساتھم 

 .وأثر ذلك في البيئة

٠  ٠  ٠  ٠  ٢.٠ ٤  

  ١.٥  ٣  ١.٥  ٣  ٤.٥ ٩ المجموع
الثقافة ٨

واإلعالم 
  والتوعية

يدرك أثر عمليات ٢٢
عالم كافة في صون اإل

البيئة ودور التوعية في 
 .التنمية المستدامة

٠  ٠  ٠  ٠  ٢.٠ ٤  

يستنتج دور اإلعالم ٢٣
والتوعية في استشراف 

 .المستقبل

٠  ٠  ٠  ٠  ٠.٥ ١  

يدرك أھمية التثقيف ٢٤
والتنوير بقضايا البيئة 

وعالقة اإلنسان بأحوالھا 
لتبصيره بالتوابع البيئية 

لممارساته لتحقيق 
االتزان السليم في النظم 

 .البيئية

٠  ٠  ٠  ٠  ٢.٠ ٤  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤.٥  ٩  وعمالمج
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  المحور  

ار
عي
لم
م ا
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  المعيار

 الرابع
  األساسي

 الخامس
  األساسي

 سادسال
  األساسي

ار
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%  
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الت

  

%  
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٩ 

بة
راق
لم
وا

ت 
عا
ري
تش
ال

  

يدرك ضرورة الرقابة   ٢٥
للحد من الدقيقة 

  .المشكالت البيئية

٠  ٠  ٠.٥  ١  ٠  ٠  

يؤمن بضرورة مرونة   ٢٦
التشريعات لتالئم التطور 

  .الحياتي السريع

٠  ٠  ٠.٥  ١  ٠  ٠  

يحلل أھمية التعاون   ٢٧
اإلقليمي والدولي في 

  .مجال التشريعات

٠  ٠  ٠  ٠  ١.٠  ٢  

  ٠  ٠  ١  ٠  ١.٠  ٢  المجموع
  ١٣.٢  ٢٧  ١٠.٨  ٢٢  ٢٠.٥  ٤٢  م الكلي

، األساسيغالبية المعايير جاءت بنسبة متدنية في الصف الرابع  أن إلى) ٤(الجدول ويشير 
) ١٧(، وقد جاءت المعايير %)١.٥(حيث جاء بنسبة متوسطة بلغت ) ١٦(باستثناء المعيار 

وفيما يتعلق . لكل منھا%) ٢.٠(بنسب متوسطة بلغت ) ٢٤(و) ٢٢(و) ٢١(و) ٢٠(و) ١٨(و
إلى تدني نسب اغلب المعايير باستثناء المعيار الثاني حيث جاء  بالصف الخامس فيشير الجدول

%). ١.٥(والمعيار العشرون الذي جاء بنسبة متوسطة بلغت %) ٢.٠(بنسبة متوسطة بلغت 
أن جميع المعايير جاءت بنسب متدنية  إلىفيشير الجدول  األساسيوبالنسبة للصف السادس 

  %).١.٥(لعشرين جاءت بنسبة متوسطة بلغت باستثناء المعايير الثاني والسابع عشر وا
  

 Discussion and Recommendations: مناقشة النتائج والتوصيات

  سؤال األول، وقد نص على ما يليمناقشة النتائج المتعلقة بال

ما المعايير المعاصرة للتربية البيئية الواجب توافرھا في كتب الدراسات االجتماعية "
  " ردن ؟في األ األساسيةللمرحلة 

  :تمثلت المحاور الرئيسة ومعاييرھا التي استخلصھا الباحثون بما يأتي 

تُعّرف الموارُد البيئية بأنّھا الثروات المتاحة : Resourcesالموارد : المحور األول
لإلنسان، يأخذ منھا ما يوفر له العيش الكريم في حياته، وتُقسم الموارد إلى موارد طبيعية دائمة 
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شاطات اإلنسان المختلفة، كالطاقة الشمسية وحركة المد والجزر، والھواء، وموارد ال تتأثر بن
أما الموارد . بيئية طبيعية متجددة وتشمل الكائنات الحيّة بمختلف أنواعھا، ويضاف إليھا التربة

ويؤّدي تفاعل المتعلمين مع . الطبيعية غير المتجّددة فھي محدودة المخزون ومعرضة للنضوب
ً ومعارَف واتجاھاٍت ايجابيةً، وتعريفھم بأھمية الموارد ھذا المح ور ومعاييره إلى إكسابھم قيما

ً نحو الموارد البيئية، وبالتالي تحسين التعامل مع  ً وأخالقيا ً ودينيا ً وطنيا البيئية إلكسابھم حسا
يير كما ويشتمل ھذا المحور على أربعة معا. المشكالت البيئية الناجمة عن سوء استخدام الموارد

  .الدراسة أداةھو وارد في 

للعلم والتكنولوجيا دوٌر : Science & Technology العلم والتكنولوجيا: المحور الثاني
مميٌز في تطوير بيئة اإلنسان وتلبية حاجاته، وزيادة إنتاجية العمل، وتقريـب المسافـات، وتيسير 

أن يكون في  إلىمتعلمون بحاجة وال. االتصال، ونشر األفكار واإلفادة من تجارب البشرية
ويبحث ھذا . مقدورھم التعامل مع القضايا العالمية كالحفاظ على الصحة والبيئة وحقوق اإلنسان

ً بعمليــات التنمية بأشكالھا  ً قويا المحور في إدراك أّن العلم والتكنولوجيا مرتبطان ارتباطا
قاعدة االنطالق من الحاضر إلى المستقبل المتعددة، وإدراك المتعلم أن العلم والتكنولوجيا ھما 

األفضل، باإلضافة إلى إدراك المتعلم لدور العلم والتكنولوجيا في الحفاظ على البيئة، ومعرفة 
اآلثار التي تسببھا التكنولوجيا في اإلنتاج االقتصادي والتغير البيئي واالجتماعي ؟، وحماية البيئة 

وتقدمه التكنولوجي، وإنّما الحافز له على رعايتھا وعدم لم تكن ولن تكون حاجزاً بين اإلنسان 
وتكمن أھمية ھذا المحور بحيث يؤدي . إحداث خلل فيھا، فبقاء البيئة سليمة معناه استمرار الحياة

ً نظرياً  ً واتجاھاٍت اكتسابا تفاعل المتعلمين معه ومع معاييره إلى إكسابھم معرفةً ومھاراٍت وقيما
ً لتوظيفھا في  ويشتمل ھذا المحور على ثالثة معايير كما . حياتھم وفق قدراتھم وإمكاناتھموعمليا

  .الدراسة  أداةھو وارد في 

تتنامى استخدامات الطاقة بشكل واضح، وأرقام معدالت : Energyالطاقة : المحور الثالث
في  ، والتوسعالتزايد السكاني المطّرد: ود إلىاالستھالك يعطي مؤشـراً على ذلك، ألسباب تع

لى استخدام المنشآت االقتصادية، وتنامي حركـات االستثمار بمختـلف أنواعھا والتي تعتمد ع
وال بـّد مـن . ، مما يستـدعي الحفاظ على مصادر الطاقة وإيجاد الوسائل لترشيد استھالكھاالطاقة

، )قة الريحالطاقة الشمسية وطا(التشجيـع واالعتماد على مصادر الطاقة المتجّددة والتوسع فيھا 
وإقامة مشروعات تعتمد على ھذه الطاقات التي تتصف بطابع الديمومة، ودورھا في اإلسھام في 

يبحث ھذا المحور في اآلثار البيئية التي ترتّبت على و. حد من معدالت التلوث المتزايدةال
والحفاظ على  استخراج الطاقـة واستخدامھا ونقلھا وتحويلھا، باإلضافة إلى االستخدام الرشيد لھا

مصادرھا المختلفة، وإيجاد الوسائل لترشيد استھالكھا عبر وسائَل تقنيٍة وفنيٍة واعيٍة ألھمية ذلك 
وتكمن أھمية ھذا المحور في معرفة المتعلم بأھمية الطاقة ودورھا في . بعيداً عن أشكال الھدر

عل المتعلمين مع ھذا حياتنا، ومن ثم يعي أھمية البحث عن مصادر جديدة للطاقة، ويؤدي تفا
المحور إلى إكسابھم معارف وقيماً ومھاراِت واتجاھاِت ايجابية نحو التعامل مع الطاقة وتأثيراتھا 

  . الدراسة أداةويشتمل ھذا المحور على أربعة معايير كما ھو موضح في .  على البيئة
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سنوية في ازدياد د السكان الإّن معدل زيادة أعدا Population:السكان  :الرابعالمحور 
ّن ألّد أعداء البيئة ھو وإ. ، وقد وصفه عدٌد من العلماء انّه ازدياد يھّدد استمرار الحياةدائم

ودراسة النمو السكاني . والمسؤول األول عنھامصادر التلوث البيئي  أھم، وھو من اإلنسان
ً حول الوضع البيئي ، ين السكان والبيئةر في العالقة بويبحث ھذا المحو. تعطي مؤشراً حقيقيا

ويسعى إلى أن يدرك المتعلم أن البشرية لھا تأثير كبير على النظام البيئي وأن للبشرية دور 
يؤّدي تفاعل المتعلمين مع ھذا المحور إلى إكسابھم  آنويفترض . أساسي في المشكالت البيئية

ً ومعارَف واتجاھاِت ايجابيةَ للحّد من المشكلة السكانية وتأثيرا تھا السلبية على الموارد قيما
  .  الدراسة أداةويتضّمن ھذا المحور معيارين كما ھو موضح في . والبيئة

 Consumption  &Development:  االقتصاد والتنمية واالستھالك:المحور الخامس
, Economic : العالقة بين االقتصاد والبيئة عالقة قوية، حيث إن البيئة السليمة مرتبطة

ر، ذلك ألن االقتصاد القوي يمّد الدولة بأموال تحمي البيئة، كما أّن المستوى باقتصاد مزدھ
االقتصادي يلعـب دوراً كبيراً في التنمية واالستھالك، حيث يعتبر االستھالك أحد مكونات الدخل 
القومي، وأحد مؤشرات الرفاھية في المجتمع، وترشيد االستھالك ليس شكالً من أشكال الفقر، أو 

، وال بّد من تنازل الجيل الحالي عن جزء من حرمـان النفس بل ھو قيمة ايجابيةالـذات أو  إنكـار
، وال بّد من تحقيق الموازنة المعقولة بين االستھالك الراھن لصــالح األجيال القادمة االستھالك

وتقوم التنمية على استغالل موارد البيئة . واالدخار للوصول إلى مستوى إشباِعِ◌ معقول
البشرية وتحسين اإلمكانات البشرية بما فيھا المنجزات العلمية والتكنولوجية، لتلبية االحتياجات و

، فاألولى تقوم على قة الوثيقة بين التنمية والبيئة، ومن ھنا يمكن مالحظة العالنوعية حياة الفرد
التنمية واإلخالل كما أّن اإلخالل بالموارد البيئية له انعكاساته السلبية على . موارد الثانية

وم على ، ينبغي على التنمية أن تقوعليه .وأھدافھاو شّح الموارد له اثر على التنمية  بأھدافھا،
، فالتنمية لن تتحقق البيئة والتنمية بأنھما متالزمان، وأن ينظر إلى أساس وضع االعتبار للبيئة

كيفية استغالل الموارد البيئية ويبحث ھذا المحور في . ا دون األخذ بسياسات بيئية سليمةأھدافھ
، آخذين بعين االعتبار ورفاھية في العيش لكل بني البشر من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية

ً إلى جنب مع بمعنى أن حماية البيئة يجب أ. البيئي ومراعاة النواحي البيئية الجانب ن تسير جنبا
عامل السليم مع الموارد البيئية يجب أن ، فالعقالنية وإيجابية العمل وحسن التصرف والتالتنمية

تُراعى، ألّن حدوث أي خلل سوف يؤّدي إلى حدوث خلل بالتوازن البيئي، والذي يؤّدي إلى 
ويؤّدي تفاعل المتعلمين مع ھذا المحور . حدوث خلل في استمرار الحياة على سطح األرض

ً ومعارَف واتجاھاٍت ايجابيةً  ضّمن ھذا المحور معيارين كما ھو ويت. ومعاييره إلى إكسابھم قيما
  .الدراسة أداةموضح في 

ة ال يمكن أن تزدھر البيئة دون تضافر كاف: Cooperationالتعاون : المحور السادس
تصحيح العالقة ين اإلنسان ، والتربية النظامية غير قادرة على الجھود لصيانتھا والحفاظ عليھا

ك ظامية بھدف تعريف الجميع بقوانين البيئة وتكوين سلو، إذا لم تتكامل مع التربية غير النوبيئته
ويھدف ھذا . ، يجعل الجميع يحترم البيئة ومواردھا بوازع داخلي دونما قسر أو إكراهبيئي سليم

 ، ألن البيئة ُملُك الجميع، ولن تزدھر البيئة إاليعي المتعلم أھمية حماية البيئة المحور إلى أن
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ويؤدي . وتبرز أھمية ھذا التعاون في صون البيئة وحمايتھا. عاتٍ بتعاون الجميع أفراداً وجما
ً واتجاھات ومھار اٍت لحفظ تفاعل المتعلمين مع ھذا المحور ومعاييره إلى إكسابھم معارف وقيما

  .الدراسة أداةويتضمن ھذا المحور ثالثة معايير كما ھو موضح في . البيئة وصيانة مكوناتھا

إّن الناحية  :Ethics, Values & Behavior لقيم والسلوكاألخالق وا :السابعالمحور 
الخلقية من أھم مبادئ التربية البيئية، وھذا يعود لإلنسان نفسه ومدى استعداده أن يكون عضواً 

ً لما يحيط به من أضرا ً على مصلحته، مدركا ً في مجتمعه، حريصا يمكن القول إن و. رنافعا
، نية خارجية تمثل الوسط المحيط بهية تمثل جسمه، والثااإلنسان يعيش في بيئتين األولى داخل

ية، وامتداده فالتربية البيئية تكون أكثر تأثيراً في الفرد عندما توضح له امتداده في البيئة الخارج
، فرفاھية اإلنسان واستمراره على كوكب األرض، يعتمد على القيم التي في البيئة الداخلية

. ة اإلنسانية وتحسين البيئة، والدوافع القوية للقيام بعمل لخدمصيانتھاتلكھا في حماية مواردھا ويم
من خالل التوعية كما تحتاج البيئة إلى أخالِق ترتبط باحترام الطبيعة، وال تولد األخالق إال 

يبحث ھذا المحور في حاجة التربية البيئية إلى و. توضح له مدى ارتباطه بالبيئة ،الجّدية لإلنسان
، يُؤمن ريِة ترتبط باحترام البيئة، وما تحتاجه البشرية اليوم قيماً عالية يتبنّاھا اإلنسانأخالِق عص

ويسعى ھذا المحور إلى أن يدرك المتعلم أن . ، وتنعكس على سلوكه في الحياةبھا ويمنحھا ثقته
ام البيئة ا يتعلق باحتراستمرارية اإلنسان على كوكبه تعتمد على األخالق والقيم التي يمتلكھا فيم

ويؤّدي تفاعل المتعلمين .  ، والدوافع القوية للقيام بالعمل لخدمة البشرية وتحسين البيئةوصيانتھا
ً ومعارَف واتجاھاٍت ايجابيةً  ويتضّمن ھذا المحور . مع ھذا المحور ومعاييره إلى إكسابھم قيما

  .الدراسة أداةثالثة معايير كما ھو واضح في 

 & Culture, Information واإلعالم والتوعية البيئيةالثقافة  :الثامنالمحور 
Environmental Awareness : ويمثّل اإلعالم  والبيئة،ھناك عالقة وثيقة بين الثقافة

وذلك بحفز مشاركتھم  التوعية،والتوعية دعامةً رئيسةً لقنـوات االتصال مع الفئات المستھدفة من 
ويمكن لإلعالم البيئي . ولھم نحو سلوِك بيئِي رشيدِ ورفع وعيھم البيئي لتغييـر اتجاھاتھم ومي
صحافِة وإعالِم  المسموعة والمرئية والمكتوبة من: استخدام كافة قنوات االتصال الممكنـة

، أو عن طريق الجماعات المھتمة والمؤثرة في المجتمع من جمعياِت نسائيِة ومجالِت متخصصةِ 
الء شركاء في نشر الوعي البيئي ووضع إستراتيجية أو شبابيِة أو رجـاَل أعماِل، ذلك ألّن ھؤ

، إدراكاً لمغزى الدور الذي يمكن أن البيئي قضية التوعية أولوية قصوىويولي اإلعالم . إعالمية
ً للتطبيقات البيئيـة السليمة، وتكمن أھمية ھذا المحور في أن  يلعبه الوعي العام البيئي تشجيعا

عالم والتوعية البيئية في صون البيئة وحمايتھا، ويؤّدي تفاعل يدرك المتعلم أھمية الثقافة واإل
ً ومعارَف واتجاھاٍت ايجابيةً حول وسائل   اإلعالمالمتعلمين مع ھذا المحور إلى إكسابھم قيما

ويتضّمن ھذا المحور ثالثة معايير . المختلفة التي تتناول القضايا لبيئية والتعاطي معھا بايجابية
  . ھذه الدراسة ةأداكما ھو وارد في 

تھدف : Legislation & Censorship التشريعات والمراقبة: المحور التاسع
التشريعات البيئية لحماية البيئة وصونھا فكل دولة بحاجة إلى قوانين وأنظمة واضحة وتشريعات 
 ،فعالة لدعم الجھود لوضع خطط وسياسات تحفظ للبيئة حقوقھا، والحفاظ على حيواناتھا ونباتاتھا
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ً كانت التشريعات، فھدفھا الرئيس ھو حماية البيئة، وتربتھاھوائھا ومنع تلوث بحارھا و ، وأيا
ريعات والمراقبة ويبحث ھذا المحور في أثر التش ،والحفاظ عليھا نظيفةً ومالئمةً لحياة اإلنسان

وغير  ، فالـتلوث يؤثـر في توازن البيئة ويصل إلى مرحلة اإلضرار باألحياءفي حماية البيئة
، لوجي لوثت الھواء والماء والتربةاألحياء، فالثورة الصناعيـة وما رافقـھا من تطور تكنو
، فبدأت لى سّن القوانين لحماية ما تبقّىوھّددت الحياة على ھذه المعمورة، مما دفع اإلنسان إ

 ، وأخذت تسعى جاھدةََ◌ من خالل سّن القوانينول العالم تدرك أبعاد ھذا الخـطرمعظم د
ويؤّدي تفاعل المتعلمين . والتشريعات الّرادعة بغرض حماية البيئة وخلق نوع من التوعية البيئية

مع ھذا المحور ومعاييره إلى إكسابھم قيماً ومعارَف واتجاھاٍت ايجابيةً نحو التشريعات والقوانين 
  .ھذه الدراسة أداةتزام بھا ومراقبتھا، ويتضّمن ھذا المحور ثالثة معايير كما ورد في لواال

  ، وقد نص على ما يليؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالس

في األردن للمعايير  األساسيةما درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة "
  " المعاصرة للتربية البيئية؟

مرتبـة ومعاييره قد احـتل ال) الموارد(أظھرت النتائج المتعلقة بھذا السؤال أن المحور األول 
األولى في درجة مراعاته في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية وبمسـتوى مرتفع بلغ 

يفرض الحفاظ على ، ولعّل ما يفسر ھذه النتيجة، أّن الحّس الوطنّي والدينّي واألخالقّي %)٢٥(
يضاف إلى ذلك . مية الحفاظ على الموارد البيئيـة، وتقدير األفراد والجماعات أھالموارد البيئية

ً وعلى  أن استنزاف الموارد وسوء استغاللھا ينجم عنه مشكالت عديدة تؤثر على اإلنسان سلبيا
تنشئة  إلىللدراسات االجتماعية التي تھدف  انرئيس انإلنسان والبيئة ھما مصدراف. بيئته كذلك

ً من خالل إكسابھم خبرات فردية في ج ً واجتماعيا ميع مراحل التعليم المتعلمين وتربيتھم وطنيا
أنفسھم ومع مجتمعھم وبيئتھم التي  معتھم التسھم ھذه الخبرات في فھمھم لذواتھم وتطوير عالق

وقد جاءت نسب العديد من معايير ھذا المحور بنسب متوسطة ومرتفعة، كما ھو . عليھايعيشونھا 
، األساسيثاني اللذين حصال على نسب عالية في الصف ال) ٢(و) ١(واضح في المعيارين رقم 

ولعل السبب في ھذه النتائج يعود إلى أن كثيراً من العناوين الرئيسة التي صممھا القائمون على 
مناھج الدراسات االجتماعية تنصب حول الموضوعات التي تناولتھا ھذه المعايير، السيما 

  .من حياة المتعلم وبيئته المحيطة به المھمة المعايير التي تھم ھذه المرحلة

جاء في المرتبة ) األخالق والقيم والسلوك(أظھرت نتائج ھذا السؤال أن المحور السابع و
وجاءت معايير ھذا المحور الثالثة بنسبة متوسطة  ،%)١٧.٦(الثانية بنسبة متوسطة بلغت 

بنسبة مرتفعة للصــف الثالـث ) ٢١(و) ٢٠(ومرتفعة لبعض الصفوف، حيث جاء المعياران رقم 
بنسبة متوسطة للصف الرابع األساسي وجاء المعيار ) ٢١(و) ٢٠(اء المعـياران وجـ األساســي،

إال أن معاييره جاءت بنسب متدنية . بنسبة متوسطة للصـفين الخامس والسـادس األساسـيين) ٢٠(
أن  إلىلبعض الصفوف؛ ولعّل السبب في حصول ھذا المحور على ھذا المستوى المتوسط يعود 

للتربية البيئية التي يجب توافرھا في مناھج الصفوف  المھمةمن المبادئ الناحية الخلقية ھي 
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كافة، ويعتمد استمراره في بيئته على قيمه وأخالقه وسلوكه في حماية بيئته والتعامل معھا، ذلك 
 .ألن البيئة تحتاج إلى أخالق وسلوك قويم للتعامل معھا

ومعاييره احتل ) التعاون(السادس  كما أظھرت النتائج المتعلقة بھذا السؤال أن المحور
، وقد يعود السبب لھذه %)١٧.١(المرتبة الثالثة في درجة مراعاته وبمسـتوى متوسط بلغ 

البعد الذي يركز عليه ھذا المحور ھو أن يعي المتعلم مسؤولية حماية البيئة وأنھا  أن إلىالنتيجة 
. ھمية التعاون في صون البيئة وحمايتھاجميع، وتبرز أللمسؤولية جماعية وفردية ألن البيئة ملك 

وجاءت معايير ھذا المحور بنسب متوسطة في بعض الصفوف، حيث جاء المعيار السادس عشر 
) ١٦(والسابع عشر بنسبة متوسطة ومرتفعة في الصف الثالث األساسي وجاء كل من المعايير 

نسبة متوسطة في ب) ١٧(بمستوى متوسط في الصف الرابع، وجاء المعيار ) ١٨(و) ١٧(و
الصف السادس األساسي، وتشير النتائج إلى أنه على الرغم من حصول محور التعاون على 
المرتبة الثالثة إال أن معاييره جاءت بنسب متدنية في بعض الصفوف، وقد يعود ذلك لعدم تركيز 

ھذه في  مناھج الدراسات االجتماعية على التعاون المتعلق بصون البيئة وحمايتھا أھداف
  . الصفوف

، وقد %)٩.٣(جاء بنسبة متدنية بلغت ) السكان(أن المحور الرابع  إلىوتشير النتائج كذلك 
) ١٣(جاءت نسبة توافر معايير ھذا المحور بنسبة متدنية لجميع الصفوف باستثناء المعيار رقم 

أن  إلىعود ولعّل السبب في ھذه النتيجة ي. الذي جاء بنسبة متوسطة األساسيفي الصف الثالث 
بين السكان وبيئتھم، ذلك أن  تقوممخططي المناھج لم يدركوا العالقة الوثيقة التي يجب أن 

مشكالت البيئة مسؤولية بشرية، وأن مصدر التلوث ھو اإلنسان، فاالھتمام بالسكان مؤشر حقيقي 
 . لوضع البيئة

قد حصل على ) الكاالقتصاد والتنمية واالستھ(أن المحور الخامس  إلىوتشير النتائج 
وھي نسبة متدنية، فقد جاءت نسب توافر معايير ھذا المحور %) ٨.٣(المرتبة الخامسة وبنسبة 

بمستوى متدني للصفوف األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وقد يعود السبب في 
ئمين على مناھج عدم إدراك القا إلى األساسيةتدني معايير ھذا المحور في كافة صفوف المرحلة 

البيئة السليمة ترتبط  أن الدراسات االجتماعية ألھميـة العالقـة بيـن االقتصـاد والبيئـة، وذلك
باقتصاد سليم واالقتصاد السليم ھو الممّول الرئيس لحماية البيئة وصونھا، كما يعتبر االستھالك 

القائمون على وضع مناھج أحد مكونات الدخل ومؤشراً على رفاھية المجتمع، وال بد أن يدرك 
ً أنه ال بّد من تغيير أنماط االستھالك واالبتعاد عن التقليد األعمى  الدراسات االجتماعية عموما

  .والتبعية االقتصادية

أنه حصل على نسبة متدنية  إلىفقد أشارت النتائج ) الطاقة(وفيما يتعلق بالمحور الثالث 
ير الخاصة بھذا المحور وعددھا أربعة معايير ، فقد جاءت نسبة توافر المعاي%)٧.٨(بلغت 

ويعود السبب لھذه النتيجة إلى . بنسب متدنية لجميع الصفوف في المرحلتين األساسية والثانوية
عدم إبراز أھمية الطاقة الرخيصة والبديلة وعدم اإلفادة من تجارب الدول التي تستغل الطاقات 

الدراسات االجتماعية لضرورة اإليمان بأن تقدم  وعدم إبراز مناھج وكتب البديلة بشكل كبير،
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يتحقق إال بسيطرته المباشرة على الطاقة المتوافرة فيه واستغاللھا االستغالل  وطننا العربي ال
  .األمثل

على نسبة ) الثقافة واإلعالم والتوعية(وتشير النتائج أيضا إلى حصول المحور الثامن 
افر معايير ھذا المحور وعددھا ثالثة، بنسب متدنية ، فقد جاءت نسب تو%)٦.٤(متدنية بلغت 

بنسب ) ٢٤(و) ٢٢(لجميع الصفوف باستثناء الصف الرابع األساسي، فقد جاء المعيار رقم 
ويعود السبب لتدني نسب معايير ھذا المحور إلى عدم إدراك مصممي كتب ومناھج . متوسطة

قضاياھا، وعدم اإليمان بضرورة وضع الدراسات االجتماعية أھمية اإلعالم في خدمة البيئة و
لحماية وتنمية المواقع التراثية وحمايتھا، وعدم االھتمام بأھمية التعاون بين القطاع  إستراتيجية

ً في برامج  يالءإالعام والخاص في مجال التوعية البيئية وضرورة  وزارة اإلعالم دوراً قياديا
فة إلى ضرورة التعاون بين وزارتي التربية التثقيف البيئي وحمالت التوعية البيئية باإلضا

والتعليم والصحة لنشر خدمات تنظيم األسرة، وضرورة زيادة الوعي باإلخطار الناجمة عن 
  .االستھالك الجائر، فالوعي البيئي ضرورة تحتمھا أوضاعنا البيئية

على ) بةاقالتشريعات والمر(وتشير النتائج المتعلقة بھذا السؤال إلى حصول المحور التاسع 
، حيث جاءت نسب توافر معايير ھذا المحور بنسب متدنيــةً لجميع %)٤.٩(نسبة متدنية بلغت 

وتعود ھذه النتيجة إلى عدم إبراز أھمية التشريعات البيئية، وتظھر النتائج عدم اھتمام . الصفوف
ا وإبراز مصممي مناھج وكتب الدراسات االجتماعية بدور التشريعات في حماية البيئة وصونھ

الصارمة على مـن يسـيء إلى البيئة أفرادا وجماعات، وعدم األخذ بتجارب الدول  دور العقوبات
المتقدمة في التعامل مع المخلفات الصناعية وعدم لفت االنتباه إلى أن معالجة التلوث تكون بالحد 

 .من مسبباته

معاييــره جاءت بالمرتبــة و) العلم والتكنولوجيا(المحور الثاني  أنوتشير النتائج أيضا 
، فقد جاءت نسـب توافر معايير ھذا المحـور وعددھـا %)٣.٧(التاسعـة وبنسبة متدنية بلغت 

وقد يعود السبب لتدني ھذا المحور ومعاييره إلى تركيز . ثالثـة بنسب متدنية في جميع الصفوف
تاريخية وجغرافية كتب الدراسات االجتماعية في صفوف المرحلة األساسية على موضوعات 

وموضوعات تتعلق بالمؤسسات الوطنية والخدمية وأثرھا في حياة السكان، وركزت على دور 
األسرة والمجتمع في تكوين شخصية المتعلم وموضوعات أخرى كالبيت ومحتوياته ومرافقه 

مناھج وكتب الدراسات  أھدافالعامة واستخداماتھا، وھذه الموضوعات حازت على أغلب 
ورغم أھمية ھذه الموضوعات إال أنه تم إھمال . اعية لمرحلة التعليم األساسي في األردناالجتم

الموضوعات المتعلقة بالبيئة وحمايتھا ومحور العلم والتكنولوجيا ومعاييره، الذي كان من المھم 
فنظرة واضعي مناھج وكتب الدراسات االجتماعية . تضمينه إلى جانب الموضوعات التي ذكرت

م مع ھذه النظرة التقليدية، حيث تدعو ءة تقليدية، وجاءت موضوعات ھذه الكتب لتتالھي نظر
النظرة المعاصرة إلى تخطيط وتصميم مناھج وكتب الدراسات االجتماعية وفق محاور ومعايير 

  .  ليتم تخطيط وتطوير المناھج على أساسھا
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  الدراسةتوصيات : ثانياً 

  بما يلي نوفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث

، االقتصاد والتنمية ، الطاقةالعلم والتكنولوجيا: ئية اآلتيةمراعاة محاور معايير التربية البي .١
، من قبل واضعي مناھج واالستھالك، الثقافة واإلعالم والتوعية، والتشريعات والمراقبة

  .كتبھا المدرسية للمرحلة األساسيةالدراسات االجتماعية و

 والثانوية،ى مناھج الجغرافية والتاريخ للمرحلتين األساسية إجراء دراسات مماثلة عل .٢
ومناھج أخرى كاللغة العربية والتربية اإلسالمية والعلوم للتعرف على مدى مراعاة المناھج 

   .البيئيةالمذكورة للمعايير المعاصرة للتربية 
  

  واألجنبيةالمراجع العربية 

 المناھج وطرق تدريس الدراسات . )٢٠٠٣( .وخريشة .توفيق ،ومرعي .يعقوب ،أبو حلو
   .الكويت .الجامعة العربية المفتوحة. ١ط. االجتماعية

 التربية البيئية والسكانية. )٢٠٠٤(عيسى  ،والشماس .ريمون ،والمعلولي .عدنان ،األحمد .
  .دمشق .دمشقمنشورات جامعة 

 الدول العربية جامعة. مرجع في التعليم البيئي لمراحل التعليم العام). ١٩٧٦( .أليسكو .
  .القاھرة

 وسائل  .أخطاره .مصادره ‘البيئةتلوث  .)١٩٩٩( .حمدي ،والجميلي .السيد ،الجميلي
  .القاھرة .والتوزيعدار األمين للنشر  .١ط .العالج

 المجلس الوطني للثقافة . البيئة ومشكالتھا .)١٩٧٩( .محمد سعيد ،وصباريني .درشي ،الحمد
  .الكويت .المعرفةعالم  .أولتشرين  .واآلدابوالفنون 

 أمير ،والقرشي .محمد ،وشحات .حسن ،والقرش .صالح الدين ،وعرفة .إمام ،حميدة 
 .مكتبة زھراء الشرق .١ط .١ج. الجتماعية في التعليم العامتدريس الدراسات ا .)٢٠٠٠(

  .القاھرة

 م تحليل محتوى كتب دراسة الوسط للطور الثاني من التعلي" .)١٩٩٥( .حكيمة ،حيرش
ً لمعايير وأھداف التربية   .رسالة ماجستير غير منشورة ."البيئيةاألساسي في الجزائر وفقا

  .الجزائر .الجزائرجامعة 

 دار  .١ط. النموذج والتحقيق والتقويم ‘التربية البيئية ). ١٩٨٨( .صبري ،الدمرداش
  .القاھرة .المعارف
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 اھات البيئية في كتب العلوم للمرحلتين المفاھيم البيئية واالتج" .)١٩٨٨( .منار إبراھيم ،زيد
. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشـورة. "االبتدائية واإلعدادية في دولة البحرين

  .عّمان

 دار الحامد للنشر . دراسة في التربية البيئية ‘اإلنسان والبيئة  .)٢٠٠٤( .راتب ،السعود
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