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 ممخص:  
دفت الدراسة إلى بناء معايير في التربية البيئية في كتب العموم, لدى طمبة الصف ى       

الثامن األساسي, ولتحقيق أىداف الدراسة, جرى بناء قائمة معايير التربية البيئية, وجرى التأكد 
(معيارًا, واتبع الباحث المنيج 62( مجاالت, و)5من صدق أداة الدراسة وثباتيا, واحتوت عمى )

في التحميمي في ضوء معايير التربية البيئية, وتكونت عينة الدراسة من كتاب العموم لمصف الوص
م, وأظيرت نتائج الدراسة أن نسبة 6262/6262الثامن األساسي في األردن من العام الدراسي 

%( وىي نسيبة 48توافر معايير التربية البيئية في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي ىي )
, وأوصت الدراسة بتضمين محتوى كتاب العموم لمصف الثامن األساسي لمعايير التربية  مرتفعة,

 البيئية لتحقيق الثقافة البيئية والوعي البيئي.
 : معايير التربية البيئية, منياج العموم.الكممات المفتاحية
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Abstract:  
The aim of the study was to build standards in environmental 

education in the science books for the seventh and eighth grade 
students. In order to achieve the objectives of the study, a list of (26) 
items of environmental education standards was constructed in the light 
of environmental education standards  . The validity and objectivity  for 
the study instrument was verified and confirmed. The researcher 
followed the analytical descriptive approach. The study sample 
consisted of science books for the seventh and eighth grades in Jordan 
for the academic year 2020/2021. The results of the study showed high 
availability of environmental education standards in science book for the 
eighth grade (84%).  The study recommended that the content of 
science books for  eighth grade must included the standards of 
environmental education to achieve the awareness  culture of 
environmental awareness. 
Keywords: Environmental Education Standards, Science Curriculum 

  



 جاسر رضوان مكيد العموانأ/         بناء معايير التربية البيئية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مبيو   – اخلبمس العدد  – 33اجمللد  23

 

 مقدمة
ُتعد التربية بمفيوميا الواسع إعداد االنسان لمحياة, وتشكل البيئة أحد الركائز األساسية 
لمحياة, وبما أنيا الوسط الواسع الذي يعيش فيو اإلنسان والحاضن لو, فإن مشكالتيا من أعقد 

ئيا, المشكالت التي يواجييا العالم المعاصر, لذا ازداد اىتمام المجتمعات المعاصرة بأبنا
وأصبحت التربية البيئية تحظى بإىتمام كبير لدى جميع الجيات ذات العالقة في ظل انتشار 

 العديد من المشكالت المرتبطة بالبيئة.
( أنَّ التربية البيئية ىي عممية تربوية تسعى لرفع الوعي البيئي 6222ويرى محجز)

ت البيئية السميمة, والتي ُتحدد من لمفرد من خالل إكسابو مجموعة من القيم واالتجاىات والميارا
خالليا العالقات التي تربطو بمحيطو الحيوي من عالقات اجتماعية وحيوية, وتساعده في 
المحافظة عمى مصادر الثروات الطبيعية, مما يؤدي لمحصول عمى حياة آمنو خالية من المرض 

 والفقر, وقادرة عمى حل المشكالت البيئية المعاصرة.
ة البيئية تسعى إلى إعداد مواطن قادر عمى التعامل مع عناصر البيئة كافة وأنَّ التربي

بحكمة, من خالل إكسابو مجموعة من المعارف الالزمة لفيم العالقة المتبادلة بين اإلنسان 
والبيئة, وتنمية الميارات الالزمة لحل المشكالت البيئية أو منع حدوثيا, وتكوين منظومة 

كو مع عناصرىا لغايات اتخاذ قرارات واعية تجاه البيئة والتنمية اتجاىات وقيم تحكم سمو 
(. فيي عممية إعداد المواطن الصالح, لمتفاعل 33, ص 6222المستدامة )عربيات ومزاىرة, 

اإليجابي مع بيئتو من خالل إكسابو الثقافة البيئية الالزمة, لتمكنو من المساىمة في تطوير 
 ظروف بيئتو عمى نحو أفضل.

فمن الضروري االىتمام بغرس الثقافة البيئية في نفس المتعمم بالقدوة والتشجيع  لذا,
ثارة ميولو  وتقديم المواقف السموكية الموجيو, وغرس القيم التي تحكم سموك الفرد تجاه بيئتو, وا 

 واىتماماتو نحو بيئتو, وبالتالي تصبح ثقافة مجتمعية عالقة في وجدان كل مواطن.
لسكانية, وزيادة الطمب عمى المصادر الطبيعية, وتدني حصة الفرد من فزيادة الكثافة ا

المياه, يتطمب من اإلنسان أّن يكون واعيًا لما يدور حولو من قضايا بيئية تؤثر عمى حياتو 
ومستقبل األجيال القادمة, ولتغيير ذلك ال بد من تغيير أنماط سموك اإلنسان ليصبح سموكو 

(. وتنبو العالم لمشكمة 6222ة البيئية لتحقيق ىذا اليدف )الخوالده, إيجابيًا, لذا جاءت التربي
البيئة وُأتخذت اإلجراءات المناسبة الالزمة لمعالجتيا, وكان ذلك عن طريق المناىج الدراسية 

 وعقد المؤتمرات ذات العالقة بالبيئة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مبيو   – اخلبمس العدد  – 33اجمللد  24

 رررر

في ظروف  لذا ينبغي ارتباط المنيج المدرسي بحاجات الفرد والمجتمع وفقًا لمتغيرات
 البيئة, من أجل االستخدام األمثل لمواردىا, واكتساب المتعمم القيم والميارات البيئية المناسبة.

وبالرغم من تزايد االىتمام بالتربية البيئية عمى المستوى العالمي إال أّن ىذا النمط من 
يحتاج إلى مزيد من  التربية البيئية لم يحظى بنفس االىتمام عمى المستوى العربي, فال زال األمر

العناية والتعمق وال تزال الحاجة إلى تطوير المناىج الدراسية في مجال التربية البيئية في البالد 
  (.6222العربية )نشوان, 

واتضح االىتمام بالتربية البيئية في العديد من الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء, 
ام في المناىج الدراسية بغية أىداف تربوية خاصة وأصبح من الواضح بمكان ترجمة ىذا اإلىتم

نتاج أفراد ليذا النمط الجديد من التربية, وعميو فقد ساىمت الوحدات  بالتربية البيئية, بل وا 
الدراسية في مناىج العموم بتزويد المجتمعات بيؤالء األفراد المممين بالقيم واالتجاىات والسموكيات 

 (. 6222البيئية المرغوبة )محجز, 
وأن عممية تطوير المناىج الدراسية قادرة عمى إعداد جيل واٍع بيئيًا, ومزود بقيم بيئية 
تضبط سموك األفراد تجاه البيئة, وىذا يتم بعدما يتطور مفيوم المدرسة, لتصبح قادرة عمى 

( وألّن المدرسة لم 6226التعامل مع الطمبة عمى أنيم صانعوا حاضرىم ومستقبميم )العياصرة, 
عد عبارة عن غرفة صفية مغمقة, وألّن المناىج الدراسية أصبحت ينبثق عنيا أفراد ذي كفاءة ت

عممية وعممية عالية, كان ال بد لنا من اإلستفادة منيا بزراعة جيل من األفراد عمى قدٍر عاٍل من 
 (.6222المسؤولية البيئية )محجز, 

عمم والقادر عمى ربط الطمبة ببيئتيم وبما أن المعمم ركيزة أساسية في عممية التعميم والت
عداد أجيال ذات عالقة إيجابية مع البيئة, ال بد من إعداد  , لجعل سموكيم رفيقًا بالبيئة , وا 

 وتدريب المعممين قبل الخدمة وأثناء الخدمة عمى الثقافة البيئية.
البيئية ضمن وأن الوسيمة الفاعمة لتنمية التربية البيئية لدى الطمبة ىو تضمين التربية 

عداد الكوادر المؤىمة في مجال التربية البيئية )السردية,  (, وىذا ما 6223المناىج الدراسية وا 
( بضرورة تطعيم مناىج العموم بالتربية البيئية بشكل متكامل مع المواد 2242أكده الشراج )

 المختمفة.
الدراسية  (إلى ضرورة دمج التربية البيئية في المناىج6224ويشير الفريجات )

المخصصة لمدارسين جميعًا بدون اعتبار لممستوى التعميمي أو العمري, مما يتطمب مفاىيم 
جديدة وتقنيات جديدة في إطار مجيود عام يركز عمى الدور االجتماعي لممؤسسات التربوية 

قامة عالقات جديدة بين جميع األطراف في العممية التربوية.  وا 
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شمل مختمف النواحي: العمرانية, والصناعية, والزراعية,  وشيد المجتمع تطورًا حضارياً 
والتجارية, ونتيجة ليذا التطور, بدأت المشكالت البيئية بشكل واضح, وبدأ التموث يتسرب إلى 

(, وىذا ما أكده ابو سرحان 2244عناصر البيئة الرئيسة: الماء واليواء واألرض )التل, 
ول العربية في مجال مشاكل البيئة, فيو يعاني الكثير ( أن األردن لم يكن بمعزل عن الد2243)

من المشكالت البيئية وازداد اىتمامو بالبيئة من خالل التركيز عمييا في الخطوط العريضة 
 لممناىج الدراسية, والمصادقة عمى االتفاقيات المتعمقة بالبيئية.

نَّ عممية تطوير المنياج تتم في ضوء معايير محددة وطبقًا لمرا حل, وتتناول وا 
بالتطوير عناصر المنيج, وأنَّ الكتاب المدرسي أىم مصدرمن مصادر تعمم الطالب )مرعي 

(. كما أن النشاط المدرسي جزاء ال يتجزأ من المنيج من خالل احتوائو عمى 6228والحيمة, 
ع مادة عممية متضمنة الكتاب المدرسي, ويعتمد عمى العمل الجماعي بين المعمم والمتعمم ويخض

 لمتغذية الراجعة المستمرة.

فالمنيج المدرسي بمفيومو الحديث" مخطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أىداف 
جتماعية ونفسية ومعرفية,  ومحتوى وخبرات تعممية وتدريس وتقويم, مشتقة من أسس فمسفية وا 

تحت  مرتبطة بالمتعمم ومجتمعو, ومطبقة في مواقف تعممية تعميمية داخل المدرسة وخارجيا
إشراف منيا, بقصد اإلسيام في تحقيق الفرد المتكامل لشخصية المتعمم بجوانبيا العقمية 

براىيم,   (. 28, 6228والوجدانية والجسمية, وتقويم مدى تحقق ذلك كمو لدى المتعمم" )سعادة وا 

ولذلك تحتل المناىج مركزًا أساسيًا في العممية التربوية, ولما كان المجتمع يتغير 
ر تبعًا لتغيرات في البيئة والثقافة والعمم والحياة كان ال بد لممنيج أن يتغير ويتطور حتى ويتطو 

يساير التغيرات اإلجتماعية. من ىنا كانت ضرورة تطوير المناىج أمرًا ال مفر منو, إذا  ما ٌأريد 
أن يرتكز لمنظام التربوي أن يستمر بشكل منتظم وفعال, وحتى يتم التطوير بشكل معقول, ال بد و 

 (. 6223عمى مرتكزات رئيسة ىامة )دندش, 

فالمنيج المدرسي يقع عميو العبء الكبير في توضيح أسباب التغيرات اإلجتماعية 
والطبيعية ومدى تأثيرىا عمى المجتمع, وىذا يتطمب االىتمام بالمنيج, لما يتعممو الطفل في 

ء, وأن تكون المناىج مرنو قابمة المحيط األسري قبل أن يمتحق بالمدرسة , لتصويب األخطا
 لمتطوير وفق التغيرات التي تطرأ عمى المجتمع.
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وألىمية التربية البيئية في حياتنا الحاضرة والمستقبمية, فإنَّ بعض الجامعات األردنية 
العامة منيا والخاصة, أفردت مساقًا يدرس فييا من أجل تزويد الطمبة بالميارات المتصمة في 

تحقيق أىدافيا, وفي كمية العموم التربوية واآلداب التابعة لألنروا, خصصت مادة ىذه المادة, و 
دراسية تحت مسمى التربية البيئية كمتطمب جامعة اختياري, من أجل إكساب الطمبة وتزويدىم 
بالمعارف, والميارات واالتجاىات, والقيم الالزمة لمتعامل مع البيئة بكل مسؤولية من أجل 

(.  ويمكن أيضًا أن ُتسيم الجامعات في 6223وديمومتيا )عياش وأبوسنينة,  المحافظة عمييا
 مواجية المشكالت البيئية من خالل البحث العممي.

إنًّ ما سبق يشير إلى أنًّ مناىج العموم ىي المناىج المناسبة إلمداد الطمبة بالثقافة 
ى البحث في ىذا الموضوع, ومن البيئية كونيا إحدى نواتج تعمم العموم, وىذا ما دفع الباحث إل

 ىذا المنطمق شرع الباحث بيذا البحث ليؤكد أىمية التربية البيئية.

 مشكمة الدراسة
تواجو البيئة اليوم مشاكل عديدة خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي عرفو العالم, وما 

 ترتب عنو من أخطار تضر بحياة األفراد والبيئة التي يعيشون فييا.

ت دول العالم ألىمية التربية البيئية, إذ ُعقدت المؤتمرات عمى المستوى ولقد تنبي
(, 2295(, ومؤتمر بمغراد لمتربية البيئية عام )2296العالمي بدأت في مؤتمر استوكيولوم )
(, 2292(, وفي مؤتمر وشيمكون بسويسرا عام )2299ومؤتمر تبميسي لمتربية البيئية عام )

مفاىيم البيئية في المناىج الدراسية, وفي مؤتمر ريودي جانيرو طالبت اإلسراع في إدخال ال
(, حيث جاء ليؤكد من جديد بأنًّ البيئة ما زالت تعاني االختالالت وبشكل 2226بالبرازيل عام )

(, ليعزز قدرات 6226أكثر خطورة من السابق, وجاء مؤتمر جوىانسبيرج/ جنوب افريقيا )
(, وىذه المؤتمرات العالمية 6229مر بالي بإندونيسيا )(, ومؤت2226مؤتمر ريودي جانيرو )

              جاءت لتؤكد أىمية التربية البيئية ومعالجتيا في إطار دولي والتحذير من خطورة الوضع
إذا لم تتبع إجراءات رشيدة وحكيمة, في مجال المحافظة عمى البيئة في إطار العالم بأكممو 

 ( .22 -66, ص 6228)الشراح, 
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( بإعادة النظر في المحتوى العممي لكتاب العموم في 2225أوصت دراسة الفريجات )و 
األردن, حتى يكون مالئمًا لجميع أىداف التربية البيئية, وكذلك أوصت دراسة الشديفات في 

( بوضع قائمة بأىداف التربية البيئية المطموبة من مرحمة التعميم األساسي 6223األردن)
مات بيئية تتالءم مع متطمبات العصر, وأوصت دراسة الخوالدة في األردن إلكساب الطمبة معمو 

( بضرورة تضمين موضوعات الثقافة البيئية في البرامج والدورات التدريبية التي ُتعقد 6222)
جراء مزيد من الدراسات حول تنمية الثقافة البيئية بمجاالتيا المختمفة  لمعممي التربية المينية, وا 

 في التخصصات األخرى. لدى المعممين
ومن ىنا كانت أىمية المناىج لحل المشكالت البيئية من خالل إكساب طمبتيا 
االتجاىات البيئية المناسبة, ونتيجة لذلك تأتي ىذه الدراسة لبناء معايير التربية البيئية, وقياس 

 درجة تضمنيا في كتب العموم.
 أسئمة الدراسة

 سئمة اآلتية:حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن األ
ما معايير التربية البيئية الواجب تضمينيا في مناىج العموم في المرحمة األساسية في  .2

 األردن؟
 ما مدى تضمن مناىج العموم في المرحمة األساسية في األردن لمعايير التربية البيئية؟ .6

 أىمية الدراسة
 تنبع أىمية الدراسة النظرية من اآلتي:

ُتعد من الدراسات المحمية القالئل التي تتناول التربية البيئية  -عمى حد عمم الباحث -كونيا .2
 مناىج العموم.

 أىمية التربية البيئية في الحياة اليومية لكل فرد من أفراد المجتمع. .6
 وتنبع أىمية الدراسة التطبيقية من اآلتي:

ئية لدى طمبة قد تسيم نتائجيا في تحسين مستوى الثقافة البيئية في ضوء معايير التربية البي .2
 المدارس.

أنيا تقدم قائمة بمعايير التربية البيئية التي يمكن استخداميا من قبل باحثين آخرين أو من  .6
 قبل مطوري المناىج الدراسية.
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 حدود الدراسة ومحدداتيا
 تقتصر الدراسة عمى:

العموم الجزء األول( من كتاب  -الكائنات الحية وبيئاتيا -الوحدة الدراسية )الوحدة األولى .2
لمصف الثامن األساسي المقررة من وزارة التربية والتعميم في مدارس المممكة األرنية 

بدءًا  2/3/6222( تاريخ 28/6222الياشمية, وذلك بموجب قرار رقم وبموجب قرار رقم)
 م لمصف الثامن األساسي.6229/ 6222من العام الدراسي 

ي من إعداد الباحث, وأن تعميم نتائج أداة الدراسة التي جرى تطبيقيا في الدراسة, وى .6
 سيتحدد بمدى ما توافر ليا من صدق وثبات.

 التعريفات اإلجرائية
 معايير التربية البيئية

مجموعة من البنود والمواصفات التي تحدد ما يجب أن يتضمنو وما يجب أن تكون 
, والتي جرى بناؤىا, عميو موضوعات التربية البيئية في محتوى مناىج العموم في الثامن األساسي

بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة واإلطالع عمى قوائم معايير التربية البيئية 
لبمدان مختمفة من العالم, والتي تتالءم مع حاجات الطمبة, وتساير االتجاىات العالمية في مجال 

ة لعمم البيئة, والبيئة والنظام البيئي, التربية البيئية وتعميميا, والتي تشتمل عمى: المفاىيم األساسي
وتدفق الطاقة في النظام البيئي, ومشكمة التموث, والمشكالت البيئية العالمية التي جرى في 

 ضوئيا تحميل محتوى كتاب العموم لمصف الثامن األساسي في األردن.
 كتب العموم

بية والتعميم في ىو المقرر الدراسي لمصف الثامن األساسي والذي أقرتو وزارة التر 
 م.6262/ 6262األردن لمعام الدراسي 

 اإلطار النظري
تختمف المجتمعات فيما بينيا في الممارسات السموكية التي تتعمق بالتعامل مع البيئية 
ومشكالتيا, وأنًّ لمتقدم العممي واإلنفتاح الثقافي آثارًا ايجابية وسمبية في آن واحد, إذ يتعرض أبناء 

إلى كم ىائل من المعمومات الجديدة المتعمقة بالثقافة البيئية, مما يؤثر عمى الوعي الجيل المعاصر 
 البيئي لدييم.
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وعميو فإن اإلطار العام لمواجية المشكالت البيئية يكون عن طريق التربية البيئية التي 
 تعمل عمى تعديل العادات السموكية السميمة تجاه البيئية.

ة والعادلة  واىتمامو بحياة اإلنسان من جميع جوانبيا, فيو وجاء اإلسالم برسالتو الخالد
خالص وأن ال يفسد فييا  خميفة اهلل في األرض وعميو أن يسعى إلعمارىا واستثمارىا بكل أمانة وا 

 وأن ال يعمل عمى تشويييا أو تدىورىا.

 التربية البيئية
 بعد مؤتمر ستوكيولم في السويد عام ُيعد مفيوم التربية البيئية مفيومًا جديدًا لم يتبمور, إال     
م, غير أن جذوره الفكرية قديمة, وقد قدمت عدت تعاريف نذكر منيا تعريف سميم 2296

("ىي جيد تعميمي موجو ومقصود نحو التعرف وتكوين المدركات لفيم العالقات 28: 2292)
ة والفيزيائية حتى يكون واعيًا المعقدة بين اإلنسان وبيئتو بأبعادىا االجتماعية والثقافية والبيولوجي

لمشكالتيا, وقادرًا عمى اتخاذ القرار نحو صيانتيا واإلسيام في حل مشكالتيا, من أجل تحسين 
( ىي عممية 6223نوعية الحياة لنفسو وألسرتو ولممجتمع ثم لمعالم ككل", وتعريف )السردية, 

مختمفة وتتطمب ىذه العممية العمل إعداد اإلنسان لمتفاعل الناجح مع بيئتو بما يشممو من مواد 
عمى تنمية جوانب خفية لدى المتعمم منيا توضيح المفاىيم وتعميق المبادئ الالزمة لفيم 
العالقات المتبادلة وثقافتو من جية, وبين محيطو الحيوي والطبيعي من جية ثانية كما يتطمب 

( 2222اء بيئتو, وتعريف )مازن, تنمية الميارات واالتجاىات والقيم التي تحكم سموكو وتوجيو إز 
ىي برنامج تعميمي ييدف الى توضيح عالقة اإلنسان وتفاعمو مع بيئتو الطبيعية وما بيا من 
مواد لتحقيق اكتساب الطمبة خبرات تعميمية تتضمن الحقائق والمفاىيم واالتجاىات البيئية حول 

("ىي عممية إجرائية 6229 :26) Union Europeenneالبيئة وموادىا الطبيعية, وتعريف 
كسابيم معارف وقيم ثم ميارات  دائمة إليقاظ الوعي البيئي لدى مختمف األفراد والجماعات, وا 
رادة, مما يسمح ليم بالتصرف فرديًا وجماعيًا لحل المشاكل الحالية والمستقبمية لمبيئة".  وخبرات وا 

الفرد نحو التفاعل  ويعرفيا الباحث عمى أنيا عممية تكوين وتنمية وتوجيو سموكيات
 اإليجابي مع البيئة المحيطة بو من خالل إكسابو المعمومات البيئية الالزمة وبشكل مستمر.
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 أىمية التربية البيئية
تكمن أىمية تطوير التربية البيئية من خالل تحويميا الى ثقافة ثابتة, وقادرة عمى أن 

ة لدى الفرد بدءًا من بيئتو الى مدرستو عبر تأخذ دورىا في حياتنا اليومية مرورًا بالمراحل العمري
تسعى التربية البيئية إلى صيانة المصادر ، والمناىج الدراسية بيدف تنشئة أجيال مثقفة بيئيًا فييا

الطبيعية حيث تعدل من سموك األفراد بما يتماشى وصيانة المصادر الطبيعية وتحمميم عمى 
تسعى إلى تحفيز األفراد نحو العمل عمى تطوير احترام القوانين بوازع من ضمير بيئي, كما 

            البيئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك بيدف المحافظة عمى المصادر البيئية وصيانتيا 
 ( أنًّ أىمية التربية البيئية تكمن في أنيا:6222(, ويرى )نشوان, 6222)جاد, 

ات واالتجاىات والقيم عن البيئة ىي الوسيمة الوحيد إلكساب الطمبة وغيرىم الحقائق والمعموم .2
من حيث أنواعيا والعوامل المؤثرة عمييا وطرق المحافظة عمييا وكيفية تطويرىا مع اإلستفادة 
منيا, ومن ىذا المنطمق فإن التربية البيئية ذات أىداف محددة يمكن بموغيا من خالل 

 عالقة بالبيئة.البرامج التربوية المناسبة التي تتضمن الحقائق والمفاىيم ذات ال

ىي المدخل األىم لمربط بين اإلنسان وبيئتو, إذ من المعموم أن ثمة تفاعل يجري في كل  .6
العصور واألزمنة بين اإلنسان والبيئة, بل إن ىذا التفاعل يشكل في النياية حياة اإلنسان 
ة وسموكو الحضاري, فإنسان الغابات يختمف عن إنسان البيئة البحرية او البيئة الرعوي

 والصحراوية, فالبيئة تشكل في النياية شكل ونمط الحياة البشرية.

أنًّ التفاعل بين اإلنسان وبيئتو ال يتوقف عند حد سواًء من الناحية النوعية او من الناحية  .3
الكيفية, فمقد بدأ التفاعل بين اإلنسان وبيئتو منذ بداية الخمق, فالعالقة بين اإلنسان والبيئة 

ر العصور فمم تعد الغابات كما ىي, ولم تظل األنيار والشواطئ عمى ذات تتطور وتتغير عب
 الحال, بل أسيم اإلنسان في إحداث تغييرات واسعة وجذرية فييا. 

 أىداف التربية البيئية
تكمن أىمية األىداف كونيا موجيو, ويتم االسترشاد بيا, في كل جيد يبذل في أي 

أكثر المجاالت التربوية التي تحتاج إلى أىداف واضحة مجال, ويعد مجال التربية البيئية من 
محددة المعالم, ويتوقع أن تكون تمك األىداف متنوعة, ويرى كثير من الباحثين أن من أىداف 

 التربية البيئية اآلتي:
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إطالع األفراد والجماعات وتعريفيم ببيئتيم الطبيعية, وما فييا من أنظمة بيئية والعالقة بين  .2
 ئة.مكونات البي

مساعدة األفراد والجماعات عمى اكتساب وعي بالبيئة الكمية عن طريق توضيح مفاىيم  .6
 التربية البيئية, وفيم العالقة المتبادلة بين اإلنسان والبيئة.

إبراز األىمية الكبيرة لممصادر الطبيعية, واعتماد كافة النشاطات البشرية عمييا, منذ أن  .3
 الوقت الحاضر لتوفير متطمبات حياتو.وجد اإلنسان عمى سطح األرض وحتى 

إبراز اآلثار السيئة لسوء استغالل المصادر الطبيعية, وما قد يترتب عمى ىذه النتائج من  .8
 آثار اقتصادية واجتماعية ونفسيةـ تؤخذ بعين االعتبار لمعمل عمى تفادييا.

والمجتمعات توضيح ضرورة بل حتمية التعاون بين األفراد والمجتمعات عن طريق األفراد  .5
عن طريق إيجاد وعي وطني بأىمية البيئة, وبناء فمسفة متكاممة عند األفراد تتحكم في 
تصرفاتيم في مجال عالقاتيم بمقومات البيئة والمحافظة عمييا بالتعاون مع المجتمع 
                الدولي عن طريق المنظمات العالمية والمؤتمرات اإلقميمية والمحمية لحماية البيئة

 (.6222)ربيع, 
تكوين الفرد ليكون واعيًا باالستخدام السميم لمبيئة, كي يمكن الوصول إلى مستوى مرتفع  .2

 في الحياة.
تفيم أنًّ االنسان غير منفصل عن الحياة وأنو مستقل تمامًا ومع ىذا فيو  مرتبط  .9

 بالمصادر الطبيعية والثقافية وبصورة أخرى من الحياة من حولو.
البيولوجي الفيزيائي الذي يحتوي عمى البيئة الطبيعية والبيئية التي صنعيا تفيم العالم  .4

 اإلنسان ودور ىذه المصادر في المجتمع المعاصر.
 (.6224تفيم كيفية التعرف عمى المشاكل البيئية, وكيفية حل ىذه المشاكل)الفريجات,  .2

بأنو كائن مؤثر في  ويرى الباحث أن التربية البيئية تيدف إلى تمكين الفرد من اإلدراك
المجال البيئي ومتأثر بو, وأنو جزء ال يتجزأ من ىذا المجال, والى تحسين الوعي البيئي وتنمية 
السموك البيئي اإليجابي والدائم , كي يستطيع أن يؤدي دوره الى بشكل فعال في حماية البيئة 

 وبالتالي الحفاظ عمى صحتو.
 حركة المعايير وتطوير المناىج

ن     من دواعي تطوير النظام التعميمي بشكل عام, والمناىج الدراسية بشكل خاص, وفق  وا 
المعايير, تحقيق تعميم ذي نوعية جيدة, ومواجية التحديات التي تواجو المناىج الدراسية, لذا 

 أصبح من الضروري إعداد معايير لممناىج الدراسية.
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ية, تطوير معايير التربية البيئية, ومن األىداف التي ُيرجى تحقيقيا في المناىج الدراس
وتضمينيا في المناىج الدراسية, وقد أمكن لمباحث االستنتاج أن مجاالت معايير التربية البيئية 

 المرتبطة بمناىج العموم لمصف الثامن األساسي تتمثل في اآلتي:
, التكييف, المجال األول: المفاىيم األساسية لعمم البيئة ويشمل) البيئة, التعاقب, التطور .2

 االنقراض, التوازن البيئي, الغالف الجوي, الغالف األرضي, الغالف المائي(.
المجال  الثاني: البيئة والنظام البيئي ويشمل) العوامل الحية, العوامل غير الحية, مصادر  .6

 الطاقة المتجددة وغير المتجددة, دور االنسان في المحافظة عمى البيئة, التنوع البيولوجي(.
جال الثالث: تدفق الطاقة في النظام البيئي ويشمل) مصدر الطاقة لمنظام البيئي, الم .3

 السمسمة الغذائية, الشبكة الغذائية, اليرم الغذائي(.
 المجال  الرابع: مشكمة التموث ويشمل ) مفيوم التموث وأنواعو وأسبابو(. .8
اري, األمطار المجال  الخامس: مشكالت بيئية عالمية ويشمل )ظاىرة االحتباس الحر  .5

 الحمضية, التعاون الدولي واالقميمي والمحمي لمعالجة المشكالت البيئية(.
 الدراسات السابقة

( دراسة ىدفت إلى التعرف إلى الحاجة إلى التربية البيئية, 2244أجرى العمارين )
 وواقعيا في كتب عمم األحياء لممرحمة اإلعدادية, واتجاىات طمبة المرحمة نحوىا, واستخدم
الباحث المنيج الوصفي التحميمي لرصد المفاىيم البيئية في كتب األحياء, وأظيرت نتائج الدراسة 
اىتمام واضح بالتربية البيئية ومفيوماتيا في كتب األحياء لممرحمة اإلعدادية من المفيومات 

 المقررة في المنياجـ وأن اتجاىات الطمبة ايجابية نحو البيئة.
ة ىدفت الى التعرف الى تحديد مدى تضمن مقرر ( دراس2222أجرى مصطفى)

األحياء لمصف الثانوي لممفاىيم البيئية والبيولوجية بمصر, وتقويم األحياء لمصف األول الثانوي 
, وقد استخدم الباحث أداة تحميل المحتوى بعد تصميم قائمة المعايير 2224-2299لمعام 

األحياء, واستخدم الباحث المنيج الوصفي  البيولوجية والبيئية التي يجب توافراىا في مقرر
التحميمي, وأظيرت نتائج الدراسة عدم احتواء أي من ىذه الكتب عمى أىداف عامة لممقرر كما 
أنو لم يتعرض المقرر لألىداف المتصمة لتكوين وتنمية االتجاىات االيجابية تجاه البيئية لدى 

                تشمل اال النادر من المفاىيم  الطالب, وأن األىداف الموضوعة من قبل الوزارة ال
 المتصمة بالبيئة.
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( دراسة ىدفت الى التعرف الى المفاىيم البيئية الواجب تضمينيا 2228أجرى العمرو)
بمناىج العموم, ومدى فعاليتيا عمى كل من التحصيل واالتجاه نحو البيئة لدى طالب المرحمتين 

عربية السعودية, وتم إعداد األدوات اآلتية: وحدة تجريبية وبناء االبتدائية والمتوسطة بالمممكة ال
اختبار تحصيمي لممفاىيم, ومقياس االتجاىات نحو البيئة,   وأظيرت نتائج الدراسة قصور 

 .مناىج العموم في احتوائيا عمى المفاىيم البيئية
البيئية  ( دراسية ىدفت إلى التعرف إلى تضمن معايير التربية6222أجرى بني فارس )

في منياج الجغرافيا لمصف العاشر األساسي في األردن, وأعد الباحث قائمة بمعايير التربية 
البيئية, واستخدم اسموب تحميل المحتوى, وأظيرت نتائج الدراسة تدني مستوى توافر المعايير 

بية البيئية البيئية في مجال النتاجات, والمحتوى, وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بمعايير التر 
 في المناىج الدراسية األردنية.

 الطريقة واإلجراءات
           يتضمن ىذا الفصل وصفًا لمنيجية الدراسة,  واألدوات المستخدمة فييا مع
إجراءات التحقق من صدقيا وثباتيا, إضافة إلى إجراءات تطبيق الدراسة, والمعالجات 

 اإلحصائية لبياناتيا.
 منيجية الدراسة

 اعتمدت ىذه الدراسة  المنيج الوصفي التحميمي في اشتقاق قائمة معاييرالتربية البيئية.
 عينة الدراسة:

 م.6262/6262كتاب العموم لمصف الثامن األساسي في األردن من العام الدراسي 
 أداة الدراسة

 : قائمة معايير التربية البيئية
ساسية لعمم البيئة, والبيئة والنظام وىي قائمة تتضمن خمسة مجاالت, ىي: المفاىيم األ

البيئي, وتدفق الطاقة في النظام البيئي, ومشكمة التموث, ومشكالت بيئية عالمية, إذ تضمن كل 
محور عددًا من المجاالت, وكل مجال تضمن عددًا من المؤشرات أو المعايير في التربية البيئية 

اسي, وقد استخدمت قائمة معايير التربية المقترح توافرىا في كتاب العموم لمصف الثامن األس
البيئية ىذه في تحميل محتوى كتب العموم لمصف الثامن األساسي, وجرى بناء قائمة معايير 

 التربية البيئية وفقًا لمخطوات اآلتية:
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تحديد اليدف من القائمة: التّعرف إلى درجة تضمن معايير التربية البيئية في كتاب العموم  .2
            ساسي, وفق أسموب تحميل المحتوى, ومساعدة الطمبة في تحسينلمصف الثامن األ

 الثقافة البيئية.
توجيو سؤال مفتوح إلى مجموعة من المختصين ُطمب من كل منيم وضع قائمة مقترحة  .6

 بمعايير التربية البيئية المقترح توافرىا في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي.
             السابقة واألدب التربوي المتخصص في مجال التربية البيئية,.اإلطالع عمى الدراسات 3

                (, 6222محجز )واإلفادة منيا في بناء قائمة معايير التربية البيئية, كدراسة 
ومعايير التربية البيئية في والية وسكونسون األمريكية  (, 6229ودراسة بني فارس)

(Wisconsin's Model Academic Standards for Environmental 
Education, 1998(ومعايير التربية البيئية في والية بنسمفانيا ,)( Academic 

Standards For Environment And Ecology., 2009). 
 كتابة قائمة بمعايير التربية البيئية بصورتيا األولية. .3

 ا بصورتيا األولية.جرى تدقيق القائمة وتنقيحيا من قبل الباحث قبل اعتمادى - أ

عرضت القائمة عمى لجنة من المحكمين, وطمب من كل محكم إبداء رأيو في مدى انتماء  - ب
المعيار إلى المجال المحدد, ومدى مالءمة المجال لممحور المحدد, واالقتراح بحذف 
المعايير المتداخمة وغير المناسبة, ومدى مالءمة المعيار ليدف الدراسة, والدقة العممية, 

سالمة الصياغة المغوية, وقد جرى األخذ بمالحظات واقتراحات وتعديالت السادة المحكمين و 
لتخرج القائمة بصورتيا النيائية مكونة من خمسة محاور رئيسة, ولكل محور عدد من 

 المجاالت, ولكل مجال عدد من المعايير.

 تحميل محتوى كتاب العموم لمصف الثامن األساسي:
راسة تحميل محتوى كتاب العموم لمصف الثامن األساسي في تطمب إجراء ىذه الد

األردن, والحصول منو عمى استنتاجات كمية وبطريقة موضوعية, وفقًا لألسموب العممي في 
تحميل المحتوى, وذلك من أجل التعرف إلى مدى توافر معايير التربية البيئية في كتب العموم, 

 :حيث جرى مراعاة ما يمي في تحميل المحتوى
  قراءة المحتوى التعميمي لموحدة األولى )الكائنات الحية وبيئاتيا(من الجزء األول من كتاب

 العموم  لمصف الثامن األساسي قراءة استكشافية فاحصة ومتأنية.
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  تحديد اليدف من عممية تحميل المحتوى, وىو التعرف إلى واقع التربية البيئية في الوحدة
 ئاتيا( من كتاب العموم لمصف الثامن األساسي.الدراسية )الكائنات الحية وبي

  تحديد عينة التحميل: ىي الوحدة الدراسية )الكائنات الحية وبيئاتيا( من كتاب العموم المقرر
عمى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن بكل ما تتضمنو من فقرات وأنشطة وأسئمة 

 وغيرىا.
  بيئية التي ينبغي تضمينيا في الكتاب, إذ جرى تحديد فئات التحميل: وىي معايير التربية ال

تحميل المحتوى في ضوء قائمة معايير التربية البيئية التي جرى بناءىا مسبقًا, حيث وضع 
أمام فئات التحميل تدريجًا بمستويين: يتناول/ ال يتناول, يتحدد بو مدى تناول موضوعات 

مارة التحميل التي جرت عممية التحميل محتوى الكتب لمعايير التربية البيئية, وذلك وفق است
باستخداميا والتي تتكون من مصفوفة )جدول( بعدىا األفقي معايير التربية البيئية وبعدىا 

 الرأسي وحدة التحميل وىي أرقام الفقرات في كتاب العموم.
 .تحديد وحدة التحميل, إذ ُأعتمدت الفقرة في تحميل المحتوى 
 التحميل. اعتماد التكرار وحدة لمعد في 
  .رصد نتائج تحميل المحتوى واستخالص االستنتاجات المطموبة 

وقد جرى التأكد من ثبات التحميل, بتكميف أحد الزمالء حاصل عمى درجة الدكتوراه 
في المناىج والتدريس بإجراء تحميل المحتوى, وجرى االتفاق عمى آلية التحميل, حيث حمل 

, وبعد ذلك قام الباحث بتحميل الوحدة الدراسية نفسيا, ثم محتوى وحدة دراسية واحدة بشكل منفرد
قام الباحث بحساب تكرار الفئات المتفق عمييا وغير المتفق عمييا بين المحممين كما في الجدول 

 ثم حساب نسبة االتفاق بين تحميمو وتحميل المحمل اآلخر باستخدام معادلة ىولستي, وىي: (2)
 %222×   ق عمييا()مجموع المتف6معامل الثبات = 

 )مجموع الوحدات الكمي(
 =6 (96  ×   )222% 

(93  +99 ) 
% =22 

( وىي تدل عمى درجة عالية 22وقد بمغت النسبة المئوية لالتفاق بين المحممين )% 
 يطمئن الباحث الستخدام األداة  في تحميل محتوى كتاب العموم.من الثبات في التحميل, وبذلك 
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 مقة بالسؤال األول:أواًل: النتائج المتع
 ما معايير التربية البيئية المقترح توافرىا في كتب العموم لمصف الثامن األساسي في األردن؟     

لإلجابة عن ىذا السؤال جرى مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت معايير 
لجامعات وقواعد البيانات التربية البيئية في المكتبات ومراكز ايداع الرسائل الجامعية في ا

(, وتوجيو سؤال مفتوح إلى مجموعة من المختصين, حيث تم ERICM ,EBSCOالعالمية)
التوصل إلى قائمة معايير التربية البيئية المقترح تضمينيا في كتب العموم لمصف الثامن 

 األساسي في األردن, حيث أمكن توزيعيا في خمسة محاور, وىي:

م األساسية لعمم البيئة: ويشمل عمى مفاىيم )البيئة والتعاقب والتطور المفاىي المجال األول:
 والتكيف واالنقراض والتوازن البيئي(, ومعمومات عن الغالف الجوي واألرضي والمائي والحيوي.

البيئة والنظام البيئي: ويشمل عمى مكونات النظام البيئي, ومصادر الطاقة  المجال الثاني:
دة, وتأثير االنسان عمى البيئة, ودور اإلسالم في المحافظة عمى البيئة, المتجددة وغير المتجد

 وأىمية التنوع البيولوجي, ومعمومات عن اعتماد الكائنات الحية عمى بعضيا.

تدفق الطاقة في النظام البيئي: ويشمل معمومات عن مصادر الطاقة لمنظام  المجال الثالث:
 ئية والشبكة الغذائية واليرم الغذائي.البيئي, وتوضيح المقصود بالسمسة الغذا

 مشكمة التموث: ويشمل معمومات عن مفيوم التموث وأنواعو, وأسبابو. المجال الرابع: 

مفيوم ظاىرة االحتباس الحراري  مشكالت بيئية عالمية: ويشمل معمومات عن المجال الخامس:
            ىم الغازات التياألمطار الحمضية واتآكل األوزون وأضرارىم عمى صحة اإلنسان وأو 

         تسببيا, واتجاىات عالمية حول قضايا البيئة, ودور التعاون الدولي واإلقميمي والمحمي لمعالجة
 المشكالت البيئية.

 ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
من كتاب العموم الوحدة الدراسية )الكائنات الحية وبيئاتيا من الجزء األول "ما مدى تضمن       

 ( لمعايير التربية البيئية في األردن؟"لمصف الثامن األساسي
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الوحدة الدراسية  )الكائنات الحية وبيئاتيا من لإلجابة عن ىذا السؤال جرى تحميل محتوى     
(  وفق منيجية تحميل المحتوى, وفي ضوء الجزء األول من كتاب العموم لمصف الثامن األساسي

لتربية البيئية المقترح تضمينيا في تمك الوحدة الدراسية التي تم التوصل الييا, إذ قائمة معايير ا
جرى حساب التكرارات والنسب المئوية لمعايير التربية البيئية الواردة في الوحدات الدراسية, 

 (2وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول)
 (1جدول رقم )

              الوحدة الدراسيةمعايير التربية البيئية في  نتائج تحميل المحتوى لمدى توافر مجاالت
 )الكائنات الحية وبيئاتيا( من  كتاب العموم لمصف الثامن األساسي عمى الترتيب

 النسبة المئوية% التكرار  
 32 22 المفاىيم األساسية لعمم البيئة 2
 83 62 البيئة والنظام البيئي 6
 62 26 يتدفق الطاقة في النظام البيئ 3
 3 6 مشكمة التموث 8
 3 6 مشكالت بيئية عالمية 5

 %222 22 المجموع

( أن النسبة المئوية لمدى توافر معايير التربية البيئية في الوحدة 2يتبين من الجدول )      
الدراسية: )الكائنات الحية وبيئاتيا( من كتاب العموم الجزء األول لمصف الثامن األساسي تراوحت 

 %(.83%( و)3ن )ما بي
(  في كتاب 2وبمغت نسبة توافر معايير التربية البيئية في الوحدة الدراسية السابقة الذكر)        

 العموم لمصف الثامن األساسي, إذ جرى حسابيا كما يمي:
 222×     مجموع تكرارات معايير التربية البيئية    =  نسبة توافر معايير التربية البيئية

 عدد الوحدات التحميمية في الوحدة الدراسية                                       
 =نسبة توافر معايير التربية البيئية في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي 

 %) وىي نسبة مرتفعة(48= 222(*22/93)
كتب ( إلى النتائج التفصيمية لتحميل محتوى الوحدات الدراسية من 6كما يشير الجدول )       

 العموم بتحديد مدى توافر مجاالت معايير التربية البيئية لكل مجال.
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 (2الجدول )
النتائج التفصيمية لتحميل محتوى الوحدة  الدراسية من كتاب العموم ومدى توافر معايير التربية 

 البيئية لكل مجال
 التكرار المعيار المجال

المفاىيم األساسية 
 لعمم البيئة

تية: البيئة, والتعاقب, والتطور, والتكييف,  واالنقراض, والتوازن وجود المفاىيم  اآل 
 8 البيئي.

 - يشتمل المحتوى معمومات عن  الغالف الجوي. 
 6 يشتمل المحتوى معمومات عن  الغالف األرضي ومكوناتو. 
 9 يشتمل المحتوى معمومات عن  الغالف المائي وأنواعو. 
 2 الف الحيوي وأقسامو.يشتمل المحتوى معمومات عن  الغ 

البيئة والنظام 
 البيئي

 8 توجد معمومات تتعمق بالعوامل غير الحية )الفيزيائية(.
 4 توجد معمومات تتعمق بالعوامل الحية.
 6 يشتمل عمى مكونات النظام البيئي.

 2 يتضمن معمومات عن مصادر الطاقة المتجددة, وغير المتجددة.
 3 ى البيئية.يوضح تأثير االنسان عم

 - يتضمن دور االسالم في المحافظة عمى البيئية.
 - يتضمن أىمية التنوع البيولوجي.

 4 يشتمل معمومات عن اعتماد الكائنات الحية عمى بعضيا البعض.
تدفق الطاقة في 
 النظام البيئي

 2 توجد معمومات توضح مصدر الطاقة لمنظام البيئي.
 22 سمسمة الغذائية, والشبكة الغذائية, واليرم الغذائي.يتضمن توضيح المقصود بال

 مشكمة التموث

 - يتضمن معمومات توضح المقصود بالتموث, تموث اليواء, وتموث المياه, وتموث التربة
يتضمن معمومات تبين مصادر التموث )التموث البيولوجي, والتموث الفيزيائي, والتموث 

 - الكيميائي(.
بين أنوع التموث )التموث البيولوجي, والتموث الفيزيائي, والتموث يتضمن معمومات ت

 6 الكيميائي(.
 - يتضمن معمومات تتضمن أسباب التموث)البيولوجي, الفيزيائي, الكيميائي(

 - يتضمن معمومات تبين طرق الوقاية من التموث)البيولوجي, الفيزيائي, الكيميائي(

مشكالت بيئية 
 عالمية

وى مفيوم ظاىرة االحتباس الحراري, وأضرارىا عمى صحة االنسان, وأىم يتضمن المحت
 - الغازات التي تسببيا.

يتضمن المحتوى مفيوم ظاىرة األمطار الحمضية, وأضرارىا عمى صحة االنسان, وأىم 
 - الغازات التي تسببيا.

ىم يتضمن المحتوى مفيوم ظاىرة تآكل األوزون, وأضرارىا عمى صحة االنسان, وأ
 - الغازات التي تسببيا.

 - يتضمن المحتوى معمومات عن نضوب المياه الجوفية, وقمة األمطار
 2 عالمية حول قضايا البيئة. يتضمن المحتوى اتجاىات

 2 يبرز المحتوى دور التعاون الدولي واالقميمي والمحمي لمعالجة المشكالت البيئية.
 22 المجموع
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: " ما معايير التربية البيئية المقترح توافرىا في بالسؤال األول مناقشة النتائج المتعمقة
 كتب العموم لمصف الثامن األساسي في األردن؟"

تمثمت النتائج المتعمقة بيذا السؤال في اشتقاق قائمة معايير التربية البيئية المقترح 
لمجاالت التي تم تضمينيا في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي في األردن,  إذ بمغ  عدد ا

(, وُيعزى ىذا الكم من المجاالت والمعايير لمتربية البيئية 62(, وعدد المعايير )5التوصل إلييا )
إلى انتشار الكثير من المشكالت البيئية المحمية واإلقميمية والعالمية, وما يواجو النظام البيئي من 

عموم, في وقت يشيد فيو الطمبة تحديات, إذ أنو من الضروري وجود ىذه المعايير في كتب ال
اكتساب معارف وقيم وميارات بيئية ووعي بيئي, مما يساعدىم ذلك في تكوين ثقافة بيئية ووعي 

 بيئي, وينمو لدييم اتجاىًا ايجابيًا نحو البيئية.

عداد  وأن الطمبة في ىذه المرحمة العمرية الميمة, والتي ىي مرحمة تييئة و تشكيل وا 
الشباب ليكون مثقفًا بيئيًا, وأنيم وعبر وسائل اإلعالم المختمفة يشاىدون الكثير لما بعدىا مرحمة 

من السموكات والممارسات الخاطئة تجاه مكونات النظام البيئي, والتحديات البيئية من تموث 
كيميائي وفيزيائي وبيولوجي, لذلك فيم بحاجة إلى مثل ىذه المعايير في الكتب الدراسية لمواجية 

 مشكالت البيئية.ىذه ال

وقد ُتسيم ىذه المعايير ال سيما التغييرات والتطورات في مجال البيئية, فالثقافة البيئية 
الخاطئة وقمة الوعي البيئي, والتي من أىم نتائجيا: التموث الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي, 

لمكونات الحية وغير وانقراض بعض الكائنات الحية, واختالل في التوازن البيئي, واضرار في ا
الحية لمنظام البيئي, وظاىرة االحتباس الحراري واألمطار الحمضية, وتآكل األوزون,  بسبب 
نقص في الثقافة البيئية والتي تؤدي إلى نقص في الوعي البيئية لدى الطمبة, وكل ىذا بدوره 

اعدىم ايضًا بأن التربية يساعد الطمبة في تكوين اتجاىًا ايجابيًا نحو مكونات النظام البيئي, وبس
البيئية ذات قيمة في حياة الفرد والمجتمع, والعالم ككل, وأن ىذه المعايير ُتسيم في تكوين 

 المواطن الصالح تجاه البيئة, والمثقف والواعي بيئيًا.

             الوحدة الدراسية : "ما مدى تضمن : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
              لمعايير التربية البيئية من الجزء األول لمصف الثامن األساسي الحية وبيئاتيا ()الكائنات 

 في األردن؟".
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تشير نتائج اإلجابة عن ىذا السؤال إلى اىتمام واضح في كتاب العموم لمصف الثامن 
%( 48لبيئية )األساسي في األردن بمعايير التربية البيئية, إذ بمغت نسبة توافر معايير التربية ا

وىذا يساعد عمى تنمية الثقافة البيئية والوعي البيئي لدى الطمبة بالشكل المطموب, وىذا ال يتفق 
( , وىذا يتفق مع دراسة 6222( وبني فارس)2228( والعمرو)2222مع دراسة مصطفى)

 (.2244العمارين) 
ئية لمصف الثامن ويتضح من نتائج السؤال أيضًا, أن عدد تكرارات معايير التربية البي

 ( تكرارًا.22األساسي وىو )
                        وأن نسبة توافر مجاالت معايير التربية البيئية في الوحدة الدراسية

%( وُيعزى ذلك إلى 83% إلى 3)الكائنات الحية وبيئاتيا( لمصف الثامن األساسي تراوحت بين)
عمى معايير محددة بقدر ما تعتمد عمى محاور أنَّ عممية تأليف المناىج الدراسية ال تعتمد 

 ومجاالت رئيسة, بحيث يترك لممؤلف الحرية في كيفية تناول الموضوع.
ويتضح أيضًا من نتائج السؤال الثاني, أن مجال البيئة والنظام البيئي حظي أعمى 

, وأن  %(83( تكرار وبنسبة )62تكرارًا من بين مجاالت معايير التربية البيئية, اذ بمغت) 
مجالي مشكمة التموث ومشكالت بيئية عالمية حظي عمى أقل تكرار من بين مجاالت معايير 

%(.  وقد يعود ذلك إلى طبيعة 3(تكرارات وبالتساوي وبنسبة )3التربية البيئية, إذ بمغت )
موضوعات الوحدات الدراسية وقمة مناسبتيا لمجالي مشكمة التموث ومشكالت بيئية عالمية 

أو أن طبيعة ىذه الموضوعات الدراسية الواردة في الكتاب المدرسي ال مجال فييا  لمطمبة,
 لمحديث عن ىذه المعايير, أو أنَّ ىذه الموضوعات تم تضمينيا في كتاب االجتماعيات.

           وأن معيار يشتمل المحتوى معمومات عن  الغالف الجوي من مجال
ح تأثير االنسان عمى البيئية و يتضمن دور االسالم في (و يوضالمفاىيم األساسية لعمم البيئة)

و معيار يتضمن معمومات توضح  البيئة والنظام البيئي(المحافظة عمى البيئية من مجال)
المقصود بالتموث, تموث اليواء, وتموث المياه, وتموث التربة, ومعيار يتضمن معمومات تبين 

فيزيائي, والتموث الكيميائي(.ومعيار يتضمن مصادر التموث )التموث البيولوجي, والتموث ال
معمومات تتضمن أسباب التموث)البيولوجي, الفيزيائي, الكيميائي( ومعيار يتضمن معمومات تبين 

( ومعيار مشكمة التموثطرق الوقاية من التموث)البيولوجي, الفيزيائي, الكيميائي( من مجال )
وأضرارىا عمى صحة االنسان, وأىم الغازات يتضمن المحتوى مفيوم ظاىرة االحتباس الحراري, 

التي تسببيا. و معيار يتضمن المحتوى مفيوم ظاىرة األمطار الحمضية, وأضرارىا عمى صحة 
االنسان, وأىم الغازات التي تسببيا ومعيار يتضمن المحتوى مفيوم ظاىرة تآكل األوزون, 

يار يتضمن المحتوى معمومات وأضرارىا عمى صحة االنسان, وأىم الغازات التي تسببيا. ومع
   ( لم تحظى عمى مشكالت بيئية عالميةعن نضوب المياه الجوفية, وقمة األمطار من مجال )

 أي تكرار.
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وبالنسبة الى معيار )يتضمن دور االسالم في المحافظة عمى النظام البيئي( من  
إلى أن مناىج التربية مجال البيئة والنظام البيئي فإنو لم يحظى عمى أي تكرار, وُيعزى ذلك 

اإلسالمية قد ُتغطي ىذا المحور, بما يتضمنو من إرشادات مستمدة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة في التعامل مع البيئة ومكوناتيا, أو بسبب عدم إشراك متخصصين بالتربية 

 بالثقافة البيئية.اإلسالمية في تأليف كتب العموم, حتى يتسنى ليم تعزيز المحتوى التعميمي 
ويتضح من نتائج السؤال أيضًا, أن مجال)مشكمة التموث, ومشكالت بيئية عالمية( لم         

تحظى بأىمية كافية في الوحدة الدراسية في الكتاب المقرر لمصف الثامن األساسي, وقد يعود 
مجال فييا ذلك إلى أن طبيعة موضوعات الوحدة الدراسية الواردة في الكتاب المدرسي ال 

لمحديث عن ىذه المجاالت, أو أنَّ ىذه الموضوعات تم تضمينيا في كتاب االجتماعيات من 
 خالل التكامل األفقي بين المناىج الدراسية.

وكذلك فإن مجال )مشكالت بيئية عالمية( لم يحظى عمى أي اىتمام كافي في الصف 
ل أعمى من مستوى طمبة الصف الثامن األساسي, وقد ُيعزي ذلك إلى أن محتوى ىذا المجا

 الثامن األساسي .
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 التوصيات  
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، فإنيا توصي بما يأتي:  

تضمين محتوى كتب العموم لمصف الثامن األساسي لمعايير التربية البيئية لتحقيق  .2
 الثقافة البيئية والوعي البيئي.

 المقترحات
 كما أنيا تقترح اآلتي:

 االىتمام بإعداد المعممين اثناء الخدمة بعقد ورش وبرامج مقترحة لمناقشة القضايا البيئية. .2
تطوير منياج العموم لمصف الثامن األساسي في ضوء معايير التربية البيئية وقياس فاعميتو  .6

 في الوعي البيئي.
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, دار المناىج 2", طيئيةالتربية الب(. "6222عربيات, بشير محمد, ومزاىرة, أيمن سميمان )

 األردن. -لمنشر والتوزيع, عمان
 , بيروت, لبنان.مؤشرات وقضايا التربية البيئية. االنتشار العربي(. 6224الفريجات, غالب )

 . 2244, عمان. البيئة والتنمية الشاممة(. 2244التل, عوض )
فة البيئية لمعممي التربية فاعمية برنامج تدريبيي لتنمية الثقا(. 6222الخوالدة, خميل أحمد )

, رسالة ماجستير غير منشورة, المينية في المرحمة األساسية في األردن
 جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.

مدى مساىمة كتب التربية اإلجتماعية لمرحمة الصفوف (. 6223السردية, عالية حزوم )
ة نظر األساسية األولى في تحقيق أىداف التربية البيئية من وجي

, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة آل المعممين في محافظة المفرق
 البيت, األردن.

مدى مساىمة كتب التربية اإلجتماعية لمرحمة الصفوف األساسية (. 6223الشديفات, باسل )
األولى في تحقيق أىداف التربية البيئية من وجية نظر المعممين في 

 األردن.. جامعة آل البيت, محافظة المفرق
", عالم الفكر, المجمد التربية البيئية ومأزق الجنس البشري(."6228الشراح, يعقوب أحمد )

دولة الكويت,  -, المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب3, العدد 36
 .29 -56ص 

تطوير كتاب الجغرافيا لمصف العاشر في ضوء معايير التربية (. 6222الشوفيين, عمي نايل.)
ية وأثره في تنمية الوعي اإلقتصادي لدى طمبة الصف العاشر اإلقتصاد

. أطروحة دكتوراه غير منشورة. واتجاىاتيم نحو التربية اإلقتصادية
 جامعة اليرموك, أربد, األردن.

المفاىيم البيئية الواجب تضمينيا بمناىج العموم ومدى فعاليتيا عمى (. 2228العمرو, فيد)
لدى طالب المرحمتين االبتدائية  التحصيل واالتجاه نحو البيئة

, أطروحة دكتوراه غير منشورة, والمتوسطة بالمممكة العربية السعودية
 مصر, جامعة المنصورة.
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(. التربية البيئية ودورىا في مواجية المشكالت البيئية في األردن, 2243أبو سرحان, عطيو)
 , عمان.2ط

. دار أسامة لمنشر والتوزيع, يجيات تدريسياالتربية البيئية واسترات(. 6226العياصرة, وليد )
 عمان, األردن.
مالءمة محتوى كتاب العموم لمصف السادس ( . 2225الفريجات, سميمان عبد الميدي )

لتحقيق أىداف التربية البيئية ودرجة مساعدتو في إستخدام أساليب 
, رسالة التدريس وطرق التقويم المناسبة من وجية نظر معممي العموم

 تير غير منشورة, جامعة مؤتو, األردن.ماجس
معايير التربية البيئية المتضمنة في منياج الجغرافية لمصف (. 6222بني فارس, محمود )

األردن.  -, مجمة جامعة جرش لمبحوث والدراساتالعاشر في األردن
 (.2( العدد)28المجمد )

. دار المسيرة لمنشر, طبيقاتياالتربية البيئية في الطفولة المبكرة وت(. 6222جاد, منى محمد )
 عمان, األردن.

. تطوير المنيج: أسبابو، أسسو، أساليبو، خطواتو، معوقاتو(. 6224الوكيل, حممي أحمد.)
 القاىرة: دار الفكر العربي: القاىرة.

. اإلسكندرية: دار اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس(. 6223دندش, فايز مراد.)
 عة والنشر.الوفاء لدنيا لمطبا

, مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع, عمان, التوعية البيئية(. 6222ربيع, عدل مشعان )
 األردن.

. االتجاىات العالمّية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا(. 6222زيتون, عايش محمود.)
 عمان: دار الشروق.

. عمان: دار الفكر لمعاصرالمنيج المدرسي ا(. 6228سعادة, جودت وابراىيم, عبداهلل.)
 ناشرون وموزعون.

التعميم البيئي لمراحل التعميم العام، مطبوعات المنظمة العربية لمتربية (. 2292صابر, محمد)
 ة, القاىرة, مصر.والثقاف
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أثر تطوير وحدة اإللكترونيات بمبحث التكنولوجيا في ضوء (. 6226ضاىر, دينا صابر.)
لميارات اإللكترونية لدى طالبات الصف المعايير العالمية في تنمية ا

. رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية, العاشر األساسي بغزة
 غزة.

دراسة تحميمية لمحتوى مناىج عمم األحياء لممرحمة اإلعدادية في (. 2244عمارين, يحيى )
, رسالة ماجستير غير مجال التربية البيئية في القطر العربي السوري

 ة, كمية التربية, جامعة دمشق.منشور 
فاعمية برنامج تدريبي في تنمية (. 6223عياش, آمال نجاتي, وأبو سنينة, عودة عبد الجواد )

الثقافة البيئية واالتجاىات اإليجابية نح البيئة لدى طالبات كمية العموم 
, البمقاء لمبحوث األردن -التربوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية

 .222: 259, ص6, العدد 22دراسات, المجمد وال
 , مكتبة النيضة العربية, القاىرة.6, طالتربية البيئية(. 2222مازن, حسام )

تقويم محتوى مناىج عموم الصحة والبيئة لممرحمة األساسية (. 6222محجز, طارق إبراىيم )
ة . رسالالعميا في ضوء معايير التربية البيئية ومدى اكتساب الطالب ليا

 ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين.
 -عناصرىا -المناىج التربوية الحديثة: مفاىيميا(. 6228مرعي, توفيق والحيمة, محمد.)

 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. عممياتيا. -أسسيا
 تقويم مقرر األحياء لمصف األول الثانوي في ضوء مجموعة من( 2222مصطفى, نجوى)

المحكات وأىداف كل من التربية البيئية والتربية السيكولوجية)واقتراح 
, الييئة المصرية العامة 56, مجمة عمم النفس, عوحدة في ضوء ذلك(

 لمكتاب, القاىرة, مصر.
, مجمة البحوث والدراسات نحو استراتيجة عربية لمتوعية البيئية(. 6222نشوان, يعقوب )

 لمكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية., ا8التربوية الفمسطينية, ع
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