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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى متثل طلبة املرحلة الثانوية للقيم البيئية
الواردة يف الكتاب وال�سنة ومدى ممار�ستهم لها يف مدار�س حمافظة اربد.ا�ستخدم الباحثان
املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )622طالباً وطالبةً ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية العنقودية من جمتمع الدرا�سة الكلي ،منهم ( )302وطالبان ،و ()320
طالبةً.وجلمع البيانات �أعد الباحثان ا�ستبانة خا�صة لقيا�س درجة ممار�سة الطلبة للقيم
البيئية الواردة يف الكتاب وال�سنة.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن قيم اال�ستفادة هي الأكرث
ممار�سة بني القيم البيئية من منظور �إ�سالمي لدى عينة الدرا�سة من اجلن�سني ،وجاءت قيم
املحافظة يف املرتبة الثانية ،فيما كانت القيم اجلمالية هي الأقل انت�شاراً وممار�سة لدى
عينة الدرا�سة.وب�شكل عام بينت النتائج �أن درجة ممار�سة القيم البيئية لدى طلبة املرحلة
الثانوية كانت متو�سطة.وخل�صت الدرا�سة �إىل العديد من التو�صيات يف �ضوء النتائج،
كان �أهمها الت�أكيد على الأن�شطة ال�صفية والال�صفية يف غر�س القيم البيئية ،واكت�ساب
املهارات البيئية من قبل الطلبة ،وعدم االعتماد على املنهاج الدرا�سي العادي ،بالإ�ضافة
�إىل �رضورة ربط املفاهيم البيئية الواردة يف الكتاب وال�سنة باملواقف ال�سلوكية يف الكتب
املدر�سية ،وبخا�صة يف املجاالت ذات ن�سب املمار�سة املتدنية ،و�إجراء درا�سات حتليلية عن
املمار�سات البيئية ال�سلبية الواردة يف الكتاب وال�سنة ،ودرا�سات توازن بني القيم البيئية يف
املجتمعات املعا�رصة والقيم البيئية الواردة يف الكتاب وال�سنة.
الكلمات املفتاحية :البيئة ،القيم البيئية من منظور �إ�سالمي ،ممار�سة القيم ،املرحلة
الثانوية
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Abstract:
The purpose of this study was to identify the degree of school students
practice for values within Irbid county and the practicing degree students.The
study sample consisted of (622) male and female students who were selected
randomly from the cluster total population of the study, of whom (302) students,
and (320) students.The results indicated that the values of exploitation were
the most diffused among the whole study sample.Moreover, the conservative
values placed second, while the adoption as well as beliefs placed third.The
aesthetic values, however, were the least prevalent practice among the study
sample.Overall, the results showed that the degree of environmental values
of high school students in general were moderate.Based on the study results
and findings, the researcher provided several recommendations, the most
important of which were taking class activities as well as extracurricular
activities into account.In addtion, correlate the most important cncepts from
the Holy Quran and the Prophetic tradditions with behavioral situations in
addition to the curriculum.
Keywords: environment, environmental values of the Islamic perspective,
the practice of values, the secondary
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مقدمة:
تع ّد بيئة الأر�ض وحدة متكاملة متما�سكة تتكون من عدد من العنا�رص ،والإن�سان
}ه َو
هوالعن�رص الأهم بينها ،بل �إنه خليفة اهلل يف الأر�ض ومكلف بعمارتها ،قال تعاىلُ :
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم فِي َهاْْ{ (هود ، )61 :خلقه اهلل تعاىل يف �أح�سن تقومي وخلق
�أَن�شَ �أَ ُك ْم مِ َن الأَ ْر ِ
�ض َو ْ
معه الكون واحلياة ب�شكل موزون ،و�سري ذلك الكون بنظام دقيق متوازن ،تتكامل عنا�رصه
وتتوافق ويكمل �إحداها الآخر يف �صورة رائعة متنا�سقة (ن�صري. )1996 ،
وقد �أمر اهلل تعاىل الإن�سان يف كثري من الآيات القر�آنية باحلفاظ على البيئة بكل ما
فيها من نعم ،ودعاه �إىل عدم الإ�رساف فيها ،وعدم العبث يف مواردها ،قال تعاىلَ } :والَ
ني{ (الأعراف. )85 :
ُت ْف�سِ ُدوا ْ فيِ الأَ ْر ِ
�ض َب ْع َد �إِ ْ�صالَحِ َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ َّل ُك ْم �إِن كُنتُم ُمّ�ؤْمِ ِن َ
ومنذ بدء اخلليقة والإن�سان يحاول جاهداً التكيف مع الظروف البيئية حوله ،مبا
�أودعه اهلل فيه من قدرات عقلية وج�سدية ت�ؤهله لأن يكون م�س�ؤوالً وقادرا ًعلى �إدارة التغيري،
ونظرا للتطور الذي ح�صل يف خمتلف جماالت احلياة ،وبخا�صة املجال العلمي ،وذلك خالل
ال�سنوات املا�ضية فقد انعك�س ذلك وامتدت �أثاره على البيئة التي يعي�ش فيها الإن�سان،
و�أحدث تغيريات هائلة فيها ،تابعها الإن�سان وما زال يحاول التكيف معها (ن�صري. )1996 ،
�إن تفاقم امل�شكالت البيئية يف العامل ت�ستوجب على اجلميع امل�شاركة الفاعلة يف
مواجهتها� ،سواء كانت تلك امل�شكالت البيئية على امل�ستوى املادي (تلوث الهواء ،وتلوث
املاء ،والتلوث الإ�شعاعي ،والتلوث النووي ،والتلوث ال�ضو�ضائي ،وتلوث الرتبة ،وتلوث
الغذاء....الخ) �أو م�شكالت معنوية (تلوث خلقي ،وتلوث ثقايف ،وتلوث �سيا�سي ،وتلوث
اجتماعي....الخ) ومن امل�سلم به �أن امل�شكالت البيئية من النمط الثاين (التلوث املعنوي)
تع ّد الأ�سا�س والأخطر على البيئة من غريها ،فاملت�أمل يف امل�شكالت البيئية ي�ستنتج �أنها
ال تخرج عن كونها �أزمة قيم و�سلوكيات ناجتة عن غياب القيم البيئية املتعلقة بطريقة
معاملة الإن�سان للبيئة (مزاهره. )2010 ،
وللحد من امل�شكالت البيئية نظمت يف ال�سنوات الأخرية اتفاقيات وم�ؤمترات �سن فيها
قوانني وت�رشيعات دولياً و �إقليمياً ،بدءاً من م�ؤمتر (البيئة والإن�سان) يف ال�سويد � 1972إىل
(قمة الأر�ض) يف جنوب �أفريقيا .2002كذلك على ال�صعيد العربي من م�ؤمتر اخلرطوم عام
 ،1972وانتهاء باالجتماع اخلام�س ع�رش للجنة برامج الرتبية البيئية والتوعية والإعالم
البيئي ،يف القاهرة عام ( 2002حالوة. )2006 ،
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�أكدت هذه امل�ؤمترات على حماية البيئة ،وتنظيم ا�ستغالل الإن�سان مل�صادرها مبا
يحافظ على �سالمتها ،وي�ضمن دميومة مواردها �إىل �أق�صى درجة�.إال �أن تلك القوانني
والت�رشيعات مل تكن وحدها كافية حلماية البيئة يف ظل غياب املواطن الواعي ب�أهمية
حماية البيئة ،لذلك اجتهت الأنظار نحو الرتبية باعتبارها الأداة الأهم يف تن�شئة الأجيال و
�إعدادها �إعداداً تربوياً يتفق والقيم الدينية الأ�صيلة ،ولدورها الفعال يف تغيري �أمناط �سلوك
الإن�سان جلعله �سلوكا �إيجابياً ،ولإيجاد �أفرادٍ متوافقني مع بيئتهم ،وعلى قدر منا�سب من
الثقافة البيئية ،لذا فالرتبية تعني التعرف �إىل حاجات وم�شكالت املجتمع و�إيجاد حلول
لها (مزاهره. )2010 ،
تع ّد امل�شكالت البيئية ظاهرة �سلوكية ناجتة عن االفتقار �إىل فهم الأفراد للبيئة،
وال يتم فهم الفرد للبيئة ووعيه ب�أهمية املحافظة عليها �إال برتبيته على احرتام الطبيعة
واملحافظة عليها ،وتنمية �سلوكياته الإيجابية نحو احلفاظ على املحيط احليوي ،وحت�سني
نوعية احلياة عامة (مزاهره. )2010 ،
�إن التغيريات الكبرية التي �أدخلها الإن�سان على النظم البيئية جتاوزت �إىل حد كبري
الفطرة التي خلق اهلل تعاىل عليها هذه الأر�ض ،فلم تعد قادرة على ا�ستيعاب تلك التغيريات،
مما �أدى �إىل خلل خطري يف مكوناتها ووظائفها ،وعلى الرغم من ا�ستعداد الإن�سان لإ�صالح
ما �أف�سده ،ف�إن م�ساعيه للإ�صالح تبدو عدمية اجلدوى ،لأن م�ستوى التدمري والإ�رضار
�أكرب بكثري من اجلهود املبذولة للإ�صالح ،هذا �إن مل يكن اال�ستعداد للإ�صالح على م�ستوى
النوايا ،ولي�س على م�ستوى الأفعال.ويوماً بعد يوم ي�صبح �أمر حماية البيئة واملحافظة
م�رص على متاديه يف
عليها بالن�سبة للدول واملجتمعات �شغلها ال�شاغل ،ذلك �أن الإن�سان
ٌ
اعتداءاته على م�صادر البيئة ،و�سوء ا�ستغالله ملواردها ،و�إهداره لكميات هائلة من املياه،
وتلويثه للهواء من حوله (�سمارة واخل�ضي. )2009 ،
وعلى الرغم من تزايد اجلهود املبذولة للحفاظ على البيئة من خالل اللجان وامل�ؤ�س�سات
وامل�ؤمترات ،ف�إن الدول ما زالت تتعامل مع البيئة بنظرة �أنانية ،وخري دليل على ذلك ،عدم
حتقق كامل �أهداف قمة الأر�ض الثانية التي انعقدت بنيويورك عام 1997م ،والتقدم
البطيء الذي �أقرته االتفاقيات الثالث التي انبثقت عن قمة الأر�ض الأوىل التي انعقدت
بريو دي جانريو يف الربازيل عام 1992م.هذه النظرة الأنانية من قبل الدول املعا�رصة
هي التي تقف معوقاً �أمام جناح املحاوالت امل�ستمرة حلماية البيئة (رمال1991 ،؛ �سمارة
واخل�ضي. )2009 ،
وتعي�ش املجتمعات العربية والإ�سالمية معاناة فكرية وعملية حقيقية ،وذلك يف
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�سبيل ت�أكيد هويتها الثقافية واحل�ضارية �إذ ال بد �أن ت�ستعني ببناء تربوي متميز ،ي�ستمد
�أهدافه من قيم حقيقية �أ�صيلة غري منغلقة على ذاتها� ،إذ �إن االنغالق ي�ؤدي بها �إىل احلرمان
من �إمكانيات الع�رص وو�سائله ومقوماته ،ويف الوقت ذاته فهي غري’ منفلتة من ثوابتها
التي حتفظ كيانها وكيان جمتمعها.من �أجل ذلك ت�أتي �أهمية �إعادة القيم الإ�سالمية ب�شكل
عام �إىل مكانها ال�صحيح ،وتلك هي مهمة العمل الرتبوي يف تلك املجتمعات�.إال �أن هذه
املجتمعات تعاين ق�صوراً ذاتياً يف جمال ت�أكيد ذاتها وهويتها احل�ضارية� ،إىل جانب
معاناتها من الق�صور يف امتالك الو�سائل احل�ضارية املادية ،ويرد ذلك يف جزء كبري منه
�إىل اخللل يف البناء القيمي الذي يعرب عن اختالل يف �أهداف الرتبية و�إطارها الفكري (�أبو
العينني. )1988 ،
فكثري من امل�شكالت جتتاح جمتمعات الع�رص ،واملجتمع العربي الإ�سالمي لي�س
ببعيد عن ذلك ،و�أمامه الفر�صة ملراجعة �أموره الفكرية والعلمية والرتبوية ،وبخا�صة يف
جمال القيم� ،إذ تع ّد القيم العن�رص الفاعل يف حياة املجتمعات اال�سالمية وبالتايل العن�رص
الأ�سا�سي لرتبيتها (�أبو العينني. )1988 ،
�إن الع�رص احلايل يع ّد ع�رص العلم والتقنية ،فقد �سيطرت عليه العلوم البحتة والعلوم
الطبيعية ،مما �أدى �إىل ت�أثر الإن�سان بالعامل الطبيعي املحيط به ،فقد ترك ب�صماته على
الكرة الأر�ضية مبا يف ذلك الهواء ويف الغابات و�أعماق البحار واملحيطات ،وت�صاعد
ال�رصاع بني الإن�سان والبيئة لدرجة تكاد تهدد م�صري الكائنات احلية على وجه الأر�ض،
ونحن كم�سلمني ينبغي علينا �أن نقدم احللول التي و�ضعها ديننا احلنيف املتمثلة بالأ�س�س
واملبادئ والقيم املنبثقة من كتاب اهلل وال�سنة النبوية املطهرة ،ومع هذا ف�إن القيم املتعلقة
ب�صلة الإن�سان ببيئته يف الأمة الإ�سالمية ما زالت ت�ستمد �أ�صولها _ يف جمموعة كبرية
منها_ من الثقافة والقيم الأجنبية بدال من ا�ستمدادها من الأ�صول الإ�سالمية مبرجعيها
العظيمني القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة (رمال1991 ،؛ الزعبي. )2001 ،
من هنا تتجلى عظمة الدين الإ�سالمي احلنيف فقد جاء منذ �أكرث من �أربعة ع�رش قرناً
مبنهج �شامل متكامل للحفاظ على البيئة ووقايتها من التلوث ،وبيان حق الإن�سان يف
بيئة �صحية �سليمة منا�سبة ،قال تعاىلَ } :والَ َت ْق ُتلُواْ �أَنف َُ�س ُك ْم �إً َّن اللهّ َ كَا َن ًب ُك ْم َر ًحيماً{
(الن�ساء )29 :كذلك قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلث على نظافة البيئةَ :ح َّد َث َنا
ا�س،
ا�سَ ،و ُي َقالُ ْاب ُن ِ�إ َي ٍ
محُ َ َّم ُد ْب ُن َب َّ�ش ٍار قَالَ َ :ح َّد َث َنا �أَ ُبو َعامِ ٍر ال َع َقد ُِّي قَالَ َ :ح َّد َث َنا َخا ِل ُد ْب ُن ِ�إ ْل َي َ
ان ،قَالَ �َ :س ِم ْع ُت َ�سعِي َد ْب َن امل َُ�س ِّي ِبَ ،يقُولُ �« :إِ َّن اللهَّ َ طَ ِّي ٌب ُيحِ ُّب الطَّ ِّي َب،
َع ْن َ�صال ِِح ْب ِن �أَبِي َح َّ�س َ
مي ُيحِ ُّب الك ََر َمَ ،ج َوا ٌد ُيحِ ُّب اجلُو َدَ ،ف َنظِّ فُوا� -أُ َرا ُه قَالَ � -أَ ْف ِن َي َتك ُْم َو اَل
َنظِ ٌ
يف ُيحِ ُّب ال َّنظَ ا َفةَ ،كَ ِر ٌ
اج ِر ْب ِن مِ ْ�س َم ٍارَ ،فقَالَ َ :ح َّد َثنِي ِه َعامِ ُر ْب ُن َ�س ْع ِد ْب ِن �أَبِي
َت َ�ش َّب ُهوا بِال َي ُهودِ» قَالَ َ :فذَكَ ْر ُت َذلِكَ لمِ ُ َه ِ
240

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )6نيسان 2014

ا�صَ ،ع ْن �أَبِيهَِ ،ع ِن ال َّنب ِِّي َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم مِ ْث َل ُه� ،إِ اَّل �أَ َّن ُه قَالَ َ « :نظِّ فُوا �أَ ْف ِن َي َتك ُْم»�.أخرجه
َو َّق ٍ
ا�س ُي َ�ض َّعف.
الرتمذي (ج�5ص )111وقالَ :هذَا َحد ٌ
ِيث َغ ِر ٌ
يب َو َخا ِل ُد ْب ُن ِ�إ ْل َي َ

مفهوم البيئة من منظور إسالمي:
مل يرد م�صطلح البيئة ،كما هو متعارف عليه يف الع�رص احلايل ،يف كتاب اهلل وال يف
�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،ذلك �أن القر�آن وحي �إلهي ،يوثق عالقة املخلوق بخالقه
ب�أ�سمى الأهداف و�أعلى الغايات ،ويهديه لإخال�ص العبودية لربه ،وبالتايل فالبيئة و�سيلة
جزئية ،تتكاتف مع باقي الو�سائل يف منظومة واحدة لتحقيق ذلك� ،إال �أن �أهميتها يف
الإ�سالم فاقت �أهمية اجلزئيات الأخرى ،فم�ضامينها وعنا�رصها و�أحكامها وت�رشيعاتها
حا�رضة بقوة يف الن�صو�ص ال�رشعية ،حيث بلغت �آيات العلوم الكونية يف القر�آن الكرمي
� 750آية كرمية ،ت�صف عجائب هذا الكون ومنافعه ،وقد وردت يف القر�آن الكرمي �أكرث من
الأحكام ال�رشعية ،بل �إن العناية الإلهية توجهت �إليها �أكرث من توجهها �إىل �أحكام الفقه
(فا�ضلي. )2009 ،
فاملعنى اللغوي للبيئة باعتبارها مكاناً للعي�ش ميكن �أن ي�ستدل عليه من خالل الآيات
و�سفَ فيِ ْ أَ
�ض َي َت َب َوّ�أُ مِ ْن َها
ال ْر ِ
الآتية :قال تبارك وتعاىل يف كتابه العزيزَ } :و َك َذ ِل َك َم َّك َنّا ِل ُي ُ
ني{ (يو�سف. )56 :و
يب ِب َر ْح َم ِتنَا َم ْن نَ�شَ ا ُء َولاَ ن ُِ�ضي ُع �أَ ْج َر المْ ُْح�سِ ِن َ
َح ْي ُث َي�شَ ا ُء ن ُِ�ص ُ
ال�صالحِ َاتِ َل ُن َب ِ ّو َئ َّن ُه ْم مِ َن الجْ َ َّن ِة غُ َر ًفا تجَ ْ ِري مِ ْن
كذلك قوله تعاىل } َوا َّلذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ني{ (العنكبوت. )58 :
تحَ ْ ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر َخا ِلدِي َن فِي َهاج ِن ْع َم �أَ ْجرُ ا ْل َعامِ ِل َ
�أما يف ال�سنة النبوية ال�رشيفة ،فقد ورد معنى البيئة يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
َح َّد َث َنا �أَ ُبو ُن َع ْي ٍمَ ،ح َّد َث َنا َ�سعِي ُد ْب ُن ُع َب ْيدٍَ ،ع ْن َعل ِِّي ْب ِن َربِي َعةََ ،ع ِن ا ُ
ري ِة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ،قَالَ :
مل ِغ َ
َ�س ِم ْع ُت ال َّنب َِّي َ�صلَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم َيقُولُ �ِ « :إ َّن كَ ِذبًا َعل ََّي ل َْي َ�س كَ َكذ ٍِب َعلَى �أَ َحدٍَ ،م ْن كَ ذ ََب َعل ََّي
ُم َت َع ِّمدًاَ ،ف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َع َد ُه مِ َن ال َّنا ِر»�أخرجه البخاري ج�2ص ،80كما �أخرجه م�سلم ج�1ص.10
وعرف بع�ضهم البيئة يف الإ�سالم ب�أنها « :الو�سط الذي يحيط بالإن�سان من خملوقات
اهلل ،فالبيئة املق�صودة بحماية الت�رشيع الإ�سالمي ت�شمل البيئة الطبيعية ،والبيئة البيولوجية
والبيئة الإن�سانية» (�أحمد. )2005 ،
وقد �أ�شار ال�صعيدي (� ، )103 ،2007إىل �أن البيئة يف الت�صور الإمياين تعني « :جملة
الأ�شياء التي حتيط بالإن�سان ،من �أر�ض و�سماء ،وما بينهما من كائنات حية وغري حية،
ومن عوامل وم�ؤثرات خمتلفة ،بل ت�صل لأعمق من ذلك ،فتنظر يف النف�س الب�رشية لت�ضبطها
وتهذبها ،وبالتايل فهي ال تقف بالإن�سان عند حدود املاديات ،و�إمنا جتعلها و�سيلة لبلوغ
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الهدف الأ�سمى واملق�صد الأنبل ،وهو تزكية النف�س وتطهريها ،و�إعادة �صياغتها على نحو
خال من العقد واالنف�صامات».
كما بني فا�ضلي (� )29 ،2009أن البيئة « :تتمثل يف الأر�ض وما ت�ضمه من مكونات
غري حية على الأر�ض من ه�ضاب و�سهول ووديان ،و�صخور ومعادن وتربة وموارد مائية،
ومكونات حية متمثلة بالنباتات واحليوانات وكل ما يحيط بالأر�ض من غالف جوي ي�ضم
العنا�رص الأ�سا�سية الالزمة لوجود احلياة على �سطح الأر�ض» ،وقد ورد ذكر البيئة متمثلة
بالأر�ض ،ومن عليها وما حولها يف � 199آية كرمية يف القر�آن الكرمي.
ومن خالل مقارنة ب�سيطة بني مفهوم البيئة يف الإ�سالم ،وباقي التعريفات
اال�صطالحية الأخرى ،ف�إن هذه الأخرية تنظر �إىل البيئة من منظور مادي بحت ،على
اعتبارها ر�صيدا للموارد وو�سيلة لإ�شباع حاجات الفرد ،ودون التعر�ض لأ�ساليب التعامل
الر�شيد معها ،ومبعزل عن ال�سنن الكونية التي حتكم هذا التفاعل ،و�إهمال البعد اجلمايل
للبيئة ،بالإ�ضافة �إىل �إهمال جوانب املحافظة على البيئة وحمايتها ،يف حني �أن نظرة
الإ�سالم للبيئة تبدو �أعمق و�أ�شمل ،باعتبارها �رشيكاً يقا�سم الإن�سان احلياة والوجود،
وم�صريه يف الآخرة متوقف على ح�سن تعامله مع مكوناتها� ،سواء �أكانت تلك البيئة مادية
�أم معنوية (�أحمد2005 ،؛ فا�ضلي. )2009 ،

مشكلة الدراسة:
�أ�صبحت ق�ضايا البيئة تنال اهتمام جميع الدول املتقدمة والنامية منها على حد
�سواء ،نظراً ملا لها من ت�أثري مبا�رش على الأحياء عامة ،وعلى و�صحة الإن�سان و�سعادته
خا�صة.ويف ظل انت�شار ال�صناعات احلديثة وامل�صانع يف جميع �أنحاء العامل �أ�صبح التلوث
خطراً يهدد جميع �أنواع احلياة الربية والبحرية ،ومل يعد هناك �أ�شخا�ص �أو دول مبن�أى
من ذلك ،ومن امل�ؤ�سف �أن كثرياً من �أفراد املجتمع الإن�ساين مل يدرك خطورة هذه الكارثة
البيئية التي �أ�صابت الكوكب الأر�ضي.ولهذا �أ�صبحت ق�ضايا البيئة تتالزم مع معطيات
التنمية امل�ستدامة ،لأن �أي تنمية ال ب ّد �أن ت�ستند �إىل �أ�س�س تتالءم والو�ضع البيئي.ولكن
الواقع العربي يعاين من م�شكالت بيئية عديدة ،نظراً لقلة الوعي البيئي و�ضعف اهتمام
الدول العربية يف جمال معاجلة ق�ضايا التلوث البيئي ،وهذا الواقع البيئي العربي يجب �أن
يعالج و�أن ينظر �إليه بعني الإ�صالح لأن ق�ضايا البيئة عندما تتفاقم تزيد كلفة الإ�صالح و
تتحمل الأجيال القادمة م�شكالت قد ي�صعب حلها �أو تالفيها.
ومن خالل اخلربة امليدانية� ،شعر الباحثان �أن اهتمام الطلبة يف الق�ضايا البيئية
ما زال متوا�ضعاً ،وبحاجة �إىل مزيد من العناية والرعاية والتثقيف ،و �إن تكاتف اجلهود
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وفق منظومة واحدة ي�ساعد على احلماية البيئية ،كما ي�ساعد على خلق الظروف املالئمة
ورفع وترية االهتمام بالبيئة لدى الطلبة� ،إذ �أكدت العديد من الدرا�سات (عبداحلليم2006 ،؛
املرزوقي� ، )2008 ،ضعف االلتزام بالقيم البيئية لدى الطلبة ،و�أكدت على �رضورة عدم
االعتماد على املناهج الدرا�سية فقط لتنمية القيم البيئية فح�سب بل ال بد من �أن يرافق
ذلك برامج �أخرى و�أن�شطة �صفية وال �صفية ،كما بينت نتائج كثري من الدرا�سات التحليلية
(رمال1991 ،؛ �أحمد1996 ،؛ �آل خليفة2004 ،؛ �سمارة واخل�ضي )2009 ،التي بحثت يف
القيم البيئية من منظور �إ�سالمى� ،أن القيم البيئية مركوزة يف طبيعة الإن�سان ،و�أن دور
الرتبية الإ�سالمية يف تنميتها يتم من خالل تنمية الأ�سا�س العقدي بطرق متنوعه تتنا�سب
مع نوع تلك القيم.
لذلك جاءت هذه الدرا�سة لتتناول مو�ضوع القيم البيئية من منظور �إ�سالمي ،والك�شف
عن درجة متثل طلبة املدار�س يف حمافظة اربد لها و�سبل تطويرها من وجهة نظر املعلمني،
وذلك من خالل االجابة عن ال�س�ؤال التايل:

ما درجة ممار�سة القيم البيئية من منظور ا�سالمي لدى طلبة املدار�س
يف حمافظة اربد من وجهة نظرهم؟
أهمية الدراسة:
تعاين الأر�ض يف هذا الوقت من كرثة الإف�ساد البيئي والتلوث الإ�شعاعي الذي يحيط
بها ،بالإ�ضافة �إىل ال�سلوكيات العبثية الالم�س�ؤولة التي مار�سها الإن�سان وما زال ميار�سها
على ظهر هذا الكوكب ،فكل ذلك من �ش�أنه الق�ضاء عليه ،لوال لطف اهلل وحكمته وعنايته.
وبالرغم من وجود جمعيات ومنظمات و�أجهزة عاملية مهمتها احلفاظ على البيئة،
ومع وجود العدد الهائل من اخلرباء واملهتمني مبو�ضوع البيئة ،ف�إن �شيئاً مل يتغري ،وك�أن
البيئة التي يتحدث عنها ه�ؤالء اخلرباء وتلك اجلمعيات تخ�ص كوكباً غري كوكبنا ،ذلك �أن
ن�سبة التلوث على م�ستوى العامل بازدياد ،وعمليات اال�ستنزاف والهدر والتبديد م�ستمرة،
كما �أن �إحراق الغابات وال�صيد اجلائر وعمليات الت�صحر والغازات املنبعثة من امل�صانع،
والنفايات الكيماوية والنووية ،ال زالت يف تزايد ،وكذلك م�شكالت طبقة الأوزون وارتفاع
حرارة الأر�ض ،وتلوث املحيطات ،وم�شكلة الطاقة�....إلخ
�إن ما جاءت به تلك اجلمعيات والأبحاث ،وما تو�صل �إليه اخلرباء من حلول يتفق
مع ما جاء به الإ�سالم قبل �أربعة ع�رش قرناً من �رضورة ا�ستخدام املوارد يف ما خلقت
له ،من حر�ص على الطهارة والنظافة وزيادة امل�ساحات اخل�رضاء ومكافحة الت�صحر
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وعدم الإ�رساف يف املاء والطعام والرفق بالرثوة احليوانية ،ذلك �أن املنهج الإ�سالمي يف
املحافظة على البيئة يت�ضمن قيم ومبادئ و�سيا�سات وقائية وعالجية تكفل ا�ستمرارية
وجود بيئة �صحية متوازنة.

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

حدود الدراسة وحمدداتها:
تتمثل حدود الدرا�سة فيما ي�أتي:
1 .1يتمثل جمتمع الدرا�سة بطلبة مرحلة التعليم الثانوي يف �إربد للعام الدرا�سي

 2012 /2011م.
�صممت من قبل الباحثني.
2 .2كما يتحدد تعميم النتائج ب�أداة الدرا�سة التي ّ
3 .3قي�ست �أربع قيم بيئية رئي�سة فقط ،وهي( :املحافظة ،واال�ستفادة ،و التكيف
واالعتقاد ،والقيم اجلمالية) .
4 .4احلدود املكانية وهي املدار�س الثانوية يف حمافظة اربد /الأردن.

املفاهيم اإلجرائية للدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
♦ ♦القيم البيئية من منظور �إ�سالمي :جمموعة الأحكام املعيارية املنبثقة من

الأ�صول الإ�سالمية والتي تكون مبثابة موجهات ل�سلوك الإن�سان جتاه البيئة ،ومتكنه من
حتقيق وظيفة اخلالفة يف الأر�ض.والقيم البيئية الإ�سالمية يف هذه الدرا�سة ُح�رصت يف
الأق�سام الآتية:
 قيم املحافظة :وتخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو املحافظة على مكونات البــيئة
وتتمثل يف �إجابة الطالب على الفقرات من (. )15 -1
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 قيم اال�ستفادة :هي تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو اال�ستغالل
اجليد ملكونات البيئة وتتمثل يف �إجابة الطالب على الفقرات من (. )30 -16
 قيم التكيف واالعتقاد :هي تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو
التكيف مع بيئتهم ،ونحو ت�صحيح معتقداتهم ال�سلبية جتاهها ،وتتمثل يف �إجابة الطالب
على الفقرات من (. )45 -31
 قيم جمالية :وهى تلك القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الإن�سان نحو التذوق
اجلمايل ملكونات البيئة ،وتتمثل يف �إجابة الطالب على الفقرات من (. )60 -46
♦ ♦درجة ممار�سة القيم البيئية :وتتمثل يف العالمة الكلية التي يح�صل عليها
امل�ستجيب على �أداة الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
�أجريت كثري من الدرا�سات حول القيم البيئية ب�شكل عام ،ولكن الدرا�سات التي تناولت
القيم البيئية من منظور ا�سالمي كانت قليلة ،ومن هذه الدرا�سات الدرا�سة التي قام بها
رمال ( ، )1991فقد �سعت �إىل الك�شف عن القيم البيئية يف الإ�سالم ،ودور الرتبية الإ�سالمية
يف تنميتها لدى الإن�سان امل�سلم من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :ما القيم البيئية يف
الإ�سالم؟ وما دور البيئة الإ�سالمية يف تنميتها لدى الإن�سان امل�سلم من �أجل تر�شيد �سلوكه
البيئي وحت�سني تفاعله مع بيئته؟ كما هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستخال�ص القيم الإ�سالمية التي
تنظم عالقة الإن�سان بالبيئة وتعمل على تهذيبها ،و�إبراز قيم الإ�سالم التي توجب حماية
البيئة و�صيانتها من التلوث واال�ستخدامات ال�سيئة ملواردها ،بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن دور
الرتبية الإ�سالمية يف تنمية القيم البيئية الإ�سالمية ،ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة
املنهج التحليلي الكيفي واملنهج الو�صفي واملنهج املقارن ،وتو�صلت �إىل �أن الت�صورات
املعا�رصة الأ�سا�سية للرتبية البيئية تتفق مع الت�صورات الإ�سالمية الأ�سا�سية للرتبية البيئية
يف كثري من التف�صيالت والفروع وتختلف معها يف الأ�صول والقواعد املنبثقة منها ،مما �أثر
على درجة تقبلها وتطبيقها لدى الأفراد واجلماعات ،كما �أن عالقة الإن�سان بالبيئة لي�ست
عالقة عداوة و�رصاع ،بل عالقة �صداقة وتعاي�ش ووفاق ،وترى الباحثة �أن القيم البيئية يف
الإ�سالم تكاد تنح�رص يف �أربعة �أق�سام رئي�سة هي :قيم املحافظة ،وقيم اال�ستفادة ،وقيم
التكيف واالعتقاد ،والقيم اجلمالية.كما تبني من نتائج هذه الدرا�سة �أن القيم البيئية مركزة
يف طبيعة الإن�سان و�أن دور الرتبية الإ�سالمية يف تنميتها يتم من خالل تنمية الأ�سا�س
العقدي ،والب�صرية البيئية ،عرب و�سائط ثقافية متعددة.
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وكذلك درا�سة الهندي ( )1998التي هدفت �إىل التعرف �إىل املفاهيم البيئية يف كتب
الرتبية الإ�سالمية باملرحلة الثانوية يف �سلطنة عمان ،ولتحقيق هذا الهدف� ،أعدت قائمة
حتليل ت�ضمنت عدداً من املفاهيم البيئية ،حلل يف �ضوئها كتاب الرتبية الإ�سالمية بال�صف
الأول الثانوي من �أجل معرفة املفاهيم البيئية املت�ضمنة ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن �أن ()158
فقرة من ( )980فقرة بالكتاب املقرر ورد فيها عدد من املفاهيم البيئية ب�شكل �ضمني
بن�سبة ( )%16.12و�أن هناك فرقا داالً �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة ( )0.02بني تكرارات
املفاهيم يف كل وحدة من وحدات الكتاب.
�أما درا�سة �آل خليفة ( )2004فقد هدفت �إىل البحث يف منهجية الرتبية البيئية يف
الإ�سالم كما و�ضحها القر�آن الكرمي ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،ال�ستنباط
مبادئ الرتبية البيئية يف الإ�سالم من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وتوظيفها تربويًا،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ما يعانيه املجتمع الإ�سالمي من م�شكالت بيئية يعود لعدم تطبيق
النظام البيئي الذي و�ضعته ال�رشيعة الإ�سالمية ،و�أن منهجية الرتبية البيئية الإ�سالمية مل
تهمل �أي عن�رص من عنا�رص البيئة ،فهي حتر�ص على توثيق العالقة بني الإن�سان والبيئة
الطبيعية ،و�أن منهجية الرتبية الإ�سالمية تدعو �إىل االعتدال ،وعدم الإ�رساف ،والتقومي،
والإ�صالح ،وعدم الإف�ساد.
ويف درا�سة حطاب ( ، )2004التي بحثت يف ا�ستخدام البيئة من منظور اقت�صادي
�إ�سالمي ،وتهدف �إىل بيان نظرة الإ�سالم �إىل ا�ستخدامات البيئة و�آثارها على الإن�سان واحلياة
والأر�ض ،ومن خالل ت�سليط ال�ضوء على حجم اخلطر والهدر واال�ستنزاف الذي تتعر�ض له
الكرة الأر�ضية ،وحجم اخلطر الذي يحيط بالب�رشية نتيجة الف�ساد واال�ستخدامات العبثية،
تبني �أن البيئة يف عامل اليوم تتعر�ض ملخاطر وتهديدات كبرية ب�سبب اال�ستخدامات
غري املن�ضبطة للإن�سان ،و�أن احلل الوحيد للإنقاذ ،يتمثل يف �إتباع املنهج الإ�سالمي
يف املحافظة على البيئة ،والذي ي�شمل مبادئ اقت�صادية �إ�سالمية زيادة على �سيا�سات
و�إجراءات وقائية وعالجية.
وهدفت درا�سة ال�رسياين (� )2006إىل البحث يف ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي،
وتناولت املو�ضوع من وجهتيه الأكادميية وال�رشعية ،وح�رصت الدرا�سة جممل الق�ضايا
البيئية حتت ثالثة م�سميات هي :امل�شكالت البيئية ،والرتبية البيئية ،والت�رشيعات البيئية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإ�سالم و�ضع الأ�س�س التي حتقق الأمن البيئي ،مبا يحويه من
�إن�سان وكائنات حية وغري حية ،من خالل املقا�صد التي فر�ضها اهلل تعاىل على املكلفني
من بني الب�رش ،وهي :عبادة اهلل ،وا�ستخالف اهلل للإن�سان يف الأر�ض ،وعمارة الأر�ض،
والبعد عن كل �إف�ساد و�إخالل يف البيئة.
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�أما فرج ( )2006فقد �أجرى درا�سة بعنوان( :ت�صور مقرتح لت�ضمني القيم البيئية يف
مناهج الرتبية الإ�سالمية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي و�أثره يف �إك�ساب التالميذ هذه القيم) ،
اعتمد فيها على املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث قام بو�صف وحتليل حمتوى كتب الرتبية
الإ�سالمية بال�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ملعرفة مدى ت�ضمن هذه
املحتويات للقيم البيئية التي مت التو�صل �إليها ،كما ا�ستخدم املنهج التجريبي لتجريب
�إحدى وحدات الت�صور املقرتح ملعرفة �أثرها يف تنمية القيم البيئة الالزمة لتالميذ تلك
املرحلة ،و�أظهرت النتائج وجود ق�صور يف حمتويات مناهج الرتبية الإ�سالمية باحللقة
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف ت�ضمنها للقيم البيئية الالزمة لتالميذ هذه احللقة
من التعليم ،لذا �أو�صى الباحث ب�رضورة �إعادة النظر يف حمتويات هذه املناهج من حيث
ت�ضمنها للقيم البيئية.
و�أجرت فازي ( )Vasi, 2008درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات املر�أة امل�سلمة
للقيم البيئية من منظور �إ�سالمي وم�ستوى ممار�ستها لها على امل�ستويني الفردي واجلماعي
يف �أمريكا.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )331امر�أة �أمريكية م�سلمة ترتاوح �أعمارهن بني
(� )62 -18سنة.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الن�ساء امل�سلمات الأ�صغر �سناً ،والأكرث تعليماً
ي�شاركن بفعالية يف جميع الن�شاطات البيئية ،و�أكدت النتائج �أن غالبية عينة الدرا�سة �أكدن
ب�أنهن يتقن �إىل توافر املال والوقت للم�شاركة مبختلف الأن�شطة البيئية.
و�أما �سمارة واخل�ضى ( )2009فقد قاما بدرا�سة هدفت �إىل البحث يف القيم البيئية من
منظور �إ�سالمي ،ومعرفة دالالت هذه القيم من خالل تتبع الأدلة يف القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج التحليلي الو�صفي ال�ستنباط �أهم الدالالت التي ترتبط
بالقيم البيئية من منظور الإ�سالم ،وركزا على اهتمام الإ�سالم بالبيئة من حيث داللة القر�آن
وال�سنة على قيم اال�ستفادة (التوازن واالعتدال)  ،وعلى قيم املحافظة على البيئة ،والقيم
اجلمالية يف البيئة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن القيم البيئية يف املجاالت الثالثة مركوزة
يف طبيعة الإن�سان ،و�أن الرتبية الإ�سالمية ت�سعى �إىل تنميتها لدى الإن�سان امل�سلم بطرائق
خمتلفة ،ح�سب نوع هذه القيم وطبيعتها.
ومبطالعة الدرا�سات ال�سابقة والتي تناولت القيم البيئية ب�شكل عام يالحظ ب�أنها
تناولت موا�ضيع خمتلفة تتعلق بالبيئة فبع�ضها اهتم ب�إدماج الرتبية البيئية ،وبع�ضها
الآخر اهتم ب�إدماج القيم البيئية يف مناهج التعليم ،كما ظهر التنوع يف تناول املرحلة
التعليمية ،من تعليم �أ�سا�سي ،و�إعدادي ،وثانوي ،وجامعي ،كما تنوعت املناهج التي
�ضمت القيم البيئية من جغرافيا وتربية �إ�سالمية ،بينما اتفقت يف معظمها يف منهجية
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البحث ،حيث ا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي با�ستثناء درا�سة كل من (Buethe and

 )Small wood 1986; Todt, 1996حيث ا�ستخدمت املقابالت ال�شخ�صية ،بينما ا�ستخدمت
اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة عند كل منZimmerman, 1996; Milfont & Duckett, 2003(.

تناولت بع�ض الدرا�سات م�ستوى الثقافة البيئية لدى املعلمني (Buethe and Small

 )wood 1986; Todt, 1996; Scott & Oltan, 1998ا�ستخدمت تلك الدرا�سات املنهج
التحليلي ،واملقابالت ال�شخ�صية ،وك�شفت عن تدين م�ستوى الثقافة البيئية عند املعلمني،
كما �أظهرت نتائجها وجود عالقة وثيقة بني القيم والثقافة وال�سلوك.و�أو�صت تلك الدرا�سات
ب�رضورة تثقيف املعلمني بيئياًُ ،وت�ضمني الرتبية البيئية يف املناهج املدر�سية ،وذلك حتى
يتمكن املعلم من توجيه طلبته وتثقيفهم بيئياًُ ،كما �أكدت على �أهمية تزويد الأفراد بالتعلم
البيئي منذ الطفولة عن طريق دعم خربات الطفولة املبكرة يف تطوير وتنمية الثقافة البيئية.
وجمموعة �أخرى تناولت بع�ض الربامج الرتبوية املقدمة للطلبة التي ميكن �أن ت�سهم
يف تطوير القيم البيئية لهم كدرا�سة املرزوقي ( )2008ودرا�سة عبداحلليم (� ، )2006إذ
بينت تلك الدرا�سات �ضعف االلتزام بالقيم البيئية لدى الطلبة ،و�أكدت على �رضورة عدم
االعتماد على املناهج الدرا�سية فقط لتنمية القيم البيئية ،بل ال بد من �أن يرتافق ذلك مع
برامج �أخرى و�أن�شطة �صفية وال �صفية.
وهناك درا�سات بحثت يف القيم البيئية من حيث ممار�ستها كدرا�سة فازى ()2008
وكيلي وبرين ( ، )2011و�أكدت كلتا الدرا�ستني وجود عالقة قوية بني املعرفة البيئية
واملمار�سة الفعالة للقيم والن�شاطات البيئية.
كما بحثت درا�سات �أخرى يف �أثر اجلن�س يف درجة ممار�سة القيم البيئية كدرا�سة
زيلزين و�آخرون ( )2000ودرا�سة القاعود واخلطايبة ( )2000ودرا�سة ميلفونت ودكيت
()Milfont & Duckett, 2003; Zelezny & Poh- Pheng & Aldrich,2000( )2003
و�أظهرت تلك الدرا�سات �أن الإناث �أظهرن اهتماماً للقيم البيئية �أكرث من الذكور ،بينما بينت
درا�سة القاعود واخلطايبة �أن م�ستوى املعلومات البيئية كان �أكرب عند الذكور.
وهناك درا�سات حتليلية للقيم البيئية املت�ضمنة يف املناهج الدرا�سية كدرا�سة الهندي
( ، )1998ودرا�سة ال�صوايف ( )2002ودرا�سة حممد ( ، )2005بينما و�ضع فرج ()2006
ت�صور مقرتح لت�ضمني القيم البيئية يف مناهج الرتبية الإ�سالمية ،و�أظهرت نتائجها وجود
ق�صور يف حمتوى مناهج الرتبية الإ�سالمية من حيث ت�ضمنها للقيم البيئية ،و�أو�صت تلك
الدرا�سات ب�رضورة �إعادة النظر يف حمتويات هذه املناهج.
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وتناولت بع�ض الدرا�سات ق�ضايا البيئة من منظور �إ�سالمي كدرا�سة ال�رسياين ()2006
 ،وبع�ضها اهتم باجلانب االقت�صادي الإ�سالمي ال�ستخدامات البيئة كدرا�سة حطاب ()2004
 ،كلتا الدرا�ستني ا�ستخدمتا املنهج الو�صفي التحليلي ،وتناولتا املو�ضوع من الناحية
العلمية وال�رشعية ،وتو�صلتا �إىل �أن احلل الوحيد لإنقاذ البيئة من املخاطر والتهديدات هو
اتباع املنهج اال�سالمي يف املحافظة على البيئة.
�أما درا�سات كل من رمال ( )1991و�أحمد ( )1996و �آل خليفة (� )2004سمارة
واخل�ضي ( ، )2009فقد بحثت يف القيم البيئية من منظور �إ�سالمي ودالالت تلك القيم يف
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،حيث ا�ستخدمت تلك الدرا�سات املنهج الو�صفي التحليلي،
وتو�صلت �إىل �أن القيم البيئية مركوزة يف طبيعة الإن�سان ،و�أن دور الرتبية الإ�سالمية يف
تنميتها يتم من خالل تنمية الأ�سا�س العقدي بطرق متنوعه تتنا�سب مع نوع تلك القيم.
والدرا�سة احلالية جاءت لدرا�سة القيم البيئية من منظور �إ�سالمي ،والك�شف عن درجة
متثل طلبة املدار�س لها يف الأردن ،و�سبل تطويرها من وجهة نظر املعلمني.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة املدار�س الثانوية يف مديرية تربية حمافظة
�إربد الأوىل ،وامل�سجلني للف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  ،2012 /2011والبالغ
عددهم ( )15972طالباً وطالبةً وفقاً لل�سجالت الر�سمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم،
منهم ( )7777طالباً ،و ( )8195طالبةً.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )622طالباً وطالبةً،
اختريوا بالطريقة الطبقية الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي ،منهم )302( :طالباً ،و
( )322طالبةً ،ومت اختيار ( )5مدار�س بالطريقة الع�شوائية من �أ�صل ( )53مدر�سة.
أداة الدراسة:
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة بنى الباحثان ا�ستبانة للك�شف عن درجة ممار�سة
القيم البيئية من قبل طلبة املدار�س الواردة يف الكتاب وال�سنة من وجهة نظر الطلبة ،وذلك
بعد االطالع على الآيات القر�آنية والأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال.وقد
اعتمدت على القيم البيئية التي ورد ذكرها من قبل عدد من الباحثني واملفكرين الإ�سالميني
امل�ستنبطة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة (رمال1991 ،؛ �أحمد1996 ،؛ �سمارة
و اخل�ضي. )2009 ،
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صدق االستبانة:

للت�أكد من دالالت �صدق اال�ستبانة اعتمد الباحثان ما ي�أتي:
♦

♦�أوالً� -صدق املحتوى

(: )Content Validity

لأغرا�ض التحقق من �صدق املحتوى عر�ضت الأداة يف �صورتها الأولية (امللحق �أ)
على جلنة من املحكّمني املتخ�ص�صني يف �أ�صول الرتبية ،والقيا�س والتقومي يف جامعة
الريموك (امللحق ج)  ،وطلب �إليهم �إبداء ر�أيهم يف فقرات اال�ستبانة من حيث مدى مالءمة
كل فقرة للمجال الذي �أُدرجت فيه ،و �سالمة ال�صياغة اللغوية ،و�أي مالحظات وتعديالت
يرونها منا�سبة.
واعتمد الباحثان ن�سبة ( )%65من �إجماع املحكّمني حلذف �أو �إ�ضافة �أي فقرة من
فقرات اال�ستبانة ،وبناءً على �آراء واقرتاحات جلنة املحكّمني ،اُ�س ُتبدلت بع�ض املفردات يف
بع�ض الفقرات ،كما �أعيدت �صياغة بع�ض الفقرات ودمج بع�ضها الآخر ،بالإ�ضافة �إىل حذف
بع�ضها.وبعد مراجعة تعديالت املحكمني (امللحق ب) ُ ،حذفت  17فقرة وع ِّدلت ال�صياغة
اللغوية لبع�ض الفقرات بحيث �أ�صبحت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )60فقرة
موزعة على �أربعة جماالت ولكل جمال ( )15فقرة كما ي�أتي:


جمال قيم املحافظة :وي�شمل الفقرات من (. )15 -1



جمال قيم اال�ستفادة :وي�شمل الفقرات من (. )30 -16



جمال قيم التكيف واالعتقاد :وي�شمل الفقرات (. )45 -31



جمال القيم اجلمالية :وي�شمل الفقرات من (. )60 -46

♦

♦ثانياً� -صدق البناء لأداة الدرا�سة:

للتحقق من �صدق البناء لال�ستبانة اُ�ستخرجت معامالت �صدق البناء من خالل تطبيق
اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالباً وطالبة ،حيث ُح�سبت معامالت
االرتباط بني الفقرة واملجال الذي تنتمي �إليه واملقيا�س الكلي ،وتراوحت جميع معامالت
االرتباط بني فقرات املقيا�س واملجال الذي تنتمي �إليه بني ( ، )0.67 -0.37وكذلك
تراوحت قيم معامالت االرتباط بني فقرات الأداة وبني الأداة ككل بني ()0.75 – 0.24
انظر امللحق (ب) .
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الصدق الداخلي:
لأغرا�ض التحقق من ال�صدق الداخلي لال�ستبانة وجماالتها فقد ُح�سبت معامالت
االرتباط بينها ،وكانت النتائج كما يف اجلدول (. )1
الجدول ()1
معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة واألداة ككل

معامالت االرتباط

قيم املحافظة قيم اال�ستفادة قيم التكيف واالعتقاد القيم اجلمالية املقيا�س الكلي

قيم املحافظة

1

قيم اال�ستفادة

0.641

1

قيم التكيف واالعتقاد

0.586

0.562

1

القيم اجلمالية

0.471

0.443

0.625

1

0.809

0.809

0.858

0.787

املقيا�س الكلي

1

يالحظ من اجلدول (� ، )1أن قيم معامالت االرتباط بني جماالت الأداة قد تراوحت
ما بني ( ، )0.64 _0.44كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بني �أداة الدرا�سة ككل وبني
جماالتها ما بني (. )0.85- 0.78
ثبات االستبانة:

لإيجاد دالالت ثبات اال�ستبانة اعتمد الباحثان الطريقتني الآتيتني:
♦ ♦ �أوالً -طريقة ثبات االختبار و�إعادة االختبار (: )Test- retest
طبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها ( )50طالباً
وطالبةً ،و�أعيد التطبيق على العينة نف�سها بفارق زمني مدته �أ�سبوعان ،وبلغ معامل الثبات
املح�سوب بني نتائج درجات التطبيقني ،با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون للأداة ككل
( ، )0.94فيما تراوح معامل الثبات للمجاالت بني ()0.91 - 0.72
♦

♦ثانياً -ا�ستخراج قيم معامالت ثبات االت�ساق الداخلي:

ا�ستخدم الباحثان معادلة كرونباخ �ألفا ،حيث بلغ معامل االت�ساق الداخلي للأداة
ككل ( ، )0.92وتراوح للمجاالت بني (. )0.78 _ 0.67واجلدول ( )2يو�ضح قيم معامالت
الثبات ،واالت�ساق الداخلي للمجاالت والأداة ككل.
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الجدول ()2
قيم معامالت الثبات لمجاالت مقياس قلق المستقبل والمقياس ككل

معامل ارتباط بري�سون (ثبات الإعادة)

كرونباخ �ألفا (االت�ساق الداخلي)

املجال
قيم املحافظة

0.78

0.75

اال�ستفادة

0.87

0.78

قيم التكيف واالعتقاد

0.91

0.77

القيم اجلمالية

0.72

0.67

0.94

0.92

الأداة ككل

ويالحظ من خالل قيم الثبات ملجاالت املقيا�س ،واملقيا�س ككل ،الواردة يف اجلدول
(� )2أن هذه القيم جيدة ،مما ي�شري �إىل �أن املقيا�س يتمتع مبعامالت ثبات ت�سمح با�ستخدامه
يف هذه الدرا�سة ،وقد اعترب الباحثان دالالت ال�صدق والثبات اخلا�صة بهذا املقيا�س كافيةً
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
تصحيح االستبانة
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )60فقرة ،موزعة على �أربعة جماالت،
مدرجة وفقاً لتدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وقد �أعطيت البدائل الدرجات الآتية :ممار�سة
بدرجة كبرية جداً ( 5درجات)  ،بدرجة كبرية ( 4درجات)  ،بدرجة متو�سطة ( 3درجات) ،
بدرجة قليلة ( )2درجتني ،بدرجة قليلة جداً ( )1درجة واحدة ،وبناءً على ذلك فقد تراوحت
الدرجة على كل فقرة بني درجة واحدة وخم�س درجات.

واعتمد الباحثان معيار احلكم على الدرجات كالآتي:




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

نتائج الدراسة:
◄◄للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة «ما درجة ممار�سة القيم البيئية لدى طلبة
املدار�س يف حمافظة �إربد «اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لإجابة �أفراد الدرا�سة على املجاالت وكانت النتائج كما يف اجلدول (: )3
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة
على درجة ممارستهم للقيم البيئية اإلسالمية

الرتبة

املجال

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

درجة املمار�سة

1

قيم اال�ستفادة

2.6728

0.78181

متو�سطة

2

قيم املحافظة

2.6506

0.66625

متو�سطة

3

قيم التكيف واالعتقاد

2.6117

0.81915

متو�سطة

4

القيم اجلمالية

2.2687

0.79565

�ضعيفة

الأداة ككل

2.5509

0.62513

متو�سطة

يبني اجلدول (� )3أن قيم اال�ستفادة هي الأكرث ممار�سة بني القيم البيئية من منظور
�إ�سالمي لدى عينة من اجلن�سني ،وجاءت قيم املحافظة يف املرتبة الثانية ،وتلتها قيم
التكيف و االعتقاد ،فيما كانت القيم اجلمالية هي الأقل انت�شاراً وممار�سة لدى عينة الدرا�سة،
حيث كانت درجة ممار�ستها �ضعيفة.وب�شكل عام ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )3أن
درجة ممار�سة القيم البيئية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة اربد كانت متو�سطة.
كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات كل جمال من املجاالت الأربعة الواردة يف اال�ستبانة ،حيث كانت على النحو
الآتي:
♦

♦�أوالً -جمال قيم اال�ستفادة

للك�شف عن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال قيم اال�ستفادة اُ�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال ،وكانت النتائج كما هو
مبني يف اجلدول (. )4
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على درجة ممارستهم لقيم االستفادة

رقم
الرتبة
الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

1

Q2

�أهتم برتبية احليوانات املنزلية

3.5

1.5

متو�سطة

2

Q1

�أ�شارك يف عملية العناية بالأ�شجار

3.5

1.2

متو�سطة
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د .أروى عبد املنعم الرفاعي
د .عبد احلكيم حجازي

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

3

Q9

�أ�شارك بحمالت التوعية للمحافظة على البيئة

3.4

1.3

متو�سطة

4

Q7

�أ�شارك يف توعية الطلبة لأهمية البيئة

3.3

1.2

متو�سطة

5

� Q10أ�شارك يف تنظيف م�سجد احلي

3.2

1.5

متو�سطة

6

Q8

�أعار�ض �أي م�رشوع له ت�أثري �سلبي على الأ�شجار

2.8

1.3

متو�سطة

7

Q6

�أ�شارك يف تنظيف املدر�سة ومرافقها

2.8

1.2

متو�سطة

8

�أ�شجع �إن�شاء املزيد من املحميات حلماية احليوانات الربية من
Q14
االنقرا�ض

2.5

1.4

متو�سطة

2.3

1.3

�ضعيفة

1.3

�ضعيفة
�ضعيفة

�أحر�ص على الرفق باحليوانات.

9

Q5

10

�أحر�ص على عدم قطع الأ�شجار املوجودة حول منزيل مهما
Q15
كانت الأ�سباب

2.3

11

 Q13التزم بتطبيق الإر�شادات ال�صحية ال�سليمة يف حياتي

2.1

1.1

12

� Q11أمتنع عن رمي املهمالت من نوافذ ال�سيارة

2.1

1.2

�ضعيفة

13

� Q12أحر�ص على �إزالة الأذى من الطريق

2.0

1.1

�ضعيفة

14

Q3

�أحر�ص على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند زيارتها

1.9

1.0

�ضعيفة

15

Q4

التزم ب�إلقاء النفايات املنزلية يف �أماكنها املخ�ص�صة

1.7

97.

�ضعيفة

يتبني من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة على
فقرات جمال قيم اال�ستفادة تراوحت بني ( ، )3.5 -1.7حيث جاءت الفقرة التي تن�ص
على�« :أهتم برتبية احليوانات املنزلية» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.5
 ،وبدرجة متو�سطة ،تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة التي تن�ص على�« :أ�شارك يف عملية
العناية بالأ�شجار» ،بينما جاءت الفقرتان «�أحر�ص على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند
زيارتها» مبتو�سط ح�سابي ( )1.9و« :التزم ب�إلقاء النفايات املنزلية يف �أماكنها املخ�ص�صة»
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )1.7باملرتبة الأخرية وبدرجة تقدير �ضعيفة.
♦

♦ثانياً -جمال قيم املحافظة:

للك�شف عن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال قيم املحافظة ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال ،وكانت النتائج كما هو
مبني يف اجلدول (. )5
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على درجة ممارستهم لقيم المحافظة

رقم
الرتبة
الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

1

� Q19أ�شارك يف حمالت توعية املواطنني حول االقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة

3.5

1.3

متو�سطة

2

 Q23ا�ستخدم الأ�سمدة الطبيعية عند ت�سميد الأ�شجار يف حديقة منزيل

3.0

1.4

متو�سطة

3

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

3.0

1.3

متو�سطة

4

 Q21ا�ستخدم وعاء لغ�سل اخل�رضاوات والفواكه بدال من غ�سلها حتت احلنفية

2.9

1.4

متو�سطة

5

 Q22ا�ستخدم املياه امل�ستعملة يف ري املزروعات ما �أمكن

2.9

1.3

متو�سطة

6

� Q20أحر�ص على ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ما �أمكن

2.9

1.3

متو�سطة

7

� Q26أقوم برتكيب قطع توفري املياه على احلنفيات يف املنزل

2.8

1.3

متو�سطة

8

� Q27أحر�ص على جتميع مياه الأمطار لال�ستفادة منها

2.7

1.5

متو�سطة

9

� Q30أبتعد عن ممار�سة الأمناط اال�ستهالكية امل�رسفة

2.7

1.2

متو�سطة

10

� Q28أ�ستخدم ملبات توفري الطاقة يف منزيل

2.5

1.3

متو�سطة

11

� Q24أ�شرتي اخل�رضاوات بكميات منا�سبة حلاجتي

2.2

1.2

�ضعيفة

12

� Q25أحر�ص على تناول الغذاء املفيد

2.2

1.2

�ضعيفة

13

� Q17أ�ستغل �ضوء ال�شم�س يف �إنارة منزيل

2.1

1.2

�ضعيفة

14

� Q16أجتنب هدر املياه

2.1

1.1

�ضعيفة

15

� Q18أغلق الكهربائيات بعد ا�ستخدامها

2.0

1.2

�ضعيفة

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة
على فقرات جمال قيم املحافظة تراوحت بني ( ، )3.5 -2.0حيث جاءت الفقرة التي تن�ص
على� « :أ�شارك يف حمالت توعية املواطنني حول االقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة» يف املرتبة
الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.5وبدرجة متو�سطة ،تلتها يف املرتبة الثانية« :ا�ستخدم
الأ�سمدة الطبيعية عند ت�سميد الأ�شجار يف حديقة منزيل» مبتو�سط ح�سابي ( ، )3وبدرجة
متو�سطة ،بينما جاءت الفقرتان�« :أ�ستغل �ضوء ال�شم�س يف �إنارة منزيل» و «�أجتنب هدر
املياه» مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.1و�« :أغلق الكهربائيات بعد ا�ستخدامها» ،مبتو�سط ح�سابي
( ، )2باملرتبة الأخرية وبدرجة تقدير �ضعيفة.
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♦

د .أروى عبد املنعم الرفاعي
د .عبد احلكيم حجازي

♦ثالثاً -جمال قيم التكيف واالعتقاد:

للك�شف عن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال قيم التكيف واالعتقاد
اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال ،وكانت
النتائج كما هو مبني يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة
على درجة ممارستهم لقيم التكيف واالعتقاد

رقم
الرتبة
الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

1

� Q38أ�شارك يف حمالت الت�شجري

3.3

1.4

متو�سطة

2

� Q41أ�شارك يف �إحياء املنا�سبات البيئية مثل يوم ال�شجرة

3.1

1.4

متو�سطة

3

�أ�شارك ب�إقامة املعار�ض �أو �إعداد �صحف احلائط �أو �إ�صدار جملة
Q40
تعنى ب�أمور البيئة

3.0

1.4

متو�سطة

4

� Q39أ�شارك يف �إقامة �أندية حلماية البيئة يف املدر�سة

3.0

1.5

متو�سطة

5

� Q31أ�شجع �إقامة م�صانع خا�صة لإعادة ت�صنيع املخلفات

2.5

1.4

متو�سطة

6

� Q34أ�ؤيد �إدخال برامج البيئة يف املناهج الرتبوية

2.5

1.4

متو�سطة

7

 Q43ا�ستخدم الرقية ال�رشعية لعالج الأمرا�ض

2.5

1.3

متو�سطة

8

� Q37أرف�ض التو�سع ال�صناعي �أو العمراين على ح�ساب الرقعة الزراعية

2.5

1.3

متو�سطة

9

� Q33أ�شجع �إخ�ضاع جميع امل�شاريع التنموية للمراقبة بيئياً

2.4

1.3

متو�سطة

10

� Q32أ�شجع الأبحاث العلمية التي تتعلق با�ستخدام الطاقة املتجددة

2.4

1.3

متو�سطة

11

�أف�ضل االعتماد على م�صادر الطاقة البديلة مثل الطاقة ال�شم�سية،
Q36
واملائية ،والرياح

2.4

1.3

متو�سطة

12

� Q44أ�شجع الأعمال اليدوية حلماية البيئة من الأخطار

2.3

1.2

�ضعيفة

13

� Q35أرف�ض التخل�ص من املخلفات ال�صناعية ب�إلقائها يف الأودية

2.3

1.3

�ضعيفة

2.2

1.2

�ضعيفة

2.2

1.2

�ضعيفة

14
15

ا�ستخدم الأدعية الوارد ذكرها يف الأحاديث ال�رشيفة لعالج بع�ض
Q45
الأمرا�ض
�أعتقد �أن اال�ستخدام غري الر�شيد للمبيدات الكيماوية املختلفة ي�ؤدى
Q42
�إىل �إ�رضار بالنظام البيئي

يتبني من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة على فقرات
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جمال التكيف واالعتقاد تراوحت بني ( ، )3.3 -2.2حيث جاءت الفقرة التي تن�ص على:
«�أ�شارك يف حمالت الت�شجري» ،يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي (� ،)3.3أما الفقرة�« :أ�شارك
يف �إحياء املنا�سبات البيئية مثل يوم ال�شجرة» فقد جاءت يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.1بدرجة متو�سطة.
�أما الفقرتان« :ا�ستخدم الأدعية الوارد ذكرها يف الأحاديث ال�رشيفة لعالج بع�ض
الأمرا�ض» و «�أعتقد �أن اال�ستخدام غري الر�شيد للمبيدات الكيماوية املختلفة ي�ؤدى �إىل
�إ�رضار بالنظام البيئي» ،فقد ح�صلتا على متو�سط ح�سابي ( )2.2وبدرجة �ضعيفة.
♦

♦ثانياً -جمال القيم اجلمالية:

للك�شف عن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال القيم اجلمالية اُ�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال ،وكانت النتائج كما هو
مبني يف اجلدول (. )7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على درجة ممارستهم للقيم الجمالية

رقم
الرتبة
الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

1

� Q60أتابع الربامج التي تتناول الق�ضايا البيئية لال�ستفادة منها

2.9

1.4

متو�سطة

2

� Q53أقوم ب�رشاء لوحات املناظر الطبيعية لتعليقها يف منزيل

2.6

1.4

متو�سطة

3

� Q57أتابع الربامج التلفزيونية املخت�صة بعامل احليوان

2.5

1.4

متو�سطة

4

� Q56أ�شارك يف زراعة الأ�شجار دائمة اخل�رضة �أمام منزيل

2.4

1.3

متو�سطة

5

� Q49أ�شارك بزراعة الزهور والأ�شجار

2.3

1.3

�ضعيفة

6

 Q55انزعج من قيام بع�ضهم بقطف الأزهار يف املتنزهات العامة

2.3

1.2

�ضعيفة

7

� Q58أحر�ص على م�شاهدة منظر الغروب

2.3

1.3

�ضعيفة

8

� Q54أقوم بتزيني منزيل بالنباتات الطبيعية

2.2

1.2

�ضعيفة

9

� Q46أحافظ على املظهر اجلمايل لل�شوارع والطرقات العامة

2.2

1.19

�ضعيفة

10

� Q51أراقب ال�سماء ليال مل�شاهدة النجوم وال�شهب

2.2

1.2

�ضعيفة

11

� Q59أ�ستمتع بر�ؤية مدينتي جميلة

2.1

1.3

�ضعيفة

12

 Q52ا�ستمتع بت�صوير الطبيعة

2.1

1.2

�ضعيفة

13

� Q47أ�شارك يف الرحالت املدر�سية للمناطق ال�سياحية الطبيعية

1.9

1.2

�ضعيفة
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رقم
الرتبة
الفقرة

د .أروى عبد املنعم الرفاعي
د .عبد احلكيم حجازي

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة

14

 Q48ا�ستمتع باجللو�س حتت الأ�شجار

1.8

1.1

�ضعيفة

15

� Q50أحر�ص على ا�ستن�شاق الهواء النقي

1.7

1.1

�ضعيفة

يتبني من اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات عينة الدرا�سة على فقرات
جمال القيم اجلمالية تراوحت بني ( ، )2.9 -1.7حيث جاءت الفقرة التي تن�ص على« :
�أتابع الربامج التي تتناول الق�ضايا البيئية لال�ستفادة منها « مبتو�سط ح�سابي (، )2.9
وبدرجة متو�سطة ،والفقرة� » :أقوم ب�رشاء لوحات املناظر الطبيعية لتعليقها يف منزيل»
مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.6وبدرجة متو�سطة� ،أما الفقرتان « :ا�ستمتع باجللو�س حتت
الأ�شجار» ،مبتو�سط ح�سابي ( ، )1.8والفقرة «�أحر�ص على ا�ستن�شاق الهواء النقي» ،مبتو�سط
ح�سابي ( ، )1.7وبدرجة ممار�سة �ضعيفة.

مناقشة النتائج:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لأداء الطلبة على املقيا�س ككل كان
( ، )2.55وهي درجة ممار�سة متو�سطة.وبينت النتائج �أن قيم اال�ستفادة هي الأكرث ممار�سة
بني القيم البيئية من منظور �إ�سالمي لدى عينة الدرا�سة من اجلن�سني ،وجاءت قيم املحافظة
يف املرتبة الثانية ،وتلتها قيم التكيف و االعتقاد ،فيما كانت القيم اجلمالية الأقل انت�شاراً
وممار�سة لدى عينة الدرا�سة ،حيث كانت درجة ممار�ستها �ضعيفة.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة وهي ح�صول عينة الدرا�سة على درجة ممار�سة متو�سطة
على القيم البيئية من منظور �إ�سالمي �إىل �ضعف الرتكيز على البيئة واالهتمام فيها داخل
املدر�سة وخارجها ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل �ضعف االهتمام الكايف من قبل الأ�رسة بتوعية
الأبناء و�إر�شادهم �إىل ممار�سة القيم البيئية وااللتزام بها داخل املنزل وخارجه.
بالإ�ضافة �إىل فقر املناهج املدر�سية بكل ما من �ش�أنه تعزيز ممار�سة القيم البيئية يف
نفو�س الطلبة ،فقد �أكدت ذلك العديد من الدرا�سات مثل :قا�سم ( ، )2001ال�صوايف ()2002
 ،حممد ( ، )2005عبد احلليم ( ، )2006التي اهتمت بالبحث يف ت�ضمني القيم يف املناهج
الدرا�سية ،وتو�صلت �إىل وجود �ضعف وا�ضح وملحوظ يف احتواء املناهج على القيم البيئية،
وافتقار بع�ضها بدرجة كبرية ،و�إن وردت يف بع�ض الكتب ف�إنها مل ترد �رصيحة ،و�أيدها
يف ذلك (من املق�صود بذلك)  ،بالرغم من �أن املناهج جاءت يف املرتبة الثانية بالن�سبة
لأهميتها كم�صدر للمعلومات البيئية بعد و�سائل الإعالم يف عدد من الدرا�سات �أجراها بلم
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( )Blum, 1987يف كل من �أمريكا وبريطانيا وا�سرتاليا وفل�سطني املحتلة.وتو�صل جوي�س
(� )Jaus,1984إىل وجود عالقة بني املجال املعريف واجتاهات الطالب نحو البيئة ،فكلما
زادت معارف الطالب ومعلوماتهم البيئية ،زادت قوة اجتاهاتهم البيئية ،وذلك ما �أكدته
كذلك درا�ستا كل من �شلبي ( )1990و املرا�شدة (� ، )1990إذ �أظهرت نتائج درا�ستيهما على
�أن ت�ضمني املناهج للقيم البيئية يجعل الطالب �أكرث ايجابية يف اجتاهاتهم نحو البيئة ،كما
�أن خلفيتهم املعرفية عن البيئة جتعلهم �أكرث وعياً و�أكرث حر�صاً على �صيانتها واملحافظة
عليها ،وقد اقرتحت �إحدى املعلمات� « :إدخال الرتبية البيئية الإ�سالمية يف الأن�شطة
املدر�سية وتعزيزها عن طريق املنهاج».
وقد تكون قلة الربامج التلفازية ،والإذاعية التي تخت�ص بالتوعية البيئية �سببا �آخر
ل�ضعف ممار�سة الطلبة للقيم البيئية ،حتى و�إن وجدت تلك الربامج ف�إنها قد تكون غري
هادفة ،ولي�ست موجهه لل�رشيحة الأهم وهم طلبة املدار�س؛ لذلك ركز املعلمون على �أهمية
اهتمام و�سائل الإعالم يف تنمية القيم واملمار�سات البيئية للطلبة حيث اقرتحوا« :التوعية
والتثقيف للكبار ،بكل ما يخ�ص القيم البيئية واملحافظة عليها ،مل�ساعدتهم على تربية
�أبنائهم الرتبية ال�صحيحة ،ويكون ذلك عن طريق امل�ؤ�س�سات الثقافية ،و�أجهزة الإعالم
املقروء وامل�سموع واملرئي ،وخطبة اجلمعة ،ودرو�س امل�ساجد ،واملحا�رضات الدينية
والتوعوية»�.إذ �أظهرت نتائج درا�سة بلم (� )Blum,1987أن امل�صدر الأول والأهم للمعلومات
البيئية هي و�سائل الإعالم يليها يف الأهمية املناهج املدر�سية.وميكن تدعيم نتائج
درا�سة  Blumبالنتيجة التي تو�صل لها كل من برذرز وفورترن (Brothers & Fortner,
 )1991من �أن الربامج الإخبارية يف التلفاز تزيد من م�ستوى املعلومات البيئية زيادة ذات
داللة �إح�صائية ،لذلك يعد التلفاز و�سيلة جيدة لتثقيف النا�س بيئياً�.إذ �أ�شارت العديد من
الدرا�سات مثل)Buethe & SmallWood (1986) Todt (1996) Scolt&Oultan (1998 :
�إىل حمدودية الثقافة البيئية لدى �رشيحة كبرية من املجتمع من �ضمنهم طلبة املدار�س،
وبينت �أن خلربات الطفولة البيئية دوراً مهماً يف فعالية ممار�ستها ،كما تو�صلت �إىل وجود
عالقة وثيقة بني (القيم والثقافة وال�سلوك)  ،وت�أثري تلك العالقة على املمار�سات البيئية
ال�صحيحة.كما �أن للوازع الديني دوراً بارزاً يف ممار�سة الطلبة للقيم البيئية ،وذلك الوازع
الديني ال يتكون لدى الأبناء من خالل توجيه واحد يف موقف معني ،بل من خالل ربط
جميع ممار�ساتهم البيئية بديننا احلنيف� ،إذ بينت درا�سة هنرت وتوين Toney&Hunter
)�(2005أن االهتمامات وال�سلوكيات البيئية من منظور ديني مل ترتبط بالتطبيق العملي
لغاية الآن.ويف هذا ال�صدد �أكدت العديد من الدرا�سات :ال�صانع ( ، )1989والهندي ()1998
 ،وال�سناين ( ، )2003وعبده والكايف ( ، )2005وفرج ( ، )2006و�سمارة واخل�ضي ()2009
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د .أروى عبد املنعم الرفاعي
د .عبد احلكيم حجازي

 ،على �أهمية ا�ستخدام املدخل الديني يف ت�أكيد القيم البيئية وتنميتها لدى املتعلمني
باعتباره �أحد املداخل املهمة يف هذا ال�ش�أن ،والذي ي�أتي من�سجما مع ما يراه علماء
االجتماع واحل�ضارة والرتبية� ،إذ ي�ؤكدون �أن ال�سبيل �إىل النجاة من الأزمة البيئية� ،إمنا
يكون بالعودة �إىل القيم الأخالقية ،والتم�سك بالدين مبا فيه من �إر�شادات �أخالقية حلماية
البيئة ،فالدين الإ�سالمي هو املدخل الناجع لدرا�سة الق�ضايا البيئية وتنمية القيم املرتبطة
بها من �أجل حماية البيئة� ،إذ بينت رمال ( )1991يف درا�ستها� ،أن الت�صورات املعا�رصة
تتفق مع الت�صورات الإ�سالمية يف التف�صيالت والفروع ،وتختلف معها يف الأ�صول والقواعد
التي تنبثق منها ،مما ي�ؤثر على درجة تقبلها وتطبيقها لدى الأفراد واجلماعات ،ومن هنا
كانت �أهمية الرتكيز على تنمية الأ�سا�س العقدي ودوره يف املمار�سات البيئية ال�سليمة.
وقد �أكد املعلمون على �أهمية“ :عقد ندوات وحما�رضات حول مو�ضوع القيم البيئية
وتو�ضيحها من منظور �إ�سالمي لرت�سيخ ممار�ستها يف نفو�س الطلبة”.وتتفق نتائج
الدرا�سات الآتية� :أحمد ( )1996و الهندي ( )1998و خليفة ( )2004مع الدرا�سة ال�سابقة
وتو�صي جميعها ب�رضورة توجه الرتبية البيئية يف الدول الإ�سالمية �إىل التعاليم الإ�سالمية
بكل �أهدافها وغاياتها ،وب�رضورة تطبيق النظام البيئي الذي و�ضعته ال�رشيعة الإ�سالمية،
لكن عملية غر�س القيم البيئية يف نفو�س الطلبة وحثهم على ممار�ستها ،عملية لي�ست ب�سيطة،
وتزداد تعقيداً و�صعوبة كلما زاد عمر الطالب� ،إذ �أكدت العديد من الدرا�سات ال�سعيد)1991( :
 ،وعياد ( Todt, (1996) ، ، )1995وال�رشبيني ( ، )1997وفرج ( ، )2006على افتقار تالميذ
مدار�س التعليم الأ�سا�سي للقيم البيئية ب�شكل عام ،و�أو�صت ب�رضورة االهتمام بالنا�شئة
وتربيتهم تربية بيئية ،وتعودهم ممار�سة ال�سلوكيات ال�صحيحة ،وتغر�س يف �أنف�سهم حب
البيئة واحلر�ص على املحافظة عليها.
كما بينت نتائج الدرا�سة ب�أن قيم اال�ستفادة التي تركز على توجيه �سلوك الأفراد نحو
اال�ستغالل اجليد ملكونات البيئة ،وتت�ضمن عدم الإ�رساف والتبذير والبعد عن الرتف ،مع
التوازن واالعتدال يف كل �شيء ،هي الأكرث ممار�سة بني القيم البيئية لدى عينة الدرا�سة،
حيث احتلت املرتبة الأوىل بني القيم البيئية ،وميكن �أن يف�رس ذلك ب�أن هناك تركيزاً على
قيم اال�ستفادة �أكرث من القيم البيئية الأخرى من جانب الأ�رسة واملدر�سة وامل�ؤ�س�سات الدينية
والإعالمية ،وكنتيجة طبيعية لفقر الأردن باملوارد الطبيعية� ،إذ غالباً ما يكون التوجيه
والإر�شاد من قبل جميع امل�ؤ�س�سات ال�سابقة الذكر ي�صب يف عدم الإ�رساف والتبذير ،والبعد
عن الرتف ،والتوازن واالعتدال ،وقد احتلت الفقرة التي تن�ص على�« :أهتم برتبية احليوانات
املنزلية» على املتو�سط احل�سابي الأعلى بني الفقرات الأخرى ،ويف هذا ال�صدد يكون للجانب
«ح َّد َث َنا ِ�إ ْ�س َماعِ يلُ  ،قَالَ َ :ح َّد َثنِي
الديني دور مهم يف تر�سيخ تلك القيمة ،ففي احلديث ال�رشيفَ :
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َمالِكٌ َ ،ع ْن َناف ٍِعَ ،ع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما� :أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�صلَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم
ار» قَالَ َ :فقَالَ َ :واللهَّ ُ
قَالَ ُ :
«ع ِّذ َبتِ ْام َر�أَ ٌة فيِ هِ َّرةٍ َح َب َ�س ْت َها َح َّتى َما َت ْت ُجوعًاَ ،ف َد َخل َْت فِي َها ال َّن َ
ا�ش
ني َح َب ْ�ستِي َهاَ ،و َال �أَ ْنتِ َ�أ ْر َ�س ْل ِت َهاَ ،ف�أَكَ ل َْت مِ ْن َخ َ�ش ِ
�أَ ْعل َُمَ « :ال �أَ ْنتِ �أَطْ َع ْم ِت َها َو َال َ�س َق ْي ِت َها حِ َ
�ض» �أخرجه البخاري (ج�3ص. )112
الأَ ْر ِ
�أما الفقرة التي تن�ص على� « :أ�شارك يف عملية العناية بالأ�شجار» فقد ح�صلت على
املرتبة الثانية ،وميكن �أن يف�رس ذلك �أن االهتمام بالأ�شجار له �أهمية دينية كبرية بالإ�ضافة
للأهمية االجتماعية والوطنية ،فقد تكون العناية بالأ�شجار من قبل الطلبة ناجتة عن وازع
ديني غر�سه الآباء يف نفو�س �أبنائهم منذ ال�صغر حتى حتول �إىل ممار�سة بيئية� ،إذ يقول
َ�ضلِ َ ،ق اَالَ :ث َنا َح َّما ُد
ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلمَ :ح َّد َثنِي �أَ ُبو ال َْولِيدِ ،وَمحُ َ َّم ُد ْب ُن ا ْلف ْ
ام ْب ُن َز ْيدٍَ ،ع ْن َ�أ َن ِ�س ْب ِن َمالْكٍ � :أَ َّن َر ُ�سولَ اللهَّ ِ َ�صلَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم قَالَ �ِ « :إ ْن
ْب ُن َ�سل ََمةََ ،ث َنا هِ َ�ش ُ
وم َح َّتى َي ْغ ِر َ�س َها َف ْل َي ْغ ِر ْ�س َها»�أخرجه
ا�س َتطَ َ
ال�س َ
اع �أَ ْن اَل َي ُق َ
َق َ
اع ُة وَفيِ َي ِد �أَ َحدِكُ ْم فَ�سِ ي َلةًَ ،ف ِ�إ ِن ْ
امتِ َّ
االمام �أحمد يف م�سنده (ج�3ص)191
ورمبا يكون املظهر اجلمايل �سببا �آخر لزيادة االعتناء بالأ�شجار ،م�صداقاً لقوله تعاىل:
َات َب ْه َجةٍ  ، )....كما �أن لهفة الطلبة لبع�ض املمار�سات غري املتاحة
(َ ...ف�أَ ْن َب ْت َنا ِب ِه َح َدائ َِق ذ َ
ب�سبب طبيعة ال�سكن يف املدينة ،كرتبية احليوانات واالعتناء بالأ�شجار� ،سبب �آخر وراء ذلك
ح�سب النتائج التي تو�صلت لها بع�ض الدرا�ساتAhalawat, Billa, Akasha, Shahbaz :
) ،(1994والعريقي (� )2002إذ بينت �أن م�ستوى ممار�سة القيم البيئية يف املناطق احل�رضية
�أعلى منه يف املناطق الريفية ،كما بينت النتائج اهتمام �أفراد عينة الدرا�سة بامل�شاركة يف
حمالت التوعية البيئية ،وحمالت تنظيف الأماكن العامة كامل�ساجد واملدار�س ،ورمبا يعود
ذلك �إىل ت�شجيع وزارة الرتبية والتعليم على التوا�صل بني املدر�سة والبيئة املحلية ب�إر�سال
الطلبة للم�شاركة بتنظيف الأماكن العامة ،والقيام بحمالت بيئية توعوية� ،إ�ضافة �إىل ذلك
ان َقال�َ :س ِم ْع ُت
(ع ْن َ�صال ِِح ْاب ِن �أَبِي َح َّ�س َ
ف�إن الإ�سالم يحث على امل�شاركة يف النظافة العامةَ :
مي ُيحِ ُّب ا ْلك ََر َم َج َوا ٌد
َ�سعِي َد ْب َن المْ َُ�س َّي ِب َيقُولُ �إِ َّن اللهَّ َ طَ ِّي ٌب ُيحِ ُّب الطَّ ِّي َب َنظِ ٌ
يف ُيحِ ُّب ال َّنظَ ا َف َة كَ ِر ٌ
ُيحِ ُّب الجْ ُو َد َف َنظِّ فُوا �أُ َرا ُه قَالَ �أَ ْف ِن َي َتك ُْم َوال َت َ�ش َّب ُهوا بِا ْل َي ُهودِ) مت تخريجه �سابقا.
وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن الفقرتني� « :أحر�ص على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند
زيارتها» و « التزم ب�إلقاء النفايات املنزلية يف �أماكنها املخ�ص�صة « هما الأقل ممار�سة
لدى عينة الدرا�سة ،ورمبا يعود ذلك �إىل �ضعف الإر�شاد الأ�رسي يف توجيه الطلبة �إىل
االهتمام بالنظافة داخل البيت �أوالً ومن ثم خارجه� ،أو �أن بع�ض الأ�رس قد توجه �أبناءها
�إىل املحافظة على النظافة فقط داخل البيت� ،أما خارج البيت فباعتقادهم �أن ذلك م�س�ؤولية
امل�ؤ�س�سات احلكومية واالجتماعية كالبلديات مثال �أو جمعيات املحافظة على البيئة،
261

درجة متثل طلبة املدارس في محافظة اربد للقيم البيئية من منظور إسالمي.

د .أروى عبد املنعم الرفاعي
د .عبد احلكيم حجازي

وميكن مالحظة ذلك بو�ضوح يف ال�شوارع والأماكن العامة.كما قد ترجع قلة ممار�سة القيمة
البيئية الواردة يف الفقرة« :التزم ب�إلقاء النفايات املنزلية يف �أماكنها املخ�ص�صة « �إىل عدم
تركيز الإعالم يف براجمه البيئية القليلة ،على نظافة الأماكن العامة من �أماكن ترفيهية،
وم�ساجد ،وم�ست�شفيات.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن القيم اجلمالية التي توجه �سلوك الإن�سان نحو التذوق
اجلمايل ملكونات البيئة هي الأقل ممار�سة بني القيم البيئية الإ�سالمية ،حيث كانت درجة
ممار�ستها �ضعيفة ،وميكن �إرجاء ذلك �إىل �أن عينة الدرا�سة هم من املراهقني الذين قد تكون
لهم اهتمامات �أخرى غري البيئة ،مثل ا�ستخدام االنرتنت ومتابعة الربامج التلفزيونية،
وممار�سة الألعاب الريا�ضية وغريها من االهتمامات البعيدة عن البيئة الطبيعية ،وهذا ما
�أكدته بع�ض الدرا�سات من �أن فئة ال�شباب يف الوقت احلا�رض مييلون �أكرث �إىل ق�ضاء �أوقات
طويلة يف م�شاهدة الربامج التلفازية ومتابعة االنرتنت؛ لذلك قد ال ميلكون الوقت الكايف
لق�ضائه يف �أن�شطة بيئية خارج البيت Nisiforou & Charalambides (2012) , Zaradic
. )(2006) Roberts, Foehr & Rideout (2005
كما بينت بع�ض الدرا�سات :ال�سعيد ( ، )1991اليحيوي ( ، )1998وجود �إهمال
وا�ضح يف تركيز املناهج على القيم البيئية اجلمالية مقارنة بقيم املحافظة وقيم التكيف
واالعتقاد وقيم اال�ستفادة.
ا�ضافة �إىل ذلك ف�إن غالبية �أفراد عينة الدرا�سة هم من �سكان املدينة ،وقد ال ميكنهم
ذلك من اال�ستمتاع بالبيئة الطبيعية وجمالها ،ب�سبب جو املدينة املزدحم ،وافتقاره للتنوع
احليوي من م�ساحات خ�رضاء وحيوانات ،وللوالدين هنا �أهمية كبرية يف �أداء دور القدوة
واملثال يف حياة �أبنائهم ،فقد يوجهون �أبناءهم نظرياً لال�ستمتاع بالبيئة والتذوق اجلمايل
ملكوناتها ،دون �أن ميار�سوا هم ذلك.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
1 .1ت�أكيد املعلمني على �أهمية الأن�شطة ال�صفية والال�صفية يف غر�س القيم البيئية،

واكت�ساب املهارات البيئية لدى الطلبة ،وقلة االعتماد على املنهاج الدرا�سي العادي،
ودجمهاالأن�شطة ال�صفية والال�صفية ب�صورة غري تقليدية �ضمن املناهج الدرا�سية ،وزيادة
االهتمام بها ،وربط املفاهيم البيئية الإ�سالمية باملواقف ال�سلوكية يف الكتب املدر�سية.
2 .2ت�شجيع الطلبة على اال�شرتاك يف حمالت التوعية البيئية على م�ستوى املدر�سة
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واملجتمع املحلي.
3 .3حث الطلبة على عدم تلويث الأماكن الرتفيهية عند زيارتها و�إلقاء النفايات
املنزلية يف �أماكنها املخ�ص�صة لها ،والقيام بحمالت نظافة للأماكن ال�سياحية والرتفيهية
يف �أماكن �سكن الطلبة.
4 .4اال�ستفادة من قائمة املفاهيم البيئية الواردة يف الدرا�سة ،بت�ضمينها يف املناهج
املدر�سية ،لتنمية االجتاهات الإيجابية نحو البيئة ،وتعزيز املمار�سات البيئية عند الطلبة.
�5 .5إجراء درا�سات تتناول القيم البيئية �ضمن جمال التكيف واالعتقاد يف القر�آن
الكرمي وال�سنة ال�رشيفة.
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