
732018  

35 

 

 

القيم البيئية املتضمنة يف حمتوى كتاب 
 العلوم للصف اخلامس األساسي يف األردن

 *فواز احمد عناجره

 

 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القيم البيئية املتضمنة في محتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن، امللخص _

 كأداة لدراسة تحليل  واستخدم املنهج الوصفي التحليلي في
ً
 خاصا

ً
هذه الدراسة، وقد قام الباحث بتحليل املحتوى باستخدام تصنيفا

( 24بلغ مجموع القيم التي تم استنباطها ) :وكانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي .املحتوى وتم التحقق من صدق وثبات التحليل

كما أظهرت  .( تكرارا371القيم في محتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن )أظهرت نتائج الدراسة أن مجموع تكرارات  .قيمة

بة الثانية، نتائج الدراسة أن مجال قيم ترشيد السلوك االستهالكي ملوارد البيئة جاء في املرتبة األولى، ومجال قيم املحافظة على البيئة في املرت

وأظهرت نتائج الدراسة أن القيم كانت غير متوازنة من  .ومجال قيم الجمال البيئي في املرتبة الرابعة ومجال القيم الصحية في املرتبة الثالثة،

 .حيث توزيعها على مجاالت القيم البيئية األربعة الرئيسة

 .: القيم البيئية، كتاب العلومالكلمات املفتاحية
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 األردن في األساس ي الخامس للصف العلوم كتاب محتوى  في املتضمنة البيئية القيم
 قدمة. امل1

يعكس الواقع الحالي وجود أزمة حقيقية في البيئة، والتي تعد في       

األساس أزمة قيم بيئية واملعيار األساس لتوازن بيئي ضروري لجميع 

الكائنات الحية والتي من ضمنها اإلنسان. واالهتمام بالقيم البيئية لدى 

ور البيئي النشء من أهم السبل التي قد تقلل من مقدار التلوث والتده

وتحقيق أهداف حماية البيئة، وبالتالي تؤدي إلى إيجاد عالقة سليمة بين 

 .التنمية والتقدم التكنولوجي واملحافظة على سالمة البيئة

وتهدف القيم البيئية إلى تنمية اتجاهات ومفاهيم وسلوكيات لدى      

حمايتها، االفراد بما ينعكس إيجابا على بيئتهم املباشرة، ويسهم في 

وصيانتها عن رغبة واقتناع، والبد من احداث التوازن بين الجانب النظري 

والجانب العملي بما يّفعل اكساب القيم البيئية للمتعلم والسلوكيات 

 .الناجمة عنها، فمعظم املشكالت البيئة تتبلور كمشكالت سلوك وقيم

إحداث تغييرات إن اثراء املناهج املدرسية بالقيم البيئية يسهم في      

ايجابية في اتجاهات وقيم املتعلمين نحو البيئة املحيطة بهم، وإحداث 

 ألن 
ً
التوازن في األنظمة البيئية، وبالتالي تحسين نوعية الحياة، ونظرا

 لتعليم التفاعل بين اإلنسان 
ً
 مناسبا

ً
مناهج العلوم يمكن أن تكون ميدانا

لقيم البيئية بحيث يستطيع والبيئة، فهذا يتطلب أن تركز على اكتساب ا

املتعلم أن يطبق ما تعلمه ملواجهة املشكالت البيئية، والحد من هدر 

املوارد البيئية والتقليل ما امكن من التلوث بجميع انواعه وأشكاله، 

وتحقيق نوع من التوازن البيئي، فاملشكالت البيئية ناتجة عن غياب كلي 

 .ة معاملة االنسان للبيئةأو جزئي للقيم البيئية املتعلقة بطريق

فمناهج العلوم وكتبها معنية بتنمية املعارف واملعلومات الالزمة      

للتعامل مع القيم البيئية بأنواعها املتعددة، وبضرورة تضمينها للقيم 

البيئية لتكون ذات مساس بحياة املتعلم اليومية، ومساعدة املتعلمين في 

االيجابية التي من شأنها أن تغير من اكتساب الخبرات وتنمية االتجاهات 

سلوكهم وتكسبهم قيم بيئية مرغوبة تساعدهم على العيش في مجتمع 

سليم، إذ يهدف تدريس العلوم إلى تنمية العالقة بين املتعلم وبيئته، مما 

 .يسهم فى تحسن عالقة اإلنسان بالبيئة

البد من ويواجه األردن تحديات بيئية ترجع إلى محدودية موارده، ف    

التركيز على القيم البيئية على مستوى االفراد كأسلوب لترشيد استهالك 

املوارد، وفي التعامل مع بيئته لتحقيق التنمية املستدامة، ويشكل مجال 

التعليم ركنا أساسيا من أركان طرائق حماية البيئة واملحافظة عليها، فهي 

ئية أحد أبرز املرتكزات مسؤولية تربوية بالدرجة األولى، وتعد القيم البي

 .لالرتقاء بمستوى وعي الطالب نحو البيئة

 مشكلة الدراسة. 2

من خالل عمل الباحث في التعليم العام الحظا وجود قصور في سلوكيات 

الطالب في املدارس في مجال معرفتهم بالقيم البيئية وكيفية املحافظة 

 .عليها

البيئية املتضمنة في محتوى وتتحدد مشكلة الدراسة في معرفة القيم 

كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن وذلك من خالل اإلجابة 

 :على األسئلة اآلتية

 

 أ. أسئلة الدراسة

ما القيم البيئية املتضمنة في محتوى كتاب العلوم للصف الخامس . 1

 األساس ي في األردن؟

 :وينبثق عن هذا السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية

قيم املحافظة على البيئة التي يتضمنها محتوى كتاب العلوم للصف  ما

 الخامس األساس ي في األردن؟

ما قيم ترشيد السلوك االستهالكي ملوارد البيئة التي يتضمنها محتوى كتاب 

 العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن؟

الخامس ما قيم الجمال البيئي التي يتضمنها محتوى كتاب العلوم للصف 

 األساس ي في األردن؟

ما القيم الصحية التي يتضمنها محتوى كتاب العلوم للصف الخامس 

 األساس ي في األردن؟

ما توزيع القيم البيئية على مجاالتها في محتوى كتاب العلوم للصف . 2

 الخامس األساس ي في األردن؟

 هدف الدراسةب. 

يتضمنها محتوى كتاب سعت الدراسة إلى التعرف على القيم البيئية التي 

العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن، ومعرفة توزيع القيم على 

 .مجاالتها

 أهميـة الـدراســةج. 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع نفسه وهو موضوع حيوي قد 

 .تؤدي نتائجه إلى املحافظة على البيئة وبالتالي إلى صحة االنسان وسعادته

الدراسة في مساعدة القائمين على تطوير كتب  كما قد تساهم هذه

ومناهج العلوم في تعريفهم بأهم القيم البيئية في محتوى كتاب العلوم 

 .للصف الخامس األساس ي في األردن

 ملحتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي 
ً
تقدم هذه الدراسة تحليال

رفة جوانب في األردن في ضوء القيم البيئية املعدة مما يساعد على مع

 .القوة والضعف في املحتوى 

من املمكن أن تفيد أداة الدراسة بعض الباحثين التربويين بموضوع القيم 

 .البيئية، في الكشف عنها

 التعريفات اإلجرائيةد. 

 القيم البيئية

وتعرف القيم البيئية اجرائيا بأنها مجموعة من املعايير واملبادئ،       

واألفكار، واالتجاهات، واملمارسات والسلوكيات التي يمتلكها الفرد 

لتوجيه سلوكهم وممارساتهم للمحافظة على البيئة، بما تحويه من 

 
ً
مواقف وخبرات فردية للممارسة السلوك الصحيح نحو البيئة، فضال

في املواضيع البيئية، وتم تقسيم القيم البيئية في هذه عن توظيفها 

الدراسة إلى ما يأتي: مجال قيم املحافظة على البيئة، ومجال قيم ترشيد 

السلوك االستهالكي ملوارد البيئة، ومجال قيم الجمال البيئي، ومجال 

 .القيم الصحية

 الكتاب املدرس ي



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 7, Issue 3, March 2018 

37 

 بأنه الوعاء املع
ً
رفي الذي تقرر وزارة التربية ويمكن تعريف الكتاب إجرائيا

والتعليم استعماله في مدارسها من قبل الطالب واملعلم؛ للتعليم وتحقيق 

 .أهداف املنهاج الدراس ي

كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي هو الذي قررت وزارة التربية 

والتعليم تدريسه في جميع مدارس اململكة األردنية الهاشمية بموجب قرار 

م اعتبارا من 26/3/2015تاريخ  33/2015والتعليم رقم  مجلس التربية

 .م2015/2016العام الدراس ي 

 حدود الدراسةه. 

الحد الزماني: توجه هذه الدراسة اهتمامها نحو تحليل محتوى كتاب 

 .م2017 /2016العلوم للصف الخامس األساس ي واملعتمد للعام الدراس ي 

 .الخامس في االردنالحد املكاني: كتاب العلوم املعتمد للصف 

 االطار النظري والدراسات السابقة

 االطار النظري  .3

 املبحث االول: القيم البيئية

يذكر األخصائيون في علم البيئة أننا نعيش حالة من التدهور البيئي،        

وتمثل في معظمها ظاهرة سلوكية تعكس املوقف السلوكي غير السوي 

في املشكالت البيئية يستنتج أنها ال تخرج  فاملتأمل [1] لإلنسان على البيئة

عن كونها أزمة قيم وسلوكيات ناتجة عن غياب القيم البيئية املتعلقة 

[. وظهرت العديد من املشكالت التي 2بطرق معاملة اإلنسان للبيئة ]

أصبحت تهدد مصير اإلنسان والبشرية جمعاء نتيجة للتطور التكنولوجي 

على األصعدة املختلفة والنشاطات البشرية  الهائل وتسارع عجلة التنمية

 ].3غير الواعية تجاه البيئة ]

وقد أشارت بعض الدراسات إلى انتشار أنماط سلوكية ضارة بالبيئة     

[ لذا ظهرت الحاجة إلى قيام املؤسسات التربوية بدورها 4] لدى الطلبة

البيئة اإليجابي من أجل إعداد اإلنسان البيئي القادر على فهم النظم 

 ].5الطبيعية التي هو جزء منها وكيفية استخدامها بمسؤولية ]

فاألزمات البيئية لم تنتج من استخدام التكنولوجيا فحسب، وإنما       

ناتجة من السلوك غير املتكيف لألفراد، لذا فإن املشكالت البيئية ال تقع 

راء على التكنولوجيا فقط، ولكن يتعدى ذلك إلى العوامل الكامنة و 

وتعاني الكثير من دول العالم من بعض املشاكل  [6] السلوك البشري 

البيئية والتي لن تنجح في التصدي لها والعمل على حلها إال بتأهيلها ألبنائها 

في هذا املجال، وذلك بتزويدهم باملعارف البيئية  –خاصة الطلبة منهم  –

مشكالت البيئة في  املتكاملة، وغرس االنفعاالت الوجدانية املالئمة تجاه

 ].7] أنفسهم، وتزويدهم بأساليب السلوك البيئي الحميد

أن التربية البيئية ليست مجرد وسيلة لتزويد الدارسين باملعلومات       

واملعارف واملفاهيم البيئية املجردة، بل هي عملية متسقة الخطوات يتم 

الالزمة التي من خاللها تكوين القيم واملهارات واالتجاهات واملدركات 

تمكنهم من تأدية الدور املطلوب للمحافظة على البيئة وصونها وترشيد 

 ].8استهالك مواردها ]

وتهدف التربية البيئية إلى أن يتكيف اإلنسان من أجل البيئة ويستمر       

في التكيف من أجله، وبذلك تسهم التربية البيئية في حماية النظام البيئي 

بالتربية البيئية من إحساس املجتمع الدولي بالحاجة  [. فيأتي االهتمام9]

إلى تعميق الفهم للعالقة القائمة بين اإلنسان والبيئة، وتنمية االتجاهات 

اإليجابية نحوها، واكتساب القيم التي تزيد من مشاعر االهتمام بها، 

وتزويد األفراد والجماعات باملهارات التي تمكنهم من التفاعل اإليجابي 

[10.[ 

إن التربية البيئية كغيرها من أنواع التربية األخرى ترتكز على ثالثة جوانب 

رئيسية: الجانب الوجداني ويشمل االتجاهات والقيم واألخالقيات 

فضوابط السلوك من  [11] البيئية، والجانب السلوكي، والجانب املعرفي

يتم إال  أجل املحافظة على البيئة، وتكوين االتجاهات والقيم واملبادئ ال

بحسن إعداد األفراد في هذا املجال وتربيتهم تربية سليمة داخل املدرسة 

 ].12] وخارجها

وقد يكون ملنهاج العلوم األثر االكبر في إظهار القيم البيئية والتي من       

شأنها التعامل اإليجابي مع املكونات املادية واملكونات غير املادية للبيئة. 

فعية الطلبة نحو املعرفة البيئية، واملشاركة في إظهار والعمل على إثارة دا

[ فاملحافظة على البيئة والتعاون مع 13] سلوكيات تحافظ على البيئة

 ].14] الطبيعة هما استجابتان تكتسبان بالتعلم

واحتواء املناهج على خبرات تربوية بيئية؛ يساعد على توسيع مدارك      

[. وإن القيم 15] ة التعامل مع البيئةالطلبة، ويزيد من معرفتهم بكيفي

البيئية لها دور مهم في املنهاج الدراس ي، إذ يمكن أن تسهم بفاعلية في 

 ].16التطور األخالقي والسلوكي عند الطالب كأفراد في املجتمع ]

واملادة العلمية في مجال البيئة ليست معارف وحدها، يـتزود اإلنسان       

عن عناصر البيئة ومشكالتها، بل هي مهارات  بمعلومات مختلفة وحـقائق

متنوعة واتجاهات وقيم متعددة نحو البيئة، يكتسبها اإلنسان؛ ليتعامل 

 ].17بصورة مثلى مع البيئة التي يقيم عليها أينما كان ]

وتأتي أهمية القيم البيئية بأنها محصلة مجموعة من االتجاهات       

رد من خالل تفاعله االجتماعي مع البيئية في إطار معين، يكتسبها الف

 [18] اآلخرين، وتعمل كموجهات لسلوكه، وتحديد استجاباته إزاء البيئة

فالقيم البيئية ما هي إال معتقدات األفراد ووجهات نظرهم ومشاعرهم 

نحو البيئة التي يعتزون بها ويختارونها بعد تفكير ومفاضلة بينها وبين 

ك القيم إذا تعرضت للهجوم، وهذه بدائل أخرى، ويتمسك األفراد بتل

 لسلوك هؤالء األفراد، فهي معايير لسلوكهم 
ً
 أو موجها

ً
القيم تعد محركا

 ].19] نحو البيئة

فالقيم البيئية ما هي إال املوقف الذي يتخذه الفرد تجاه بيئته من       

حيث استشعاره مشكالتها أو عدم استشعاره، ومن ثم استعداده 

ه املشكالت، وتطوير ظروف البيئة نحو األفضل، أو للمساهمة في حل هذ

عدم استعداده، وكذلك موقفه من استغالل املوارد الطبيعية في هذه 

البيئة استغالال راشدا أو جائرا وفق املعتقدات السائدة رفضا أو قبوال 

[ فهي مجموعة من أشكال املعارف واملعتقدات التي 17] إيجابا أو سلبا

دي إلى املحافظة على البيئة وممارسة السلوك البيئي يمتلكها الفرد، وتؤ 

وهي األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم  [20] الصحيح

التفضيل إزاء املواضيع البيئية، وذلك في ضوء تقييمه وتقديره لهذه 

املواضيع البيئية، وتتم هذه العملية من خالل التفاعل بين األفراد 

ثلي اإلطار الفكري الحضاري الذي يعيش فيه بمعارفه وخبراته وبين مم

 ].21واكتسب من خاللها هذه الخبرات واملعارف ]

لذلك هدفت التربية البيئية إلى نشر وتنمية القيم البيئية، فالقيم     

والتربية وجهان لعملة واحدة ال يمكن فصلهما فال قيم دون تربية 

 ].22] وقيمه والعكس، فاإلنسان يتخذ قراره استناًدا ملفاهيمه
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وتتمثل خصائص القيم البيئية بما يلي: إن للقيم البيئية ما يسمى       

باملوقف القيمي، بمعنى أن هناك دوافع كامنة وراء أحكام األفراد بشأن 

القضايا البيئية، وترتب القيم البيئية في تنظيم هرمي، ونسق قيمي وفيه 

أقلها أهمية فتوجد في قاعدة ترتب أشد القيم أولوية في قمة الهرم، أما 

[. وترتكز القيم البيئية على عدة أسس منها: فهم اإلنسان 23الهرم ]

االستخدام األمين للموارد البيئية لضمان الوفاء باحتياجات بقية 

الكائنات الحية، وأن يسعى اإلنسان لتحقيق التوافق الثنائي بينه وبين 

 ].22البيئة وصيانة مواردها ]

يم البيئية، أحد أبرز املرتكزات التي تستهدفها التربية البيئية لذا تعد الق

لالرتقاء بمستوى وعي الطالب نحو البيئة في صورتها الكلية واإلحساس 

بمشكالتها، وإدراك املسؤولية األخالقية لحمايتها من االنتهاك، وتكوين 

ي [. وينبغي أن تدرس القيم البيئية ف23االتجاهات نحو مختلف قضاياها ]

 في تحديد 
ً
 بارزا

ً
إطار االتساق القيمي ملحيطها االجتماعي والتي تؤدي دورا

 ].24] طبيعة عالقة اإلنسان بالبيئة

 املبحث الثاني: كتاب العلوم للصف الخامس االساس ي باألردن

الكتاب املدرس ي أداة تعليمية فاعلة تيسر على الدارسين عملية      

التربوية املوجهة لبناء اإلنسان التعلم، وتسهم في تحقيق األهداف 

املتكيف مع املستجدات، والذي يقوم بدور اجتماعي متميز، يسهم في بناء 

 ].25الوطن ويتفاعل مع اآلخرين ]

ويواكب النظام التربوي في األردن املستجدات التربوية، فقد ورد في 

توصيات املؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي: تم وضع املقترحات 

نفيذية إلتباع آليات جديدة في تطوير املناهج وإعداد الكتب املدرسية الت

 إلى خبرات عدد من الدول املتقدمة والنامية ]
ً
 ].26وتقويمها استنادا

ومن مشاريع تطوير التعليم في األردن والتركيز على املناهج التعليمية       

نبثق عنه ، وا2002تلك الصادرة عن منتدى التعليم في أردن املستقبل 

، 2003مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة، والذي بدأ في عام 

، ومن توصياته: مراجعة 2010وبدأت املرحلة الثانية من املشروع عام 

شاملة للمناهج بالتركيز على تكنولوجيا التعليم، والتربية املدنية، واللغة 

 ].27اإلنجليزية، والعلوم والرياضيات ]

املدرس ي أهمية كبيرة لدى وزارة التربية والتعليم األردنية لكونه وللكتاب 

من العوامل الرئيسية إلنجاح العملية التعليمية. وقد تضمنت األهداف 

العامة للتربية والتعليم في األردن ضرورة تكوين قيم واتجاهات إيجابية 

 ].28] لدى الطلبة

كما حددتها وزارة  وتتمثل النتاجات التعلمية املحورية ملبحث العلوم

 ]29التربية والتعليم األردنية بما يلي: ]

 .فهم الكون ومكوناته، مما يعزز ايمانه بالخالق •

 .اكتساب املفاهيم واملبادئ والنظريات األساسية في العلوم •

 .العمل بروح الفريق •

 .إدراك أن العلم هو نتيجة جهود تراكمية •

ل املشكالت ح تواستراتيجيااستخدام مهارات البحث العلمي  •

 .واالستقصاء

 .توظيف مهارات التفكير في القضايا املتعلقة بالعلوم •

 .استخدام مهارات االتصال •

 .تمثل القيم واالتجاهات العلمية •

إدراك العالقات املتبادلة بين الكائنات الحية والبيئة، والوعي  •

بالقضايا البيئية، والقدرة على االستخدام املستدام ملصادر 

 .البيئة

 .ر اتجاهات إيجابية نحو العلوم والتكنولوجياإظها •

 ( الدراسات السابقةب

[ دراسة بعنوان دراسة تحليلية للقيم البيئية املتضمنة في 6أجرى ]       

كتب العلوم باملرحلة االعدادية بمصر، وهدفت إلى تحليل القيم البيئية 

تائج املتضمنة في كتب العلوم باملرحلة اإلعدادية بمصر، واتضح من ن

تحليل كتاب الصف األول اإلعدادي أن املحور األساس ي للقضايا البيئية 

يدور حول اإلنسان في بيئته املحلية، وكان محور كتاب الصف الثاني، 

اإلنسان واملوارد الطبيعية، حيث جرى استعراض األنواع املختلفة لتلك 

لصف الثالث املوارد، وعالقة اإلنسان بها، ودرجة تفاعله معها، أما كتاب ا

اإلعدادي فتناول مواضيع بيئية غطت مفهوم النظام والكون، وأثر تزايد 

السكان في العالم، وأساليب تكيف اإلنسان مع الظروف غير املواتية 

 .للبيئة

توصل الباحثان إلى نتيجة عامة مفادها أن املواضيع البيئية املتضمنة     

عها ضرورية، وتسمح في كتب العلوم باملرحلة اإلعدادية بمصر جمي

لتالميذ هذه املرحلة العمرية تكوين اتجاهات إيجابية تصبح مع مرور 

 بيئية تنعكس في سلوكهم، وممارساتهم، 
ً
الوقت وتراكم املعلومات قيما

ومواقفهم من البيئة، فمثل هذه املواضيع البد أن يلم بها التالميذ 

 بالعالم من حولهم، وأعمق إد
ً
 لعمليات التأثير ليصبحوا أكثر ارتباطا

ً
راكا

 .والثائر بينهم وبين التغيرات البيئية من حولهم

[ فقد تناول في دراسته القيم البيئية املتضمنة في مقررات 30أما ]      

الجغرافيا باملرحلة اإلعدادية من التعليم العام بسلطنة عمان في جامعة 

ث بإعداد السلطان قابوس رسالة ماجستير غير منشورة، حيث قام الباح

قيمة بيئية موزعة على أربعة مجاالت  50قائمة بالقيم البيئية شملت 

رئيسة هي: قيم بيئية تتعلق باإلنسان، قيم بيئية تتعلق بالهواء، قيم بيئية 

تتعلق باملياه، قيم بيئية تتعلق باليابسة، وفى ضوء ذلك قام الباحث 

ام أسلوب تحليل بتحليل مقررات الجغرافيا باملرحلة اإلعدادية باستخد

املحتوى، واختار عينة عشوائية من محتوى املقررات الثالثة ما نسبته 

% من املحتوى. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: 15

افتقار مقررات الجغرافيا للصفين األول والثاني اإلعدادي للكثير من 

ة بالقيم البيئية التي القيم البيئية التي احتوتها قائمة الدراسة، وضع قائم

ينبغي أن تتضمنها مقررات الجغرافيا باملرحلة اإلعدادية، ضرورة اإلفادة 

من قائمة القيم البيئية عند تخطيط مقررات الجغرافيا للمرحلة 

اإلعدادية أو تأليفها أو إعادة تطويرها، والتأكيد على ضرورة عرض القيم 

والتكامل والتوازن بين البيئية بشكل منظم ومرتب يدل على الترابط 

 .املوضوعات

بعنوان القيم البيئية املتضمنة في كتب املواد االجتماعية  [31دراسة ]     

للحلقة األولى من التعليم االبتدائي في جامعة البحرين رسالة ماجستير 

غير منشورة، وهدفت إلى رصد القيم البيئية املتضمنة في كتب املواد 

األولى في مرحلة التعليم االبتدائي بمملكة البحرين، االجتماعية بالحلقة 
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وبعد تحليل كتب املواد االجتماعية الثالثة، توصلت الدراسة إلى عدة 

نتائج أهمها: وجود نوع من عدم االتزان في توزيع القيم البيئية في محتوى 

كتب املواد االجتماعية بالحلقة األولى في مرحلة التعليم االبتدائي، وإلى 

ب بعض القيم البيئية عن محتوى الكتب املحللة والتي تشكل قيًما غيا

 .بيئية مهمة في هذه املرحلة العمرية

[ دراسة بعنوان املفاهيم البيئية املتضمنة في كتب 32وأجرى ]       

الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن في جامعة مؤتة رسالة 

املفاهيم البيئية املتضمنة في  ماجستير غير منشورة، وهدفت إلى كشف

كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في األردن، ولتحقيق أهداف 

الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة باملفاهيم البيئية، وتوصلت الدراسة 

إلى عدة نتائج من أبرزها: قائمة باملفاهيم البيئية املقترح تضمينها في كتب 

أن مجموع تكرارات املفاهيم البيئية املتضمنة الجغرافيا عينة الدراسة، و 

( مفهوًما بيئًيا، وجاءت مفاهيم مكونات 2281في محتوى هذه الكتب بلغ )

%(، أما  31.17( وبنسبة )711النظام البيئي باملرتبة األولى بتكرار بلغ )

 .مفاهيم احترام وتقدير البيئة فلم يرد لها أي تكرار

 :كن استخالص ما يأتيومن خالل الدراسات السابقة يم

 .معظم الدراسات السابقة تناولت تحليل الكتب واملناهج املختلفة

استخدمت أغلب الدراسات أسلوب تحليل املحتوى، والنسب املئوية 

 .والتكرارات للمعالجة اإلحصائية لنتائج تحليل املحتوى 

بينت بعض الدراسات غياب او افتقار بعض القيم البيئية في الكتب 

 ].32[، ودراسة ]31[ ودراسة ]30ية، مثل دراسة ]املدرس

 .[ عدم وجود توازن في توزيع القيم في املحتوى 31أظهرت دراسة ]

تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء قائمة للقيم البيئية للدراسة 

 .الحالية، وأسلوب تحليل ومعالجة البيانات

ابقة من حيث استخدام واشتركت هذه الدراسة مع الدراسات الس        

اسلوب تحليل املحتوى واستخدام التكرارات والنسب املئوية للمعالجة 

االحصائية، وإن ما يميز هذه الدراسة هو إعداد قائمة للقيم البيئية 

ملحتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن، من حيث 

 .تحليل القيم البيئية وتوزيعها

 جراءات. الطريقة واال 4

 منهج الدراسةأ. 

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه يساعد على دراسة 

الظواهر، ووصف العالقات بينها وبين متعلقاتها مع إمكانية تحليل 

[. وتم في هذه الدراسة استخدام أسلوب تحليل 33البيانات وتفسيرها ]

 .املحتوى 

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

وعينة الدراسة من جميع مواضيع محتوى كتاب العلوم تكون مجتمع 

للصف الخامس األساس ي في األردن والذي يدرس باألردن للعام الدراس ي 

 .م2018/  2017

 أداة الدراسة

 .تم استخدام قائمة القيم البيئية كأداة في هذه الدراسة

تم إعداد هذه القائمة في صورتها األولية من خالل البحوث والدراسات  -

السابقة، والكتابات التربوية في ميدان املناهج والكتب املدرسية التي 

 .تناولت موضوع القيم البيئية

( قيمة موزعة على أربعة 30تكونت القائمة في صورتها األولية من ) -

 .مجاالت

ثم طلب من املحكمين إبداء الرأي في درجة أهميتها في الحقل الذي يحدد 

 .الحظات حول القائمة بصورة عامةدرجة األهمية، ثم إبداء امل

تم التأكد من صدق القائمة الظاهري بعرضها على عدد من املحكمين     

( محكما من أساتذة في تخصصات املناهج والتدريس وعلم 15عددهم )

النفس التربوي، ومن مشرفي ومعلمي مادة العلوم من أصحاب الخبرة 

إبداء مالحظاتهم حول القائمة والكفاءة التربوية، من أجل اإلطالع عليها و 

من حيث: شمولها على القيم البيئية الضرورية وإضافة القيم البيئية 

الالزمة للدراسة، وحذف القيم البيئية غير املناسبة، كما أشير إليهم بأن 

القيم البيئية التي تحظى بدرجة مناسبة، سوف تستخدم في تحليل كتاب 

ملعرفة مدى تضمينها لهذه القيم العلوم للصف الخامس األساس ي، وذلك 

البيئية، وقد تمت االستفادة من آراء املحكمين في إخراج القائمة في 

%( من 80صورتها النهائية، حيث تم اختيار العبارات التي اتفق عليها )

 .املحكمين

( قيمة 24وقد انتهت آراء املحكمين إلى ما يلي: اجمع املحكمون على أهمية )

ربعة مجاالت. وبعد إجراء التعديالت الالزمة تم إعادة بيئية موزعة على أ

عرض القائمة مرة ثانية على املحكمين، فأقروا صالحيتها، وبذلك تصبح 

 .القائمة صالحة للتطبيق

 أداة تحليل املحتوى 

استخدمت في هذه الدراسة أداة تحليل املحتوى التي اشتملت على قائمة 

 : يام بما يليالقيم البيئية، ولتحليل محتوى تم الق

 .بناء قائمة بالقيم البيئية

 .تحديد هدف التحليل وهو االستدالل على القيم البيئية في املحتوى 

تحديد عينة التحليل وهي املحتوى لكتاب العلوم للصف الخامس 

 .األساس ي

تحديد فئة التحليل )مجاالت القيم( وهي: مجال قيم املحافظة على 

السلوك االستهالكي ملوارد البيئة، ومجال قيم البيئة، ومجال قيم ترشيد 

 .الجمال البيئي، ومجال القيم الصحية

تحديد وحدة التحليل وقد اختيرت الفكرة الرئيسية التي تدور حولها فقرة 

 .أو عدة فقرات

تحديد وحدة التسجيل وهي الوحدة التي يظهر من خاللها القيمة البيئية 

 .املراد تحليل املحتوى في ضوئها

حديد ضوابط عملية التحليل، حيث تم التحليل في إطار املحتوى، ت

 .وشمل املحتوى كتاب علوم للصف الخامس األساس ي

تحديد خطوات عملية التحليل، تحديد الصفحات التي خصصت لعملية 

التحليل، وتقسيم كل صفحة إلى عدد من الفقرات بحيث تشمل كل فقرة 

من القيم البيئية، وحساب عدد فكرة واحدة، وتحديد األفكار التي تتض

 .القيم وتكرارها في كل فئة

تم التأكد من صدق عملية التحليل من خالل صدق أداة التحليل، وقد 

 .اعتمد في ذلك على تحكيم قائمة القيم البيئية

وللتأكد من ثبات التحليل تم تطبيق ثبات التحليل عبر األشخاص،       

 عند تحليلهم ويقصد به وصول املحكمين إلى 
ً
النتائج نفسها تقريبا

 [34] املحتوى، وذلك باتباعهم إجراءات التحليل والتصنيف نفسها
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وللحكم على ثبات عملية التحليل فقد قام الباحثان بتحليل املحتوى في 

ضوء أداة التحليل، ثم أعاد الباحثان التحليل بعد ثالثة أسابيع من 

تفاق بين التحليلين األول والثاني التحليل األول، ومن ثم حسبت نسبة اال

، وكانت نسبة االتفاق بين Coper 1979 باستخدام معادلة كوبر للثبات

 %( وهي نسبة اتفاق عالية مما 88نتائج التحليل في املرتين )

 .يدل على ثبات التحليل

وكذلك تم أخذ فصل من وحدة دراسية من املحتوى كعينة، حيث تم       

ل على ثالثة محللين ممن لديهم الخبرة في تحليل عرضها وأداة التحلي

املنهاج الدراس ي، وطلب منهم تحليل هذه العينة، وقام الباحثان بحساب 

 ملعادلة هولستي املحلليننسبة االتفاق بين 
ً
املشار إليها  (Holisti) وفقا

%( وهي نسبة مرتفعة مما 81) املحللين[، وقد بلغت نسبة االتفاق بين 34]

 .ثبات التحليل يدل على

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج

البيانات املتعلقة بالسؤال االول ومناقشتها: ما القيم البيئية املتضمنة في 

 محتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساس ي في األردن؟

بعد االنتهاء من بناء قائمة القيم البيئية، تم في ضوئها تحليل املحتوى، ثم 

املئوية لتكرارات القيمة الواحدة، ورتبتها في املجال،  حسبت النسب

 :وكشفت عملية التحليل عن النتائج املوضحة في الجداول اآلتية

 أوال : مجال قيم املحافظة على البيئة

 1 جدول 

 قيم مجال املحافظة على البيئة حسب التكرار والنسبة والرتبة

 الرتبة النسبة املئوية التكرار القيمة الرقم

 2 20.39 21 املحافظة على نقاوة الغالف الجوى. 1

 1 25.24 26 املحافظة على نظافة الثروة املائية. 2

 3 19.42 20 املحافظة على رعاية الثروات النباتية. 3

 4 18.45 19 املحافظة على رعاية الثروات الحيوانية. 4

 5 16.50 17 .املحافظة على استخدام الثروات املعدنية والالمعدنية 5

 100 103 املجموع الكلي

 املحافظة قيم بمجال الخاصة البيئية القيم( 1) الجدول  من يالحظ      

 الثروة نظافة على املحافظة: اآلتي النحو على مرتبة وهي البيئة، على

 من%( 25.24) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 26) املحتوى  في تكررت املائية

 املرتبة على حازت وقد الكتاب، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع

 في تكررت الجوي  الغالف نقاوة على املحافظة وقيمة املجال، هذا في األولى

 الكلي املجموع من%( 20.39) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 21) املحتوى 

 هذا في الثانية املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم

 املحتوى  في تكررت النباتية الثروات رعاية على املحافظة وقيمة املجال،

 البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 19.42) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 20)

 وقيمة املجال، هذا في الثالثة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي

 مرة،( 19) املحتوى  في تكررت الحيوانية الثروات رعاية على املحافظة

 التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 18.45) قدرها مئوية بنسبة

 وقيمة املجال، هذا في الرابعة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت

 مرة،( 17) تكررت والالمعدنية املعدنية الثروات استخدام على املحافظة

 التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 16.50) قدرها مئوية بنسبة

 .املجال هذا في الخامسة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت

 على املحافظة لقيم القصوى  األهمية إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو      

 البيئية باألضرار الطلبة توعية على رئيسية بدرجة تهتم والتي البيئة،

 العامة الصحة على وأثرها البيئة، تجاه الخاطئة السلوكيات عن الناجمة

 .بالبيئة املضرة السلوكيات لترك وتوجيههم البيئة، وسالمة

 البيئة ملوارد االستهالكي السلوك ترشيد قيم مجال: ثانيا

 2 جدول 

 والرتبة والنسبة التكرار  حسب البيئة ملوارد االستهالكي السلوك ترشيد مجال قيم

 الرتبة النسبة املئوية التكرار القيمة الرقم

 1 16.26 20 .طرق ترشيد استهالك املياه على التشجيع 1

 2 14.63 18 .تسميد املزروعات في الحيوانات، مخلفات استخدام ظاهرة تعزيز 2

 5 12.20 15 .املنزل  مغادرة عند الكهرباء مصابيح إطفاء على الحث 3

 8 8.13 10 الحث على استخدام مصابيح توفير الطاقة. 4

  تسخين في الشمسية الطاقة استخدام ظاهرة تعزيز 5
ً
 4 13.01 16 .الكهرباء من املياه بدال

 3 13.82 17 تدوير املواد. ظاهرة تعزيز 6

 7 10.57 13 عدم الصيد الجائر. 7

 6 11.38 14 عدم الرعي الجائر. 8

 100 123 املجموع الكلي

 ترشيد قيم بمجال الخاصة البيئية القيم( 2) الجدول  من يالحظ     

 التشجيع: اآلتي النحو على مرتبة وهي البيئة، ملوارد االستهالكي السلوك

 بنسبة مرة،( 20) املحتوى  في تكررت املياه استهالك ترشيد طرق  على

 في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 16.26) قدرها مئوية

 ظاهرة تعزيز وقيمة املجال، هذا في األولى املرتبة على حازت وقد الكتاب،

 املحتوى  في تكررت املزروعات تسميد في الحيوانات، مخلفات استخدام
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 البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 14.63) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 18)

 وقيمة املجال، هذا في الثانية املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي

 مئوية بنسبة مرة،( 17) املحتوى  في تكررت املواد تدوير ظاهرة تعزيز

 املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 13.82) قدرها

 استخدام ظاهرة تعزيز وقيمة املجال، هذا في الثالثة املرتبة في جاءت وقد

  املياه تسخين في الشمسية الطاقة
ً
 املحتوى  في تكررت الكهرباء من بدال

 البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 13.01) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 16)

 وقيمة املجال، هذا في الرابعة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي

 مرة،( 15) تكررت املنزل  مغادرة عند الكهرباء مصابيح إطفاء على الحث

 التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 12.20) قدرها مئوية بنسبة

 وقيمة املجال، هذا في الخامسة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت

 من%( 11.38) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 14) تكررت الجائر الرعي عدم

 املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع

 مرة،( 13) تكررت الجائر الصيد عدم وقيمة املجال، هذا في السادسة

 التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 10.57) قدرها مئوية بنسبة

 وقيمة املجال، هذا في السابعة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت

 بنسبة مرات،( 10) تكررت الطاقة توفير مصابيح استخدام على الحث

 في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 8.13) قدرها مئوية

 .املجال هذا في الثامنة املرتبة في جاءت وقد املحتوى،

 االستهالكي السلوك ترشيد بقيم اهتمام إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو      

 الطلبة وحث وتوجيه نصح على رئيسية بدرجة تعتمد والتي البيئة، ملوارد

 والجور  استنزافها وعدم البيئة موارد تجاه االيجابية السلوكيات إتباع على

 السلوكيات بخطورة وتوعيتهم اإليجابي، السلوك وتعزيز وتشجيع عليها

 .البيئة على السلبية

 البيئي الجمال قيم مجال: ثالثا

 والرتبة والنسبة التكرار  حسب البيئي الجمال مجال قيم 3 جدول 

 الرتبة النسبة املئوية التكرار القيمة الرقم

 3 20.37 11 .املنازل  مداخل أو الشوارع والساحات العامة في األشجار، زراعة ظاهرة تعزيز 1

 2 24.07 13 .األحياء السكنية جمال على للمحافظة الجماعية املشاركة قيم تنمية 2

 1 25.93 14 .العامة الساحات أو في الطرقات الضارة، النفايات تكدس بمخاطر التوعية 3

 4 14.81 8 .عليها الكتابة أو كالفتات إعالمية الجدران استخدام عدم على التشجيع 4

 5 9.26 5 .املدرسة في ساحات الشراب أو الطعام مخلفات إلقاء عدم إلى التوجيه 5

 6 5.56 3 .البحر شاطئ النافقة على الحيوانات أو النفايات إلقاء بخطورة التوعية 6

 100 54 املجموع الكلي

 الجمال قيم بمجال الخاصة البيئية القيم( 3) الجدول  من يالحظ       

 النفايات تكدس بمخاطر التوعية: اآلتي النحو على مرتبة وهي البيئي،

 مرة،( 14) املحتوى  في تكررت العامة الساحات أو الطرقات في الضارة،

 التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 25.93) قدرها مئوية بنسبة

 وقيمة املجال، هذا في األولى املرتبة على حازت وقد الكتاب، في وردت

 السكنية األحياء جمال على للمحافظة الجماعية املشاركة قيم تنمية

 املجموع من%( 24.07) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 13) املحتوى  في تكررت

 في الثانية املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي

 والساحات الشوارع في األشجار، زراعة ظاهرة تعزيز وقيمة املجال، هذا

 مئوية بنسبة مرة،( 11) املحتوى  في تكررت املنازل  مداخل أو العامة

 املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 20.37) قدرها

 عدم على التشجيع وقيمة املجال، هذا في الثالثة املرتبة في جاءت وقد

 املحتوى  في تكررت عليها الكتابة أو إعالمية كالفتات الجدران استخدام

 البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 14.81) قدرها مئوية بنسبة مرات،( 8)

 وقيمة املجال، هذا في الرابعة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي

 املدرسة ساحات في الشراب أو الطعام مخلفات إلقاء عدم إلى التوجيه

 للقيم الكلي املجموع من%( 9.26) قدرها مئوية بنسبة مرات،( 5) تكررت

 هذا في الخامسة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية

 على النافقة الحيوانات أو النفايات إلقاء بخطورة التوعية وقيمة املجال،

 املجموع من%( 5.56) قدرها مئوية بنسبة مرات،( 3) تكررت البحر شاطئ

 السادسة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي

 .املجال هذا في

 قيم وتعزيز وتنمية نشر بضرورة الوعي إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو      

 على الحفاظ في املشاركة ضرورة على وحثهم الطلبة، بين البيئي الجمال

 الضارة النفايات تكدس بمخاطر وتوعيتهم السكنية، األحياء جمال

 زراعة على وحثهم البحر، شاطئ أو الطرقات في النافقة والحيوانات

 .بمحتوياتها العبث وعدم والحدائق األشجار

 الصحية القيم مجال: رابعا

 

 والرتبة والنسبة التكرار  حسب الصحية القيم مجال قيم 4جدول 

 الرتبة النسبة املئوية التكرار القيمة الرقم

 1 27.47 25 والتعليمات الصحية في البيئة.االلتزام بالقواعد  1

 3 19.78 18 االهتمام بالنظافة الشخصية. 2

 2 21.98 20 الحفاظ على سالمة الجسم. 3

 4 18.68 17 إدراك أهمية الوقاية والعالج. 4

 5 12.09 11 إدراك أهمية الطعام املناسب والجيد. 5

 100 91 املجموع الكلي
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 الصحية، القيم بمجال الخاصة البيئية القيم( 4) الجدول  من يالحظ       

 في الصحية والتعليمات بالقواعد االلتزام: اآلتي النحو على مرتبة وهي

 من%( 27.47) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 25) املحتوى  في تكررت البيئة

 املرتبة على حازت وقد الكتاب، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع

 في تكررت الجسم سالمة على الحفاظ وقيمة املجال، هذا في األولى

 الكلي املجموع من%( 21.98) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 20) املحتوى 

 هذا في الثانية املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم

( 18) املحتوى  في تكررت الشخصية بالنظافة االهتمام وقيمة املجال،

 التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 19.78) قدرها مئوية بنسبة مرة،

 وقيمة املجال، هذا في الثالثة املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت

 مئوية بنسبة مرة،( 17) املحتوى  في تكررت والعالج الوقاية أهمية إدراك

 املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع من%( 18.68) قدرها

 الطعام أهمية إدراك وقيمة املجال، هذا في الرابعة املرتبة في جاءت وقد

 من%( 11.09) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 11) تكررت والجيد املناسب

 املرتبة في جاءت وقد املحتوى، في وردت التي البيئية للقيم الكلي املجموع

 .املجال هذا في الخامسة

 البيئة احترام وضرورة البيئية الصحة قيم ألهمية ذلك الباحث ويعزو        

 بشكل للبيئة أساء سافر اعتداء من له تتعرض ما ظل في عليها والحفاظ

 القيم معظم وان خاص، بشكل اإلنسان صحة على سلًبا وانعكس عام

 تم والتي العلوم، منهاج يحتويها أن ينبغي والتي الصحي املجال شملت

 صحي وعي ايجاد وبالتالي العلوم، منهاج وتأليف تخطيط عند عليها التركيز

 صحة على حفاظا االيجابية، الصحية والسلوكيات لالتجاهات وتنمية

 الصحية، السالمة قواعد التزام الجميع على يتوجب حيث الطلبة؛

 .املحتملة للمخاطر والتنبه

 على البيئية القيم توزيع ما: ومناقشتها الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 األردن؟ في األساس ي الخامس للصف العلوم كتاب محتوى  في مجاالتها

 للصف العلوم كتاب محتوى  بتحليل الباحث قام السؤال هذا عن لإلجابة

 املئوية ونسبته مجال كل تكرار مجموع واستخراج األساس ي، الخامس

 (.5) رقم الجدول  يوضحه كما ورتبته،

 5 جدول 

 املجاالت ورتب املئوية والنسب التكرارات حسب الدراسة مجاالت على القيم توزيع

 الرتبة النسبة املئوية التكرار املجال

 2 27.76 103 قيم املحافظة على البيئة

 1 33.15 123 البيئة ملوارد االستهالكي السلوك ترشيد قيم

 4 14.56 54 البيئي الجمال قيم

 3 24.53 91 القيم الصحية

 100 371 املجموع الكلي

 للصف العلوم كتاب بمحتوى  يتعلق فيما( 5) الجدول  من يالحظ      

 السلوك ترشيد قيم بمجال الخاصة القيم: يلي ما األساس ي الخامس

 مئوية بنسبة مرة،( 123) املحتوى  في وردت البيئة، ملوارد االستهالكي

 في جاءت وقد باملحتوى، وردت التي القيم مجموع من%( 33.15) قدرها

 هذه وتطبيق تمثل سهولة إلى ذلك في السبب يعزى  وقد األولى املرتبة

 مواضيع بإبراز تهتم التي الحديثة للتوجهات كذلك يعزى  وقد القيم،

 البيئة موارد استنزاف عدم على الطلبة وتوجيه والتوعية، النصح

 يمتلكها التي الطبيعة املوارد لشح طبيعة نتيجة وهذه عليها، واملحافظة

 .االسراف عدم نحو واإلرشاد التوجيه يكون  ما غالبا اذ األردن،

 في وردت البيئة على املحافظة قيم بمجال الخاصة للقيم وبالنسبة     

 القيم مجموع من%( 27.76) قدرها مئوية بنسبة مرات،( 103) املحتوى 

 االهتمام بسبب يعزى  وقد الثانية املرتبة في وجاءت باملحتوى  وردت التي

 السرور يبعث البيئة على الحفاظ وأن البيئة، على املحافظة بقيم

 السلوكيات تلك لترك والتوجيه التوعية تكون  لذلك النفس، في واالرتياح

 على للمحافظة تسمو التي االنسانية الطبيعة تحاكي والتي بالبيئة، املضرة

 .البيئة

( 91) املحتوى  في وردت الصحية القيم بمجال الخاصة للقيم وبالنسبة     

 وردت التي القيم مجموع من%( 24.53) قدرها مئوية بنسبة مرة،

 الجانب إلى ذلك في السبب يعزى  وقد الثالثة املرتبة في وجاءت باملحتوى 

 والجانب العلمية املادة بين تربط والتي العلوم مادة ملواضيع التطبيقي

 علم كتاب وهو الذي العلوم كتاب مع تتماش ى النتيجة وهذه التطبيقي،

 التعليم مرحلة في العلوم تدريس أهداف مع تماما تنسجم كما ومعرفة،

 .األساس ي

 املحتوى  في وردت البيئي الجمال قيم بمجال الخاصة للقيم وبالنسبة    

 وردت التي القيم مجموع من%( 14.56) قدرها مئوية بنسبة مرة،( 54)

 ضعف إلى تشير القليلة النسبة وهذه الرابعة، املرتبة في وجاءت باملحتوى 

 اذ البيئي، الجمال بقيم الخامس للصف العلوم كتاب محتوى  عناية

 حياة في بالغة أهمية من لها ملا البيئة القيم هذه أهمية على التأكيد ينبغي

 البيئي الجمال على املحافظة قيم وتعزيز وتنمية نشر وبضرورة الطلبة،

 .الجمالية البيئية القيم على املناهج في والتركيز

 على البيئية القيم توزيع في تفاوت هناك بأن باملالحظة الجدير ومن    

 العلوم كتاب محتوى  موضوعات لطبيعة يعود ربما الدراسة مجاالت

 يختاروا أن العلوم مناهج لواضعي ينبغي لذلك الخامس للصف

 في غرسها املراد البيئية القيم من العديد طياتها في تحمل موضوعات

 البيئية القيم تلك على وتربيتهم الطالب سلوك

 كل أن إليها، التوصل تم التي النتائج خالل من يالحظ عام وبشكل     

 بعضها عن اختلفت ولكن املحتوى، في تضمنت البيئية القيم مجاالت

 التركيز من أكثر ما مجال على والتركيز والعدد، النوع حيث من البعض

 ودراسة[ 30] دراسة مع النتيجة هذه تتفق وال األخرى، املجاالت على

 في البيئية القيم بعض افتقار او غياب بينت التي[ 32] ودراسة ،[31]

 .املدرسية الكتب
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 العلوم كتاب محتوى  في املتضمنة البيئية القيم أن القول  ويمكن     

 غير تبدو ولكنها ما، حد إلى وشاملة مناسبة، األساس ي الخامس للصف

 مع الدراسة هذه نتائج وتتفق املجاالت، على توزيعها حيث من متوازنة

 .املحتوى  في القيم توزيع في توازن  وجود بعدم[ 31] دراسة

 الدراسة خاتمة

 النتائج أهم( 1

 الدراسة نتائج وأظهرت قيمة،( 24) استنباطها تم التي القيم مجموع بلغ

 الخامس للصف العلوم كتاب محتوى  في القيم تكرارات مجموع أن

 حيث من متوازنة غير كانت القيم وأن تكرارا،( 371) األردن في األساس ي

 .الرئيسة األربعة البيئية القيم مجاالت على توزيعها

 التوصيات( 2

 لطلبة العلوم كتب وحدات تصميم عند البيئي الجمال قيم على التركيز

 .األساسية املرحلة

 على العلوم مناهج وتخطيط وتصميم بناء على القائمين وتنبيه العناية

 .املدرسية العلوم كتب محتوى  ضمن من البيئية القيم توازن 

 والطلبة للمعلمين مرجعا يكون  البيئية بالقيم خاص مرجع إعداد

 .املجال هذا في واملهتمين

 املقترحات( 3

 كتاب في املتضمنة البيئية للقيم الطلبة تمثل مدى حول  دراسات إجراء

 .األساس ي الخامس للصف العلوم

 االرض وعلوم والفيزياء االحياء كتب تضمين ملدى مماثلة دراسات إجراء

 .البيئية للقيم
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ABSTRACT_ This study aimed at exploring the environmental values included in Science textbook of 

the fifth basic grade in Jordan. The researcher have used the descriptive and analytical approach 

since it is consistent with the objectives of the study. The researchers analyzed the content of Science 

textbook by using a special categorization as a tool to analyze the content. The validity of the tool and 

reliability of the analysis were obtained. The results of the study showed that: The number of values 

deducted from the textbook reached (24). Total values were (371) values in Science textbook of the 

fifth basic grade. The results of the study showed the values rationalization of consumer behavior to 

environmental resources occupied the first position, the values of environmental conservation gained 

the second position, the health values occupied the third position, the environmental values of beauty 

was placed the forth position. The results of the study showed the values in Science textbook were not 

well-organized on environmental values areas. 

KEY WORDS: Environmental Values, Science Textbook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


