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Abstract 

The present study aimed to identify the degree to which the environmental values included in the 

islamic education book for the tenth grade in qatar. 

The study sample consisted of all the pages of the islamic education book, the researcher prepared 

the study tool (content analysis form) containing (34) environmental value which were divided 

into five main fields:(environmental values related to the field of human care, the field of water, 

the area of land care, the field of beauty care, and the field of air). 

 the results of study: the environmental values included in the book of islamic education for tenth 

grade of the field related to humans were high and by percentage (72.53%). The field related to 

water and air care was low and same percentage (3.53%) the area of land car was low and by 

(4.92%).the field of beauty care was low and by (15.49%). 

The study recommended increasing attention to the environmental values available at low levels, 

continuing to pay attention to the available environmental values at high levels. 

 

 امللخص 

يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة  املتضمنة البیئیة القیم توافر درجة إىل التعرف  احلالیة الدراسة هدفت

الدراسة  أداة الباحث وأعد   ،للصف العاشر اإلسالمیة كتاب الرتبیة صفحات مجیع  من الدراسة عینة وتكونت قطر،

 العنایة مبجال املرتبطة القیم البیئیة: (على مخسة جماالت رئیسة توزعت ( قیمة( 34على احتوت) حمتوى حتلیل )استمارة
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 العنایة مبجال املرتبطة  القیم ،  ابجلمال العنایة ابملاء ، القیم املرتبطة مبجال العنایة املرتبطة مبجال البیئیة  القیم  ، ابإلنسان 

 .واء(ابهل العنایة مبجال املرتبطة القیم ابألرض ،

 املرتبط للمجال العاشر اإلسالمیة للصف الرتبیة كتاب يف املتضمنة  البیئیة  القیم  توافر  درجة أن  إىل الدراسة وتوصلت

 كانت ومنخفضة ابملاء واهلواء بنسب متساویة ابلعنایة املرتبط وللمجال %(72.53) بنسبة مرتفعة بدرجة ابإلنسان 

 ابجلمال املرتبط ابلعنایة وللمجال (%4.92) وبنسبة منخفضة بدرجة ابألرض ابلعنایة املرتبط %(وللمجال3.53)

 أو متوسطة بدرجات املتوافرة ابلقیم البیئیة االهتمام بزایدة الدارسة وأوصت ( %15.49) وبنسبة منخفضة بدرجة

 . بدرجات مرتفعة املتوافرة البیئیة ابلقیم ابالهتمام  واالستمرار منخفضة

 الصف العاشر اإلسالمیة، الرتبیة  البیئیة، القیم :املفتاحية الكلمات

 

 املقدمة 

العالقة بني اإلنسان وبیئته عالقة قدمية، حددها هللا تعاىل يف حمكم آایته بقوله : " وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل إن  

حیث جاءت هذه اآلیة أتكیداً للمنزلة الرفیعة اليت أنعم هللا هبا على اإلنسان، جبعله خلیفة هللا يف   1يف األرض خلیفة" 

البیئة  واستغالل  والتخریب،  التبذیر  من  علیها  واحلفاظ  األمانة  هلذه  اإلنسان  مسؤولیة حتمل  تبدأ  هنا  ومن  األرض، 

بطریقة صحیحة ومنظمة ومنطقیة. التشریعاومكوانهتا   ، اإلسالم برسالة ختمت السماویة كلها،واليت تحیث جاء 

 املكانیة األطر مبختلف والعاملیة واجملتمعیة الفردیة املستوایت خمتلف حمیطه وعلى مع  الصحیح التفاعل إىل اإلنسان  بتوجه

   2الزمانیة البیئیة  أو
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ويف اآلونة األخرية ظهرت مشاكل بیئیة كثرية كمشكلة التصحر، واجنراف الرتبة، فجوة طبقة األوزون، وظاهرة االنقالب 

ودلیل ذلك قوله تعاىل:" ظهر   اإلسالمیةلتلك املوارد بشكل عبثي ال یتناسب والرتبیة    اإلنسان احلراري بسبب استخدام  

 3س لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون" الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أیدي النا

ومن هنا فإن للرتبیة بشكل عام وللرتبیة اإلسالمیة بشكل خاص النصیب األكرب يف زرع املبادئ والقیم األساسیة حلیاة 

 تتوازن فیها احلقوق والواجبات. 

ى البیئة والعنایة هبا ، ولیأيت يف جمال احملافظة عل من حبوث    وجاء هذا البحث لیكمل ما بدأت به الدراسات السابقة 

ابجلدید يف أنه یتناول حتلیل كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر املقرر يف دولة قطر؛ ملا هلذا املنهاج مـن أثـر فعـال يف 

املسلم بناء منظومة القیم الصحیحة؛ كون هذا املنهاج ینبغي أن یُبىن على منظومـة القـیم التـي جیـب أن یتمثلها اإلنسان  

لیكون أمنوذًجا فـي هـذا العـامل الـذي أصـبح االعتـداء فیـه علـى القـیم واملثـل واألخـالق مـن الصـفات البـارزة التـي أدت 

إلـى التلـوث الفكـري، ومسـت املنظومـة األخالقیـة ابألذى. وهذا یوضح االختالل واالختالف احلاصل يف األرض، ومل 

 4. اجلويـن اعتـداء اإلنسان بل لقد وصل االعتداء إىل الغالف  یسلم املـاء واهلـواء م

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

حتددت مشكلة الدراسة يف معرفة القیم البیئیة املتضمنة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر 

 وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال التايل: 

  حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة لصف العاشر يف دولة قطر؟ ما القیم البیئیة املتضمنة يف 
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 الدراسة أمهيةهدف و 

 دولة قطر، يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر حمتوى یتضمنها اليت البیئیة القیم على التعرف إىل الدراسة سعت

  .على جماالهتا القیم توزیع  ومعرفة

 البیئة على مهم جدا للبشریة والكون فهو یهتم ابحملافظة موضوع وهو  نفسه املوضوع أمهیة من الدراسة أمهیة تنبع حیث  

 على القائمني مساعدة يف الدراسة هذه تساهم قد  كما.وحتقیق التوازن البیئي وسعادته اإلنسان  صحة إىل وابلتايل

كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر  حمتوى يف البیئیة  القیم  أبهم  تعریفهم يف رتبیة اإلسالمیةال كتب ومناهج تطویر

 . دولة قطر يف

 التعريفات اإلجرائية 

البیئیة إجرائیا، أهنا جمموعه من االجتاهات واملعایري واألفكار السلوكاتالقيم البيئية اليت ميتلكها الفرد   : تعرف القیم 

لتوجیه سلوكهم وممارستهم للحفاظ على البیئة ومواردها. حیث تقسم القیم البیئیة يف هذه الدراسة إىل مخس جماالت 

، القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابملاء ، القیم البیئیة املرتبطة مبجال ابإلنسان وهي : جمال القیم البیئیة املرتبطة ابلعنایة  

 نایة ابجلمال ، القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابألرض و القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء.الع

یعرف الكتاب املدرسي أبنه وسیلة معرفیة ملیئة ابخلربات واملعلومات تقرره وزارة الرتبیة والتعلیم كمقرر الكتاب املدرسي:

 نهاج الدراسي. للتعلیم يف املدارس لتحقیق أهداف امل
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 اإلطار النظري

 البيئية  القيم :األول املبحث

یعیش اإلنسان يف الوقت احلايل يف حالة تدهور بیئي، متثل يف معظمها ظاهرة سلوكیة تعكس املواقف السلوكیة الغري 

البیئیة املتعلقة بطرق معاملة  البیئیة الناجتة عن غیاب القیم  سویة لنا على البیئة حیث ظهرت العدید من املشكالت 

 صري اإلنسان والبیئة.اإلنسان للبیئة حیث أصبحت هذه املشكالت هتدد م

 قیامل احلاجة ومن هنا دعت  5الطلبة  ابلبیئة لدى ضارة سلوكیة أمناط  انتشار إىل الدراسات بعض بینت نتائج  حیث

 منها جزء  هو اليت البیئة الطبیعیة النظم فهم على الشخص القادر إعداد أجل من بدورها اإلجیايب الرتبویة املؤسسات

حیث بدأت بعض الدول بتأهیل أبنائها الطلبة يف اجملال البیئي وتزویدهم أبسالیب    6مبنطق ووعياستخدامها   وكیفیة

مع البیئة فیه مصلحة للطرفني، حیث أن هذا  اإلنسان  السلوك احلمید وغرس االنفعاالت الوجدانیة املتالئمة ،إن تكیف

ابملعلومات  الدارسني لتزوید  وسیلة  جمرد لرتبیة البیئیة لكنها لیستالبیئي، وهذا هو هدف ا النظام محایة  التكییف یسهم يف

اليت  الالزمة واملدركات واالجتاهات واملهارات  القیم  تكوین خالهلا یتم من اخلطوات  متسقة عملیة  هي بل  اجملردة، البیئیة 

 االجتاهات وتكوین البیئة على احملافظة إن حیث   7مواردها  وترشید استهالك وصوهنا البیئة  على احملافظة من متكنهم

 . سلیمة تربیة وتربیتهم اجملال  هذا يف األفرادوهتیئة   إبعدادإال   یتم  واملبادئ والقیم

 املكوانت مع  اإلجیايب التعامل من شأهنا واليت  البیئیة  القیم إظهار يف األكرب األثر  الرتبیة اإلسالمیة ملنهاج یكون  وقد 

 إظهار سلوكیات يف واملشاركة البیئیة، املعرفة حنو الطلبة دافعیة إاثرة على والعمل  .للبیئة املادیة غري واملكوانت املادیة

 معرفتهم من ویزید  مدارك الطلبة، توسیع  على یساعد  بیئیة؛ تربویة خربات البیئة وأن دور ما حتویه املناهج من على حتافظ
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 يف التطور بفاعلیة تسهم  املناهج الدراسیة،حیث أهنا  يف مهم دور هلا القیم البیئیة أن . كما  8البیئة  مع  التعامل بكیفیة

 .اجملتمع  يف كأفراد الطالب عند  والسلوكي األخالقي

 استشعاره، عدم أو ملشكالهتا استشعاره من حیث بیئته  جتاه الفرد یتخذه الذي عبارة عن املوقف هيالبیئیة   القیمإن  

 وكذلك استعداده، أو عدم األفضل، حنو البیئة  ظروف وتطویر  املشكالت، هذه استعداده للمشاركة يف حل ث  ومن

 قبوال إجیااب أو رفضا السائدة املعتقدات وفق  جائرا  أو استغالال واعیاً  هذه البیئة يف الطبیعیة املوارد استغالل من موقفه

 وممارسة البیئة على احملافظة إىل تؤديو  الفرد، اليت ميتلكها واملعتقدات املعارف أشكال من جمموعة فهي 9سلبا أو

 فال فصلهما ميكن  ال فالقیم والرتبیة البیئیة،  القیم وتنمیة نشر  إىل البیئیة الرتبیة هدفت البیئي الصحیح لذلك  السلوك

 10وقیمه ملفاهیمه استناًدا قراره یتخذ  فاإلنسان  تربیة وال تربیة بدون قیم، دون  قیم

 املبحث الثاين : كتاب الرتبية اإلسالمية للصف العاشر 

املتعلمني  لبناء  املوجهة  الرتبویة  األهداف  التعلم وتسهم يف حتقیق  تسهل عملیة  فاعلة  تعلیمیة  أداة  املدرسي  الكتاب 

السعي، والتوصیف   سأساجرت سنة هللا تعاىل أن النهضة احلقیقیة تؤكد أن الوعي  11للتكییف مع مستجدات بیئتهم  

هنا فإن املستجدات الراهنة يف دولة قطر ويف ضوء   قبل التوظیف، وأن الفهم قبل التسخري، وأن العلم قبل العمل،ومن 

مع التحدایت   بفإهنا حتاول دمج الدین احلنیف كتاابً وسنة يف تربیة النشىء املسلم تربیة تتناس   2030رؤیتها لعام  

لم الغذاء الواقعة واملتوقعة،  ومن أجل ذلك مت تطویر منهاج الرتبیة اإلسالمیة لتتناسب مع متطلبات العصر، ویقدم للمتع

 الروحي والفكري والرتبوي الذي یشكل شخصیة املسلم املعاصر الواعي الذي هو أمانة يف أیدینا.
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 الدراسات السابقة

دراسة   الربجاءت  وأبو   املطورة اإلسالمیة الرتبیة كتب يف البیئیة الرتبیة مفاهیم تضمني مدى لتكشف12الراببعة 

ونتج  .ذاهتا للمرحلة اإلسالمیة الرتبیة كتب مجیع  من وعینته وتكون جمتمع الدراسة .األردن  يف الثالثة األوىل للصفوف

جاء  حیث مفهوم، ( 509 ) اإلسالمیة الرتبیة كتب يف املتضمنة البیئیة الرتبیة مفاهیم عن الدراسة أن جمموع تكرارات

 جاءت كما .مفهوًما ( 152 ) بتكرار الثاين الصف وتاله  مفهوم، ( 209 ) بتكرار األوىل ابملرتبة الثالث الصف

 جاءت بینما املتضمنة، املفاهیم من ( 34 %) سبة( بن172ر )بتكرا األول ابملركز البیئة محایة جمال الرتبیة يف مفاهیم

  مفهوما. ( 14 ) بتكرار .التضمني درجات أدىن البیئیة يف املشكالت

 األحیاء علم كتب حمتوى يف البیئیة األخالقیات تضمني مدى على التعرف هدفت إىل13املوسوي والشامي أما دراسة  

 حمتوى حتلیل مت   جماال 13 من املعیار تكون  حیث  البیئیةلألخالقیات   معیاراً  الباحثان  اعد  اإلعدادیة حیث للمرحلة

األحیاء  و  اإلعدادیة للمرحلة األحیاء علم كتب علم  حمتوى كتاب  اهتمام  قلة  الدراسة  عن  اإلعدادیة نتج  للمرحلة 

البیئیة إذ حققت ) الباحثان وفقاً آلراء 35.86( فقرة وبنسبة )52ابألخالقیات  اعتمدها  اليت  %( مقارنة ابلنسبة 

 . % (  40احملكمني )

 يف األساسي اخلامس للصف العلوم كتاب حمتوى يف املتضمنة  البیئیة القیم عن الكشف إىل  14عناجرة  دراسة وهدفت

 اليت القیم جمموع بلغ  : یلي ما الدراسة إلیها توصلت اليت النتائج  وكانت ،  التحلیلي الوصفي املنهج واستخدماألردن،  

 اخلامس للصف العلوم كتاب حمتوى يف القیم  تكرارات  جمموع أن  الدراسة نتائج أظهرت . قیمة   ( 24  )استنباطها مت 

 البیئة  ملوارد االستهالكي السلوك ترشید  قیم  جمال أن  الدراسة نتائجأظهرت   كما . تكرارا   371األردن  يف األساسي

 . األخرية املرتبة يف البیئي اجلمال قیم وجمال األوىل، املرتبة يف جاء
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الصبیحني  دراسة   كتب يف حمتوى ا ھتوافر الالزم والبیئیة االجتماعیة احلیاتیة  ابملهارات قائمة إعداد إىل 15هدفت 

 يف اضمینهت درجة عن الكشف ث  األردن،ومن يف األساسیة والسادس واخلامس الرابع  لصفوف االجتماعیة الدراسات

والبیئیة   االجتماعیة ابملهارات قائمة إىل الدراسة توصلت وقد ، الت حلیلي   الوصفي   جنهامل اتبع  وقد  الكتب، هذه حمتوى

 الكتب، تلك   حمتوى أداة لتحلیل القائمة اعتربت  إذ الدراسیة، املرحلة هلذه االجتماعیة الدراسات كتب حملتوى الالزمة

وجمال  فقرة، ( 15 ) االجتماعیة املهارات جمال :اآليت النحو فقرة، وعلى ( 27 )و جمالني من  الد راسة أداة وتكو نت

 .واملتدين املناسب بني ما األداة فقرات  توافر درجة يف تفاوت هناك أن  إىل النتائج وتشري  .فقرة ( 12 ) البیئیة املهارات  

والبیئة   األرض علوم ملادة اإللكرتوين الكتاب يف املتضمنة القیم عن الكشف إىل16دراسة شدیفات وعناجرة   هدفت

 األرض والبیئة علوم ملادة اإللكرتوين الكتاب حمتوى بتحلیل الباحثان  قام وقد  األردن، يف األساسي العاشر للصف

 ستة على موزعة قیمة ( 34 ) أمهیة  الدراسة نتائج  أظهرت احملتوى،حیث حتلیل  لدراسة كأداة خاصا تصنیفا ابستخدام

 األساسي يف العاشر للصف والبیئة األرض علوم ملادة اإللكرتوين الكتاب حمتوى يف القیم تكرارات جمموع إن  جماالت.و

 .األخرية املرتبة يف الدینیة القیم وجمال البیئیة يف املرتبة األوىل ،تكراراً حیث جاءت القیم  (190) األردن 

دراسة للكشف عن املعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة ودرجه تضمني كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة   17وأجرى أبو غلیون  

األساسیة العلیا يف األردن للمعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة، حیث تكونت عینة الدراسة من كتب الرتبیة اإلسالمیة للمرحلة 

( معیاراً معاصراً للرتبیة البیئیة،  27( حماور تضمنت )9تملت على )األساسیة العلیا وطور الباحث أداة قیاس وحتلیل اش

ونتج عن الدراسة تدين توافر املعایري املعاصرة للرتبیة البیئیة يف تلك الكتب، من انحیة أخرى توافر احملور السابع)األخالق 

التعاون، والتشریعات واملراقبة( ومعایريها   والقیم والسلوك( ومعایريه بدرجة مرتفعة، فیما توفرت احملاور اآلتیة: ) املوارد،

 ومجیع معایريها توافرت بنسب متدنیة.  بدرجه متوسطة، أما بقیة احملاور



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 

 

 

292 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 للمرحلة الرتبیة اإلسالمی ة كتب يف تضمینها ومدى الصحیة، الرتبیة  مفاهیم على التعرف 18القرعان  دراسة وهدفت

 األصلي من اجملتمع  الدراسة عینة وتكونت التحلیلي، الوصف اجاملنه الباحثة استخدمت وقد  األردن، يف األساسیة

 إىل النتائج أشارت ، وقد )والتاسع،العاشر والثامن، ، األساسیة )األول للصفوف اإلسالمیة الرتبیة كتب وهي نفسه،

املرتبة   الصحیة املفاهیم توافر حیث من األساسي العاشر للصف اإلسالمی ة الرتبیة كتب :هي األوىل املرتبة أن  ويف 

 جمال الصحة شیوعا اجملاالت أكثر أن  أیضا النتائج وأظهرت .األساسي األول للصف الرتبیة اإلسالمی ة  كتب األخرية

 النفسیة. الصحة جمال ث  اجلسمیة،

 .السعودیة يف الثانویةابملرحلة   اإلسالمی ة الرتبیة كتب يف الصحیة املفاهیم معرفة إىل هدفت بدارسة 19اسلیم  قام كما

 (%29.2) بنسبة هلا  كعینة ممثلة الثانوي  األول الصف كتب من  العینة وتكونت احملتوى، حتلیل أسلوب واستخدم

 تتصل املفاهیم معظم هذه وأن  ،  %(65.10بلغت ) وبنسبة  الصحیة املفاهیم على الكتب اشتمال النتائج وبینت

 .الصحیة ابجلوانب

للمفاهیم  األردن  يف الثانویة للمرحلة اإلسالمیة الرتبیة  كتب  تضمني مدى معرفة إىل هدفت بدراسة 20 القضاة وقام

 والعلوم اإلسالمیة الرتبیة الدراسة من كتب عینة أتلفت للدراسة كأداة احملتوى حتلیل أداة الباحث البیئیة،حیث استخدم

 مقبولة، تبدو والعلوم اإلسالمیة اإلسالمیة الثقافة كتايب يف  الواردة املفاهیم نسبة  أن  الدراسة نتائج أظهرت .اإلسالمیة

 يف %( أما27.8بلغت ) اإلسالمیة الثقافة كتاب يف الواردة البیئیة املفاهیم وأن  .( 22.3 %) نسبتها بلغت حیث

جمال  بینما األول، املركز احملللة الكتب يف البیئة جمال واحتل ( 13.4 %) وبلغت قلیلة فكانت اإلسالمیة العلوم كتاب

 األخري. املركز البیئیة املشكالت
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مبملكة للمرحلة االبتدائیة  هدفت إىل الكشف عن مفاهیم الرتبیة البیئیة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة    21أما دراسة السخي 

للمرحلة االبتدائیة وعددها ستة كتب،مت تطبیق املنهج البحرین، وتكون جمتمع الدراسة من مجیع كتب الرتبیة اإلسالمیة 

قائمة مبفاهیم الرتبیة البیئیة املقرتح تضمینها يف كتب الرتبیة اإلسالمیة . ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة  التحلیلي

%( ومعظمها 20.34( فقرة، وبنسبة )445بلف جمموع الفقرات اليت وردت فیها املفاهیم البیئیة )للمرحلة االبتدائیة و 

تتصل مبجال األخالقیات البیئیة، ومعظم مفاهیم الرتبیة البیئیة املتضمنة يف الكتب وردت يف حمتوى الفقرات وعددها 

البیئیة كتب الصف الرابع االبتدائي %( وكان أكثر الكتب تضمیناً ملفاهیم ا81.8( مفهوماً، وبنسبة )364) لرتبیة 

 واقلها كتاب الصف األول البتدائي . 

 األساسی ني والث اين األو ل للص فني   منهاج العلوم حمتوى يف احلیاتیة املهارات حتلیل هدفت إىل بدراسة lulu  22وقامت

، ولتحقیق  الوصفي   املنهج استخدام مت  فلسطني، يف  الواجب احلیاتی ة ابملهارات قائمة  بناء مت   الدراسة أهداف الت حلیلي 

الباحثة  طب قت وقد  ، احلیاتی ة للمهارات أساسی ة جماالت مخسة القائمة تضم نت الكتابني، حیث حمتوى يف تضمینها

 العلمی ة املهارات على والث اين انصب األو ل الص ف   مقر ر حمتوى  تركیز أن  الدراسة نتائج وأظهرت احملتوى، حتلیل أداة

 .مناسبة بصورة فلم یتم تناوهلا والبیئی ة  والوقائی ة  الغذائی ة املهارات وأما والص ح ی ة، والیدوی ة

 : أييت ما استخالص ميكن  السابقة الدراسات خالل ومن 

املئویة   والنسب احملتوى، حتلیل أسلوب واستخدمت. املختلفة واملناهج الكتب حتلیل تناولت السابقة الدراسات معظم

 يف البیئیة القیم بعض افتقار أو  غیاب الدراسات بعض احملتوى و بینت حتلیل لنتائج  اإلحصائیة للمعاجلة والتكرارات 

قلة   25، ودراسة املوسوي والشامي 24السخي   ، واملهتدي، واهلیربي ، ودراسة23الكتب املدرسیة، مثل دراسة الصبیحني 
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مل یتم تضمني املهارات البیئیة بصورة   lulu27يف دراسته بینما دراسة    26االهتمام ابألخالقیات البیئیة وأیده أبو الرب 

 مناسبة.

حماور بنسبة متوسطة، وبقیة   3فقد توافرت مفاهیم الرتبیة البیئیة يف حمور واحد بنسبة مرتفعة و 28ويف دراسة أبو غلیون

يف 30بتوافر القیم الیئیة يف املنهاج احمللل بدرجة أوىل وكذلك عناجرة    29احملاور بنسبة متدنیة، وأیده شدیفات وعنجرة 

القضاء  دراسة  البیئیة يف  القیم  توافر  العلوم   31دراسته،بینما كان  وقلیل يف كتاب  اإلسالمیة  الثقافة  مقبول يف كتاب 

 اإلسالمیة.

،  32ب الرتبیة اإلسالمیة بناءاً على دراسة قرعانتك  يففرت  اعلى اجلوانب الصحیة حیث تو ركزت  أما بعض الدراسات  

 يف دراسته بتواجد املفاهیم الصحیة يف كتب الرتبیة اإلسالمیة.  33كما أیده اسلیم 

 التكرارات واستخدام احملتوى حتلیل استخدام أسلوب حیث من السابقة الدراسات مع  احلالیة  الدراسة هذه اشرتكت

اإلحصائیة، املئویة والنسب حملتوى  للقیم قائمة إعداد هو الدراسة هذه ميیز ما وإن  للمعاجلة  الرتبیة   البیئیة  كتاب 

 .وتوزیعها یئیة الب  القیم حیث حتلیل من قطر،  دولة العاشر يف للصف اإلسالمیة  

 الدراسة  منهج

 وبني بینها العالقات ووصف دراسة الظواهر، على یساعد  ألنه التحلیلي؛ الوصفي املنهج على الدراسة هذه تعتمد 

 . حتلیل احملتوى أسلوب استخدام الدراسة هذه يف ومت  .وتفسريها حتلیل البیاانت إمكانیة مع  متعلقاهتا

الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر والذي یدرس  حمتوى مواضیع  مجیع  من الدراسة وعینة جمتمع  تكون   حیث 

 . 2019/2020بدولة قطر للعام الدراسي  
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 الدراسة أداة

 البحوث خالل من األولیة صورهتا يف القائمة هذه إعداد ومت . الدراسة هذه يف كأداة البیئیة  القیم قائمة استخدام مت 

وللتأكد من  البیئیة القیم موضوع اليت تناولت املدرسیة والكتب املناهج میدان  يف الرتبویة والكتاابت والدراسات السابقة،

 والتدریس املناهج يف ختصصات أساتذة من ( حمكما  3احملكمني عددهم )  من عدد على  بعرضها الظاهريصدقها  

 احملكمون  امجع  وقد ،النهائیة يف صورهتا القائمة إخراج يف احملكمني آراء  من االستفادة متت الرتبوي، وقد  وعلم النفس

  .جماالت مخسة على موزعة قیمة بیئیة (  34) أمهیة على

 العاشر. وصنفت للصف اإلسالمیة الرتبیة حمتوى كتاب من البیئیة الستخراج القیم حتلیل كوحدة  اجلملة استخدام مت  وقد 

 وهي:  ضوئها يف الدارسة عینة حتلیل مت  اليت اجملاالت ضمن  البیئیة القیم سةراالد 

بر الوالدین ،احلرص على   :وهي بیئیة  قیم  ( 9) على واشتمل ابإلنسان، مبجال العنایة املرتبطة البیئیة القیم :األول اجملال

كفالة الیتیم ،االهتمام ابلقدوة احلسنة يف هتذیب السلوك ،الرتكیز على دور األسرة يف بناء اجملتمع الصاحل، اإلصالح 

العلم و تقدمي  التعامل مع اآلخرین، احلرص على  اإلنسان، حسن  التوازن يف سلوك  املتخاصمني، احلرص على  بني 

 املساعدة لآلخرین. 

حفظ  ، ترشید استخدام املاء وهي: بیئیة قیم (4 ) واشتمل على ،ابملاء العنایة مبجال املرتبطة البیئیة القیم :الثاين لاجملا

 املوارد املائیة من كافة أنواع التلوث، إبراز أمهیة املاء أبنه احلیاة واستثمار البحار واألهنار بشكل مناسب. 

( قیم بیئیة وهي: االهتمام ابجلمال الشخصي 8: القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابجلمال، واشتمل على )اجملال الثالث

لإلنسان، إبراز مجال التجمعات املائیة، االهتمام بنظافة األماكن العامة، وضع النفاایت يف األماكن املخصصة هلا، إبراز 

 براز مجالیة احلیواانت و إبراز مجال النبااتت. مجال األماكن املقدسة، إبراز مجال األرض، إ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 

 

 

296 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

( قیم بیئیة وهي: احلرص على عمارة األرض 8: القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابألرض، واشتمل على )اجملال الرابع

الصید اجلائر،   مبا یتناسب وطبیعتها ) زراعیة، سكنیة، صناعیة...(، العنایة ابلنبااتت من اآلفات، منع الرعي اجلائر، منع 

احلد من تلوث الرتبة، استخدام الثروة النباتیة واحلیوانیة بشكل مناسب، احلد من التصحر والرتكیز على أمهیة الوطن 

 الذي هو أصال األرض. 

( قیم بیئیة وهي: جتنب التدخني بكافة أشكاله، 5: القیم املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء، واشتمل على )اجملال اخلامس

یل األثر السليب لدخان البیوت واملصانع والسیارات، استخدام إعادة التدویر، محد هللا على نعمة اهلواء وإبراز فائدة تقل

                                       یة.اهلواء للكائنات احل

 ثبات أداة الدراسة 

الباحث بتحلیل كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر، ث قیام حملل آخر ابلتحلیل،   ة قام مت التأكد من ثبات أداة الدراس

جدول         ب(  +أ /(أب =2( ملعادلة الثبات  Holstiوحصر مرات االتفاق بني احملللني واستخدام معادلة هولسيت )  

 معامالت ثبات استمارة التحليل وفق املعادلة  (1)

الرتبیة  كتاب 

 اإلسالمیة 

عدد تكرار القیم البیئیة حسب 

 حتلیل احمللل 

البیئیة   القیم  تكرار  عدد 

 املتفق علیها عند احملللني

 معامل الثبات 

احمللل   األول ) الباحث( 

 الثاين
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 0.97 136 136 142 العاشر

( تكراراً حسب حتلیل الباحث وبلغت 142( أن تكرارات القیم البیئیة لكتاب الرتبیة اإلسالمیة بلغت)1یوضح اجلدول ) 

 ( الثاين  احمللل  حتلیل  معادلة 136حسب  حسب  الثبات  معامل  بلغ  حیث  تكراراً   )    ( یساوي Holstiهولسيت   )

 ( وهي نتیجة مناسبة إلجراء الدراسة.0.97)

 ة الدراسة (خصائص عين2جدول )

الفصل  الصف  الرقم  املرحلة 

 الدراسي

عدد  العام الدراسي 

صفحات 

 الكتاب

عدد 

 الدروس 

االساسیة 

 العلیا

 15 142 2019/2020 االول  العاشر 1

(  142) صفحات بعدد ( درس 15مكون من جزء واحد تكون من )  كتاب مشل التحلیل أن  (2 ) جدول یوضح 

 .صفحة

 ومناقشتها نتائج الدراسة  

هدفت الدراسة احلالیة إىل بیان درجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر، 

 وذلك من خالل اإلجابة على السؤال التايل: 

 " ما درجة توافر القیم البیئیة املتضمنة يف كتاب الرتبیة االسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر؟"
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 رتبطة ابلقیم البیئیةاملمس جماالت  اخلولالجابة على سؤال الدراسة مت حتلیل كتاب الرتبیة االسالمیة للصف العاشر ضمن  

( الرتبية 3جدول  يتضمنها كتاب  اليت  البيئية  القيم  لكل جمال من جماالت  املئوية  التكرارات والنسب  ( جمموع 

 اإلسالمية للصف العاشر . 

اجملاالت  الرتبة 

 الرئیسة 

القیم  عدد 

 املتوافرة 

جمموع 

 التكرارات 

 الدرجة  النسب املئویة

 مرتفعة  %72.53 103 9 اإلنسان 1

 منخفضة  % 3.53 5 4 املاء 4

 منخفضة  %15.49 22 8 اجلمال 2

 منخفضة  % 4.92 7 8 األرض  3

 منخفضة  % 3.53 5 5 اهلواء  4

  % 100 142 34 اجملموع 

( مرة 142( قیمة بیئیة تكررت )34للصف العاشر قد توافرت فیه )  اإلسالمیة( أن كتاب الرتبیة  3یوضح جدول )

( مرة بنسبة 103يف املرتبة األوىل وبتكرار بلغ )  ابإلنسان%، وجاءت القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة  100وبنسبة 

تبطة مبجال العنایة ابملاء %( وبدرجة مرتفعة،، أما ابلنسبة للمرتبة األخرية فقد جاءت القیم البیئیة املر 74.63مئویة ) 

 %( وبدرجة منخفضة. 3.53(مرة لكل منها وبسبة مئویة)5واهلواء بنفس املرتبة وبتكرار )
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 من البیئیة القیم توزیع  يف االختالل للصف العاشر یتضح اإلسالمیة الرتبیة كتاب حتلیل نتائج استعراض خالل من

دراسة   نتیجة مع  النتیجة هذه وتشرتك ضوئها، يف الكتاب جرى حتلیل اليت الرئیسة اجملاالت تكرارات جمموع خالل

 املتبع  النسق هو هذا ولعل الكتاب، أتلیف عند  البیئة يف متخصصني اشرتاك لعدم النتیجة تعزى هذه وقد  34املناصري 

 البیئیة  القیم الرتكیز على وقل   ابإلنسان  ابلعنایة املرتبطة القیم على الرتكیز مت  حیث اإلسالمیة الرتبیة كتب يف أتلیف

 وعدم ذكر  اتم  إغفال هناك أن  اليت أظهرت35 املوسوي والشامي نتیجة مع  النتیجة هذه وتشرتك یتوافر، مل أو األخرى

 . أمهیتها من ابلرغم البیئیة القیم لبعض

عن سؤال الدراسة،   لإلجابةومت رصد التكرارات والنسب املئویة والرتب والدرجات للمجاالت اخلمس الرئیسة، وذلك  

 حیث كانت نتائج حتلیل  الكتاب ومناقشتها على النحو اآليت: 

عاشر للصف ال  اإلسالمیةالتكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة   -1

 ( یوضح ذلك: 4واجلدول )  ابإلنساناملرتبطة مبجال العنایة  

 ابإلنسان ( التكرارات والنسب املئوية لدرجة توافر جملال العناية  4جدول )

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة  الرتبة 

 

 

 

 منخفضة  3 %10.67 11 بر الوالدین

على  احلرص 

 الیتیمكفالة  

 منخفضة  8 % 2.9 3



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 2, 2020 

 

 

 

 

300 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

 

 

 

 اإلنسان

ابلقدوة  االهتمام 

احلسنة يف هتذیب 

 السلوك

 منخفضة  5 % 8.73 9

دور  على  الرتكیز 

بناء  يف  األسرة 

 اجملتمع الصاحل 

 منخفضة  2 13.59% 14

بني  اإلصالح 

 املتخاصمني 

 منخفضة  9 0% 0

على  احلرص 

سلوك  يف  التوازن 

 اإلنسان

 منخفضة  7 % 6.79 7

التعامل مع حسن  

 اآلخرین

 مرتفعة  1 % 39.8 41

على  احلرص 

 طلب العلم 

 منخفضة  4 % 9.7 10
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للصف   اإلسالمیة يف كتاب الرتبیة    ابإلنسان( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة  4یوضح جدول ) 

%( 39.8-% 0بني )  ابإلنسان( تكرارا، بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة  103العاشر بلغت ) 

%( أما 39.8(مرة وبنسبة مئویة )41، حیث جاءت قیمة "حسن التعامل مع اآلخرین" ابملرتبة األوىل بتكرار بلغ ) 

%(.حیث اعتىن 0 املتخاصمني حبیث مل ترد يف الكتاب نبسبة مئویة)  املرتبة األخرية فقد أحلتها قیمة اإلصالح بني 

عنایة كبرية مقارنة مع ابقي جماالت القیم البیئیة وهذا ما بینته تكرارات هذا اجملال، لكن مل یتم توزیع  ابإلنسانالكتاب 

" حسن التعامل مع اآلخرین" هذا االعتناء بشكل متوازن بني قیم اجملال نفسه،فقد ُحصر الرتكیز والتكرارات بقیمة  

بني املتخاصمني وهي قیمة ذات   اإلصالح أن "الدین املعاملة" بینما مل یكن هناك اهتمام بقیمة    إىل ویعزو الباحث ذلك  

يف إظهارها االهتمام ابلقیم والسلوكیات بشكل   36أمهیة كبرية للمجتمع، وتشرتك نتیجة الدراسة احلالیة مع دراسة غلیون

 بتقدم جمال العنایة ابإلنسان على بقیة اجملاالت.   37ة ودراسة املناصري كبري من انحی

للصف العاشر   اإلسالمیةالتكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة     -2

 ( یوضح ذلك: 5املرتبطة مبجال العنایة ابملاء وجدول )

 

 

املساعدة  تقدمي 

 لآلخرین 

 منخفضة  6 % 7.76 8

  % 100 103 اجملموع
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 ( التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابملاء5)  جدول  رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة  الرتبة 

 

 

 

 

 املاء

استخدام  ترشید 

 املاء

 مرتفعة  1 % 60 3

املوارد  حفظ  

كافة  من  املائیة 

 أنواع التلوث 

 منخفضة  3 0% 0

املاء  أمهیة  إبراز 

 أبنه احلیاة

 مرتفعة  2 % 40 2

البحار  استثمار 

بشكل  واألهنار 

 مناسب 

 منخفضة  3 0% 0

  % 100 5 اجملموع
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للصف العاشر   اإلسالمیة( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابملاء يف كتاب الرتبیة  5یوضح جدول )

%( ، حیث 60- %0( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة ابملاء بني )5بلغت ) 

%( ويف املرتبة األخرية جاءت 60(مرات وبنسبة مئویة )3األوىل بتكرار بلغ ) جاءت قیمة "ترشید استخدام املاء" ابملرتبة  

(مرة وهذا یعين   0بشكل مناسب بتكرار )  واألهنارقیميت حفظ املوارد املائیة من كافة أنواع التلوث و استثمار البحار  

 عدم توافر هااتن القیمتان يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر يف دولة قطر.

یعزو الباحث هذه النتیجة إىل أمهیة ترشید استخدام املاء للحفاظ على املوارد البیئیة، لكن مل تكن هذه القیمة متوافرة  و 

حیث جیب الرتكیز على املاء وموارده   38بشكل عام يف الكتاب بشكل كبري،كما أكدت ذلك دراسة الصبیحني واهلیربي

 واملهارات البیئیة بشكل أكرب أثناء وضع املنهاج ألن املاء أساس احلیاة. 

التكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر    -3

 ( یوضح ذلك: 6املرتبطة مبجال العنایة ابجلمال جدول )

 (التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابجلمال6دول  )ج

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة  ة الرتب

 

 

 

ابجلمال  االهتمام 

الشخصي 

 لإلنسان

 مرتفعة  1 31.81% 7
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 اجلمال

مجال  إبراز 

 التجمعات املائیة 

 منخفضة  2 13.63% 3

بنظافة  االهتمام 

 األماكن العامة 

 منخفضة  2 13.63% 3

وضع النفاایت يف 

األماكن 

 املخصصة هلا 

 منخفضة  4 % 4.54 1

مجال  إبراز 

 املقدسة األماكن  

 منخفضة  3 % 9.09 2

 منخفضة  2 %13.63 3 إبراز مجال األرض 

مجالیة  إبراز 

 احلیواانت 

 منخفضة  3 % 9.09 2

مجال  إبراز 

 النبااتت

 منخفضة  4 % 4.54 1

  % 100 22 اجملموع
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البیئیة املرتبطة  6یوضح جدول ) جال العنایة ابجلمال يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف مب( أن عدد تكرارات القیم 

- %2.9( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة ابجلمال بني )22العاشر بلغت )

(مرات وبنسبة  7ي لإلنسان" ابملرتبة األوىل بتكرار بلغ )%( ، حیث جاءت قیمة "االهتمام ابجلمال الشخص31.81

%( ويف املرتبة  األخرية جاءت قیميت "وضع النفاایت يف األماكن املخصصة هلا" و" إبراز مجال النبات" 31.81مئویة ) 

 %( . 4.54(مرة وبنسبة مئویة ) 1بتكرار )

لإلنسان ألن هللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ویعزو الباحث هذه النتیجة إىل أمهیة االهتمام ابجلمال الشخصي  

 وأن جسد اإلنسان أمانه جیب احلفاظ علیه وإبراز مجاله ابحلدود الشرعیة، فاهلل مجیل حيب اجلمال.

التكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف    -4

 ( یوضح ذلك:7العاشر املرتبطة مبجال العنایة ابألرض جدول )

 ( التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابألرض7جدول  )

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة  الرتبة 

عمارة  األرض  على  احلرص 

یتناسب  مبا  األرض 

زراعیة،   ( وطبیعتها 

 سكنیة، صناعیة...

 منخفضة  3 14.28% 1
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البیئیة املرتبطة مبجال  7یوضح جدول ) العنایة ابألرض يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف ( أن عدد تكرارات القیم 

 ( بلغت  )7العاشر  بني  ابألرض  العنایة  جمال  يف  البیئیة  للقیم  املئویة  النسب  تراوحت  بینما  فقط  تكرارات   )0 %-

بلغ 57.14 بتكرار  األوىل  " ابملرتبة  مناسب  واحلیوانیة بشكل  النباتیة  الثروة  استخدام   " قیمة  %( ، حیث جاءت 

من  ابلنبااتت  العنایة 

 اآلفات

 منخفضة  4 0% 0

 منخفضة  4 %0 0 منع الرعي اجلائر

 منخفضة  4 %0 0 منع الصید اجلائر

 منخفضة  4 %0 0 احلد من تلوث الرتبة

استخدام الثروة النباتیة  

بشكل   واحلیوانیة 

 مناسب 

 مرتفعة  1 57.14% 4

 منخفضة  4 %0 0 احلد من التصحر 

أمهیة  على  الرتكیز 

الوطن الذي هو أصال 

 األرض 

 مرتفعة  2 28.57% 2

  % 100 7 اجملموع
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%( وجاءت يف املرتبة الثانیة قیمة " الرتكیز على أمهیة الوطن الذي هو أصال األرض 57.14بنسبة مئویة ) (مرات و 4)

%(، ويف املرتبة  الثالثة جاءت قیمة " احلرص على عمارة األرض مبا یتناسب 28.57( مرة وبنسبة مئویة )2" بتكرار )

قیم يف املرتبة األخرية حیث مل یتم تضمینها يف كتاب %( وابقي ال14.28(مرة وبنسبة مئویة )1بتكرار )  ا"وطبیعته

 الرتبیة اإلسالمیة . 

حیث أهنا من وجهة نظر العاملني على املناهج حیث   -الرتبیة اإلسالمیة  -یعزو الباحث هذه النتیجة لطبیعة املادة احملللة 

ورغم 39ا أكدته دراسة شدیفات وعنجرة أن مادة العلوم تتضمن هذه القیم بشكل أكرب من مادة الرتبیة اإلسالمیة، وهذا م

ذلك وعلى رأي الباحث جیب على كتاب الرتبیة اإلسالمیة تضمني مجیع القیم البیئیة مبا فیها ما یتعلق ابألرض ألن 

 الدین اإلسالمي مل یرتك موضوع إال وخاض فیه فاألرض أمانه محلها اإلنسان كي یعمرها وال یعیث فیها الفساد. 

التكرارات والنسب املئویة والرتب لدرجة توافر القیم البیئیة يف حمتوى كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف    -5

 ( یوضح ذلك:8العاشر املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء واجلدول )

 

 (التكرارات والنسب املئوية جملال العناية ابهلواء8جدول  )

جمموع  القیمة اجملال

 التكرار 

النسب 

 املئویة

 الدرجة  لرتبة ا

بكافة  اهلواء  التدخني  جتنب 

 أشكاله 

 منخفضة  3 0% 0
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( أن عدد تكرارات القیم البیئیة املرتبطة مبجال العنایة ابهلواء يف كتاب الرتبیة اإلسالمیة للصف العاشر 8یوضح جدول ) 

حیث   %( ،80- %0( تكرارات فقط بینما تراوحت النسب املئویة للقیم البیئیة يف جمال العنایة ابألرض بني )5بلغت ) 

%( وجاءت يف املرتبة 80(مرات وبنسبة مئویة )4جاءت قیمة " محد هللا على نعمة اهلواء " ابملرتبة األوىل بتكرار بلغ )

%(، أما ابقي القیم جاءت يف املرتبة األخرية 20( مرة وبنسبة مئویة )1الثانیة قیمة " استخدام إعادة التدویر " بتكرار )

 بیة اإلسالمیة حیث یتم تضمینها يف كتاب الرت 

ویعزو الباحث هذه النتیجة إىل عدم وعي القائمني على وضع املنهاج بضرورة تكرار فكرة أمهیة احلفاظ على اهلواء،وهذا  

الرب الرتبیة   40ما أكدته دراسة راببعة وأبو  التدخني أبشكاله حیث إن كتاب  قیمة جتنب  فمثالً كان جیب تضمني 

السليب  األثر  تقلیل 

البیوت  لدخان 

 واملصانع والسیارات 

 منخفضة  3 0% 0

 مرتفعة  2 % 20 1 استخدام إعادة التدویر

نعمة  على  هللا  محد 

 اهلواء 

 مرتفعة  1 % 80 4

اهلواء  فائدة  إبراز 

 للكائنات احلیة 

 منخفضة  3 0% 0

  % 100 5 اجملموع
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الفرتة  الشباب يف هذه  الشباب حیث تعرض  بدایة عمر  فئة  العاشر وهي  البحث للصف  احمللل يف هذا  اإلسالمیة 

 فضل. لالحنراف وتدخني فیجب علینا كواضعي مناهج أن نربط الفئة العمریة ابلقیمة املناسبة للفئة بشكل أ

 التوصيات 

 یوصي الباحث بعد استعراض النتائج ومناقشتها ما یلي: 

 اهتمام واضعي املناهج ابلقیم البیئیة ككل بشكل عام والقیم املتوافرة بدرجة منخفضة بشكل خاص.  -1

 . اإلسالمیةالرتبیة   يف مناهج البیئیة القیم على ضرورة توازن  وتصمیم املناهج بناء  على القائمني وتنبیه  العنایة -2

 إعداد مرجع خاص ابلقیم البیئیة یكون مرجعا للمعلمني والطلبة واملهتمني هبذا اجملال.  -3

   تضمني كتب الرتبیة اإلسالمیة ألنشطة تعلیمیة تساعد الطلبة على أتصیل القیم البیئیة يف نفوسهم. -4
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