دراسة حتليلية لكتب علم األحياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء أبعاد
الثقافة البيئية
مقدمة البحث:
منذ ظهور اإلنسان على كوكب األرض سعى وبكافة الوسائل املتاحة على استغالل أكرب قدر
ممكن من املوارد الطبيعية  .ومن خالل هذا السعي للسيطرة على البيئة احمليطة به استطاع أن
يسخر الكثري من الطاقات الطبيعية إلشباع رغباته  .ومبرور الزمن ونتيجة لسوء االستغالل هذا
حدثت أضرار كبرية بالبيئة .وقد ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل ((ظهر الفساد يف الرب والبحر
مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)) (الروم . )14:
لذا فإن اإلنسان إن أراد أن يعيش يف بيئة نظيفة ومعطاء ال بد من امتالكه قدرا من الثقافة البيئية
والوعي الذي يضمن استمرارية احلياة ودميومتها .وتعد فرتة تعليم الفرد من أنسب مراحل عمره
لتنمية ثقافته ووعيه البيئي ولكي تنجح املدرسة يف حتقيق ذلك ال بد للمنهج املدرسي أن يوفر
املناخ املالئم لنمو الطلبة وتزويدهم باملعرفة واخلربات املناسبة وللكتاب املدرسي دور كبري
وأساسي يف حتقيق أهداف املنهج .ويهدف البحث إىل التعرف على مدى تضمني كتب علم
أ.م.د .عباس عبد املهدي املاضي

األحياء للمرحلة الثانوية ألبعاد الثقافة البيئية من خالل حتليل حمتواها يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية
املعدة هلذه الدراسة واليت تضمنت ( )41بعدا .

كلية الرتبية للبنات /جامعة الكوفة
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مشل التحليل ست كتب لعلم األحياء وبلغ عدد

البيئة والعبث يف مكوناتها لغرض إشباع رغباته

صفحاتها احملللة ( )4141صفحة ومن أهم النتائج

وحتقيق أطماعه غري احملدودة .

اليت توصلت إليها الدراسة إن كتاب األحياء للصف

ومبرور الزمن أدى سوء االستغالل إىل أحداث أضرار

الرابع العلمي على أعلى نسبة بلغت ( )%26,16يف

كبرية بالبيئة وقد أدرك اإلنسان حجم الضرر واخلطر

تضمينه للمواضيع البيئية الواردة ضمن أبعاد الثقافة

الناجم عن هذا الضرر والذي قد يؤدي إىل هالك

البيئية  .ومن حيث أبعاد الثقافة البيئية كان الغالف

اإلنسان نفسه  .هذا ما كشفت عنه الندوات

احليوي هو األكثر اهتماما بنسبة . %13,23

واملؤمترات اليت عقدت يف العديد من مدن وعواصم

وأوصى الباحث بتضمني املناهج الدراسية البعد البيئي

العامل  .واليت اتفقت مجيعها على مجلة من املبادئ .

من خالل ربط املناهج الدراسية بقضايا البيئة

أبرزها حتذير اإلنسان من العبث بالبيئة وضرورة أو

ومشكالتها.

وجوب امتالك اجلميع لقدر من الثقافة البيئية .

مشكلة البحث :

ومن البديهي أن يكون للرتبية دورا رائدا وأساسي

من املسلمات اليت تكاد أنه ال خيتلف عليها اثنان .

يف حتقيق هذه املهمة أو هذا اهلدف الذي أصبح

إن القرن العشرين والعقدين األول والثاني من القرن

مطلبا عامليا .وخاصة املناهج الدراسية باعتبارها األداة

احلادي والعشرين تعترب من أكثر احلقبات الزمنية

ذات األثر البعيد املدى يف تنشئة وأعداد األجيال

تطورا .ويف خمتلف جماالت احلياة مضاف إليها السعي

أعداد يتفق والقيم اإلنسانية احلقيقية اليت أودعها اهلل

املستمر لإلنسان منذ استقراره ونشأته على كوكب

تعاىل يف عباده املخلصني  .يؤسس لديهم مفاهيم

األرض يف استغالل أكرب قدر ممكن من املوارد

خلقية واجتماعية أساسها احرتام وتقدير البيئة كما

الطبيعية  .فضال عن حماوالته احلثيثة للسيطرة على
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أرادها اهلل سبحانه وكما ورد يف القرآن الكريم من

ويبحث يف النباتات وخيتار منها ما صلح كغذاء له .

أجل استمرارية احلياة ودميومتها .

كما تعايش مع الظروف البيئية املختلف كتعاقب

هذا ما دفع الباحث يف تدقيق وحتليل حمتوى كتب

الفصول واألمطار والثلوج وغريها من التغريات ولقد

علم األحياء للتعرف على مدى تضمينها لألبعاد

كان للعرب دورا مميزا ومساهمة فاعلة يف هذا اجملال

املقرتحة للثقافة البيئية .

فقد وضع اجلاحظ ( 117ـ 711م) تصنيفا

وبناء على ما تقدم حتددت مشكلة البحث يف اإلجابة

للحيوانات على أساس عاداتها وبيئاتها  .أما أبو بكر

على التساؤل اآلتي:

الرازي ( 751ـ 351م) فهو أول من أطلق عليها

ما أبعاد الثقافة البيئية يف حمتوى كتب علم األحياء يف

علم البيئة يف الطب حني درس خمتلف مواقع املدن

املرحلة الثانوية ؟

من حيث الرياح واألمطار واحلرارة والرطوبة وغريها

أهمية البحث :

من العوامل البيئية ذات العالقة والتأثري على اإلنسان

تعد البيئة من بني أهم املوضوعات اليت شغلت

وصحته واألمراض اليت يتعرض هلا .

اإلنسان منذ أن وجد على سطح كوكب األرض

ويف عام  4753استخدام العامل هيالري Hillary

ألنها احمليط الذي يعيش فيه  .ومنه حيصل على

مصطلح علم االثيولوجيا  Ethologyيف إشارة

مصادر عيشه وبقاءه .

إىل دراسة العالقة بني الكائن احلي والبيئة ( .السعدي

لقد مرت دراسة البيئة مبراحل خمتلفة خالل احلقبات

 . )6116:ويف عام  4725استخدم رايرت

الزمنية املتعاقبة حيث اهتم اإلنسان منذ نشأته األوىل

 Reiterمصطلح ( Ecologyعلم البيئة) أي

أو منذ ظهوره على كوكب األرض بالبيئة  .فكان

العلم الذي يدرس البيئة .

حيسب نفسه من احليوانات املفرتسة .
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ويف عام  4311اقرتح العامل اإلنكليزي بيلنكز

ترتبط بعالقات وثيقة سواء كانت حية أو مكونات

 Billingsتعريف للبيئة أنها حماولة لفهم العالقات

غري حية إذ أن الطبيعة ختضع لقوانني وعالقات

بني النباتات واحليوانات واحمليط الذي تعيش فيه ومن

معقدة تؤدي يف نهايتها إىل وجود اتزان بني مجيع

ضمنها اإلنسان حيث أنه يؤثر ويتأثر بهذه العالقات

العناصر البيئية حيث ترتبط هذه العناصر بعضها

(ربيع وآخرون . )3 : 6111 .

ببعض يف تناسق دقيق يتيح هلا أداء دورها بصورة

حتاط الكرة األرضية مبحيط هوائي عميق يصل إىل

متكاملة  .وقد وضع العلماء املهتمون بالبيئة (مسيث

مئات الكيلومرتات من سطح األرض ويف احمليط

وآخرون  )4377 ,قاعدة مهمة تنص على أن كل

األرضي الواسع توجد العناصر األساسية حلياة

النظم البيئية حتيل على االستقرار وإن زيادة التنوع

الكائنات احلية (اهلواء ـ املاء ـ الرتبة ـ ضوء الشمس)

واالختالف والتعدد يف البيئة وزيادة وتداخل

.

العالقات بني األنواع تساعد على هذا االستقرار بعد

ويدعى اجلزء من كوكبنا الذي توجد فيه الكائنات

كل تغيري  .وبعبارة أخرى إن البيئة يف توازن دائم ما

احلية على اختالف أنواعها بالغالف احليوي

مل متتد إليها يد اإلنسان أو غريه من املؤثرات اليت قد

 . Biosphereوميتد هذا الغالف من أعمق

تؤدي على أحداث خلل بهذا التوازن (جاسم .

نقطة يف احمليطات إىل أعلى جزء يف قمم اجلبال كما

() )6114

يشمل عدة أمتار حتت سطح الرتبة (الوائلي وفضل

إن البيئة مل تعد اليوم جمرد علم أكادميي أو تطبيقي

()5 : 4375

يدرس يف املدارس واجلامعات ضمن كتب ومصادر

ومن املالحظ إن املكونات البيئية وألية بيئة إن كانت

علمية جافة املضمون ومل يعد اهلدف من دراستها

برية أو حبرية ليست مبعزل عن بعضها البعض  .بل

وتدريبها معرفة ما ميتلكه املتعلم من حقائق ومفاهيم
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علمية عن البيئة  .بل إن البيئة مبفهومها الواسع باتت

احتماالت التفاعالت الطبيعية اليت حتكم التوازن

مرتبطة حبياة اإلنسان اليومية ومبعتقداته وسلوكه

البيئي على سطح الكرة األرضية  .وأدت إىل تدهور

احلضاري .

بيئي خطري يهدد حياة اإلنسان وبقية الكائنات احلية

وأصبحت إحدى القضايا األساسية اليت ينشدها

األخرى ( .بيلث  ,جان ماري  . )4331 .وإذا

العامل املعاصر وحتظى باألهمية نفسها اليت حتظى بها

كان اإلنسان هو املسؤول األول يف حدوث

حقوق اإلنسان (خملف  )6113 ,ولئن كانت البيئة

املشكالت البيئية وإذا كان اجملتمع الدولي جادا يف

تعين أو متثل الوسط الطبيعي أو احمليط احليوي الذي

مواجهة ومعاجلة املشكالت والقضايا البيئية فعليه أن

يعيش فيه اإلنسان وباقي الكائنات احلية  ,فإنها متثل

يبدأ وقبل كل شيء مبحاولة تعديل سلوك األفراد حنو

نوعا من التحدي الذي جيب على اإلنسان أن

بيئاتهم طبيعة العالقات املعقدة واملتشابكة بني

يواجهه باعتبار إن اإلنسان هو خليفة اهلل يف أرضه

املكونات البيئية بعضها البعض وبينها وبني اإلنسان

سخر له سبحانه وتعاىل كل ما هو موجود يف هذه

ونظرا لتفاهم وازدياد املشاكل البيئية فال بد من

البيئة خلدمة حاجاته ومتطلبات عيشه  .بشرط

أعداد العنصر البشري باعتباره العامل احلاسم يف

االستخدام األمثل هلا ( .ربيع وآخرون : 6111 .

أحداث أي تغيري  .وعادة ال يتحقق ذلك إال برتبيته

 . )3ولكن ونتيجة لسوء التصرف ومغاالة اإلنسان

تربية بيئية سليمة .

وسعيه املستمر والدؤوب يف إخضاع الطبيعة

وقد اهتمت الرتبية احلديثة بأعداد املواطنني املثقفني

واستغالل مواردها لتلبية حاجاته املتزايدة ومتطلباته

علميا وبيئيا لكي يصبحوا قادرين على مواجهة

املتجددة كل هذا وغريه أدى على حدوث تغيريات

متغريات احلياة والتأقلم مع كل ما جيري من حوهلم

يف النظم البيئية جتاوزت يف كثري من األحيان حدود

من مواقف وأحداث  .هلذا اعتربت الثقافة العلمية
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والثقافة البيئة من بني األهداف الرئيسية للرتبية

. Cohen , 4331 : 41 – 45

العلمية املعاصرة وينبغي تضافر اجلهود لتحقيقه

وقد كان للمنظمة املتخصصة اليت أنشأتها األمم

American Association for the

املتحدة لشؤون البيئة (اليونيب  )UNEPدور مميز

Advancement

يف االهتمام مبوضوع الرتبية البيئية وظهر هلا باجلهود

science

of

(AAAS 4373
إن تقديم الوعي والثقافة البيئية جيب أن يبدأ من سن
مبكر قد يكون حتى قبل سن الروضة  .فتوجيه
الطفل بالعناية ومكان نومه وأزهار حديقة بيته
وغريها من األمور سيكون هلا دور مؤثر يف العناية
ببيئته مستقبال وهذا ما أشار إليه علماء النفس بان
السنوات اخلمس األوىل من عمر الطفل هي الفرتة
احلرجة واملهمة يف بناء شخصيته  .كما أشارت
بعض الدراسات األجنبية كدراسة (Cohen
) 4331إىل أن احلفاظ على البيئة وصيانتها أمر يبدأ
مع بداية إدراك الفرد ملا حييط به أي منذ الصغر فإذا
تعلم الصغار احرتام الطبيعة والعناية بها وممارسة
العمل البيئي يكونوا قادرين على إقناع أهلهم
وتشجيعهم على ممارسة السلوك البيئي السليم .

املشرتكة مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
(يونسكو البلدان العربية  )ALESCOدور
واضح يف وضع مرجع يف التعليم البيئي ملراحل التعليم
العام يف الوطن العربي ( .السعدي : 6116 :
 )512وتعد فرتة تعليم الفرد من أنسب مراحل
العمر لتنمية الوعي والثقافة البيئية فطلبة اليوم هم
قادة املستقبل وميثلون الطاقة الكامنة لنقل املعرفة
العلمية والثقافة املتعلقة باجلانب البيئي إىل اجملتمع
واألجيال الناشئة بوسعهم أن يغريوا األخطاء
املفاهيمية حول القضايا البيئية املختلفة وإنقاذ ما
ميكن إنقاذه مهما حصل من تدهور يف األوساط
البيئية  .ولكي تنجح املؤسسة التعليمية يف حتقيق
ذلك ال بد للمناهج املدرسية أن توفر املناخ املالئم
لنمو الطلبة وتزويدهم باخلربات البيئية اليت حتقق منوا
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معرفيا ووجدانيا ومهاريا  .وللكتاب املدرسي املقرر

املناهج الدراسية يف إيضاح أبعاد الثقافة البيئية وأهمية

دورا كبريا يف حتقيق هذه األهداف ألنه ميثل أهم

تضمينها يف املناهج الدراسية بشكل عام ومناهج

عناصر املنهج املدرسي وقد يكون حملتواه تأثريا على

األحياء يف املرحلة الثانوية بشكل خاص  .كما

الطالب يفوق تأثري الوسائل التعليمية األخرى .

تتجلى أهمية الدراسة يف أنها تأتي استجابة

حيث يقول فيليب ـ ج  .التباك (ما من شيء

للصيحات والنداءات املستمرة اليت تركز على

استطاع أن حيل حمل النص املطبوع كعنصر أساسي

ضرورة االهتمام مبوضوع البيئة والثقافة البيئية.

يف العملية التعليمية هلذا أصبح للكتاب املدرسي دورا

هدف البحث  :يهدف البحث إىل :

مميزا يف التعليم بكافة مراحله ( .التباك : 4371 ,

التعرف على مدى تضمني كتب علم األحياء

. )11

للمرحلة الثانوية ألبعاد الثقافة البيئية من خالل حتليل

وبالرغم من أن القضايا واملشكالت البيئية ال تقتصر

حمتواها يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية املعدة هلذه

على منهج أو اختصاص معني بل تفرتض أن يتم

الدراسة .

عرضها وتقدميها يف معظم إن مل يكن يف مجيع

حدود البحث :

الكتب املدرسية إال أنه وحسب اعتقاد الباحث بأن

يقتصر البحث على كتب علم األحياء للمرحلة

كتب األحياء هي أكثر عالقة ومتاسا بالقضايا البيئية

الثانوية للعام الدراسي  6141ـ 6141

حبكم طبيعة حمتواها وأهدافها  .هلذا ارتأى الباحث

حتديد املصطلحات :

وضع تصور مقرتح ألبعاد الثقافة البيئية اليت ينبغي

الثقافة البيئية  :عرفها كل من

توافرها يف حمتوى كتب األحياء باملرحلة الثانوية .

 4ـ جاسم  : 6114 ,قدر من املعارف واملهارات

وقد يستفيد من نتائج الدراسة خمططي ومؤلفي

واالجتاهات البيئية اليت جيب أن حيتلها الفرد كي

دراسة حتليلية لكتب علم األحياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية

يتصرف بإجيابية جتاه املشكالت البيئية واحلفاظ على

غريها من اجملاالت واليت باتت سالح ذو حدين فهي

مواردها .

من جهة ساعدت على توفري الغذاء وزيادة اإلنتاج

 6ـ  : Martin , 6117القدرة على استخدام

ولكن على اجلانب اآلخر كان هلا آثار سلبية على

الفرد للفهم البيئي من خالل تفكريه وممارساته عاداته

البيئة قد تؤدي إىل نتائج كارثية تهدد احلياة على

 .فضال عن دراستها Martin 6117 : 15

كوكب األرض بشكل عام  .األمر الذي حدا

ويعرفها الباحث  :ـ جمموعة املعارف واملهارات اليت

مبختلف دول العامل وخصوصا الدول الكربى إىل

ميتلكها الفرد واليت تنعكس على سلوكه وتفكري

عقد الندوات واملؤمترات فضال عن رصد املبالغ

واجتاهاته يف التعامل بإجيابية مع القضايا واملشكالت

الضخمة لألحباث العلمية اخلاصة بالقضايا البيئية

البيئية املعاصرة واملساهمة الفعالة يف احملافظة على بيئة

ومشكالتها .

نظيفة .

وقد ارتأى الباحث مناقشة بعض املشاكل البيئية ذات

اإلطار النظري

البعد العاملي واليت باتت حتتل األولية ليس على

مقدمة :

املستوى اإلقليمي بل على املستوى العاملي  .وهي

ال شك إن البيئة ومشكالتها باتت من أهم القضايا

ظاهرة االحتباس احلراري ومشكلة األوزون .

املعاصر واليت أصبحت حمور االهتمام يف شتى أحناء

االحتباس احلراري :

العامل  .فقد أصبح الكون الذي نعيش فيه مصدرا

ظاهرة االحتباس احلراري هي ظاهرة بيئية تضمن

حقيقيا لألخطار الصحية وذلك بعد انتشار املدنية

إدامة احلياة البشرية أن تستمر فوق كوكب األرض .

احلديثة وما تبع ذلك من حماوالت كثرية من أجل

حيث إن االحتباس احلراري حيول دون ضياع

التنمية البشرية سواء كانت صناعية أو زراعية أو

وتشتت الطاقة احلرارية الواصلة إىل األرض من
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الشمس  .ولوال ذلك لكان معدل درجة احلرارة

منعكسة منها إىل الفضاء اخلارجي يؤدي إىل تغري

فوق األرض حبدود (ᵒ11-م) بدال من املعدل

التوازن الطبيعي للتوزيع الطبيعي أي اإلخالل

احلالي لدرجة احلرارة وهو حنو (45سم) ( .ربيع ,

مبستوى اإلنتاج الغذائي ( .الربيعي . )6116 .

. )6111

إن حدوث االحتباس احلراري ميكن تفهمها من

إن مفهوم االحتباس احلراري يشبه إىل حد كبري

خالل تفهم طبيعة اإلشعاع الشمسي  .تتألف الطاقة

ظاهرة البيت الزجاجي Green house

الشمسية من العديد من األطوال املوجبة منها ما هو

 effectفهو مرتبط بزيادة تركيز غاز ثاني

حمصور يف مدى ضيق كاألشعة املرئية – (171

أوكسيد الكاربون يف اجلو  .إن زيادة الرتكيز

) 111نانومرت  .أما املوجات األقصر فتعرف

ستؤدي إىل اإلقالل من انتشار احلرارة يف جو الكرة

باألشعة فوق البنفسجية Ultraviolet light

األرضية إىل الفضاء اخلارجي كما هو احلال يف عمل

وما دونها هي أشعة أكس وأشعة كاما  .أما األطوال

األلواح الزجاجية اليت تسمح بدخول أشعة الشمس

األكرب من  171نانومرت فهي األشعة حتت احلمراء

من خالهلا إال أن احلرارة املتولدة من سقوط األشعة

تليها املوجات املايكروبه ثم األمواج الراديويه وإن

سيتم وعدم السماح هلا بالنفاذ إىل اخلارج .

اصطدام األشعة املرئية بأي حاجز يؤدي إىل حتوهلا

إن حرارة األرض مثبتة بوساطة التوازن الثابت بني

إىل حرارة  .لذا فإن وصوهلا إىل األرض سوف

الطاقة املستلمة من الشمس والكمية املماثلة من

تتحول إىل حرارة بعد اصطدامها باملوجودات وتبقى

احلرارة األخرى اليت تعود إىل الفضاء اخلارجي مع

حبيسة يف الداخل ويعمل غاز ثاني اوكسيد

اإلشعاع املرتد من األرض  .وإن أي إخالل بكمية

الكاربون وخبار املاء كمواد حابسة للحرارة حيث

الطاقة احلرارية القادمة إىل األرض وتلك اليت تعود

كلما ازداد تركيزها يف الغالف اجلوي زادت كمية

دراسة حتليلية لكتب علم األحياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية

احلرارة احملتسبة يف جو األرض  .وإن ارتفاع معدل

البنفسجية قصرية املوجة (أقل من  611نانومرت)

درجات احلرارة على أكثر من ᵒ1م قد يؤدي إىل

تكون عامل أساسي يف تكوين األوزون ( .شرف

زيادة مستوى مياه البحر إىل عشرة أمتار األمر الذي

. )427 : 6111

يؤدي إىل غرق معظم عواصم العامل وإىل ازدياد

إن لطبقة األوزون أهمية كربى للحياة على كوكب

العواصف واألعاصري وهذا ما ختشى حدوثه األوساط

األرض من التأثريات املدمرة لألشعة فوق البنفسجية

العلمية واملؤسسات الرمسية يف مجيع بلدان العامل اآلن

) (U . Vالقادمة من الشمس .

( .السعدي . )6116 ,

يف سبعينيات القرن العشرين برزت ظاهر أثارت قلق

مشكلة ثقب األوزون :

األوساط العلمية والسياسية يف العامل حول مصري هذه

خالل مراحل تكون األرض وعلى ارتفاع يرتاوح

الطبقة وذلك بسبب النشاط البشري الذي أدى إىل

بني ) (51 – 61كم من سطح األرض تشكلت

إطالق كميات هائلة من الغازات امللوثة للغالف

طبقة األوزون  .ويتكون عنصر األوزون من

اجلوي  .ومن هذه الغازات الكلور وفلور كاربون

األوكسجني اجلوي املتحد ثالثيا  O1وبهذا خيتلف

واليت عند وصوهلا إىل طبقة Stratosphere

عن األوكسجني اجلزئي املكون من ذرتني من

(طبقة األوزون) تتحلل كيميائيا بواسطة األشعة فوق

األوكسجني ( . O6الربيعي )161 : 6116

البنفسجية  U.Vوينطلق منها ذرات من الكلورين

فعندما متتص جزئية األوكسجني ) (O6ضوء

اليت تتفاعل بدورها مع جزء من األوزون واملكون

الشمس فإنها تنفك عادة إىل أوكسجني ذري )(O

من ثالث ذرات أوكسجني) وتستمر يف تفاعالتها

طليق الذي بدوره يتحد مع جزيئات األوكسجني

حتى تدمر مئات اآلالف من جزئيات األوزون .

 O6لتكوين ) (O1األوزون  .وعادة األشعة فوق
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كما أن هناك عمليات آلية طبيعية تساهم يف تناقص

تكونت عينة الدراسة من ( )411معلم ومعلمة

تركيز األوزون منها ضوء الشمس وأكاسيد

للعلوم باملرحلة املتوسطة يف الكويت  .واستعملت

النيرتوجني والبقع الشمسية  .لذا ويف نهاية مثانينات

الدراسة مقياس للتنور البيئي أعده الباحث كأداة

القرن العشرين خاصة بعد توقيع اتفاقية فينا عام

للبحث  .تكون من ( )21مفردة تضمن األبعاد

 4375ركزت الدول الصناعية الكربى على إدخال

املذكورة يف أعاله .

محاية طبقة األوزون ( .شرف . )414 : 6111

أظهرت نتائج الدراسة اخنفاض املستوى العام للتنور

دراسات سابقة :

البيئي لدى معلمي العلوم (جاسم . )72 : 6114 ,

 4ـ دراسة (جاسم )6114 ,

 6ـ دراسة (الدوسري )6144 ,

أجريت الدراسة يف الكويت وهدفت إىل معرفة

أجريت الدراسة يف اململكة العربية السعودية وهدفت

املستوى العام للتنور البيئي لدى معلمي العلوم

إىل الكشف والتعرف على مدى تناول حمتوى مناهج

باملرحلة املتوسطة بدولة الكويت

اجلغرافية باملرحلة املتوسطة أبعاد الرتبية الوقائية

قسمت الدراسة مفهوم التنور البيئي إىل عدة أبعاد

واملفاهيم ذات الصلة بها .

هي :

ولتحقيق هدف البحث أكد الباحث معيار بأبعاد

(النظام البيئي ـ العالقات بني الكائنات ـ الغالف

الرتبية الوقائية واملفاهيم اخلاصة بها واليت جيب

اجلويـ املوارد الطبيعية ـ التلوث البيئي ـ االستنزاف

تضمينها مبناهج اجلغرافية باملرحلة املتوسطة  .اشتمل

البيئي ـ التصحر ـ ثقب األوزون ـ السكان وصيانة

املعيار على بعد واحد يضم ( )7مفاهيم ذات صلة

البيئة) .

بالرتبية الوقائية وهي (الزالزل  ,الرباكني  ,السيول

دراسة حتليلية لكتب علم األحياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية

والفيضانات  ,التصحر واجلفاف  ,الرياح واألعاصري

جمتمع البحث  :متثل جمتمع البحث جبميع كتب علم

 ,االنزالقات األرضية  ,االنهيارات اجلليدية) .

األحياء املقررة يف العراق للمرحلة الثانوية للعام

أظهرت نتائج الدراسة إن مستوى اهتمام حمتوى

الدراسي  6141ـ  6141ز واليت متثل عينة البحث

مناهج اجلغرافية للمرحلة بالرتبية الوقائية (ضعيف)

وكما موضح يف اجلدول ()4

باستثناء كتاب اجلغرافية الطبيعية للصف األول
املتوسط فقد كان عامليا  .كما بينت نتائج الدراسة

جدول ()4
كتب علم األحياء املقررة باملراحل الثانوية .

عدم وجود تكامل أفقي أو عمودي بني حمتوى
مناهج اجلغرافية باملرحلة املتوسطة يف عرضها
للمفاهيم الوقائية .
الفصل الثالث :منهج البحث وإجراءاته :
منهج البحث  :اعتمد الباحث املنهج الوصفي الذي
يالئم ويساعد على حتقيق هدف البحث .
إجراءات البحث  :اتبع الباحث طريقة حتليل احملتوى
الذي يعرفه ) (Holetiبإنه  :أسلوب االستنتاج
عن طريق التشخيص املوضوعي املنهجي خلصائص
حمدودة يف احملتوى )(Holsti , 214
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عنوان الكتاب

الصف

عدد الصفحات احملللة

4

مبادئ األحياء ط6141 6

األول

411

6

علم األحياء 6141

الثاني

411

1

علم األحياء (اإلنسان وصحته) 6141

الثالث

413

1

علم األحياء 6144

الرابع العلمي

421

5

علم األحياء 6146

اخلامس العلمي

471

2

علم األحياء 6141

السادس العلمي

651
4141

اجملموع
ويتضح من اجلدول إن عدد الصفحات احملللة

صدق املعيار  :مت عرض املعيار على جمموعة من

()4141صفحة بعد استبعاد الفهارس واألسئلة

احملكمني يف اختصاص املناهج وطرائق تدريس العلوم

واملقدمات والصور واألشكال التوضيحية .

واختصاص علوم احلياة واجلغرافية وأبدوا بفعل

أداة البحث  :لتحقيق هدف البحث وبعد اإلطالع

املالحظات ومت اآلخذ بها كما مت إضافة بعدا آخر

على البحوث والدراسات املهتمة بهذا اجملال  .ثم

وهو التلوث املعنوي  .وأصبح املعيار يف صورته

أعداد معيار بأبعاد الثقافة البيئية واملفاهيم اخلاصة

النهائية يشتمل على) (41بعدا تلك هي .

واليت ينبغي تضمينها بكتب علم األحياء  .وقد

 4ـ النظام البيئي ومكوناته

اشتمل املعيار على ) (46بعد ذات صلة بالثقافة

 6ـ العالقات بني مكونات النظام البيئي

البيئية .

 1ـ املوارد الطبيعية
 1ـ التصحر والزحف الصحراوي

414
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 5ـ الغالف احليوي

ضبط أداة التحليل  :مت ضبط أداة االتحليل كاآلتي :

 2ـ التلوث البيئي املادي (اهلواء ـ املاء ـ الرتبة ـ

 4ـ صدق األداة  :لغرض التأكد من صدق التحليل

الغذاء)

قام الباحث بعرض منوذج من التحليل لكتاب علم

 1ـ التلوث البيئي غري املادي (اإلشعاعي ـ

األحياء للصف الرابع العلمي على بعض اخلرباء وقد

الضوضائي)

أشاروا إىل صالحيته وهذا مؤشر على صدق التحليل

 7ـ التلوث املعنوي (اجتماعي ـ ثقايف ـ خلقي)

(Stmbly : 415) .

 3ـ شحة املياه

 6ـ ثبات التحليل  :قام الباحث بإجراء عملية

 41ـ االحتباس احلراري

التحليل األوىل والثانية لكتاب علم األحياء للصف

 44ـ طبقة األوزون

الرابع العلمي بفارق زمين مدته أسبوعني وباستخدام

 46ـ استنزاف املوارد البيئية

معادلة هولسيت

 41ـ الرتبية البيئية يف اإلسالم

)𝟐𝟐(𝒄𝟏+
𝟐𝒄𝒄𝟏+

= ( Kاإلمام )427 ,

خطوات التحليل  :لغرض حتديد مدى تضمني كتب

كان معامل الثبات ( . )1,31وهو معامل ثبات

األحياء ألبعاد الثقافة البيئية  .اعتمد الباحث الفكرة

مرتفع إذ تشري املصادر إن الثبات الذي نسبته أقل من

الصرحية وحدة التسجيل واستخدام التكرار وحدة

( )11يعد ضعيفا .

تعداد ألجل التعرف على الفكر يف كل بعد قراءة

كما مت االتفاق مع حملل آخر * عمل بشكل منفصل

املوضوع وحتديد الفقرات اليت تتضمن الفكرة ثم

وفق أسس التحليل املتفق عليها وكان معامل الثبات

تفريغ النتائج يف جدول التحليل بإعطاء تكرار واحد

()1,34

لكل فكرة حتمل بعدا من أبعاد الثقافة البيئية .
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الوسائل اإلحصائية :

هذه األبعاد أقل نسبة وهي ( )%1,15يف حني

استخدم الباحث النسبة املئوية ومعادلة هولسيت

أهملت موضوعات الكتاب التلوث املعنوي

ملعاجلة البيانات اإلحصائية وإجياد ثبات التحليل.

( االجتماعي ـ الثقايف ـ اخللقي ) ويرى الباحث إن

*د  .محيد حممد  .جامعة بابل

التلوث املعنوي بكل جماالته يعد أخطر أنواع التلوث

الفصل الرابع

وينبغي أن حيظى بأهمية كربى يف ظل تطور تقين

عرض النتائج ومناقشتها:

هائل قد يكون سالح ذو حدين على كافة اجملتمعات

بعد حتليل كتب علم األحياء توصل الباحث إىل

اإلنسانية .

اآلتي :

6ــ كتاب علم األحياء للصف الثاني املتوسط .

4ــ كتاب مبادئ األحياء للصف األول املتوسط .

كما يف جدول ( )1أظهرت نتائج التحليل إن

يتضح من اجلدول ( )6إن موضوعا من الكتاب

موضوعاته اهتمت بأربعة أبعاد فقط من أبعاد معيار

اهتمت بأبعاد الثقافة البيئية إذ حصلت على ()51

الثقافة البيئية وحصلت على ( )11تكرار بنسبة

تكرار وبنسبة  %16,75من أبعاد املعيار ومشلت

 . %15,11حصل بعد النظام البيئي ومكوناته على

معظم األبعاد فحصل التلوث البيئي املادي املتمثل

أعلى نسبة بلغت  %41,41يليه التلوث البيئي املادي

بتلوث ( اهلواء ـ املاء ـ الرتبة ـ الغذاء ) على أعلى

بنسبة  %44,43ثم العالقات بني مكونات النظام

نسبة وهي (  ) %3,11يليه العالقات بني مكونات

البيئي بنسبة  %7,35أما الرتبية البيئية يف اإلسالم

النظام البيئي بنسبة ( )%2,16أما التلوث البيئي غري

حصل على أقل نسبة وهي %1,11

املادي ( اإلشعاعي والضوضائي ) وشحة املياه وبعد
طبقة األوزون  .واستنزاف املوارد البيئية  .حصلت
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جدول ()6
التكرار والنسب املئوية ألبعاد الثقافة البيئية يف كتاب األحياء للصف األول
ت

البعد

التكرار

%

4

النظام البيئي ومكوناته

1

5,62

6

العالقات بني مكونات النظام البيئي

3

2,16

1

املوارد الطبيعية

41

1,54

1

التصحر والزحف الصحراوي

6

4,5

5

الغالف احليوي

1

5,62

2

التلوث البيئي املادي

41

3,11

1

التلوث البيئي غري املادي

4

1,15

7

التلوث املعنوي

ــ

3

شحة املياه

4

1,15

41

االحتباس احلراري

6

4,5

44

طبقة األوزون

4

1,15

46

استنزاف املوارد البيئية

4

1,15

41

الرتبية البيئية يف اإلسالم

1

6,65

جمموع التكرار

51

%

16,51
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جدول ()1
التكرار والنسب املئوية ألبعاد الثقافة البيئية يف كتاب األحياء للصف الثاني
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ت

البعد

التكرار

%

4

النظام البيئي ومكوناته

43

41,41

6

العالقات بني مكونات النظام البيئي

46

7,35

1

املوارد الطبيعية

ــ

1

التصحر والزحف الصحراوي

ــ

5

الغالف احليوي

ــ

2

التلوث البيئي املادي

45

1

التلوث البيئي غري املادي

ــ

7

التلوث املعنوي

ــ

3

شحة املياه

ــ

41

االحتباس احلراري

ــ

44

طبقة األوزون

46

استنزاف املوارد البيئية

ــ

41

الرتبية البيئية يف اإلسالم

4

جمموع التكرار

11

44,43

ــ

1,11

%

15,11

دراسة حتليلية لكتب علم األحياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية

ويرى الباحث إن التوجه العاملي املعاصر ركز

1ــ كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي.

وبشكل واضح إىل أهمية البيئة وضرورة إدخال أو

أظهرت نتائج التحليل وكما موضح يف جدول ()5

تضمني املناهج الدراسية للقضايا واملشكالت البيئية .

إن موضوعات الكتاب وبالرغم من أنها مل تغطي

1ــ كتاب علم األحياء للصف الثالث املتوسط .

مجيع أبعاد معيار الثقافة البيئية إال وإن هناك مخسة

يتضح من اجلدول ( )1إن موضوعاته مل تتضمن أي

أبعاد مت تغطية مجيع معظمها بشكل واسع إذ حصلت

بعد من أبعاد الثقافة البيئية  .وركزت على دراسة

على ( )612تكرار بنسبة  %461,15وتوزعت

أجهزة وأعضاء جسم اإلنسان ويعتقد الباحث إن

التكرارات كاآلتي الغالف احليوي حصل على أعلى

تركيز كتاب األحياء للصف الثالث على دراسة

نسبة وهي  %11,65يليه النظام البيئي ومكوناته

جسم اإلنسان بشكل موسع نوعا ما حيظى بأهمية ال

بنسبة  %63,11أما التصحر والزحف الصحراوي

تقل عن أهمية املواضيع البيئية ورمبا أكثر أهمية .

حصل على أقل نسبة وهي  %4,43ويرى الباحث

ألن الطلبة بعد أن جيتازوا املرحلة املتوسطة فإن قسما

إن موضوعات الكتاب توزعت على عرض ومناقشة

منهم قد ينخرطون يف اإلعداديان املهنية ذات العالقة

عدة حماور تصنيفيه وأخرى تشرحيية  .علما إن

باملؤسسات الصحية كإعداديات التمريض لذا فإنهم

املنحى البيئي حصل على مساحة واسعة من

حباجة إىل محل ثقافة حول أجهزة وأعضاء جسم

موضوعاته رغم عدم تغطيتها ألبعاد أساسية يف معيار

اإلنسان ( تشرحييا وفسلجيا ) واألمراض اليت قد

الثقافة البيئية .

يتعرض هلا اجلسم البشري .
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التكرار والنسب املئوية ألبعاد الثقافة البيئية يف كتاب األحياء  .للصف الثالث
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ت

البعد

التكرار

4

النظام البيئي ومكوناته

ــ

6

العالقات بني مكونات النظام البيئي

ــ

1

املوارد الطبيعية

ــ

1

التصحر والزحف الصحراوي

ــ

5

الغالف احليوي

ــ

2

التلوث البيئي املادي

ــ

1

التلوث البيئي غري املادي

ــ

7

التلوث املعنوي

ــ

3

شحة املياه

ــ

41

االحتباس احلراري

ــ

44

طبقة األوزون

46

استنزاف املوارد البيئية

ــ

41

الرتبية البيئية يف اإلسالم

ــ

ــ

%

جمموع التكرار

%
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جدول ()5
التكرار والنسب املئوية ألبعاد الثقافة البيئية يف كتاب األحياء للصف .الرابع العلمي
ت

البعد

التكرار

%

4

النظام البيئي ومكوناته

13

63,11

6

العالقات بني مكونات النظام البيئي

47

41,11

1

املوارد الطبيعية

ــ

1

التصحر والزحف الصحراوي

6

4,43

5

الغالف احليوي

461

11,65

2

التلوث البيئي املادي

41

1,17

1

التلوث البيئي غري املادي

ــ

7

التلوث املعنوي

ــ

3

شحة املياه

ــ

 41االحتباس احلراري

ــ

 44طبقة األوزون

612

461,15

ــ

 46استنزاف املوارد البيئية

ــ

 41الرتبية البيئية يف اإلسالم

ــ

5ــ كتاب األحياء للصف اخلامس العلمي :

جمموع التكرار

%

اجلدول ( )2يوضح إن موضوعات الكتاب مل تهتم
بأبعاد الثقافة البيئية بالصورة اليت تنسجم وأهمية
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القضايا البيئية ومشكالتها إذ أن موضوعاته تضمنت

أبعاد هي التلوث البيئي املادي والنظام البيئي

( )41تكرار بنسبة  %1,12واقتصرت على النظام

ومكوناته والعالقات بني مكونات النظام البيئي .

البيئي ومكوناته بنسبة  %1,11والعالقات بني

ويرى الباحث إىل موضوعاته اليت تركزت على

مكونات النظام البيئي بنسبة  %6,14ويرى الباحث

املفاهيم احلياتية للخلية ومادتها الوراثية فضال عن

إن املنحنى الفسلجي الذي اعتمدته موضوعات

الرتكيز الواسع نسبيا على املدخل الوراثي والتطور

الكتاب يف بنائها رمبا أدت إىل افتقارها وقلة اهتمامها

العضوي مضافا إليها التكاثر والنمو  .أدت إىل قلة

باملوضوعات البيئية.

االهتمام بالبيئة قضاياها ومشكالتها .

2ــ كتاب األحياء للصف السادس العلمي .
من اجلدول ( )1يتضح إن موضوعاته هي األخرى مل
تولي مفاهيم الثقافة البيئية االهتمام الذي تستحق
فوردت ( )2تكرارات بنسبة  %6,1تناولت ثالثة
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جدول ()2
التكرار والنسب املئوية ألبعاد الثقافة البيئية يف كتاب األحياء للصف .اخلامس العلمي
ت

البعد

التكرار

%

4

النظام البيئي ومكوناته

7

1,11

6

العالقات بني مكونات النظام البيئي

5

6,14

1

املوارد الطبيعية

ــ

1

التصحر والزحف الصحراوي

ــ

5

الغالف احليوي

ــ

2

التلوث البيئي املادي

ــ

1

التلوث البيئي غري املادي

ــ

7

التلوث املعنوي

ــ

3

شحة املياه

ــ

41

االحتباس احلراري

ــ

44

طبقة األوزون

ــ

46

استنزاف املوارد البيئية

ــ

41

الرتبية البيئية يف اإلسالم

ــ

جمموع التكرار

41

%

1,12

423

مركز دراسات الكوفة  :الدراسات امليدانية والتطبيقية

جدول ()1
التكرار والنسب املئوية ألبعاد الثقافة البيئية يف كتاب األحياء للصف .السادس العلمي
ت

البعد

التكرار

%

4

النظام البيئي ومكوناته

4

1,1

6

العالقات بني مكونات النظام البيئي

4

1,1

1

املوارد الطبيعية

ــ

1

التصحر والزحف الصحراوي

ــ

5

الغالف احليوي

ــ

2

التلوث البيئي املادي

1

1

التلوث البيئي غري املادي

ــ

7

التلوث املعنوي

ــ

3

شحة املياه

ــ

41

االحتباس احلراري

ــ

44

طبقة األوزون

ــ

46

استنزاف املوارد البيئية

ــ

41

الرتبية البيئية يف اإلسالم

ــ

نتائج حتليل كتب علم األحياء جمتمعة :

جمموع التكرار

2

%

6,1

4,2

من خالل النظر إىل جول ( )1نالحظ إن الكتب
مجعت ( )111تكرار وتبني إن هناك تفاوت واسع

424
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بني كتب األحياء فيما يتعلق بتضمينها ملواضيع البيئية

بعيدا عن طرح ومناقشة املواضيع والقضايا البيئية

سواء ما تعلق بالقضايا أو املشكالت البيئية ونتيجة

املعاصرة أو ذات العالقة مبتغريات العصر احلساسة

لذلك تباينت يف النسب احلاصلة عليها  .فحصل

ذات األثر الواضح يف املكونات البيئية املختلفة .

كتاب األحياء للصف الرابع على أعلى نسبة وهي

أبرزها التلوث املعنوي واالحتباس احلراري

( )%26,16وهي نتيجة تنسجم وطبيعة موضوعاته

واستنزاف املوارد البيئية وغريها  .أما كتاب األول

اليت اهتمت بالقضايا البيئية ومشكالت التلوث

فإنه وبالرغم من حصوله نسبة  %41,61فإن

البيئي.

موضوعاته تضمنت وتطرقت إىل معظم أبعاد الثقافة

وحصل كتاب علم األحياء للصف األول على

البيئية حتى وإن كانت مبستويات متواضعة  .وهذا

الرتتيب التالي وبنسبة ( )%41,61يليه كتاب الثاني

أمر طبيعي ينسجم مع املستوى العلمي لطلبة الصف

بنسبة ( )%41,61ثم كتاب اخلامس بنسبة

األول املتوسط .

( )%1,31والسادس بنسبة ( )%4,74أما كتاب

وبالنظر إىل كتاب الصف الثاني الذي حصل على

األحياء للصف الثالث (اإلنسان وصحته) فلم يرد

نسبة  . %41,61فنالحظ هناك ثالثة أبعاد تكرر

ذكر ألي بعد من أبعاد الثقافة البيئية وهو أمر طبيعي

التطرق إليها يف احملتوى وهي النظام البيئي والعالقات

الن موضوعاته اهتمت باإلنسان وأجهزة جسمه

بني املكونات البيئية والتلوث البيئي املادي .

وبعض األمراض اليت قد يصيبه .

إن اهتمام كتب األول والثاني ببعض أبعاد الثقافة

ويرى الباحث إنه وبالرغم من حتقيق كتاب الرابع

البيئية ومبا يعود إىل قناعة مؤلفي الكتب بأهمية

أعلى نسبة إال أن موضوعاته مل تغطي سوى الثلث

املرحلة الدراسية وضرورة تكون ثقافة بيئية ووعي

تقريبا من أبعاد معيار الثقافة البيئية إذ أن احملتوى كان

425

مركز دراسات الكوفة  :الدراسات امليدانية والتطبيقية

426

بيئي مبا يضمن تشكل سلوك إجيابي حنو البيئة لدى

االحتباس احلراري واستنزاف املوارد البيئية فكان

طلبة هذه املرحلة .

نصيبها قليل جدا يف احملتوى .

أما كتب اخلامس والسادس حتقق كل منها نسبة

 1ـ انعدام التنسيق بني الكتب من حيث مشوهلا

متواضعة ( )%4,74 , %1,31على التوالي وهذا

ملفاهيم الثقافة البيئية كما إن موضوعات الكتاب

يعود إىل طبيعة املنحى أو املدخل الذي اعتمده كل

الواحد تفتقر إىل التكامل مع بعضها .

منهما  .أما كتاب الصف الثالث (اإلنسان وصحته)

 1ـ مل تولي الكتب االهتمام الذي يستحقه بعد

فلم حيصل على أي نسبة الن طبيعة موضوعاته

(الرتبية البيئية يف اإلسالم) رغم كون هذا البعد مشتق

تركزت على أجهزة وأعضاء جسم اإلنسان من

من املنهج اإلسالمي الذي بدوره مشتق من القرآن

الناحيتني التشرحيية والوظيفية .

الكريم  .الدستور املتكامل للحياة جبميع جماالتها

االستنتاجات:

التوصيات :

 4ـ تباينت الكتب من حيث اهتمامها بالثقافة البيئية

يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الباحث يوصي

بشكل عام وكان كتاب األحياء للصف الرابع

باآلتي :

العلمي األكثر نسبة ولكن مل يكن شامال ألبعاد

 4ـ تضمني املناهج الدراسية البعد البيئي من خالل

الثقافة البيئية يليه كتاب الصف األول بنسبة أقل

ربط املناهج الدراسية ملختلف املواد بقضايا البيئة

ولكن مشولية أكثر .

ومشكالتها  .وذلك بإدخال بعض املعلومات البيئية

 6ـ هناك بعض األبعاد رغم أهميتها إال أنه مل يرد هلا

ذات العالقة مبوضوعات الدراسة .

ذكر يف حمتوى الكتب احملللة كالتلوث املعنوي  .أما

 6ـ االهتمام جبميع جماالت الثقافة البيئية احمللية منها

األبعاد اخلاصة بطبقة األوزون وشحة املياه وظاهرة

والعاملية والرتكيز على املشكالت البيئية ذات العالقة

دراسة حتليلية لكتب علم األحياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء أبعاد الثقافة البيئية

مبتغريات العصر وتأثري التطور التقين والتكنولوجي مع

املقرتحات :

مراعاة مبدأ التكامل بني موضوعات الكتب .

 4ـ إجراء دراسة مماثلة عن أبعاد الثقافة البيئية يف

 1ـ التأكيد على تضمني جمال التلوث املعنوي ملا له

كتب العلوم للمرحلة االبتدائية .

من أثر كبري على متاسك اجملتمع ووحدته

 6ـ إجراء دراسة ميدانية على معلمي املرحلة

 1ـ كما هو معروف بأن اآليات القرآنية الكرمية

االبتدائية ولكافة االختصاصات للتعرف على مدى

واألحاديث النبوية الشريفة مل ترتك شيئا خيص احلياة

بأبعاد الثقافة البيئية الواردة يف املعيار واملعد هلذه

إال وأشارت إليه .لذا ينبغي تضمني الكتب املنهجية

الدراسة

لذلك ومبا يتناسب وطبيعة املوضوع.
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