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الملخص

نظرا ألمهية البيئة على الصعيد الدويل ،فقد أولت سلطنة عمان اىتمام الكبَت للمحافظة على البيئة ،واستناداً للصلة
القوية بُت مناىج اجلغرافيا والبيئة؛ فإن ادلشكلة تبدو يف فقر مقرر اجلغرافية للمرحلة اإلعدادية يف استيفاء أمهية البيئة.
وبعد استطالع آراء عينة من معلمي ادلادة حول مضمون ادلقرر ،وجد البحث أن ىناك حاجة ماسة دلراجعة أىداف
وزلتوى مقرر اجلغرافيا وإغناءه مبوضوعات بيئية ،باعتبار أن اجلغرافيا مادة بيئية من الدرجة األوىل .لذا كان من
الضروري القيام هبذه الدراسة ،هبدف مناقشة مدى توافر ادلتغَتات البيئية يف أىداف وزلتوى مقرر اجلغرافيا .مت بوضع
قائمة بادلتغَتات البيئية ،تضمنت ( ) 84بندا مقسمو إىل أربعة زلاور ،ىي :البيئة وادلوارد البيئية ،التغَتات البيئية،
وادلخاطر البيئية ،واحملافظة على البيئة ،ال يت جيب أن تنعكس يف أىداف مادة اجلغرافيا بادلرحلة اإلعدادية .ومت حتليل
األىداف وزلتوى ىذه ادلقرر .بينت النتائج :إن نسبة تكرار األسس ادلعيارية يف أىداف الصف الثالث اإلعدادي
بلغ  .% 4أما بالنسبة لتحليل زلتوى ادلقرر فقد وردت األسس ادلعيارية اخلاصة بالتغَتات البيئية يف زلتوى مقرر
اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي كلية بنسبة .% 6..1
كلمات مفتاحية :ادلتغَتات البيئية ،أىداف ،زلتوى ،مقرر اجلغرافيا
Abstract
The Sultanate of Oman has a great interest in preserving the environment, based on the strong
link between geography and the environment; The problem appears in the poverty of the
geographical decision of the preparatory stage in fulfilling the segnifance of the
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environment.After surveying the views with a sample of teachers on the course content, this
study found that there is an urgent need to review the objectives and content of the geography
course and enrich it with environmental subjects. The study choses to conduct this study, to
discuss the availability of environmental variables in the objectives and content of the
geography course. A list of (48) environmental variables was developed, which is divided into
four axes: environment and environmental resources, environmental changes, environmental
risks, environmental conservation, which must be reflected in the geography course at the
preparatory stage. The objectives and content of this course were analyzed. The findings
revealed that; the repetition of the normative bases in the objectives of the third grade was 8%.
For the analysis of the course content, the normative bases for environmental changes in the
content of the geography course for the third grade of the preparatory stage were presented by
12.6%.
Keywords: environmental variables, objectives, content, geography course.

المقدمة

اجلغرافيا علم يهتم بدراسة اإلنسان والبيئة ،من حيث التفاعل واألثر يف حياة الفرد واجلماعة نتيجة التفاعالت بُت
اإلنسان والبيئة (عبد اللطيف فؤاد ،وسعد مرسى .)64 :6791 ،إهنا علم خيتص بعالقة اإلنسان ببيئتو الطبيعية
وأساليب تفاعلو معها وأثار ذلك التفاعل (أمحد حسُت اللقاىن ،وبرنس امحد رضوان .)6. :674. ،فهو حيلل
ىذا التفاعل وحيلل ادلظاىر األرضية كالطوبوغرافيا وادلناخ ،والًتبة وادلياه واحليوانات والنباتات وادلعادن ويشَت إىل
أمهيتها بالنسبة لإلنسان (.)Richard Hartshorne, 1979
ف اجلغرافية علم لو عالقة بكل من اإلنسان والبيئة ،واجلغرافيا كمادة دراسية تتطلب أن يعرف الطالب رلموعة من
احلقائق وادلفاىيم وادلبادئ اجلغرافية ادلتمثلة بالبيئة احمللية مث العادلية وإدراك رلموعة العوامل والقوانُت اليت تؤثر يف تلك
البيئة وبالتايل يف حياتو (علي زلمد حسُت سلمان 6771م) .وديكن القول أن اجلغرافيا ىي دارسة استجابة اإلنسان
دلؤثرات البيئة الطبيعية فهي بذلك ذات صفة حية (عبداللطيف فؤاد.)6741 ،
كل من حازم الببالوي ( )6771واجلمعية اجلغرافية ادلصرية (ندوة  )6771ومنتدى الفكر العريب (مارس
وقد امجع ٌ
6771م) على أن اجلغرافيا ذلا اتصال مباشر بالبيئية ،مثل التبدالت ادلناخية ،والظواىر الطبيعية ،وادلوارد الطبيعية؛
ادلتجددة وغَت ادلتجددة .ىذا باإلضافة إىل أن اجلغرافيا جيب أن تعكس األخطار البيئية يف العصر احلايل ،نتيجة
لزيادة عدد السكان ونشاطهم الزائد ادلتمثلة يف تعرية الًتبة وقطع الغابات وغَتىا .وإن تعكس ىذه ادلناىج دور
اإلنسان يف احلفاظ على البيئة العادلية .ومن مث فهي علم جلميع أمناط التفاعل بُت اإلنسان وبيئتو (
 .)1970: 20فاجلغرافيا كمناىج دراسية جيب أن تزود التالميذ بنظره شاملة عن الظواىر اليت حتدث على سطح
األرض ،وحياة الناس الذين يعيشون عليها (زلمد علي  .).1 :6794وضرورة أن تعكس مناىج اجلغرافيا العديد
UNESCO,

من األبعاد البيئية وحتقق العديد من أىداف الًتبية البيئية.
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وتتكون البيئة الطبيعية من أربعة نظم ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً ،وىى الغالف اجلوى ،والغالف ادلائي،
واليابسة ،واحمليط احليوي ،وىذه اجملموعة من العناصر الطبيعية يف حالة تغيَت مستمر حىت بدون أي تدخل من
اإلنسان ،ولكن النشاط البشرى يؤثر تأثَتاً كبَتاً يف طبيعة ىذا التغَت ( .)Wcllard, Beadrice،1975أشارت
اجلمعية ادلصرية للتنمية والطفولة ( )6771إىل :مساعدة التالميذ على معرفة خصائص البيئة هبدف استثمارىا
واحملافظة عليها ،وإدراك ادلشكالت اليت يواجهها اإلنسان ،من خالل تنمية الوعي بأمهية موارد البيئة وكيفية محياهتا،
واستثمارىا وترشيد استغالذلا.
وقد اىتمت سلطنة عمان بالبيئة حيث مت إنشاء رللس محاية البيئة ومكافحة التلوث برئاسة صاحب اجلاللة
السلطان قابوس بن سعيد ادلعظم ،واستحداث وزارة للبيئة لتنفيذ اخلطة القومية حلماية البيئة ومكافحة التلوث،
وإنشاء زلميات طبيعية .كما مت إدخال ادلفاىيم البيئية يف ادلناىج الدراسية عن طريق إدخال موضوعات ترسيخ القيم
البيئية السليمة واالجتاىات الصحيحة لدى الناشئة بشأن التعامل مع البيئة وتطويرىا وحفظها من التلوث .وقد
نصت أىداف بعض ادلناىج الدراسية يف سلطنة عمان على االىتمام بالبيئة ،وتزويد الطالب بادلفاىيم وادلبادئ
العلمية ادلناسبة آليت تساعد على فهم ىذه البيئة ،وتفسَت ظواىرىا وتعريف الطالب بأىم الثروات وكيفية احملافظة
عليها يف السلطنة .إضافة إىل التعرف على األخطار البيئية الناجتة عن التلوث وكيفية صيانة البيئة واحملافظة عليها،
إىل جانب احتواء مقرر اجلغرافيا على العديد من ادلوضوعات البيئية اليت تركز على االىتمام بالبيئة ،ورصد أىم
التغَتات البيئية ادلستقبلية.
مشكلة الدراسة
رغم اعتماد اإلنسان يف حياتو اليومية بشكل كبَت على مصادر البيئة اليت يعيش فيها ،فقد أصبح ىو نفسو مشكلة
البيئة األوىل؛ نتيجة تعقد حياتو ،واستخدامو للتقنيات احلديثة يف حياتو بدرجة مل يعد يف مقدور البيئة وأنظمتها
االستجابة دلطالبها ادلتزايدة ،كما أن تأثَت اإلنسان يف ىذه البيئة وقدرتو على تغيَتىا ،وإحداث اخللل يف عالقاهتا
الطبيعية بلغ مراحل تنذر باخلطر (شليب ،أمحد إبراىيم.)..9 :6779 .
يف ضوء التغَتات البيئة يف العامل؛ وما حيدث يف البيئة من حركة وتعديل وتغيَت ،سواء يف ادلناخ أو مظاىر السطح،
واجلور على ادلوارد الطبيعية من غابات وثروات طبيعية مبا يؤثر على التوازن البيئي العادلي .فقد شهد العامل اىتماماً

غَت مسبوق بالبيئة ،كما أكدت على ذلك العديد من الندوات وادلؤدترات والبحوث العادلية.

وانسجاماً مع االىتمام العادلي بقضية البيئة وأمهية احملافظة عليها ،فقد اىتمت سلطنة عمان مبوضوع احملافظة على
البيئة ،ودعت وزارة الًتبية التعليم إىل االىتمام ب نشر الوعي البيئي بُت الطالب يف مدارس السلطنة جبميع مراحلها
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التعليمية .ومت إنشاء مرفق البيئة العادلي ،ودعوة اخلرباء يف البيئة إىل أمهية تضمُت ادلفاىيم وادلتغَتات البيئية العادلية يف
ادلناىج الدراسية ،ومراجعة ادلناىج آليت ذلا صلة مباشرة بالبيئة.
لذا فقد تبلورت مشكلة ىذه الدراسة يف زلاولة تشخيص مدى اشتمال مناىج اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي
على التغَتات البيئية .وبشكل زلدد ،سعت ىذه الدراسة لالجابة عن السؤال التايل :إىل أي مدى تعكس أىداف
ومقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي التغَتات البيئية احلديثة؟
أهداف الدراسة
األول :تشخيص مدى توافر التغَتات البيئية يف أىداف مقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي.
الثاين :تشخيص مدى توافر التغَتات البيئية يف زلتوى مقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي بطريقة حتليل احملتوى.
ىذه الدراسة :تضع قائمة بالتغَتات البيئية ،اليت ديكن االفاده منها عند مراجعة وتطوير أىداف وزلتوى مقرر
اجلغرافيا للمرحلة اإلعدادية يف سلطنة عمان.
تسهم نتائج الدراسة يف الكشف عن نواحي القوة ونواحي الضعف يف أىداف وزلتوى مقرر اجلغرافيا للمرحلة
اإلعدادية يف ضوء التغَتات البيئية
إهنا تساعد يف احملافظة على البيئة وتطويرىا.
حدود الدراسة :ادلكانية :حتليل أىداف وزلتوى كتاب اجلغرافيا ادلقرر للصف الثالث بسلطنة عُمان.
ادلوضوعية :التغَتات البيئية يف مقرر اجلغرافيا ،من حيث :البيئة وادلوارد البيئية ،التغَتات البيئية ،ادلخاطر البيئية ،وأخَتاً
احملافظة على البيئة.
الدراسات السابقة
استشعر العامل خطر ادلشكالت واالختالالت والكوارث متمثلة يف اختالل توازن البيئة نتيجة النشاط البشرى،
واستنزاف ادلصادر الطبيعية غَت ادلتجددة ،واقتالع الغابات ،وفشو التصحر (جهاز شؤون البيئة – 11 :677.
 .)14فبحسب طلبو ،مصطفي كمال ( )677.فإ ّن األمطار احلمضية قد هتطل على مسافة آالف األميال من
فوىات ادلداخن اليت أطلقت ادلواد الكيميائية اليت سببتها أساسا .ويوضح زلمد أمُت عامر (6777م) أن الصيد
اجلائر أثر يف إزالة أنواع األمساك ،والقضاء على اآلفات الزراعية بنشر ادلركبات الكيميائية السامة ،واستنزاف ادلوارد
ادلائية السطحية واجلوفية من أجل االستخدام الزراعي.
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جراء حرق الوقود األحفري إىل تدمَت
أدى االحتباس احلراري وزيادة نسبة ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوى ّ
جراء زيادة درجة احلرارة والتغَتات ادلناخية ،واإلخالل بالتوازن البيئي (فؤاد
طبقة األوزون ،وإحداث تغَتات بيئية ّ
الصاحل 6779م) .كما ترتب على ذلك مشكلة تلوث اذلواء ،واألمطار احلمضية ،عادلياً وزللياً تنذر باخلطر.
وتعترب مشكلة تلوث مياه البحار واحمليطات من ادلشاكل البيئية العادلية .وديكن حصر مصادر تلوث مياه البحار
واحمليطات بالبًتول نتيجة تسربو من السفن والناقالت .وىذا لو أضراره على الكائنات البحرية (إسالم ،امحد
مدحت .)6777 .الفضالت الصناعية ادللقاة من السفن ،وادللقاة من السواحل مثل ادلخلفات الصناعية ،وسللفات
ادلصانع ،وادلنظفات ،والقمامة حبيث تفسد ادلياه وذلا تأثَتىا الضار على احليوانات البحرية.
دراسة السيد ،جيهان ()2991

قامت الباحثة بدراسة عن مناىج اجلغرافيا جبمهورية مصر العربية للمرحلة الثانوية ،يف ضوء أىداف الًتبية البيئية.

ىدفت التعرف على مدى فاعلية مناىج اجلغرافيا يف ادلرحلة الثانوية يف حتقيق أىداف الًتبية البيئية .حيث مت اختيار
عينة من الطالب من زلافظيت اجليزة والقاى رة ،ومت تطبيق اختبارات عليهم ومت حتليل ادلناىج يف األىداف وادلعايَت
البيئية.
توصلت الدراسة إىل اآليت :ال تسهم مناىج اجلغرافيا بادلرحلة الثانوية يف إكساب الطالب االجتاىات البيئية اإلجيابية
ضلو البيئة ومشكالهتا .وال يتمكن معلمو اجلغرافيا من ادلهارات الالزمة لتوظيف وتوضيح ادلفاىيم البيئية .وأ ّن
زلتويات ادلناىج ال تعكس ادلفاىيم البيئية األساسية بصورة كافية.
دراسة بارستو دانيل وآخرين (:)Barstow Daniel & others, 1994

قدمت ىذه الورقة البحثية اليت قام هبا فريق من الباحثُت إىل ادلركز القومي للتطبيقات الًتبوية للمعلومات اجلغرافية
واليت تناولت العديد من احملاور اليت جيب أن هتتم هبا نظم ادلعلومات اجلغرافية وتركزت معظم ىذه احملاور حول الًتبية

البيئية والتغَتات البيئية اليت حتدث يف البيئة العادلية.
وتبنت الدراسة أمهية وتصميم برامج كمبيوترية (احلاسب اآليل) تعكس التغَتات العادلية يف ادلناخ واألسباب اليت أدت
إىل ذلك والتغَتات البيئية يف ادلصادر البيئية ادلتجددة وغَت متجددة من الطاقة وادلصادر.
واىتمت الدراسة بإبراز دور مناىج اجلغرافيا يف نشر الوعي البيئي هبذه القضايا البيئية وإظهار ادلخاطر اليت هتدد
البشرية بسبب عدم وجود برامج ومناىج مقصودة تعكس ىذه ادلخاطر والقضايا البيئية ادلعاصرة .وأوصت الدراسة
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بأمهية ربط مناىج اجلغرافيا بالبيئية العادلية بدءا من البيئة احمللية لكل دولة والتأكيد على مكوناهتا والعالقات ادلتبادلة
بُت النشاط البشرى واحملافظة على البيئة احمللية وبالتايل العادلية.
دراسة بيتر جوالنرز وآخرين () Peter Jollands & Others, 1996

ناقشت الدراسة مدخل الدراسات البيئية ،حيث اعتمدت استبيان مت توجيهو دلعلمي مناىج اجلغرافيا بادلرحلة
االبتدائية؛ لتقوًن مدى االىتمام باألبعاد البيئية يف مناىج اجلغرافيا .وكذلك اعتمدت على اختبارات مت تقدديها
للتالميذ دلعرفة درجة الوعي بالبيئة من ناحية ،وفاعلية ادلداخل ادلستخدمة يف تدريس بعض القضايا البيئية.

توصلت الدراسة إىل اآليت :وجود ضعف عام يف وعي التالميذ بقضايا البيئة .ىناك قصور يف استخدام ادلواد
والوسائل ادلناسبة لتحقيق الوعي لدى التالميذ .أكد ادلعلمون أن مناىج اجلغرافيا حتتاج أن تؤكد أكثر على قضايا
البيئة.
دراسة ريتشارد أندروز () Richard Andrews, 1996
أجرى الباحث دراسة عن أثر عمليات التشجَت على البيئة ،وأثر ذلك على تنمية الوعي مبشكالت البيئة ادلعاصرة.
ىدفت الدراسة معرفة آراء ادلعلمُت والتالميذ ،من خالل تشكيل فرق عمل من التالميذ لزيارة األماكن اليت مت
تشجَتىا ،وأثر ذلك على البيئة؛ مقارنة باألماكن اليت مل تقم بذلك ،وأثر ذلك على ادلفاىيم البيئية لدى التالميذ.
جرى االعتماد على استبيانات واختبارات واستمارات مقابلة.
توصلت الدراسة إىل اآليت :ضرورة أن تعكس مناىج اجلغرافيا العالقة بُت النشاط البشرى والبيئة الطبيعية .االىتمام
مبشاركة التالميذ يف بعض ادلشاريع اليت هتتم باحملافظة على البيئة .وجود وعى بادلشكالت البيئية لدى عينة التالميذ
مقارنة باجملموعة اليت مل تشًتك.
دراسة ويستأواي وإليانور راولينج ()Westaway & Eleanor Rawling, 1996

قدم الباحثان دراسة حول مسامهة مناىج اجلغرافيا يف نشر الوعي البيئي والًتبية البيئية لدى التالميذ ،ناقشا كيف

تناولت مناىج اجلغرافيا ادلفاىيم البيئية .حددت الدراسة بعض األىداف اليت جيب أن تتبناىا مناىج اجلغرافيا ،مبا
تعكس األبعاد البيئية والقضايا وادلخاطر البيئية .تضمنت الدراسة بعض ادلوضوعات اليت ديكن أن تعاجلها زلتويات
مناىج اجلغرافيا وذلك مثل قضايا العالقة بُت البيئة والنشاط السكاين واالىتمام بالقضايا البيئية احمللية واالىتمام
بتكوين مجاعات احملافظة على البيئة.

264

مدى توافر ادلتغَتات البيئية يف أىداف وزلتوى مقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي بسلطنة عمان

وتوصلت الدراسة إىل حتديد األىداف البيئية وادلوضوعات اليت جيب أن يتضمنها احملتوى باإلضافة إىل اعتماد
األنشطة االثرائية بإشراف ادلعلم ودتثلت يف :احملافظة على فناء ادلدرسة نظيفا ،احملافظة على البيئة باستخدام مواد غَت
ضارة بالبيئة ،التشجَت بالنبات ،زلاربة التدخُت ،الوعي مبخاطر البيئة.
تعليق حول الدراسات السابقة

ىناك دراسات اىتمت ببناء برامج دلناىج اجلغرافيا ،تعكس األبعاد والتغَتات البيئية منها دراسة ماكيٌت بروننج
( ،)1994وريتشارد بيًتز ( ،)1991وبرستو دانيال وآخرون ( )1994وأمحد إبراىيم شلىب (6746م ) ،و
وىيب وقصي ( ،)6741وسليم العايدى ( ،)6744وجيهان السيد ( :)677.اعتمادا على ادلدخل البيئي ،بناء
أدلة للمعلمُت وللتالميذ مت تدريسها يف الفصول الدراسية.

أما دراسات اليت اىتمت بآراء معلمي اجلغرافيا باعتماد استبيانات ،حول مدى تضمُت مناىج اجلغرافيا لألبعاد
البيئية وا لتغَتات اليت حتدث فيها ،ومدى مسامهتها يف نشر الوعي البيئي وادلعلومات البيئية ،فمن ىذه الدراسات
دراسة بالك بَتن ( ،)1985وأمحد محدي عفيفي ( ،)6746ويعقوب أبو حلو وعلى كايد خريشة (،)6747
وفادي كمال عزيز ( ،)6747وجوالندز وآخرون (.)1990
وىناك دراسات وحبوث اىتمت بتقدًن مناىج اجلغرافيا يف ضوء نشر الوعي واالجتاىات البيئية لدى التالميذ على
ادلراحل التعليمية ادلختلفة ومن ىذه الدراسات  ،دراسة ويست أواى ورولنج ( ،)1996وأمحد إبراىيم شلىب
( )6746وأمحد محدي عفيفي ( ،)6746و وىيب وقص ( ،)6741وجيهان السيد  ،ودراسة جوالندز وآخرين
( ،)1996وأندروز (.)1996
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف :حتديد قائمة التغَتات البيئية احلديثة .بناء معيار تضمن التغَتات
البيئية احلديثة.
منهجية الدراسة واجراءاتها
مجتمع الدراسة وعينتها
كان اجملتمع ادلستهدف ذلذه الدراسة ىو مقرر اجلغرافيا للسنة الثالثة ادلرحلة االعدادية.
أداة الدراسة
يف ضوء االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ،مت صياغة وحدات (فقرات) قائمة ادلعايَت يف صورهتا األولية،
اليت اشتملت على ( )11فقرة.
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صدق أداة الدراسة :حتقق الباحث من الصدق الظاىري لكل من فقرات قائمة ادلعايَت ،من خالل عرضها على عدد
من احملكمُت ادلشهود ذلم بالكفائو يف رلال تدريس اجلغرافيا بالكليات اجلامعية للًتبية بسلطنة عمان البداء رأيهم
حول :مدى مالءمة عبارات ادلعيار .مالءمة العبارات لطبيعة مناىج اجلغرافيا بادلرحلة االعدادية .سالمة صياغة
الفقرات لغوياً ووضوحها طبقاً ألىداف الدراسة .مشول الفقرات لالبعاد البيئية .قدرة األداة على اصلاز ما وضعت
ألجلو .وقد اسفر ذلك عن اضافة وتعديل صياغة الفقرات.
اختذت قائمة ادلعايَت ذات ( )84فقرة صورهتا النهائية.
وقد تش ّكلت االستبانة يف صورهتا النهائية من ( )84فقرة أيضاً ،موزعة على أربعة زلاور.
احملور األول :البيئة وادلوارد البيئية ( )67فقرة
احملور الثاين :التغَتات البيئية ( )7فقرات.
احملور الثالث :ادلخاطر البيئية ( )61فقرة
احملور الرابع واألخَت :احملافظة على البيئة ( )9فقرات.
ثبات أداة الدراسة :مت اتباع اخلطوات التالية للتأكد من الثبات:
 مت اختيار عينة من كتب اجلغرافيا للصف الثالث بادلرحلة االعدادية. قيام الباحث بتحليل ىذه الدروس يف ضوء ادلعيار احملدد.-

استعان الباحث بزميل يف ختصص اجلغرافيا ،لتحليل الدروس نفسها ،يف ضوء ادلعيار (بعد أن اطلع على
ادلعيار وأسلوب التحليل).
مت حساب النسبة ادلئوية لالتفاق بُت حتليل الباحث وحتليل الزميل اآلخر باستخدام معادلة (كا ).لكوىُت.
كانت نسبة ثبات التحليل ( )1.491وىي نسبة ثبات عالية تؤكد ثبات األداة (ادلعيار).
حيث أنو اذا كانت قيمة (كا) .تساوي او تزيد على ( )1.1فإن األداة تكون ثابتة ،وادلعيار قابل للتطبيق.

بعد التيقن من صدق وثبات أداة الدراسة ،جرى تطبيق قائمة ادلعايَت بالتغَتات البيئية احلديثة على أىداف وزلتوى
مناىج اجلغرافيا للمرحلة االعدادية باستخدام اسلوب حتليل احملتوى ،باعتباره أحد أساليب منهج البحث الوصفي،
لغرض التعرف على مدى توافر ىذه ادلعايَت يف مقرر اجلغرافيا.
تحليل البيانات:
-

حتديد فئة التحليل :يتم يف ضوء وحدات ادلعيار اليت يتم يف ضوئها التحليل.
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-

حتديد وحدات التحليل :اختذت الفقرة وحدة التحليل ،حيث أهنا الوحدة الطبيعية للمعٌت ،ويقصد بالفقرة

-

مجلة أو أكثر حتمل معٌت تاماً.
حتديد وحدة التعداد :اعتمد التكرار وحدة للتعداد ،فعندما تنطبق فقرة ما من فقرات الكتاب ادلدرسي على
أي وحدة من وحدات ادلعيار يعطى تكراراً ( )يف اخلانة ادلقابلة ذلا يف اجلدول اخلاص بتسجيل نتائج

-

التحليل.
تضمن اجلدول ثالثة أقسام:

األول :يتضمن وحدات ادلعيار يف األبعاد احملددة يف ادلعيار ( 84فقرة).
الثاين :يتضمن فقرات احملتوى لكل موضوع من ادلوضوعات ،ولكل صف على حدة.
الثالث :يتضمن أىداف مناىج اجلغرافيا.
قواعد وأسس التحليل :للقيام بعملية التحليل مت قراءة كل موضوع على حدة قراءة جيدة ،مث أعيدت قراءتو وقسم
إىل فقرات ،مث مت قراءة كل فقرة على حدة بًتكيز وانتباه لبيان الوحدة ادلعيارية اليت تنطبق عليها.
تطبيق قائمة ادلعايَت واالستبانة:
يف ضوء اجراءات وقواعد واسس حتليل احملتوى أجرى الباحث حتليالً ألىداف وزلتوى مناىج اجلغرافيا للمرحلة
االعدادية بسلطنة عمان وقد اسفر التحليل عن النتائج ادلبينة يف الفصل الرابع.
اوالً :تطبيق قائمة ادلعايَت:
مت حتليل أىداف وزلتوى كتب اجلغرافيا بادلرحلة اإلعدادية للصفوف الثالثة مع مراعاة إجراءات التحليل الالزمة
لذلك اليت سبق ذكرىا.
حساب صدق التحليل :لضبط حتليل أىداف وزلتوى مقرر اجلغرافيا بادلرحلة اإلعدادية استعان الباحث بأحد
الزمالء ادلهتمُت بالبحث العلمي قام بالتحليل نفسو ومت إجياد معامل اتفاق بُت حتليلو وحتليل الباحث باستخدام
معامل (سكوت) وقد بلغ .%1.71
حساب ثبات التحليل :للتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بتحليل أىداف وزلتوى مناىج اجلغرافيا للمرحلة
اإلعدادية مرتُت متتاليتُت بفاصل زمٍت شهر تقريباً ،و بلغت نسبة االتفاق بُت التحليلُت . %1.48
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نتائج الدراسة
النتائج ادلتعلقة بالسؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول :كيف عكست أىداف مقرر اجلغرافيا التغَتات البيئية احلديثة؟
أجرى الباحث حتليال ألىداف ادلقرر ،لتشخيص التغَتات البيئية احلديثة ،كما يف اجلدول:
جدول ( )2نتائج تحليل أهداف مقرر الجغرافيا في ضوء معايير التغيرات البيئية
الصف الثالث اإلعدادي
عدد األهداف ()29

المحور

التكرار

النسبة

صفر

صفر

احملور الثاين :التغَتات البيئية

.

%8

احملور الثالث :ادلخاطر البيئية

.

%8

صفر

صفر

4

%8

احملور األول :البيئة وادلوارد البيئية

احملور الرابع :احملافظة البيئة
المجموع

يتضح من اجلدول رقم ( )6ما يلي:
أ .انطبق األساس ادلعياري رقم ( ).1الذي ينص على "التأكيد على األسباب الرئيسة دلشاكل البيئة ادلتمثلة يف
الضغط السكاين والتغَت التقٍت والنمو االقتصادي ادلتزايد" ،حيث عكست األىداف اليت تركز على تلوث البيئة
ومشكالت ادلدن يف ىذا البند ،ويعترب من األىداف الصرحية اليت تعكس بصورة مباشرة ىذا األساس ادلعياري.
ب .انطبق األساس ادلعياري رقم ( ) .6الذي ينص على "التأكيد على ادلشكالت اليت تعاىن منها اجملتمعات
اإلنسانية يف العصر احلاضر نتيجة للتغَتات البيئية ادلتزايدة" ،حيث اىتم اذلدف الذي ينص على تلوث البيئة
وأسبابو بإ براز ىذا األساس بالرغم من أن اذلدف ال حيدد أن ذلك ديثل مشكالت تواجو اجملتمعات اإلنسانية.
ت .انطبق األساس ادلعياري رقم ( ) 11الذي ينص على "اظهار تأثَت عدد السكان يف إحداث األخطار البيئية يف
العامل من خالل النشاط الزائد وادلتمثل يف :تعرية الًتبة ،الرعي اجلائر ،وغَتىا .حيث انعكس ىذا األساس يف
األىداف اليت هتتم ببنية السكان وحجم السكان ،شلا يعكس األخطار النامجة على البيئة بسبب زيادة عدد
السكان ،متمثلة يف زحف العمران ،وتغيَت معامل البيئة ،واستنزاف الثروات الطبيعة.
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ث .انطبق األساس ادلعياري رقم ( )19الذي ينص على "التأكيد على معدل وطرق استخدام الدول الفقَتة
للموارد البيئية الطبيعية من أر ٍ
اض وغابات ومر ٍاع شلا ديثل ضغط على البيئة" ،حيث انعكس ىذا البند يف
األىداف اخلاصة بتوزيع السكان يف العامل .لكن تعترب صياغة األىداف حول ىذا البند غَت مباشرة؛ حيث ال
ترشد إىل إظهار مشكالت ب يئية حقيقية نتيجة للحالة االقتصادية للدول ،بل ديكن االعتماد على األمثلة اليت
يقدمها ادلعلم والكتاب ادلدرسي يف ىذا الشأن ،شلا يتضح عند حتليل زلتوى الكتاب ادلدرسي ،وآراء ادلعلمُت
واستجاباهتم على االستبيان.
وقد بلغت نسبة البنود اليت انعكست على األىداف  ،%4وتعترب نسبة ضئيلة جداً يف زلتوى مقرر اجلغرافيا الذي
يهتم باإلنسان والبيئة ،وتوزيع السكان ،وبنية السكان ،وتلوث البيئة ،ومشكالت ادلدن .حيث كان جيب أن تعكس
األىداف التغَتات البيئية بصورة واضحة لكون ىذا ادلنهج أكثر صلة هبذه القضية .لذلك ديكن القول إن ىناك
قصوراً واضحاً وشديداً يف أىداف مقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي يف االىتمام بالبيئية شلا أفقد مناىج
اجلغرافيا وظيفة أساسية حول االىتمام مبا حيدث يف البيئة احمللية والعادلية من تغَتات.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
لإلجابة عن السؤال الثاين :كيف عكست مقرر اجلغرافيا التغَتات البيئية احلديثة ؟ قام الباحث بتحليل الكتاب
اجلغرافيا دلعرفة مدى أشتمالو على التغَتات البيئية ،وتوضح ذلك اجلداول ذات األرقام (.)1 ،8 ، 1 ،.
جدول ( )1نتائج تحليل محتوى كتاب الجغرافيا في ضوء
األسس المعيارية لمحور (البيئة والموارد البيئية)
النسب

األسس المعيارية

التكرار

العالقة الواضحة بُت البيئة وفروع اجلغرافيا ادلختلفة (الطبيعية –
االقتصادية -اإلقليمية )

-

-

.

البيئة تعٍت ادلكان الذي يعيش فيو اإلنسان ويستمد منو
مقومات حياتو

-

-

1

البيئة من حيث الوظيفية ىي اجملال الذي جيمعو باإلنسان
عالقة تأثَت وتأثر.

7

%.

المعيار
6
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8

البيئة من الناحية الشكلية تتكون من رلموعة من العناصر ذات
تكامل مكاين بينها (ادلوقع-ادلناخ ).

-

-

1

الوسط البيئي ىو كل الظروف اخلارجية والداخلية اليت حتيط
بالكائنات العضوية والتجمعات البشرية .

1

%6.1

1

البيئة الطبيعية تشمل كل الظواىر الطبيعية اليت ال دخل
لإلنسان فيها .

8

%1.7

9

البيئة بشكل عام ىي احمليط ادلادي وادلعنوي واحليوي الذي
يعيش فيو اإلنسان (الًتبة -ادلاء-اذلواء).

8

%1.7

4

البيئة تركز على عالقة اإلنسان باإلنسان اجتماعيا ودينيا
واقتصاديا وسياسيا وترفيهيا .

1

%1.9

7

البيئة اجلغرافية ىي العناصر اليت تغطي سطح األرض وعالقاهتا
الطبيعية وأثرىا وتأثرىا باإلنسان.

66

%..8

61

البيئة تشمل مجيع العناصر اليت تكون سطح األرض أو اإلطار
ادلكاين الذي تعيش فيو الكائنات احلية

-

-

66

النظام البيئي ىو األشياء احليوية وغَت احليوية يف حيز مكاين
معُت وتؤثر يف بعضها البعض.

6

%1..

6.

ادلوارد البيئية ىي كل ما يقوم اإلنسان بإدراكو وتقييم منفعتو
واستخدامو من البيئة وإعداده لالستغالل .

9

%6.1

61

ادلوارد البيئية تصنف إىل موارد متجددة وغَت متجددة

6

%1..

68

ادلوارد البيئية ادلتجددة ىي اليت تتجدد طبيعيا خالل فًتة قصَتة

-

-

61

ادلوارد البيئية غَت ادلتجددة ىي اليت يكون ذلا حدود للكمية اليت
ديكن استخدامها حىت هنايتها

-

-

61

األرض تتضمن معادن وخامات ومياه وىي غَت متجددة

-

-

69

التحليل الضوئي للشمس أدى إىل إنتاج الفحم والبًتول والغاز
الطبيعي يف باطن األرض بتحلل النباتات واحليوانات وىي غَت
متجددة

-

-

64

التمثيل الضوئي للشمس يؤدي إىل إنتاج ادلادة احلية النباتية

-

-
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واحليوانية يف العصر احلايل وىي متجددة
67

العالقة بُت التنمية االقتصادية ادلستمرة لكافة اجملتمعات
ادلتقدمة وادلتخلفة يؤدي إىل نفاذ ادلوارد ونضوهبا وبالتايل تلوث
البيئة

-

-

اجلدول اآليت يبُت زلور التغَتات البيئية:
الجدول رقم ( )3نتائج تحليل محتوى كتاب الجغرافيا في ضوء
األسس المعيارية لمحور (التغيرات البيئية)
المعيار

األسس المعيارية

التكرار

النسب
المئوية

.1

األسباب الرئيسة دلشاكل البيئة تتمثل يف الضغط السكاين والتغَت
التقٍت والنمو االقتصادي ادلتزايد)

-

-

.6

ادلشكالت اليت تعاين منها اجملتمعات اإلنسانية يف العصر احلايل
نتيجة للتغَتات البيئية ادلتزايدة)

-

-

..

التغَتات الناجتة يف النظم البيئية الطبيعية من التغَتات البيئية)

-

-

.1

التغ ريَتات يف الريرينظم البيئيريرية الطبيعيريرية ذلريريا أشريريكال منهريريا تغ ريَتات طويلريرية
ادلدى ودورية منتظمة وغَت منتظمة وعشوائية فجائية .

-

-

.8

التغَتات البيئية طويلة ادلدى تتمثل يف تغَت شكل سطح األرض
وارتفاع درجة احلرارة)

-

-

.1

التغَتات البيئية ادلنتظمة مثل ( دوران األرض حول زلورىا وىجرة
بعض الطيور شتاء والعودة يف اخلريف و كسوف الشمس
وخسوف القمر )

-

-

.1

التغَتات البيئية الدورية غَت ادلنتظمة ىي احلرارة والضغط اجلوي
واألمطار)

-

-

.9

احلوادث العشوائية اليت تطرأ على البيئة ىي الزالزل والرباكُت
والفيضانات واألمراض الوبائية)

-

-
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التغَتات البيئية الناجتة عن النشاط البشري مثل نار احلرائق –
إخالء األراضي الزراعية – استخدام األسلحة الكيماوية – التوسع
احلضري وإقامة ادلشروعات اذلندسية الكربى.

رللة العبقري

-

Journal al-‘Abqari

-

اجلدول اآليت يبُت زلور ادلخاطر البيئية:
جدول ( )4نتائج تحليل محتوى كتاب الجغرافيا في ضوء
األسس المعيارية لمحور (المخاطر البيئية)
النسب

األسس المعيارية

التكرار

.7

اخلطر البيئي ىو احتمال أو فرصة التعرض حلادث معُت تًتتب
عليو خسائر مادية أو بشرية على مستوى الفرد واجملتمع والدولة.

-

-

11

تؤثر زيادة عدد السكان على األخطار البيئية يف العامل من
خالل نشاطهم الزائد مثل ( تعرية الًتبة و قطع الغابات ).

9

%6.1

16

تدىور الثروات ادلائية ادلتمثلة يف الثروة السمكية.

-

-

1.

تأثَت الضجيج بسبب كثافة ادلرور وادلصانع.

-

-

11

زيادة حرائق الغابات والتدىور البيئي.

9

%6.1

18

ظاىرة دتلح الًتبة الزراعية وأثرىا على البيئة الزراعية.

-

-

11

تدىور احلياة احليوانية الربية.

-

-

11

معدل وطرق استخدام الدول الصناعية الكربى للموارد األساسية
غَت ادلتجددة يف البيئة من مصادر الطاقة وادلعادن شلا يهدد
األمن البيئي.

-

-

19

معدل وطرق استخدام الدول الفقَتة للموارد البيئية الطبيعية من
أراضي وغابات ومراعي شلا ديثل ضغط على البيئة.

-

-

14

االىتمام بارتفاع مستوى معيشة الدول الفقَتة ينعكس على

-

-

المعيار
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مستويات االستهالك لديهم شلا يقلل ضغطهم على البيئة.
17

توفَت التكنولوجيا احلديثة للدول النامية جيعلها تستخدم موارد
أقل من البيئة.

-

-

81

طبقة األوزون حتيط بالكرة األرضية على مسافات تًتاوح بُت 4
كم  .1 ،كم إىل  11كم.

-

-

86

ادلخاطر ادلًتتبة على نقص طبقة األوزون ( ارتفاع حرارة اجلو –
األشعة فوق البنفسجية – األمطار ).

-

-

اجلدول اآليت يبُت زلور احملافظة على البيئة:
جدول ( )5نتائج تحليل محتوى كتاب الجغرافيا في ضوء
األسس المعيارية لمحور (المحافظة على البيئة)
النسب

األسس المعيارية

التكرار

8.

احلفاظ على استخدام ادلوارد الطبيعية على مستوى العامل يف حدود
مقننة للحفاظ على البيئة

-

-

81

العالقة بُت زيادة عدد السكان وأمناط االستهالك والتكنولوجيا
والتنمية على البيئة بالسلب واإلجياب

-

-

88

تفعيل دور مرفق البيئة العادلي باحلفاظ على الغالف اجلوي
والفضاء اخلارجي والبحار واحمليطات

-

-

81

قدرة األفراد واجلماعات و احلكومات على التصدي للخطر البيئي

-

-

81

توفر أجهزة التنبؤ ومراقبة األخطار البيئية والتكنولوجيا ادلستخدمة

-

-

89

أسباب تلوث ادلدن الكربى ( سيارات -نفايات)

-

-

84

األساليب احلديثة للمحافظة على اخلصائص الطبيعية لألراضي
الزراعية

-

-

المعيار
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ونالحظ من خالل اجلداول ( )1 ،8 ،1 ،.أن أكثر األسس ادلعيارية للتغَتات البيئية احلديثة توافراً يف كتاب
اجلغرافيا يف الصف الثالث اإلعدادي ىي من احملور األول (البيئة وادلوارد البيئية) حيث توافرت األسس ادلعيارية
ادلرقمة.)61 ،7،66،6. ،4 ،9 ،1 ،1 ،1 ( :كما توافر أيضاً يف ىذا احملتوى يف األسس ادلعيارية أرقم (،11

 )11من احملور الثالث (ادلخاطر البيئية)  ،أما احملور الثاين والرابع فلم يتوافر شيئاً منها يف زلتوى ىذا الكتاب.
مناقشة النتائج
أ.

عكس احملتوى الدرس األول من الوحدة األوىل ،األساس ادلعياري رقم (" )6.توضيح أن البيئة تعٌت ادلكان

الذي يعيش فيو اإلنسان ويستمد منو مقومات حياتو من غذاء وكساء ودواء ومأوى وديارس فيو أنشطتو وعالقاتو".
حُت تكلم عن تفاعل اإلنسان مع البيئة .إال أنو مل يوضح مفهوم البيئة كمفهوم عصري حديث ،بل ناقش مفهوم
البيئة من منطلق أهنا حتتوى على ظاىرات طبيعية فقط.
كما عكس زلتوى الدرس األول ىذا البند يف موضوع اإلنسان والبيئة؛ وعكس احملتوى تأثَت اإلنسان يف البيئة
وتأثَته هبا ،وعكس احملتوى تأثَت العناصر البيئية من تضاريس ومناخ ومياه وتربة وحيوان ونبات شلا يؤثر يف اإلنسان
من مجيع النواحي.
وانعكس ىذا البند يف الدرس العاشر من الوحدة األوىل يف ادلشكلة السكانية؛ وعكس الدرس العاشر حقيقة
اختالف األراضي الزراعية يف ادلساحة بُت قطر وأخر .وناقش احملتوى يف الدرس العاشر أيضا مناذج للمشكلة
السكانية .وقد بلغ تكرار ىذا البند ( )9مرات يف الكتاب ادلدرسي بنسبة ( )%6.1من عدد فقرات الكتاب
ادلدرسي.
ب .عكس احملتوى الدرس األول من الوحدة األوىل ،األساس ادلعياري رقم (" )1إظهار أن البيئة من الناحية
الوظيفية ىي اجملال الذي جيمعو باإلنسان عالقة تأثَت وتأثر" حُت عرب عن تفاعل اإلنسان مع البيئة .تناول احملتوى
يف الدرس العوامل الطبيعية يف البيئة.
مث عكس زلتوى الدرس إحلادي عشر من الوحدة األوىل ،ىذا البند يف موضوع تلوث البيئة .كماعكس بصورة أكثر
تفصيال العوامل اليت تلوث البيئة .وعرض احملتوى رلاالت التلوث يف البيئة اليت سببها اإلنسان مثل تلوث ادلياه،
واذلواء والتلوث الصويت والكيميائي والبيولوجي ،كما عرض التلوث الذي يصيب الًتبة والكائنات احلية وأىتم احملتوى
بفقرة قصَتة جدا عن أساليب محاية البيئة من التلوث.
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وانعكس ىذا البند بصورة أكثر تفصيال يف الدرس الثاين عشر؛ مشكالت ادلدن حُت عرض احملتوى لقضايا متعلقة
بتأثَت البيئة يف اإلنسان يف ادلأوى ومدى توفر السكن يف ادلدن الكربى ادلزدمحة بالسكان .بلغ تكرار ىذا البند يف
احملتوى ( )7مرات بنسبة ( )%.من عدد فقرات الكتاب ككل.
ت .انطبق األساس ادلعياري رقم (" ) 1توضيح أن الوسط البيئي ىو كل الظروف اخلارجية والداخلية اليت حتيط
بالكائنات العضوية والتجمعات البشرية يف نطاق زلدد مكانيا" ،حُت عكس الدرس األول من الوحدة األوىل
التفاعل بُت الكائن احلي وبيئتو .وعكس احملتوى ىذا البند يف الدرس الثاين عن بنية السكان وعرض مفهوم البنية
العمرية .وىف الدرس الرابع تعرض لبنية السكان من خالل عرض البٍت االقتصادية وربطها بظروف البيئة .وىف الدرس
احلادي عشر تعرض احملتوى لتلوث البيئة ،ومفهوم التلوث ،والعوامل اليت تلوث البيئة .بلغ عدد مرات تكرار ىذا
البند ( )1مرات بنسبة ( )%6.1من عدد فقرات الكتاب ادلدرسي.
ث .انطبق األساس ادلعياري رقم (" ) 1توضيح أن البيئة الطبيعية تتضمن كل الظاىرات الطبيعية اليت ال دخل
لإلنسان فيها" حُت انعكس ىذا البند يف مواضع كثَتة من الكتاب؛ ففي الدرس األول من الوحدة األوىل عن تفاعل
اإلنس ان مع البيئة .وناقش زلتوى الدرس احلادي عشر تلوث البيئة ىذه الظاىرات الطبيعية اليت ال دخل لإلنسان
فيها وعرضها يف شكل رلموعة العوامل وادلشكالت اليت نتجت عن تأثَت اإلنسان يف ىذه الظاىرات الطبيعية.
بلغت نسبة تكرار ىذا البند ( )8مرات فقط رغم من أمهيتو ومناسبتو حملتوى الكتاب ادلدرسي وذلك بنسبة
(.)%1.7
ج .انطبق األساس ادلعياري رقم (" ) 9التأكيد على أن البيئة بشكل عام ىي احمليط ادلادي وادلعنوي واحليوي
الذي يعيش فيو اإلنسان وىو حيتوى على عناصر أساسية تتمثل يف الًتبة وادلاء واذلواء" ،حُت عكس احملتوى ىذا
البند يف الدرس األول من الوحدة األوىل .وانعكس ىذا البند يف الدرس إحلادي عشر ،يف تلوث البيئة .تكرر ىذا
البند ( )8مرات يف زلتوى الكتاب بنسبة ( )%1.7من فقرات الكتاب.
ح .انطبق األساس ادلعياري رقم (" )4التأكيد على أن البيئة تركز على عالقة اإلنسان باإلنسان اجتماعيا ودينيا
واقتصاديا وسياسيا وترفيهيا يف ضوء النظم اليت حتددىا ادلؤسسات االجتماعية والعادات والتقاليد والدين" ،حُت
انعكس ىذا البند يف الدرس الثالث من الوحدة األويل .وعكس الدرس الرابع من الوحدة األوىل يف بنية السكان وأثر
اختالف اجملتمعات بعضها عن بعض.
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واىتم الدرس الثامن بتوزيع السكان يف العامل .وناقش زلتوى الدرس التاسع بعنوان "اإلنسان وحرفتو" أىم احلرف
البشرية ومت ربطها مبعطيات البيئة .بلغ عدد مرات تكرار ىذا البند ( )1مرات بنسبة ( )%1.9من عدد فقرات
الكتاب.
خ .انطبق األساس ادلعياري رقم (" ) 7إظهار أن البيئة اجلغرافية ىي كل العناصر اليت تغطي سطح األرض
وعالقاهتا الطبيعية وأثرىا وتأثرىا باإلنسان عداً وتوزيعا ونشاطا" حيث انعكس ىذا البند يف الدرس األول من الوحدة
األوىل .كما ناقش الدرس الرابع ىذا البند بشكل غَت مباشر .وىف الدرس الثامن يف توزيع السكان يف العامل .وعكس
زلتوى الدرس الثامن أيضا أمناط توزيع السكان بُت قارات العامل بُت إقليم إىل آخر .بلغ عدد مرات تكرار ىذا
( )66مرة يف زلتوى الكتاب ادلدرسي بنسبة ( )%..8وىى نسبة تعكس اذلدف من ىذا البند إىل حد كبَت.
د .انطبق األساس ادلعياري رقم (" ) 66التأكيد على أن النظام البيئي يعٍت أنو األشياء غَت احليوية واألشياء
احليوية ادلوجودة يف حيز مكاين معُت وتؤثر يف بعضها البعض" ،حُت عكس زلتوى الدرس إحلادي عشر من الوحدة
األوىل ىذا البند يف مفهوم البيئة .وبلغ تكرار ىذا البند يف زلتوى الكتاب ادلدرسي مرة واحدة بنسبة ( )%1..من
فقرات الكتاب وىى نسبة ضعيفة جدا.
انطبق األساس ادلعياري (" )61إظهار أن ادلوارد البيئية تصنف إىل موارد متجددة وأخرى غَت متجددة" ،حُت
عكس زلتوى الدرس إحلادي عشر ىذا البند يف فقرة واحدة على أن البيئة تنقسم إىل رلالُت اجملال الطبيعي هبا
مبوارده ادلتجددة وغَت متجددة ،دون االىتمام بإبراز أسباب كل منها واآلثار ادلًتتبة على عدم جتدد بعض ىذه ادلوارد
ولذلك فهي ال تساعد على حتقيق ادلقاصد الرئيسة من وراء ذكرىا .تكرر مرة واحدة فقط بنسبة ( )%1..من
زلتوى الكتاب.
ذ.

انطبق األساس ادلعياري رقم (" ) 11إظهار تأثَت زيادة عدد السكان يف إحداث األخطار البيئية يف العامل من

خالل نشاطهم الزائد وادلتمثل يف تعرية الًتبية ،وقطع الغابات ،والرعي اجلائر وصعوبة التخلص من النفايات ..ا"خ"،
حُت انعكس يف الوحدة بكل دروسها .وناقش الدرس التاسع اإلنسان وحرفتو وتقسيم احلرف .واىتم الدرس العاشر
بادلشكلة السكانية والعالقة بُت كثافة السكان ونسبة األراضي الزراعية يف الوطن العريب .بلغ تكرار ىذا البند ()9
مرات يف زلتوى الكتاب بنسبة ( )%6.1من عدد الفقرات.
ط .انطبق األساس ادلعياري رقم (" )11حتديد تأثَت الضجيج بسبب كثافة ادلرور وادلصانع" ،حُت عكس الدرس
الثاين عشر مشكالت ادلدن و االزدحام وحتذير علماء البيئة وادلهتمُت هبا من ىذا اخلطر .وكذلك اىتم زلتوى
الدرس بعرض مشاكل اخلدمات يف ادلدن واجملارى ،وكذلك عرض مشاكل التلوث يف ىذه ادلدن .وأىتم الدرس
بعرض مشاكل ادلرور .تكرر ىذا البند ( )9مرات يف زلتوى الكتاب بنسبة ( )%6.1من عدد فقراتو.
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مدى توافر ادلتغَتات البيئية يف أىداف وزلتوى مقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي بسلطنة عمان

مل تنطبق كثَت من األسس ادلعيارية وعددىا ( )19من بنود التغَتات البيئية احلديثة ،على أي موضوع أو فقرة من
موضوعات وفقرات كتاب اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي .شلا يعٍت افتقار ادلنهج بشكل كبَت للموضوعات
البيئية.
التوصيات

 . 6مبا أن حتليل أىداف مقرر اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي ،أثبت عدم معاجلتو للتغَتات البيئية فَتى الباحث
أن يعاد النظر يف ىذه األىداف حبيث تعكس البيئة
 ..استناداً لنتائج حتليل زلتوى كتاب اجلغرافيا للصف الثالث اإلعدادي ،وما أظهره من ضعف كبَت يرى الباحث
تطوير زلتويات الكتاب.
 .1كما يوصى الباحث االىتمام بتدريب ادلعلمُت أثناء اخلدمة على كيفية ربط موضوعات اجلغرافيا بالتغَتات البيئية
احلديثة.
الخاتمة

وتشَت النتائج اىل أن منهج اجلغرافيا  ،األىداف واحملتوى ونتائج تطبيق االستبانة على ادلعلمُت للصفوف الثالثة ال

تعكس التغَتات البيئية احلديثة وزلاورىا األربعة ،ادلتمثلة يف  :البيئة وادلوارد البيئية  ،التغَتات البيئية  ،ادلخاطر البيئية ،
احملافظة على البيئة  .بالقدر الذي يتناسب مع أمهيتها شلا يعكس مدى بعد ىذه ادلناىج عن االىتمام مبثل ىذه
االمور ادلهمة ومدى بعدىا عن االخذ بطبيعة اجلغرافيا وأمهيتها  .وىنا نوصي بأن هتتم مناىج اجلغرافيا يف ىذه
الصفوف بإبراز البيئة من حيث مفهومها القدًن واحلديث وطبيعة البيئة ومكوناهتا ومراحل تطورىا عرب العصور
ونواحي التغيَت فيها .
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