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مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات االجتماعية

The Degree of Including Concepts of Sustainable Development
in the Social and National Studies Course for Intermediate
School Third Level Students in the Kingdom of Saudi Arabia
Abstract
The study aimed to analyze the content of the course of studies and
social and national for third level in intermediate school in Saudi Arabia in
the light of sustainable development concepts. To achieve the objectives of
the study, the researcher used descriptive content analysis-based and
adopted the theme and the idea as unit of analysis and the concepts of
sustainable development as a group for analysis. The list consisted of 20
units of sustainable development concepts administred on the content of
social and national course in the third level in intermediate school. One of
the most important results of the study is that the social sustainable
development concept came first and had percentage of 45.1%, sustainable
economic development concept came in second 34.2%, and environmental
sustainable development concept came third with a percentage of 20.1%.
The researcher recommends that the sustainable development concepts
which included in the book of social and national studies in the third level in
intermediate school in Saudi Arabia in these three fields (economic, social,
and environmental) should be equally distributed.

Keywords: sustainable development, social and national studies book, third
level, intermediate school
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والوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية
مستخلص البحث
هدفت الدراسة لتحليل محتوى مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث
المتوسط بالمملكة العروبية السعودية يف ضوء مفاهيم التنمية المستدامة .لتحقيق أهداف الدراسة
ً
الوصف القائم عىل تحليل المحتوى ،واعتمد الموضيع والفكرة وحدة
استخدم الباحث المنهج
ي
للتحليل ،ومفاهيم التنمية المستدامة فئة للتحليل .تكونت القائمة من  02فقرة لمفاهيم التنمية
المستدامة ،وطبقت الدراسة عىل محتوى مقرر الدراسات والعلوم االجتماعية للصف الثالث
المتوسط .ومن أهم نتائج الدراسة حصول مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية عىل المرتبة األوىل
بنسبة  %4..4وجاءت مفاهيم التنمية المستدامة االقتصادية يف المرتبة الثانية بنسبة  ،%24.0اما
ص الباحث بتضمي مزةد
مفاهيم التنمية المستدامة البيئية يف المرتبة الثالثة بنسبة  .%02.4يو ي
من مفاهيم التنمية المستدامة يف كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط
البيئ) بشكل متساوي.
االجتماع –
بالمملكة العروبية السعودية يف المجاالت الثالثة (االقتصادي –
ي
ي

الكلمات المفتاحية :التنمية المستدامة ،كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية ،الصف الثالث
المتوسط
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مقدمة
فه تهتم به ومن أجله ولذلك تتطلب
آن
ٍ
إن اإلنسان هو هدف التنمية ووسيلتها يف ٍ
واحد ،ي
ً
ً
التنمية تغيتا جذرةا يف فكر اإلنسان وقدراته وسلوكه ،كما تتطلب ضورة مشاركته يف رسم سياسات
ً
الوظيف أو القطاع
التنمية ووبذل أقىص جهد يف سبيل تحقيق أهداف تلك السياسات أيا كان مستواه
ي
الذي ُيمارس فيه نشاطه ،واإلنسان ال يستطيع أن يقوم بدوره يف التنمية ما لم يعط الفرص
مردود
والضمانات الكافية ،وما لم تهيأ له األسباب والقدرات حئ تكون مشاركاته ومساهماته ذات
ٍ
إيجان عىل التنمية ،ومن هنا تتضح العالقة بي التوبية والتنمية (عبد الرحمن .)4280 ،لذا تتلف
ي
العرن الدعم والتشجيع من المنظمات المختلفة يف سبيل تطيةر مناهجها
عالمنا
بلدان
ُجل
ي
ً
ً
وبالتاىل فإن العالقة بي التعليم
التعليمية بما يضمن تعليما فاعال من أجل التنمية المستدامة ،و
ي
ه عدم انخفاض مستوى الرفاهية عت
والتنمية راسخة وقيةة .وتعرف التنمية المستدامة بأنها ي
الزمن ،بمعئ أن التنمية تتم بتحسي مستوى رفاهية األفراد لتعظيم النفع من التعليم ،ومن جانب
يعئ
آخر فإن التنمية عملية مستمرة تعمل يف اتجاه تعديل السلوك
االجتماع وارتباطها باالستدامة ي
ي
السع لتطيةر الحياة ونوعيتها لتتوافق مع البيئة والهياكل االجتماعية (حجر.)0224 ،
ي
وقد أكدت المراجع العلمية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة للتوبية والعلوم والثقافة-
اليونسكو عىل ضورة إعادة بناء المناهج الدراسية بحيث تدعم أفكار التنمية المستدامة ،وفق
ً
منهجية نظامية ،تقوم عىل أهداف االستدامة المحلية أو الوطنية ،بعيدا عن استتادها من مناهج
دول أو أقاليم أخرى( .منظمة األمم المتحدة للتوبية والعلوم والثقافة .)0242 ،كما أشارت الدراسات
إىل أهمية إعادة توجيه المناهج الدراسية لتساهم ف تحقيق استهالك ر
أكت استدامة ،وأشارت كذلك
ي
األساس هو مفتاح األمم لتحقيق التنمية المستدامة وتطيةرها ،وأن التعليم هو األداة
إىل أن التعليم
ي
العالم للتنمية المستدامة
الفاعلة يف تحسي اإلنتاجية الزراعية ونوعية الحياة .وأكد مؤتمر القمة
ي
0224م إىل أن الرؤةة الجديدة للمناهج الدراسية تهتم بكيفية إعداد الطالب للحياة المعاضة،
والسع إىل تحقيق الرفاه والعيش الرغيد لحياة طيةلة
واالستجابة لمتطلبات مجتمع رسة ع التغت،
ي
(.)Mckeown, 2002
مفهوم التنمية المستدامة
إن مفهوم التنمية المستدامة أو المتواصلة  Sustainable Developmentهو مفهوم
حديث يستخدم ر
بكتة من قبل السياسيي ورجال الدولة يف جميع أنحاء العالم .وال يوجد اتفاق بعد
حول تفست محدد أو تعرةف واحد له .وال يزال هذا المصطلح الهام يف طور التشكيل والتكيةن
وتعرةفه محل مراجعة دائمة (الجامعة العروبية المفتوحة.)022. ،
وتعرف التنمية المستدامة بأنها" :التشيد والقصد يف توظيف الموارد المتجددة بصورة
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ومع التطور الشة ع لدمج مفهوم االستدامة يف خطط التنمية اتسع مع بداية األلفية
اإلنمان )United Nations
الثانية عندما اعتمدت األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة
ي
 Development Programmeوقد شمل التنامج وضع األهداف اإلنمائية لأللفية The
 Millennium Developmentوقد شمل التنامج وضع األهداف اإلنمائية لأللفية The
 Millennium Development Goalsوالذي تضمن عىل ثمانية أهداف رئيسية تم اعتمادها
لتحقيقها خالل الفتة من  024. -0222وشملت هذه األهداف القضاء عىل الفقر المدقع والجيع /
االبتدان للجميع /تعزةز المساواة بي الجنسي وتمكي المرأة /تخفيض معدل وفيات
تعميم التعليم
ي
األطفال /تحسي صحة األم /مكافحة فتوس نقص المناعة ر
البشةة والمالرةا وأمراض أخرى/
تحقيق التنمية المستدامة (كفالة االستدامة البيئية) /وأختا إقامة ررساكة عالمية من أجل التنمية
الكم تم قياسها من خالل
فرع قابلة للقياس
ي
وقد شملت األهداف الرئيسية الثمانية عىل  04هدف ي
 02ر
مؤرس()UNDP, 2010
خصائص التنمية المستدامة
إن بزوغ مفهوم التنمية المستدامة كان نتيجة حتمية للسياسات واالستاتيجيات الفاشلة
والئ استمر لعقود طيةلة ،لذلك انكب المهتمون بالتنمية
السابقة (من وجهة نظر االستدامة)
ي
المستدامة بتصحيح المسار التقليدي للتنمية بإعادة االعتبار للمكونات المختلفة للعملية
االقتصادية (اإلنتاجية) أي إعادة االعتبار للمكونات المختلفة رلتوة المجتمع  :طبيعية ،ب رشةة،
الرئيس
اجتماعية ومصنوعة وذلك بتسطت أهداف دقيقة للتنمية المستدامة حئ تحقق المغزى
ي
لها وهو تحقيق العدالة بي األجيال يف االنتفاع بنفس الموارد يف ظل بيئة نظيفة ورفاه اقتصادي
وسلم ُ
ور يف اجتماعيي (كمال.)024. ،
ِ
تسع إىل تحقيق أهداف جديدة لم يعهدها اإلنسان يف
الئ
ي
إن التنمية المستدامة ي
اإلجماىل
الوطئ
األساليب السابقة للتنمية أي كان الهم الوحيد هو الرفع من نصيب الفرد من الدخل
ي
ي
دون إيالء االهتمام إىل الجوانب البيئية وال التفكت يف األجيال القادمة ،تختص بخصائص عديدة
منها تحقيق الهدف األسم لها وهو التوفيق بي التنمية االقتصادية واالجتماعية مع المحافظة عىل
البيئة ،وةمكن استنتاج الخصائص األساسية للتنمية المستدامة من خالل تحليل التعارةف
المختلفة لها واستخراج ما استجد فيها مقارنة بأسلوب التنمية القديم فنجد أهم الخصائص كما
الرفاع (:)0220
أوردها
ي
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ال تؤدي إىل تالشيها أو تدهورها أو تنقص من فائدة تجنيها أجيال المستقبل ،كما أنها تتضمن الحكمة
ر
تتالس بالتدرة ج دون أن تتجدد بل والمعرضة إىل الفناء؛ بحيث
الئ
يف استخدام الموارد المحدودة ي
بف منها" (جامعة الملك عبد العزةز.)4401 ،
ال تحرم األجيال القادمة من االستفادة مما ي
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ً
ً
أنها تختلف عن التنمية بشكل عام كونها أشد تداخال وتعقيدا وال سيما فيما يتعلق بما هو
اجتماع يف التنمية.
طبيع وما هو
ي
ي
ً
ر
ر
التنمية المستدامة تقوم عىل أساس تلبية متطلبات أكت الشائح فقرا يف المجتمع وتسع
إىل الحد من تفاقم الفقر يف العالم.
نوع يتعلق بتطور الجوانب الروحية والثقافية واإلبقاء عىل
للتنمية المستدامة ُبعد
ي
الخصوصية الحضارةة للمجتمعات.
تداخل األبعاد الكمية والنوعية بحيث ال يمكن فصل عناضها وقياس ر
مؤرساتها.
ُ
دوىل يتعلق بضورة تدخل كافة الدول الغنية لتنمية الدول
التنمية المستدامة لها بعد ي
الفقتة.

مجاالت التنمية المستدامة
كالتاىل
وه
ي
يمكن تحديد ثالثة مجاالت للتنمية المستدامة كما حددها أبو النض ،محمد ( )0241ي
 .4التنمية االقتصادية.
 .0التنمية االجتماعية.
.2

التنمية البيئية.

 .1التنمية االقتصادية
يقصد بالتنمية االقتصادية

 Economic Developmentبشكل عام اإلجراءات

والئ تسهم يف تعزةز مستوى
الئ يتخذها صناع السياسة والجماعة المشتكة ،ي
المستدامة والمنسقة ي
ً
المعيشة والصحة االقتصادية لمنطقة معي .أيضا تشت التنمية االقتصادية إىل التغتات الكمية
الئ يشهدها االقتصاد.
والنوعية ي
وةمكن أن تشمل هذه اإلجراءات مجاالت متعددة ،من بينها رأس المال ر
البشي والبنية
اإلقليم واالستدامة البيئية والشمولية واالجتماعية والصحة واألمن
التحتية األساسية والتنافس
ي
ً
فضال عن غته من المجاالت األخرى.
والقراءة والكتابة
 .2التنمية االجتماعية
التنمية المتوازنة ال تنصب فقط عىل التنمية االقتصادية ،بل للتنمية جوانب اجتماعية
ً
وثقافية وإنسانية أيضا .وةقصد بالتنمية االجتماعية  Social Developmentعىل أنها تنمية
والوع والسياسة والصحة لديه
عالقات اإلنسان المتبادلة وتحسي مستوى التعليم والثقافة
ي
وإتاحة فرص الحرةة والمشاركة له .وتهتم التنمية االجتماعية من حيث االختصاص بقطاعي هما:
المدن وعىل رأسها الجمعيات األهلية أو الختةة .هذا وةمكن تحديد
الحكومة ومنظمات المجتمع
ي
كالتاىل:
وه
ي
ثالثة اتجاهات يف التنمية االجتماعية ،ي
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كثتة كالصحة والتعليم.
اجتماع تلحق
ه مجموعة عمليات تغت
ي
االتجاه الثالث :فتي أن التنمية االجتماعية ي
االجتماع ووظائفه بغرض إشباع الحاجات االجتماعية للفرد والجماعة ،بمعئ أنها عملية
بالبناء
ي
اجتماع جديد ينبثق عنه عالقات جديدة
اجتماع لكافة األوضاع التقليدية من آجل إقامة بناء
تغت
ي
ي
وقيم مستحدثة تشبع رغبات وحاجات األفراد وتطلعاتهم وال يتم ذلك إال عن طرةق دفعة قيةة
إلحداث تغتات كيفية وإلحداث التقدم المنشود.
 .3التنمية البيئية
الئ حولنا
ه نيع من التنمية للبيئة ي
التنمية البيئية  Environmental Developmentي
بهدف المحافظة عليها وعىل مواردها الطبيعية وحمايتها من التلوث والعمل عىل تحقيق التوازن
والتنيع واالستمرارةة لها وإشباع حاجات األجيال الحالية مع عمل حساب األجيال القادمة أو
المستقبلية .ومن أسس التنمية البيئية االعتماد عىل الذات وتحقيق تعايش متبادل بي اإلنسان
االجتماع واالقتصادي واإلدارة الرشيدة للموارد
والبيئة مفيد لكل منهما والمواءمة بي التقدم
ي
البيئية.
التعليم من أجل التنمية المستدامة
تتمثل أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة يف تنمية المعرفة والمهارات والقيم ،وقد
اقتح مجلس التوبية البيئية بالمملكة المتحدة Council for Environment Education CEE
 of UK 2001إدخال مفاهيم التنمية المستدامة من خالل مقررات :العلوم ،والجغرافيا ،والمواطنة،
والتارة خ ،والتكنولوجيا.
ً
وف إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة وضمن
وانطالقا من دورها الرائد يف التعليم ،ي
ر
مشوعها "التعليم من أجل التنمية المستدامة" ،عقدت اليونسكو عدة مؤتمرات ،منها مؤتمر بون
حكوم ،ومن التوصيات
الدوىل ،الذي حضه وزراء التوبية والتعليم يف  .2دولة و 122خبت ومسئول
ي
ي
الئ خرج بها المؤتمر ضورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات المستقبل ،ودعم التعاون بي
ي
الشمال والجنوب من أجل المحافظة عىل البيئة وصيانة حقوق األجيال القادمة ،وتوظيف التعليم
عىل نحو جيد ف هذا االتجاه ،وأنه ينبع عىل الدول أن تضف عىل التعليم ر
أكت مما تضفه عىل
ي
ي
تف
التسليح ،لضمان مستقبل أفضل ووبناء مجتمعات يسودها العدل ،وعىل الدول الغنية أن ي
بالتاماتها يف هذا المجال تجاه الدول الفقتة (اليونسكو.)022. ،
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بالمعئ الضيق
االتجاه األول :مؤداه أن التنمية مرادفة الصطالح الرعاية االجتماعية
ي
لمفهوم الرعاية.
الئ تقدم يف مجاالت
االتجاه
ي
الثان :يعتت أن التنمية مجموعة من الخدمات االجتماعية ي

مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات االجتماعية
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ي
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وف عام 0220م أقرت الجمعية العمومية لألمم المتحدة ر
مشوع "التعليم من أجل
ي
ر
التنمية المستدامة 0244 -022.م" ،وةؤكد المشوع عىل أن التعليم هو الذي يساعد الطالب يف
بناء الرؤةة المستقبلية ،ومواجهة المشكالت المهددة للحياة وحلها ،وتعزةز القيم والمبادئ
البيئ لألجيال القادمة (الخوالدة.)0242 ،
الحيان ،وتحقيق التوازن
األساسية الستمرار التطور
ي
ي
ثمان
الدوىل لمعاهد التوبية الرةادية يف الدنمارك
ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة وضع االتحاد
ي
ي
توصيات ،كما أوردها القمتي ( ،)024.من أبرزها:
 .4أنه ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون التوبية والتعليم.
ً
ً
 .0أن التعليم من أجل التنمية المستدامة مطلبا وحاجة لكل المجتمعات.
ً
ً
 .2أن المدارس تؤدي دورا حاسما يف تحقيق التنمية المستدامة بما تعلمه من خالل مناهجها
الدراسية.
ُ
 .4التكت عىل التخصصات الدراسية الئ تسهم ر
أكت يف تنمية مفاهيم التنمية المستدامة.
ي
ً
ً
كما عقدت منظمة اليونسكو مؤتمرا عالميا يف بون بألمانيا يف أبرةل 0222م ،بعنوان:
الختام للمؤتمر :العمل عىل دمج قضايا
التعليم من أجل التنمية المستدامة ،ومما ورد يف البيان
ي
اس متكامل ،والمواد التعليمية ،وتنمية
التنمية المستدامة يف التعليم ،من خالل استخدام منهج در ي
مهارات القائمي عىل التعليم.
ً
العالم
العرن المقدم من مجلس الوزراء العرب والمقدم لمؤتمر القمة
ووفقا لإلعالن
ي
ي
للتنمية المستدامة الذي عقد يف مدينة جوهانستج بجنوب أفرةقيا يف عام 0220م فإن من أبرز
العرن ضعف إمكانيات بعض
الئ تواجه تحقيق التنمية المستدامة يف الوطن
ي
المعوقات ي
والتقئ يف العالم.
العلم
المؤسسات التعليمية والبحثية العروبية ،وتأخرها عن مواكبة مستة التقدم
ي
ي
(جامعة الملك عبد العزةز.)4401 ،
ً
وقد تناولت العديد من الدراسات التنمية المستدامة وعالقتها بالتعليم عموما ،ووبالمناهج
الدراسية عىل وجه الخصوص ومن هذه الدراسات:
ر
(استشاق مستقبل التعليم يف دول الخليج
العرن ( ،)0222بعنوان
دراسة مكتب التوبية
ي
والسع إىل روبط العالقة بي التعليم والتنمية المستدامة
العرن) ،هدفت الدراسة إىل إصالح التعليم
ي
ي
وتوثيقها ،وذلك من خالل مراجعة أهداف ومحتوى المقررات واألنشطة المصاحبة لتطبيق
العرن ،ومن أهم
المعارف والمهارات لمواكبة سوق العمل وضمان رفاهية اإلنسان يف دول الخليج
ي
الوع
النتائج أن برامج التعليم وأنشطته يف مختلف المراحل تهدف إىل مقاصد إنتاجية وإيقاظ
ي
المهئ للطالب ،ولم ينجح هذا االتجاه ألنه لم يؤخذ مأخذ الجد ،وأوصت الدراسة بضورة الروبط
ي
ُ
الئ تدرس.
واألنشطة
امج
الت
بي
والتنسيق
والتنمية
التعليم
بي
العضوي
ي
306

المجلة الدولية لألبحاث التوبيةة
Vol. ( 44 ), issue ( 2 ) July 2020

جامعة اإلمارات العروبية المتحدة
UAEU

المجلد (  ) 44العدد (  ) 0يوليو 0202
International Journal for Research in Education

الوصف واستعرضت استاتيجيات التعليم يف العراق ،وسبل تحقيق التنمية الشاملة بالنقد
المنهج
ي
ً
ً
والتحليل والتقيةم بفرضية أن للتعليم دورا رئيسيا يف صنع الحضارة ووبناء اإلنسان وتنمية الموارد
ر
األكاديم ورداءة
البشةة ،وتوصلت الباحثة إىل نتائج أهمها صحة الفرضية ،وأن قلة التحصيل
ي
واالجتماع.
نوعيته يؤديان إىل التخلف االقتصادي
ي
البيئ يف
الوع
والئ هدفت إىل معرفة مستوى
أما دراسة )2010( Hassan, et al.
ي
ي
ي
الوع
مفهوم التنمية المستدامة بي طالب المدارس الثانيةة ،وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى
ي
الوع لدى طالب األقسام العلمية أعىل من طالب
البيئ لدى الطالبات أعىل من الطالب ،وأن
ي
ي
الوع لدى طالب األرةاف ،كما أظهرت
الوع لدى طالب المدن أعىل من
أقسام الفنون ،وأن
ي
ي
البيئ والتنمية المستدامة والممارسات السلوكية.
الوع
الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بي
ي
ي
معلم
وعىل (0242م) دراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى إدراك
أما دراسة الخوالدة
ي
ي
المدارس يف األردن لمكونات التوبية من أجل التنمية المستدامة ،وعالقة ذلك ببعض المتغتات،
وقد أشارت الدراسة إىل أن مستوى إدراك المعلمي لمكونات التوبية من أجل التنمية المستدامة كان
ً
ان بلغ  .0..4وأوصت الدراسة بعقد دورات متخصصة
مرتفعا يف الدرجة الكلية بمتوسط حس ي
الئ جاءت نتيجتها متوسطة.
للمعلمي يف مجال التنمية المستدامة تركز عىل الفقرات ي
الئ هدفت للتعرف مدى تضمي مفاهيم التنمية
ي
وف دراسة  )2015( Dambudzoي
المستدامة يف المناهج الدراسية والتدريس والتعليم ،بزةمبابوي ،حيث توصلت الدراسة إىل
انخفاض مفاهيم التنمية المستدامة بالمناهج الدراسية ،كما أوصت الدراسة بأهمية تغيت المناهج
الئ
الدراسية وفق مفاهيم التنمية المستدامة ،ودمج القيم والمبادئ والممارسات واالحتياجات ي
تنم مفاهيم التنمية المستدامة يف جميع مراحل العملية التعليمية لحل المشكالت البيئية،
ي
ر
والمشوعات القائمة عىل التنمية المستدامة.
وف دراسة يعقوب ( ،)024.هدفت الدراسة للتعرف عىل مدى إمكانية تعزةز مفهوم
ي
المدرس بالمدارس الثانيةة
النشاط
ات
ر
ومقر
امج
ر
ب
ومحتوى
أهداف
خالل
من
المستدامة
التنمية
ي
الوصف وصمم استمارة تحليل محتوى
بمحلية الخرطوم بالسودان .استخدم الباحث المنهج
ي
المدرس بالمدارس الثانيةة (التوبية البدنية والتوبية الفنية
لتفرة غ أهداف ومحتوى برامج النشاط
ي
اس 024.-0244م .ووبعد
والتوبية المشحية واألرسةة) المعتمدة من وزارة التوبية والتعليم للعام الدر ي
المدرس بالمدارس الثانيةة
يىل :توجد أهداف واضحة للنشاط
ي
معالجة البيانات كانت النتائج كما ي
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الدعم وتف ( )0222بعنوان (االستثمار يف التعليم مدخل عام للتنمية
وف دراسة
ي
ي
ر
المستدامة) ،العراق ،هدفت الدراسة إىل بيان دور االستثمار يف التعليم وتكيةن رأس المال البشي،
والتعرف عىل عالقة القطاع الخاص والتعليم من خالل رؤةة خاصة ،فقد استخدمت الباحثة

مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات االجتماعية

السمان
محمد
ي
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المدرس بالمدارس
تشت لمفهوم التنمية المستدامة بدرجة كبتة ،وةتضمن محتوى برنامج النشاط
ي
المدرس
الثانيةة معارف ومفاهيم تعزز مفهوم التنمية المستدامة ،وتنفيذ محتوى برنامج النشاط
ي
ً
يعزز مفهوم التنمية المستدامة من خالل إتقان الطالب قدرا من المهارات تستمر مدى الحياة.
كما أجرى دراسة القمتي ( )024.دراسة هدفت للتعرف عىل دور محتوى مقررات مناهج
العلوم يف تنمية مفاهيم التنمية المستدامة لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العروبية
المسي ،تكون مجتمع
الوصف
السعودية ،واعتمد يف الوصول إىل نتائجه عىل استخدام المنهج
ي
ي
البحث من طالب الصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية ،وتكونت عينة البحث من
 422طالب من طالب الصف الثالث المتوسط ،موزعي عىل  .مناطق إدارةة يف المملكة العروبية
السعودية .ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث أسلوب االختبار كأداة للبحث .وقد أظهرت
نتائج البحث دور محتوى مقررات مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العروبية السعودية
الئ تم اختيارها يف البحث لدى طالب الصف الثالث المتوسط
يف تنمية مفاهيم التنمية المستدامة ي
التاىل - :دور محتوى مقررات مناهج العلوم بالمرحلة
بالمملكة العروبية السعودية كانت عىل النحو ي
المتوسطة يف المملكة العروبية السعودية يف تنمية مفهوم الحماية كان بدرجة "جيد"  02.4حيث
أحتل المرتبة األوىل - .دور محتوى مقررات مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة يف المملكة العروبية
السعودية يف تنمية مفاهيم (التنيع واالعتمادية والتقني وحقوق األجيال) كان بدرجة "ضعيفة"،
أي أقل من  ،%.2المستوى العام لدور محتوى مقررات مناهج العلوم يف تنمية مفاهيم التنمية
ً
المستدامة كان "ضعيفا" ،مما يشت إىل أن محتوى مقررات مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة
بالمملكة العروبية السعودية له دور ضعيف يف تنمية مفاهيم التنمية المستدامة.
وتوص الدراسة
ي
بضورة االهتمام بتضمي مفاهيم التنمية المستدامة يف محتوى مقررات مناهج العلوم بالمرحلة
المتوسطة يف المملكة العروبية السعودية.
مشكلة البحث
ً
ً
أساس لتحقيق العدالة
ه مطلب
ي
لم تعد التنمية المستدامة يف الحقيقة ،ترفا فكرةا ،بل ي
واإلنصاف ف توزة ع ثمار ومكاسب التنمية ر
والتوات بي األجيال المختلفة والمتعاقبة ،لشعوب
ي
المعمورة قاطبة ،حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيه االهتمام ال بالنمو االقتصادي
فحسب ،وإنما كذلك المسائل االجتماعية األخرى ،ولم يتم التصدي بصورة كاملة لتحول المجتمع
وإدارة البيئة ،إىل جانب النمو االقتصادي ،فإن النمو يف حد ذاته سيتعرض للمخاطر (الطاهر،
.)0242
و ً
وبناء عىل ما سبق من التأكيد عىل ضورة االهتمام بالتعليم من أجل التنمية المستدامة،
وذلك من خالل دمج بعض القيم والمفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامة يف جوانب التعليم،
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ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية
للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟ وتتفرع من األسئلة اآلتية:
 .4ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة االقتصادية يف مقرر الدراسات االجتماعية
والوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟
 .0ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية يف مقرر الدراسات االجتماعية
والوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟
 .2ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة البيئية يف مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية
للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟
أهمية البحث
اآلن:
تكمن أهمية هذا البحث يف ي
ر
بالبش وقضايا التنمية المستدامة.
 .4االهتمام المتايد بالقضايا المرتبطة
 .0زةادة الوع بأهمية التنمية المستدامة ف معالجة قضايا المجتمعات ر
البشةة.
ي
ي
 .2التوة ج إلنشاء برامج بحثية يف موضيع التعليم من أجل التنمية المستدامة ومتابعتها
وتقيةمها.
 .4تعزةز المناهج التعلمية وإسنادها بتوجهات جديدة يف إطار التنمية المستدامة.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث بالدرجة األوىل إىل:
 .4التعرف عىل مفهوم التنمية المستدامة يف التعليم.
 .0عمل قائمة بمفاهيم التنمية المستدامة الواجب توافرها يف مقرر الدراسات واالجتماعية
والئ تتمثل يف:
للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية ي
 مفاهيم التنمية المستدامة االقتصادية. مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية. مفاهيم التنمية المستدامة البيئية. .2التحقق من مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات واالجتماعية
والئ تتمثل يف:
للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية ي
 مفاهيم التنمية المستدامة االقتصادية. مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية. مفاهيم التنمية المستدامة البيئية.309
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ً
وانطالقا من دور مقرر الدراسات والعلوم االجتماعية للمرحلة المتوسطة يف توصيل هذه القيم،
التاىل:
الرئيس
فقد تحددت مشكلة الدراسة يف السؤال
ي
ي
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منهجية البحث
الوصف المتمثل يف تحليل المحتوى ،ألن هذا المنهج يهتم
استخدم الباحث المنهج
ي
بدراسة األوضاع الراهنة للظواهر ،ويشمل عمليات التنبؤ بالمستقبل يف كثت من األحيان فهو
األنسب لهذا البحث.
مجتمع وعينة البحث
حض الباحث مجتمع البحث يف األدبيات المتعلقة بالتنمية المستدامة وكتاب الدراسات
اس 4422ه – 4442ه للصف الثالث
االجتماعية والوطنية المعتمد من وزارة التعليم للعام الدر ي
وه كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للعام
بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العروبية السعودية .ي
والثان وقد
اس األول
ي
اس 4422ه – 4442ه للصف الثالث بالمرحلة المتوسطة للفصل الدر ي
الدر ي
شملت جميع وحدات الكتاب.
أدوات البحث
تتطلب تنفيذ هذه الدراسة إعداد قائمة بمفاهيم التنمية المستدامة الواجب توافرها يف
مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط ومن ثم استمارة تحليل المحتوى
الئ تم التوصل إليها بعد القيام
لتحليل أهداف ومحتوى المقرر يف ضوء مفاهيم التنمية المستدامة ي
بعملية التحكيم لقائمة مفاهيم التنمية المستدامة.
إعداد قائمة مهارات التنمية المستدامة
تمت مراجعة األدب التوبوي والدراسات المتعلقة بمفاهيم التنمية المستدامة بشكل عام
ودور كتب الدراسات االجتماعية بتنميتها بشكل خاص ،من آجل بناء مفاهيم التنمية المستدامة
الئ تسهم يف تنمية محتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث بالمرحلة
ي
باآلن:
المتوسطة بالمملكة العروبية السعودية وقد قام الباحث
ي
ً
اوال :بعد مراجعة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة قام الباحث بتحديد المحاور
الرئيسية للقيم والفرعية لكل محور من محاور الدراسة.
ً
ثانيا :تم إعداد قائمة بمفاهيم التنمية المستدامة يف صورتها األولية ،وتشمل ثالثة مفاهيم رئيسية
ه (التنمية االجتماعية ،التنمية االقتصادية ،التنمية البيئية) وةندرج تحت كل مفهوم عدد من
ي
المفاهيم الفرعية.
ً
ثالثا  :عرضت قائمة المفاهيم يف صورتها األولية عىل عدد من المحكمي المتخصصي يف المناهج
وطرق التدريس وعلم النفس التوبوي إلقرار صالحيتها والحكم عىل مدى وضيح الصياغة اللغيةة
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الئ استجاب لها الباحث وقام بإجرائها ووبذلك أصبحت قائمة
بعضهم إجراء بعض التعديالت ي
ً
مفاهيم التنمية المستدامة جاهزة يف صورتها النهائية بناء عىل صدق المحكمي ووبلغ عدد مفاهيم
القائمة بصورتها النهائية  02مفهوم.
استمارة تحليل المحتوى
صمم الباحث استمارة لتحليل محتوى مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية بعد الرجيع
واالستفادة من األدب التوبوي والمراجع العلمية يف هذا المجال ،كما استفاد الباحث من الدراسات
الئ تناولت يف محتواها استمارة تحليل المحتوى وفق المراحل التالية:
السابقة ي
ً
اوال :الصورة األولية لالستمارة واشتملت عىل البيانات األساسية عن المقرر وعدد الصفحات وعدد
الدروس يف كل مقرر وتحديد المحاور األساسية والمفاهيم المتوفرة يف كل محور من محاور الدراسة.
ً
ثانيا :تحددت وحدة التحليل يف الدراسة يف وحدة الموضيع أو الفكرة الواردة يف كتاب الدراسات
الئ تعتت من أهم وحدات تحليل المحتوى.
االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط ي
ً
ثالثا :قواعد التحليل
يشتمل تحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط عىل جميع
ما ورد يف كتاب الطالب بما يف ذلك الصور والرسومات لكل موضيع ،وما يصاحب محتوى الكتاب
من األهداف ،واألنشطة ،والوسائل ،والتقيةم.
يىل:
وقد قام الباحث بعملية تحليل محتوى الكتاب كما ي
 .4قراءة المحتوى قراءة متأنية دقيقة.
 .0استخراج الفكرة أو الموضيع الذي يناول مفهوم التنمية المستدامة.
 .2تفرة غ نتائج التحليل يف جداول معدة ،وذلك بإعطاء تكرار لكل فقرة من فقرات محاور
مفاهيم التنمية المستدامة عند ظهورها يف المحتوى الذي تم تحليله ،وفق جدول التحليل
الئ تضمنها الكتاب.
الذي يتكون من بعدين :عمودي ،وفيه تسجيل عناوةن الموضوعات ي
أفف ،وفيه تسجيل مجاالت التحليل الثالثة وما تضمنه من مفاهيم التنمية المستدامة.
ي
ً
"هولسئ" لحساب معامل االرتباط بي تحليل الباحث
رابعا :التأكد من ثبات التحليل بمعادلة
ي
وتحليل آخر قام به أحد الزمالء من المتخصصي يف المناهج وطرق التدريس من خالل المعادلة
وه:
التالية ي
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للعبارة وخلوها من األخطاء اإلمالئية ،والتأكد من انتمائها للمحور ،وإبداء آرائهم بالتعديل أو الحذف
ً
أو اإلضافة ما يرونه مناسبا ،وقد أجمع غالبية المحكمي عىل صالحية القائمة وشمولها ،وطلب
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𝑀2
𝑁1+𝑁2

السمان
محمد
ي

= 𝑅 𝐶.

حيث =C.R :معامل الثبات.
الئ اتفق عليها المحلالن.
 =Mعدد المفاهيم ي
 = N1عدد المفاهيم الناتجة عن تحليل المحلل األول
الثان.
 = N2عدد المفاهيم الناتجة عن تحليل المحلل ي
وه قيمة مرتفعة ،وتعد مقبولة يف حسابات
ووبلغ معامل الثبات بي التحليلي  2.84ي
معامالت الثبات ،والجدول رقم  4يوضح ذلك
جدول 4

يوضح توزة ع معامل الثبات لكل مفهوم من مفاهيم التنمية المستدامة والمفاهيم مجتمعة يف كتاب
الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط
تحليل كتاب الطالب
المفهوم
اس
الثان التكرارات
ي
اس األول الفصل الدر ي
الفصل الدر ي
المحلل المحلل المحلل المتفق عليها
المحلل
الثان
األول
الثان
األول
ي
ي
44
020
.2
82
12
84
التنمية االقتصادية
42
228
8.
.1
422
441
التنمية االجتماعية
التنمية البيئية
40
414
02
01
.0
08
12
808
404
412
028
020
المجميع
402
الكىل للمفاهيم للتحليل األول
المجميع
ي
222
الثان
الكىل للمفاهيم للتحليل
ي
المجميع ي

التكرارات
المختلف معامل الثبات
عليها
2.84
2.22
2.28
2.24

والثان ،تراوح معامل الثبات
يتضح من الجدول رقم  4وجود تقارب يف حض مفاهيم المحلل األول
ي
بي  2.28 – 2.84وهذه قيمة مرتفعة.
طريقة التسجيل ن يف االستمارة.
تم وضع معيار يمكن من خالله الحكم عىل مدى توافر المفاهيم الكلية للتنمية المستدامة
كالتاىل:
والمهارات الفرعية يف كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط ،وهو
ي
 .4إذا كانت النسبة المئيةة من  %4.-4فإن المفهوم متوافر بدرجة قليلة.
 .0إذا كانت النسبة المئيةة من  %22-4.فإن المفهوم متوافر بدرجة متوسطة.
 .3إذا كانت النسبة المئيةة من  %22ر
فأكت فإن المفهوم متوافر بدرجة كبتة ،وهذا ما أكدته
دراسة الموس والمحالوي (.)0240
المعالجة اإلحصائية
استخدم الباحث التكرارات والنسب المئيةة يف تحليل محتوى كتاب الدراسات
االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط للتعرف عىل مدى توافر مفاهيم التنمية المستدامة.
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للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف
الثالث المتوسط ،ومن خالل نتائج تحليل المحتوى الموضحة بالجدول .0
جدول 0

اجماىل مفاهيم
نتائج تحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط يف ضوء
ي
التنمية المستدامة
المفهوم

كتاب الفصل
اس األول
الدر ي
التكرارات %

كتاب الفصل
الثان
اس
ي
الدر ي
%
التكرارات

اجماىل مفاهيم
ي
الكتاب
التكرارات %

التتيب

التنمية المستدامة االقتصادية

11

08.8

14

40..

448

24.0

0

التنمية المستدامة االجتماعية

408

41.2

14

40..

428

4..1

4

التنمية المستدامة البيئية

00

02.2

0.

4..2

81

02.4

2

اجماىل مفاهيم التنمية المستدامة
ي

001

422

401

422

422

422

من الجدول  0يتبي أن مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية جاءت يف المرتبة األوىل
بنسبة  %4..1بدرجة توافر كبتة ،ثم جاءت مفاهيم التنمية االقتصادية يف المرتبة الثانية بنسبة
بلغت  %24.0بدجة كبتة ،وجاءت مفاهيم التنمية البيئية يف المرتبة الثالثة بنسبة بلغت %02.4
بدرجة متوسطة.
وةعزو الباحث ذلك إىل أن طبيعة كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث
االجتماع للمجتمع السعودي من خالل
المتوسط يتناول يف معظم وحداته قضايا متوبطة بالبناء
ي
الوع
غرس القيم واالتجاهات االجتماعية ،وطبيعة الخدمات المقدمة للمجتمع ،والعمل عىل زةادة
ي
الثقاف يف المجتمع ،مما ساعد عىل توضيح مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية وحصولها عىل
ي
البيئ يجعالن
أعىل نسبة من بي ابعاد التنمية المستدامة الثالثة ،كما أن البعد االقتصادي والبعد
ي
ماع باعتباره العنض المهم .وهذا ال يقلل
المجتمع غايتهما ومنطلقهما ،وةتعامالن مع البعد االجت ي
البيئ.
من شأن البعد االقتصادي والبعد
ي
كما يعزو الباحث حصول التنمية المستدامة البيئية عىل أقل نسبة من بي مفاهيم التنمية
المستدامة الثالثة ،باعتبارها تعتمد عىل ما قبلها من مفاهيم وال تقل أهمية عنها .وهذا يتفق مع
دراسة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القمتي ( ،)024.ودراسة يعقوب ( ،)024.وتختلف مع
دراسة .)024.( Isaac
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السؤال األول ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية

مفاهيم التنمية المستدامة يف مقرر الدراسات االجتماعية

السمان
محمد
ي
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ن
الثان ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة االقتصادية يف مقرر الدراسات االجتماعية
السؤال
ي
الوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف
الثالث المتوسط ،ومن خالل نتائج تحليل المحتوى الموضحة بالجدول .2
جدول 2

نتائج تحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط يف ضوء مفاهيم التنمية
المستدامة االقتصادية
المجميع

4
0
2
4
.
0
1

كتاب الفصل
كتاب الفصل
م
الثان
اس
ر
الد
األول
اس
ر
الد
االقتصادية
التنمية
مفاهيم
ي
ي
ي
التكرارات  %التكرارات  %التكرارات %
ً
40.12 04 0.82
.
41.42 40
يتضمن المحتوى توضيحا بمفهوم التنمية
االقتصادية
40.12 04 2..2
1
4..04 44
يعرف المحتوى بالنمو االقتصادي
40.12 04 8.44
0
40.22 4.
يسهم المحتوى يف التعرةف بحجم القطاع
اع
الزر ي
04.42 42 22.82 0. 40.22 4.
يتز المحتوى دور الموارد االقتصادية يف
الوطئ
دعم االقتصاد
ي
4..42 0. 40.00 40 44.42 42
الئ تحدث يف
ات
التغت
المحتوى
يوضح
ي
االقتصاد
40.42 02 42..4 42 42.22 42
يساعد المحتوى يف توضيح حجم القطاع
الصناع
ي
42.84 48 40.40
2
2.82 2
يتناول المحتوى المشكالت االقتصادي
وسبل التغلب عليها.
400
14
20
اجماىل مفاهيم التنمية االقتصادية
ي

التتيب

2
4
.
4
0
0
1

من الجدول  2يتبي أن مفاهيم التنمية االقتصادية جاءت يف معظمهما بدرجة ضعيفة ما
الوطئ " جاء بدرجة
عدا المفهوم رقم  " 4يتز المحتوى دور الموارد االقتصادية يف دعم االقتصاد
ي
متوسطة من حيث توافراه بالكتاب ،وقد بلغ مجميع تكراراته  ،42بنسبة  ،%04.4يليه المفهوم
ً
الئ تحدث يف االقتصاد " حيث جاء بدرجة متوسطة أيضا من
رقم  " .يوضح المحتوى التغتات ي
حيث توافراه بالكتاب ،وقد بلغ مجميع تكراراته  0.بنسبة  .%4..4ثم جاءت المفاهيم  4و 0و2
ً
وه " يتضمن المحتوى توضيحا بمفهوم التنمية االقتصادية " و " يعرف المحتوى بالنمو
ي
اع جميعها بتكرار بلغ  04ونسبة
االقتصادي " و " يسهم المحتوى يف التعرةف بحجم القطاع الزر ي
بلغت  %40.1بدرجة ضعيفة ،أما أقل مفهوم هو رقم  " 1يتناول المحتوى المشكالت االقتصادي
وسبل التغلب عليها" بتكرار  48بنسبة  %42.8بدرجة ضعيفة.
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االجتماعية ،ألن محتوى الكتاب يعمل عىل ترسيخ تارة خ المملكة العروبية السعودية يف الدولة
السعودية األوىل والثانية ،واألنظمة يف المملكة العروبية السعودية ،ووبعض القضايا الوطنية المرتبطة
بالحقوق والواجبات ،والشورى والحوار ،مع تناول بعض الوحدات لموارد المملكة العروبية
السعودية ،والخدمات يف المملكة العروبية السعودية ،وقضايا وطنية كاألمن والسالمة ،كما أن هناك
واالجتماع .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القمتي ( ،)024.ودراسة
تداخل بي البعد االقتصادي
ي
يعقوب (.)024.
السؤال الثالث ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية يف مقرر الدراسات
االجتماعية الوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف
الثالث المتوسط ،ومن خالل نتائج تحليل المحتوى الموضحة بالجدول .4
جدول 4

نتائج تحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط يف ضوء مفاهيم التنمية
المستدامة االجتماعية
م
مفاهيم التنمية االجتماعية
4
0
2
4
.
0

يحدد المحتوى مفاهيم العالقات اإلنسانية
يتناول المحتوى الموضوعات المتعلقة
بالخدمات االجتماعية كالتعليم والصحة
االجتماع
يساعد عىل تحديد مفاهيم البناء
ي
يوضح المشكالت الناتجة عن التنمية االجتماعية
يساعد المحتوى عىل غرس القيم واالتجاهات
االجتماعية
الثقاف يف
الوع
يعمل المحتوى عىل زةادة
ي
ي
المجتمع
المجميع

كتاب الفصل
كتاب الفصل
الثان
اس
ر
الد
األول
اس
ي
ي
الدر ي
%
 %التكرارات
التكرارات
44.44 8 40.22
04
22.22 04 48.02
04

المجميع

التتيب

%
التكرارات
44.40
02
02.22
48

.
4

00
48
02

41.42
44.22
48.20

44
.
44

4..22
1.24
42.44

22
02
21

40.44
44.44
48.44

2
0
0

04

40.22

42

42.22

24

4..40

4

402

10

024

من الجدول  4يتبي أن مفاهيم التنمية االجتماعية جاءت يف معظمهما بدرجة متوسطة
وجاء المفهوم رقم  " 0يتناول المحتوى الموضوعات المتعلقة بالخدمات االجتماعية كالتعليم
والصحة" وقد بلغ مجميع تكراراته  ،48بنسبة  ،%02.2يليه المفهوم رقم  " .يساعد المحتوى
ً
عىل غرس القيم واالتجاهات االجتماعية " حيث جاء بدرجة متوسطة أيضا من حيث توافراه
بالكتاب ،وقد بلغ مجميع تكراراته  21بنسبة  .%48.4ثم جاء المفهوم رقم  2وهو " يساعد عىل
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وةعزو الباحث ضعف مفهوم التنمية المستدامة االقتصادية والمتضمنة يف مقرر
ً
الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط إىل أن المحتوى أوىل اهتماما بالجوانب
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االجتماع " يف المرتبة الثالثة بتكرار بلغ  22ونسبة بلغت  %40.4بدرجة
تحديد مفاهيم البناء
ي
الثقاف يف المجتمع " يف المرتبة
الوع
متوسطة ،ثم جاء المفهوم  0وهو " يعمل المحتوى عىل زةادة
ي
ي
الرابعة بتكرار بلغ  24ونسبة بلغت  %4..4بدرجة متوسطة ،أما أقل مفهوم وهو رقم  " 4يوضح
المشكالت الناتجة عن التنمية االجتماعية " بتكرار  02بنسبة  %44.4بدرجة ضعيفة ،يليه المفهوم
رقم  " 4يحدد المحتوى مفاهيم العالقات اإلنسانية " بتكرار بلغ  02ونسبة بلغت  %44.4بدرجة
ضعيفة.
وةعزو الباحث أن معظم مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية جاءت بدرجة متوسطة

َ ّ
ه عمليات
باعتبارها
االجتماعية
بالتنمية
مرتبطة
موضوعات
تتحدث
الكتاب
وحدات
معظم
ن
أل
ي
االجتماع ووظائفه بغرض إشباع الحاجات االجتماعية ،كما أن التنمية
اع تلحق بالبناء
ي
تغيت اجتم ي

الئ تقدم يف مجاالت كثتة كالتعليم والصحة ،وةعمل
ه مجموعة من الموضوعات ي
االجتماعية ي
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط عىل محاولة تحقيق أهداف التنمية
االجتماع السابق ،والتطور الذي حدث داخل المجتمع من
االجتماعية من خالل عرض الوضع
ي
خالل تحسي التعليم والخدمات الصحية ،وغرس القيم واالتجاهات االجتماعية اإليجابية وزةادة
الثقاف يف المجتمع ،وما تم تحقيقه داخل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف
الوع
ي
ي
الثالث المتوسط يتسق تماما مع رؤةة المملكة العروبية السعودية يف تحقيق أهداف التنمية
والئ تأخذ يف اعتبارها سعادة اإلنسان بتحسي نوعية حياته ،باإلضافة
المستدامة االجتماعية
ي
لالهتمام بتوزة ع السكان بإنشاء مدن جديدة والنهوض بالتنمية االجتماعية داخل المجتمع،
وتحقيق العدالة االجتماعية بي األفراد وعدم التضحية باألجيال القادمة يف سبل إشباع احتياجات
العرن (،)0222
الحاىل .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة مكتب التوبية
ومواجهة مشكالت الجيل
ي
ي
ودراسة يعقوب ( )024.ودراسة القمتي (.)024.
السؤال الرابع ما مدى تضمي مفاهيم التنمية المستدامة البيئية يف مقرر الدراسات االجتماعية
الوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف
الثالث المتوسط ،ومن خالل نتائج تحليل المحتوى الموضحة بالجدول ..
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نتائج تحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط يف ضوء مفاهيم التنمية
المستدامة البيئية
المجميع

م
4
0
2
4
.
0
1

كتاب الفصل
كتاب الفصل
الثان
اس
ر
الد
األول
اس
مفاهيم التنمية البيئية
ي
ي
الدر ي
%
التكرارات  %التكرارات  %التكرارات
ً
ً
44..2
42
8.22
0
40.22 8
ُيقدم المحتوى تعرةفا شامال لمفهوم البيئة
ر
41.04
4.
02.22
.
يشح المحتوى أساليب وقاية وصيانة البيئة 40.40 42
48.42
40
02.22
.
يوضح المحتوي مفاهيم المحافظة عىل 41.14 44
الموارد البيئة
40.04
44
8.22
0
44..4 2
يحدد المحتوى مفاهيم مكافحة التصحر
4..22
42
40.22
2
يشجع المحتوى عىل ضورة المحافظة عىل 40.42 42
المسطحات المائية
40.42
44
02.22
.
يشجع المحتوى عىل االهتمام بالمساحات 44..0 2
الخضاء
2.02
8
40.22
2
ًيقدم المحتوى تطبيقات لتدوةر استخدام 8.42 .
المستهلكات المكتبية (كالورق واالحبار
ولمبات االضاءة واكياس القمامة)
81
0.
00
المجميع

التتيب

0
0
4
.
4
2
1

من الجدول  .يتبي أن المفهوم رقم  " 2يوضح المحتوي مفاهيم المحافظة عىل الموارد
البيئة " جاء يف المرتبة األوىل من بي مفاهيم التنمية المستدامة البيئية ،حيث بلغ مجميع تكراراته
 40بنسبة  %48.2بدرجة متوسطة من حيث توافره بالكتاب ،وةفش الباحث تلك النتيجة بأنها
تتفق مع أهداف التنمية المستدامة البيئية يف ضورة المحافظة عىل الموارد وحمايتها من التلوث
والعمل عىل تحقيق التنيع والتوازن واالستمرارةة لها وإشباع حاجات األجيال الحالية مع عمل
حساب األجيال القادمة .يليه المفهوم رقم  " 0ر
يشح المحتوى أساليب وقاية وصيانة البيئة " وقد
بلغ مجميع تكراراته  ،4.بنسبة  ،%41.0بدرجة متوسطة ،وةفش الباحث تلك النتيجة إىل أن
ه مكلمة لها وتعتت
أساليب وقاية وصيانة البيئة ال تقل أهمية عن المحافظة عىل الموارد البيئية بل ي
هذه النتيجة مؤكدة للنتيجة األوىل.
والئ يسهم كتاب الدراسات االجتماعية
وأما أقل مفاهيم التنمية المستدامة البيئة
ي
ً
والوطنية للصف الثالث المتوسط يف تنميتها فهو المفهوم رقم  " 1يقدم المحتوى تطبيقات لتدوةر
استخدام المستهلكات المكتبية (كالورق واالحبار ولمباءت االضاءة واكياس القمامة)" وقد بلغ
مجميع تكراراته  8بنسبة  .%2.0بدرجة ضعيفة من حيث توافراه بكتاب الدراسات االجتماعية
والوطنية ،حيث جاء بالمرتبة األختة ،وةعزو الباحث تلك النتيجة إىل أن فكرة تطبيقات التدوةر
للمستهلكات المكتبية روبما ال تكون متسقة مع المرحلة العمرةة للطالب الصف الثالث المتوسط
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جدول .
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اس ومهم من التنمية البيئية .واتفقت هذه الدراسة
عىل الرغم من أن فكرة إعادة التدوةر جزء أس ي
مع دراسة  )024.( Isaacودراسة  .)0242( Arabaat Hassanودراسة القمتي ()024.
التوصيات
يىل:
يف ضوء النتائج ومناقشتها
يوص الباحث بما ي
ي
البيئ) يف كتاب
االجتماع –
 .4االهتمام بمجاالت التنمية المستدامة الثالثة (االقتصادي –
ي
ي
الدراسات االجتماعية والوطنية للصف الثالث المتوسط بالمملكة العروبية السعودية بشكل
متساوي.
 .0تضمي مزةد من مفاهيم التنمية المستدامة البيئية يف كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية
للصف الثالث المتوسط ألنها ال تقل أهمية عن مفاهيم التنمية المستدامة االجتماعية
واالقتصادية.
 .2ضورة المواءمة بي أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة لعام  024.مع مفاهيم التنمية
المستدامة المتضمنة يف كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية.
 .4دعم التعليم من أجل التنمية المستدامة يف جميع المناهج الدراسية بما فيها مناهج الدراسات
االجتماعية باعتبارها ر
أكت المناهج تلبية لهذا الجانب.
 ..توعية المعلمي بأهمية التنمية المستدامة وجعلها ضمن استاتيجيات التدريس لتوعية
طالبهم بأهمية تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.
ر
المقتحات
إجراء دراسة لتصور مقتح يتضمن مفاهيم التنمية المستدامة حسب أهداف التنمية المستدامة
لعام 024.م.
تضارب المصالح
ر
أفاد الباحث بعدم وجود تضارب يف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرةة  ،ونش هذا
البحث.
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أبو النض مدحت ومحمد ،ياسي مدحت ( .)0241التنمية المستدامة مفهومها – أبعادها –
ر
ر
والنش ،القاهرة.
مؤرساتها ،دار الكتب المضةة ،المجموعة العروبية للتدرةب
الجامعة العروبية المفتوحة ( .)022.قضايا ومشكالت التنمية يف الوطن العروبية( ،الطبعة األوىل).
معلم المدارس يف األردن لمكونات
عىل ( .)0242إدراك
الخوالدة ،تيست محمد
ي
وعىل ،إبراهيم ي
ي
التوبية من أجل التنمية المستدامة ( .)ESDمجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن .220 - 021 ).( 08
وتف ،هدي زوةر ،أحمد باهض ( .)0222االستثمار يف التعليم مدخل عام للتنمية
الدعم
ي
ي
المستدامة مع إشارة خاصة للعراق .مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارةة.82 - 0. ،1،

الرفاع ،سحر قدوري ( 24-08أغسطس  )0220التنمية المستدامة مع تركت خاص عىل االدارة
ي
البيئية ،المؤتمر السنوي الخامس لإلدارة البيئية ،جامعة الدول العروبية ،تونس.
الطاهر ،قادري محمد ( .)0242التنمية المستدامة يف البلدان العروبية بي النظرةة والتطبيق .مكتبة
حسن العضةة ،بتوت.
القمتي ،حمد بن عبدهللا ( .)024.دور محتوى مقررات مناهج العلوم يف تنمية مفاهيم التنمية
المستدامة لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العروبية السعودية .مجلة التوبية
العلمية ،مض،04. – 48. ،)0(48 ،
الموس ،جعفر محمود والمحالوي ،رشا صالح ( .)0240تحليل محتوى الدراسات االجتماعية
والوطنية للصف األول المتوسط يف المملكة العروبية السعودية يف ضوء مهارات التفكت
اإلبداع .مجلة جامعة طيبة للعلوم التوبيةة.284 – 201 )2(44 ،
ي
اليونسكو ( .)022.متطلب التوبية والتنمية ،قسم التوبية ،كلية التوبية ،جامعة الملك سعود440. ،
– .4400

العلم (4401ه) .التنمية
جامعة الملك عبد العزةز ،وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث
ي
اإلعالم ،جدة.
العرن بي الواقع والمأمول ،مركز اإلنتاج
المستدامة يف الوطن
ي
ي
إسالم ،الندوة العلمية الثامنة
حجر ،محمد األمي ( .)0224مفاهيم التنمية المستدامة من منظور
ي
لمنظمة العواصم اإلسالمية.

عبد الرحمن ،أسامة عبد الرحمن ( .)4280البتوقراطية النفطية ومعضلة التنمية ،مدخل إىل دراسة
إدارة التنمية يف دول الجزةرة العروبية المنتجة للنفط ،عالم المعرفة ،العدد  ،.1المجلس
الدوىل للثقافة والفنون واآلداب ،الكيةت.
ي
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