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 البحث:ملخص 

تعليم من أجل التنمية لإلى تطوير الممارسات التدريسية الداعمة لهدف البحث 

تقييم واقع  ومن ثم   التدريسية،المستدامة، من خالل تحديد قائمة بتلك الممارسات 

ممارستها في التدريس من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانوية، 

في  العلمي، والجنسالتخصص سنوات الخدمة، والمؤهل، و ات:رومعرفة أثر متغي  

لتطوير  وتقديم آليات، تعليم من أجل التنمية المستدامةلالممارسات التدريسية الداعمة ل

 لتحقيق أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة. ؛ممارسات معلمي العلوم الطبيعية

 -)فيزياءمعلم ومعلمة في مسار العلوم الطبيعية  (022) من عينة البحثنت تكو  وقد 

من جميع مكاتب التعليم بمدينة  وااختير ،علم األرض( للمرحلة الثانوية -أحياء-كيماء 

( 02استبانة مشتملة على ) تعد  أ  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وو الرياض.

لت وتوص   .ف والتقييم والعمل: التعر  هي محاور ةثالثعلى عة ممارسة تدريسية موز  

النتائج إلى أن معلمي العلوم الطبيعية بوجه عام يمارسون الممارسات التدريسية 

بلغ  إذلتعليم من أجل التنمية المستدامة بدرجة متوسطة في جميع المحاور، لالداعمة 

(، ويليه في المرتبة الثانية محور التقييم بمتوسط قيمته 4024ف )عر  متوسط محور الت  

كما (. .004ثالثة فاحتلها محور العمل بمتوسط قدره )(، أما المرتبة ال00.3)

بين  ،(2022عند مستوى ) إحصائي ًّافرق دال وجود إلى لت نتائج البحث توص  

والتخصص والمؤهل،  ،سنوات الخدمة ات:رتغي  ترجع لم  عينة البحث  استجابات
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ممارسات معلمي العلوم  آليات لتطوير تمد  ق   . وفي ضوء تلك النتائجالجنسو ،العلمي

 أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة. لتحقيقالطبيعية 

Developing Teaching Practices in Support of Education for 

Sustainable Development (ESD) For Natural Science 

Teachers at Secondary School 

Dr. Eman Mohamed Ahmed Al-Rwaythi Associate Professor 

of Curriculum and Methods of Teaching Science, College of 

Education - Imam Muhammad bin Saud University 

Abstract : 

The aim of the research was to develop the teaching practices 

that support Education for Sustainable Development (ESD), 

through identifying a list of these teaching practices, then to 

assess the reality of its practices in teaching from the viewpoint 

of teachers in natural sciences at the secondary school. Also, to 

know the impact of variables related to years of service, 

qualification, scientific specialization, and gender on teaching 

practices supporting ESD. The study sample consisted of 300 

male and female teachers from the fields of scientific majors, 

namely: physics, chemistry, biology, and geology. The 

descriptive method was used, and a survey questionnaire include 

(31) teaching practices distributed in three axes: identification, 

evaluation, and work. Findings concluded that, in general, 

natural science teachers practiced teaching that is supportive of 

ESD scored average in all axes, (4.08) for identification, 

followed by evaluation at (3.97) and (3.89) for work. Results 

also found that there was a statistically significant difference at 

(0.01 level) between the responses of the research sample, due 

to the variables of sex, scientific specialization, years of service 

and qualification. Considering these results, the researcher 

provided procedures to develop the practices of the natural 

sciences teachers to achieve the goals of ESD. 

 

 

  مقدمة:

فهناك تحديات  ،على مستوى الفرد والمجتمعيواجه عالمنا المعاصر تحديات كبيرة 

 ،ونقص موارد الغذاء ،ومشكالت المياه ،وزيادة االستهالك ،ر المناختغي  ب مرتبطة

في  وتأثيراتها .2-جائحة كوفيدك وانتشار األوبئة والمشكالت الصحية ،والطاقة
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المجاالت  وفي مختلف ،جميع البلدانبالفرد والمجتمع المحلي والعالمي مستوى 

ومنها  - وقد أوصت العديد من المنظمات العالمية ،التربويةاالقتصادية واالجتماعية و

 ،التحديات من خالل التعليم الشامل أهمية التصدي لهذهب -أ( 0202)منظمة اليونسكو

والمساواة في  بالتطور والمرونةد الطريق إلى بناء مجتمعات تتسم يمه   يالذ

 المستقبل.

وطرح رؤية  ،والمساواة في فرص التعليم ،م مدى الحياةالتعل   :التعليم الشاملقصد بوي  

الحصول  على قادرينو ،للتعليم المستمر واإلنتاجية ذوي استعدادا للتعليم تنتج أفرادًّ 

 المعاصرةفي إيجاد حلول مبتكرة للتحديات  واإلسهام ،المعلومات الالزمة على

 السابقة المقاصد والمؤشرات جميعوترتبط  .والمشكالت والقضايا المرتبطة بها

نصف ضمان التعليم الجيد والم  " :ل فيوالمتمث   ،بالهدف الرابع للتنمية المستدامة

ساسي األجزء ال هذا الهدفيعد  و ."وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة ،والشامل للجميع

تحقيق  ايمكن من خالله التي ،0202من خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

 :في التنمية على الصعيد بفعالية لمشاركةوا ،تطور ورفاهية اجتماعية واقتصادية

 .(0202 ،األمم المتحدة)المحلي واإلقليمي والعالمي 

مجموعة من اإلجراءات العملية التي تلبي حاجات األجيال " :هيالتنمية المستدامة و

 ,Lansu, Sloop)لالنتفاع بها من األجيال القادمة" ؛اإلضرار بالبيئة دونالحاضرة 

Mieras ,2010)، وتقديم رؤية جديدة  ،تستهدف تحسين نوعية الحياة اإلنسانية يوه

 ،تقوم على ضرورة حفظ حقوق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية ،لعملية التنمية

دت رؤية قد أك  و .(UNESCO,2018وفي بيئة صالحة للحياة الصحية السليمة )

الرؤية استندت  إذالمستدامة، أهمية تحقيق التنمية  0202المملكة العربية السعودية 

هداف التنمية أل داعمةوأهداف استراتيجية سس على أبرامجها التنفيذية جميع ب

إلى جنب مع  اقة بأهداف التنمية المستدامة جنبًّ تسير النشاطات المتعل  و ،المستدامة

بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني  ؛0202تنفيذ الرؤية 

السياسي المنتدى  ؛0222 ،0202وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية ) والدولي

المحلي  ينونتيجة ألهمية التنمية المستدامة على الصعيد .(0224 ،الرفيع المستوى

ودورها في معالجة العديد من القضايا والمشكالت البيئة واالقتصادية  ،والعالمي

وتحقيق رؤية وطموحات  ،من الركائز األساسية للتنمية الوطنية د  تع إذ ،واالجتماعية

ظهرت الحاجة لتأصيل المفهوم ودعم ؛ فقد (Wals & Corcoran, 2006البلدان )

  والتوعية بأهدافه ومبادرته. ،أبعاده

من خالل  ،تنمية المستدامةللالداعم المحرك األساسي  هوصفويبرز دور التعليم ب

ل مث  فالتعليم ي   أهدافها،للمشاركة في تحقيق ا ووجداني ًّ  اا ومهاري ًّ معرفي ًّ تأهيل األفراد 

ا ال ل التعليم جزءًّ شك  وال ي   ،ووسيلة لبلوغ سائر أهداف التنمية المستدامة األخرىا هدفًّ 

 تحقيقهاعامل رئيس يساعد على  وإنما ،أ من عملية التنمية المستدامة فحسبيتجز  

 ،(ESD)المستدامة مفهوم التعليم من أجل التنمية  ظهر لذلكو (.0223،اليونسكو)

أعلنت هيئة األمم المتحدة بداية عقد التعليم من أجل  إذ ،0222عام بشكل رسمي و

 :قصد بالتعليم من أجل التنمية المستدامةوي   Nolan,2012).) المستدامةالتنمية 

قة بالتنمية المستدامة، إلى تنمية بالحقائق المتعل   التعليم الذي يتجاوز المعرفة والوعي
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واتخاذ قرارات في  ،للمشاركة المجتمعيةالمهارات والكفاءات الحياتية والقيم الالزمة 

يستهدف و (.UNESCO,2018) سهم في تحقيق االستدامةاإلجراءات العملية التي ت  

 ويقومون ،تهماوليؤلون مسإعداد مواطنين يتحم  التعليم من أجل التنمية المستدامة 

تضمين قضايا التنمية المستدامة في التعليم  من خالل ،بواجباتهم نحو مجتمعهم

المعارف والمهارات والسلوكيات والقيم الالزمة لبناء المتعلمين  وإكساب ،والتعلم

ز نوعية عمليات التعليم والتعلم يعز  كما  ،(Jörg et.al , 2016) مستقبل مستدام

 .(.UNESCO,2017ا لتحسين نوعية التعليم ) رئيسًّ عامالًّ  د  حيث يع ؛وجودتها

المحصلة النهائية في التعليم قبل وصفها ب ،المرحلة الثانوية ذات أهمية كبيرو

ا في  واستثمارًّ وتأهيالًّ  ،نظر إليها بوصفها قاعدة للدراسة في الجامعةي   إذ الجامعي،

تقوم بدور أساسي إذ  ؛(.022 ،)وزارة التعليم رأس المال البشري للحياة العملية

 .(0222،ومرتجىعزب بات التنمية المستدامة )طالبها بمتطل   يال في تنمية وعوفع  

مناهج العلوم الطبيعية في  وت عد   ،الدراسية في هذا المجال مناهجها إسهاماتوخاصة 

ا أكثر المناهج ارتباطًّ وعلم األرض(  ،واألحياء ،والكيمياء ،المرحلة الثانوية )الفيزياء

 انظرًّ  ؛التنمية المستدامة بينها وبينهناك عالقة وثيقة ن إ إذ ؛بالتنمية المستدامة

 ،ةيلطبيعة موضوعاتها ذات الصلة بالبيئة وقضاياها ومشكالتها والموارد البيئ

الحلول العلمية لمعالجة  على تقديمتلك العلوم  قدرةو ،وتغيير المناخوالطاقة والمياه 

في دعم مفاهيم  امهم ًّ  ادورًّ ؤدي فهي ت ،يات المحلية والعالميةهذه المشكالت والتحد  

 , Noha & Kathryn)التعليميةمختلف المستويات ب وتطبيقها التنمية المستدامة

2015) . 

لدعم تحقيق  ؛ممارسات تدريسية فاعلةالتعليم من أجل التنمية المستدامة ويتطلب 

 إذ ،وتحفيز الطالب للفهم والوعي بقضايا التغيير والتنمية ،أهداف التنمية المستدامة

 ; UNESCO,2012b؛ 0223،السيد) ات:أشارت العديد من الدراسات كدراس

Eilks,2015)  عة ستراتيجيات وأساليب التدريس المتنو  اعدد من  استخدامأهمية إلى

 عةموضوعات التنمية المستدامة المتعددة ومشكالتها المتنو  لتوائم وغير التقليدية 

 وتنفيذها ويقع العبء األكبر في اختيار تلك الممارسات ،بات تحقيق أهدافهاومتطل  

في تحقيق أهداف التعليم من أجل  أهم العوامل األساسية فهم من ،على المعلمين

أن  ويدركون ،المهارات والمعارف والقيم المعلمونحيث يمتلك  ؛التنمية المستدامة

 يدمجونو الحياتية،سية بالتجارب االطالب يتعلمون من خالل ربط الصفوف الدر

الفرص أمام  تيح تلك الممارساتبد أن ت   الو  التعليمة،مهارات جديدة في الممارسات 

بداء وجهات نظر متعددة نحو القضايا والمشكالت العلمية ذات الصلة إل ؛الطالب

في حلها ومعالجتها على بسلوكيات إيجابية والمشاركة  وتقييمها،بالتنمية المستدامة 

أهمية  تضحي ؛موفي ضوء ما تقد   (.أ0202 )اليونسكو،المحلي والوطني المستويين 

ب منه تطوير ممارسته مما يتطل   ؛دور المعلم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 التدريسية لدعم التعليم من أجل التنمية المستدامة.

 

  :مشكلة البحث
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والمستجدات البالغة التأثير في كل مجاالت  ،رات السريعةنعيش في عصر المتغي  

 أشارت حيث ،كافية لمواجهة تحديات العصرلم تعد مهارات التعلم األساسية ف ،الحياة

ال يكفي التعليم  ( إلى أن0222-0222) المبادرة العالمية األولي للتعليم للجميع

 ،ابل يجب أن يكون التعليم توجيهي ًّ  ؛والحسابلتخريج أفراد يمكنهم القراءة والكتابة 

ق تحق  أن فالمال والحلول التقنية وحدها ال يمكن  ،كسبهم القيم المشتركة للمجتمعي  

 ب ذلك تغيير طريقة تفكير الناس وسلوكياتهمبل يتطل   ،أهداف التنمية المستدامة

كما أن معالجة القضايا العالمية كتغير المناخ أو أنماط  .(0222 ،اليونسكو)

تغيير جذري وإحداث  ،ب تغيير أنماط حياتنا على نحو عاجليتطل   ،االستهالك مثالًّ 

بد من توافر مهارات وقيم ومواقف  وإلحداث هذا التغيير ال ،في طريقة تفكيرنا

نظم التعليم تلبية هذه  يفرض علىمما  ؛تؤدي إلى مجتمعات أكثر استدامة ؛جديدة

وتطبيق أساليب تربوية  ،من خالل تحديد أهداف تعلم ومضامين تعليمية ،باتالمتطل  

 (.0223المستدامة )اليونسكو،  هدفها تحقيق أهداف التنمية

كون يجل التنمية المستدامة يجب أن أكان هناك تصويت عالمي بأن التعليم من و

كثير من المؤتمرات إلى تضمين مفاهيم وأبعاد ال ادع إذ ،المهمة المركزية للتعليم

اجتماع التعليم العالمي منها: والتنمية المستدامة في جوانب التعليم والتعلم والمناهج، 

المؤتمر العالمي للتعليم ، وUNESCO,2018a)) 0224بلجيكا عام بفي بروكسل 

قد في الذي ع   ،بالتعاون مع حكومة اليابان ،(0224من أجل التنمية المستدامة عام )

المؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية ، و(0224ناغويا )اليونسكو،  -آيشي

قد في بون بالتعاون مع حكومة ألمانيا )اليونسكو، الذي ع   ،.022المستدامة عام 

ل عدد من الدراسات إلى فاعلية التعليم الداعم للتنمية المستدامة في كما توص   (..022

 Irmeli (Elia, 2017 ( يلياإو ،Beatus,2017))بيتس  ات:كدراس ،تعليم العلوم

Eija,، دت فاعلية التعليم من أك   التي ،(0224 ،الخطيب واألشقر ؛0223 ،السيد)و

 المرحلة الثانوية.ب المستدامة التنمية تعزيز أجل التنمية المستدامة في

لتعليم من أجل لنظر إلى أنه ينبغي أن ي   (UNESCO 2017,) اليونسكو أشارتوقد 

نات األساسية وأحد المكو   ،ا ال يتجزأ من التعليم الجيدءًّ التنمية المستدامة بوصفة جز

وعلى جميع المؤسسات التعليمية من مرحلة التعليم قبل المدرسي  ،للتعلم مدى الحياة

ودعم تنمية الكفاءات  ،التركيز على معالجة قضايا التنمية المستدامة إلى التعليم العالي

قد أشار التقرير العربي للتنمية ف ؛وبالرغم من ذلك .والمهارات المتصلة باالستدامة

بالرغم  ؛إحداث التحول المنشودعلى ق كامل قدرته أن التعليم لم يحق  إلى دامة المست

أهم التحديات تناول التقرير  إذ ،المنطقة العربيةبمن زيادة االستثمار في التعليم 

 ،فالتعليم يغلب عليه التلقين والتكرار ،أساليب التدريس عدم حداثة :يوه ،األساسية

على استكشاف ع ال يشج  التعليم أن  إذ ،يندر فيها االبتكارالمناهج الدراسية محدودة و

أو لتكييف  ،الموارد الكافية للتطوير المهني المستمر للمعلمين صوال يخص   ،المعرفة

المنهجيات الجديدة التي تربط التعليم داخل الصف الدراسي بالتحديات االجتماعية 

ق الهدف الرابع للتنمية لن يتحق  ولذلك ؛ واالقتصادية والسياسية والبيئة في المجتمع

ا مجتمعي ًّ  انظر إلى التعليم بوصفه مشروعًّ ما لم ي   ،المستدامة في المنطقة العربية
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ا لمواجهة المشكالت والقضايا واعيًّ  اا نقدي ًّ يملكون فكرًّ  مبتكرين،إلنتاج مواطنين 

 .(0202 ،المتحدة )األممالمحلية والعالمية 

الركن األساسي في عملية وصفه ب ،المرتبطة بالمعلم خاصة -التحديات  قد تم تأكيدو

أنه في عام إلى ( أ 0202) فقد أشارت اليونسكو الدراسات،في عدد من  -التعليم

ا معظمها من البلدان بلدًّ  (40)ينتمون إلى  -أفاد واحد من بين ثالثة معلمين  0224

فوا تعلميهم بأنهم لم يكي   -المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل

أن الممارسات التعليمية  (0222) المليص ع الثقافي للطالب. كما ذكربحسب التنو  

فهو المرجع األساسي في تسيير  ،ز بالدرجة األولي على الكتاب المدرسيترك  

ى إلى سيطرة الجانب المعرفي مما أد   ؛عمليات التعليم والتعلم داخل الصف المدرسي

 ،التعليمواتباع األسلوب التلقيني في  ،مع تركيز قليل على المهارات ،على المحتوى

 ،ضعف االهتمام بموضوعات التنمية المستدامة وتعليمها للطالب وانعكس ذلك على

التنمية بعدم وجود خطة متالزمة مع االهتمام إلى ( 0222فين وآخرون ) وقد أشار

العديد من ى إلى أن أد  مما  ؛المستدامة من مرحلة رياض األطفال إلى الجامعة

هذه تؤدي و ،المعلمين والطالب ال يدركون أهمية وجودها في المنهج أو التعليم

 .المشكالت إلى االفتقار للمعرفة بالتنمية المستدامة وأهدافها والمشاركة في تحقيقها

العربية قة في المرحلة الثانوية بالمملكة الطبيعية المطب  وبالنسبة لتعليم العلوم 

 ،ستحدث مشروع لتطوير مناهج العلوم الطبيعية والرياضياتفقد ا   ،السعودية

وتم ترجمتها ومواءمة  ،(McGraw-Hill)واختيار سلسلة ماجر وهيل األمريكية 

ا من العام بدءًّ  ،اقت في جميع مراحل التعليم العام تدريجي ًّ ب  وط   ،موادها التعليمية

إال أن نتائج الدراسة  ؛وبالرغم من استناد المناهج على مرجعية عالمية ،2402

القصور التي تواجه آلية جريت على هذه المناهج كشفت عن نواحي التقويمية التي أ  

أن األداء التدريسي ( 2402حيث أظهرت دراسة مركز التميز البحثي ) ،تنفيذها

أن كما  ،إلى المستوى المأمولولم يصل  ،لمعلمي العلوم حصل على درجة متوسطة

ربط المحتوى والتدريس  وجود حاجة إلىو ،هناك صعوبات في تفعيل أنشطة المنهج

دت وأك   .والتعريف بالموارد الطبيعية بالمملكة ومواقعها ،بحاجات المجتمع ومشكالته

أن بعض أنشطة المنهج أظهرت  التي ،(0224تلك النتائج دراسة حسن وحامد )

كما أن هناك ضعف اإلعداد والتطوير المهني لمعلمي العلوم القائمين  ،تنفيذهايصعب 

 على تنفيذ هذه المناهج.

بلغ  الطبيعية،العلوم بدراسة استطالعية على عينة من معلمي  ةالباحثوقد قامت 

من خالل طرح عدة أسئلة مفتوحة  ،بالمرحلة الثانوية ومعلمة ا( معلمًّ 02عددها )

مقررات ما القضايا والموضوعات العلمية المرتبطة بالتنمية المستدامة في  :يوه

التي يستخدمونها لتحقيق أهداف  طرق التدريسوما  ها؟وندرسالتي ي العلوم الطبيعية

 وجود معرفة %( من أفراد العينة22) أكدوقد  المقررات؟تلك التنمية المستدامة في 

بالممارسات  يمن العينة عدم وع %(22)هر وأظ المستدامة،بسيطة بأهداف التنمية 

  بالتنمية المستدامة. ةمرتبطقضية أو مشكلة أو مفهوم التي يمكن أن يتبعوها في كل 

هناك قلة في بحوث ودراسات التربية العلمية التي تناولت فإن  ؛علم الباحثة وعلى حد  

في المملكة العربية  جل التنمية المستدامةأالممارسات التدريسية الداعمة للتعليم من 
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ارتباط  فضالعن ،بالرغم من أهميتها في التنمية وتحقيق رؤية الوطن ،السعودية

جاء  ؛وفي ضوء ما سبق العلوم الطبيعية،قضاياها ومشكالتها بموضوعات مقررات 

العلوم الطبيعية بالمرحلة ف على واقع الممارسات التدريسية لمعلمي عر  هذا البحث للت  

لتكون داعمة في تحقيق  ؛تراح آليات لتطوير تلك الممارسات التدريسيةواق الثانوية،

 أهداف التنمية المستدامة.

 

 البحث:أسئلة 

 د أسئلة البحث في األسئلة التالية: تتحد   

ما الممارسات التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية المستدامة لدى معلمي  -

 في المرحلة الثانوية؟ العلوم الطبيعية

ما واقع الممارسات التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية المستدامة من وجهة  -

 في المرحلة الثانوية؟ العلوم الطبيعيةنظر معلمي 

ما آليات تطوير الممارسات التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية المستدامة  -

 في المرحلة الثانوية؟  العلوم الطبيعيةلدى معلمي 

 

  البحث:فروض 

بين متوسط درجات تقدير  ،(α > 2،22ال توجد فروٌق ذات  داللة إحصائية ) (2

حول مدى ممارساتهم التدريسية الداعمة لتعليم من أجل  ،العلوم الطبيعيةآراء معلمي 

 .الجنسر عزى إلى متغي  ت   ،التنمية المستدامة

بين متوسط درجات تقدير  ،(α > 2،22ال توجد فروٌق ذات  داللة إحصائية ) (0

حول مدى ممارساتهم التدريسية الداعمة لتعليم من أجل  ،العلوم الطبيعيةآراء معلمي 

َؤهِِّل العلمي  عزى إلى متغي  ت   ،التنمية المستدامة  .ر الم 

بين متوسط درجات تقدير  ،(α > 2،22ال توجد فروٌق ذات  داللة إحصائية ) (0

مدى ممارساتهم التدريسية الداعمة لتعليم من أجل  حول ،العلوم الطبيعيةآراء معلمي 

 .التخصص العلمير عزى إلى متغي  ت   ،التنمية المستدامة

بين متوسط درجات تقدير  ،(α > 2،22ال توجد فروٌق ذات  داللة إحصائية ) (4

حول مدى ممارساتهم التدريسية الداعمة لتعليم من أجل  ،العلوم الطبيعيةآراء معلمي 

 .الخبرة التدريسيةر سنوات عزى إلى متغي  ت   ،التنمية المستدامة

 

  أهمية البحث:
أجل  التعليم من التي تدعو إلى تبني ،هات الحديثة العالميةالتوج  استجابة لمسايرة  .2

التغيرات االجتماعية واالقتصادية  لمواجهة ؛في التعليم والتعلم التنمية المستدامة

 ا.ا وعالمي ًّ محلي ًّ  المجتمعية والبيئيةحتياجات لالتلبية و ،والبيئية

 بالممارسات التدريسية الداعمة للتعليم من أجل التنمية المستدامةتقديم قائمة   .0

ن ووالمشرف للمرحلة الثانويةالعلوم  ويستدل بها معلمقد  التي ،وآليات تطويرها

  وبالتالي اتخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها. ؛وتطويرهلتقييم أدائهم  نوالتربوي
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المرحلة بقد تفيد نتائج هذا البحث في التخطيط لتطوير مناهج العلوم الطبيعية  .0

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير برامج إعداد المعلم وبرامج  ؛الثانوية

 .أثناء الخدمةفي التدريب المهني للمعلم 

على مستوى  من أوائل الدراسات - علم الباحثة على حد  -د يكون البحث الحالي ق .4

 العلوم الطبيعيةالممارسات التدريسية لمعلمي المملكة العربية السعودية، التي تتناول 

  للمرحلة الثانوية في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.

 

 حدود البحث:

الممارسات التدريسية الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على تقويم واقع  -

 :علىتشتمل  التيقترحة القائمة الم   وفق ،المستدامةتعليم من أجل التنمية لالداعمة ل

إدراك وف نحو تعر   طلبة المرحلة الثانويةالسلوكيات واألفعال المرتبطة بتوجيه 

والمشاركة النشطة  وتقييمها، المستدامة،لقضايا والموضوعات المرتبطة بالتنمية ا

 لتحقيق أهدافها.

 معلمي ومعلماتاقتصر البحث على عينة من  والزمانية:المكانية البشرية والحدود  -

الذين  ،( بمدينة الرياضعلم األرض -الكيمياء -الفيزياء -)األحياء العلوم الطبيعية

من العام  الثانيخالل الفصل الدراسي الحكومية في المدارس الثانوية  يدرسون

2442-0202. 

 

 مصطلحات البحث:

مجموعة من السلوكيات  هي: (Teaching Practices) التدريسيةالممارسات  -

 تدريسهمفي المرحلة الثانوية  ومعلمواإلجراءات واألنشطة التعليمية التي يقوم بها 

بغرض تحقيق  ؛الطبيعيةلتقديم المادة التعليمية المرتبطة بمناهج العلوم ؛ داخل الصف

التعريف بقضايا وموضوعات التنمية المستدامة و ،المستهدفةخرجات التعليمية الم  

 .تحقيق أهدافهاوالمشاركة النشطة في  ،وكيفية تقييمها

 Education for Sustainableجل التنمية المستدامةأالتعليم من  -

Development (ESD):  يستهدف تطوير المعارف والمهارات  الذيهو التعليم

 منالثانوية  ن طلبة المرحلةتمك   التي ،ذات الصلة بمقررات العلوم الطبيعيةوالقيم 

معرفة القضايا والموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتقييمها، والمشاركة 

 .النشطة لتحقيق أهدافها

 Teaching المستدامةالممارسات التدريسية الداعمة للتعليم من أجل التنمية  -

Practices in Support of Education for Sustainable 

Development (ESD): هي السلوكيات واإلجراءات واألنشطة التعليمية التي

كفاءات بال وترتبط ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ؛العلوم الطبيعية ويمارسها معلم

competencies  لتحقيق أهداف التنمية لطلبة المرحلة الثانوية  إكسابهاالتي ينبغي

 ،ف على القضايا والموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامةعر  الت   :يوه ،المستدامة

تقييم المعلومة ذات الصلة بموضوعات التنمية المستدامة ووجهات النظر المرتبطة و

ا وت قاس إجرائي ًّ  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةعلى المشاركة النشطة والعمل و ،بها
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العلوم لتقويم واقع الممارسات التدريسية لمعلمي  ؛بل الباحثةمن قِ  عد  أ   استفتاءوفق 

 جل التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.ألدعم التعليم من  ؛الطبيعية

 

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات 

 التدريسية:ماهية الممارسات  -

ما يقوم به المعلم من أداءات وسلوكيات تربوية " :قصد بالممارسات التدريسيةي   

ق بمهنة تنعكس آثارها على الطالب وعلى عمليات التعليم والتعلم فيما يتعل   ؛وتعليمية

مجموعة االتجاهات والطرق " :بأنها فت عر  كما  ،(20، .022 ،الزهراني)المعلم" 

سهم في دعم بيئة التعلم ت   التي ،التي يتم استخدامها وتطبيقها من جانب المعلمين

 & Molefeتطوير مهاراتهم التدريسية )على ومساعدتهم  ،الصفي

Brodie,2010). فتها فقد عر   ،وبالنسبة للممارسات التدريسية في تعليم العلوم

ورة عما يمارسه طة ومقصودة لتأمين ص"عملية مخط   :( بأنها.022الحارون )

 بحيث تشمل أنشطة التعليم والتعلم وتوظيفها في تدريس العلوم". ،معلمو العلوم

 أداءاتهي: تفاق على أن الممارسات التدريسية االيتضح من التعريفات السابقة و

المرحلة الثانوية في تدريسهم داخل  ووأنشطة تعليمية يقوم بها معلموسلوكيات 

خرجات تحقيق الم  ل ؛لتقديم المادة التعليمية المرتبطة بمناهج العلوم الطبيعية ؛الصف

الممارسات  د  تعو .وموضوعاتها المستدامةوالتعريف بقضايا التنمية  ،التعليمية

ب البحث والقياس حيث تتطل   بها،التدريسية من المهام األساسية التي ينبغي االهتمام 

ألهميتها وتأثيرها المباشر في تحقيق نواتج التعلم  ؛والتحسين والتطوير المستمر

 .(.022 مارزانو،) المستهدفة

أنه بالرغم نجد ف ،بالنسبة للممارسات التدريسية لمعلمي العلوم الطبيعية في السعوديةو

ترجمتها ومؤامتها من  إذ جرى؛من اعتماد مناهج العلوم الحالية على مرجعية علمية

الدراسة التقويمية لتنفيذ مشروع تطوير إال أن  ؛األمريكيةسلسلة ماجر وهيل 

مالحظة صفية  (.04) شملت التي ،الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام

جاء أن متوسط األداء الكلي لمعلم العلوم إلى  نتائجهاأشارت  ،لدروس العلوم

معلمي العلوم حول برامج التطوير المهني قد  من (222) مرئياتأن و ،امتوسطًّ 

في ( 2022)عند مستوى  إحصائي ًّاوال يوجد فرق دال  ،قت بمستوى متوسطتحق  

 إحصائي ًّافرق دال  ظهر ؛ إال أنهإلى المؤهل ىعزي   ،مستوى األداء والتطوير المهني

البحثي في مركز التميز )لصالح اإلناث في األداء التدريسي  ؛ر الجنستغي  يرجع لم  

 ،دراسة )البقميدت تلك النتائج كما أك   .(2402،تطوير تعليم العلوم والرياضيات

لت إلى أن أداء معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير توص   التي ،(.022

حصلوا على درجة  ؛والمسارات المهنية للمعلمين في تعليم الطائف بالسعودية

. افي معيار تقويم أداء الطالب ضعيفًّ كان أداؤهم بينما  ،معيار التدريسفي متوسطة 

التي لم تصل إلى  ،يتضح شيوع تلك الممارسات التدريسية ؛وبناء على ما سبق

وتعديل السلوكيات الالزمة لتحقيق  ،في تحقيق األهداف لإلسهام ؛الدرجة المأمولة

 أهداف التنمية المستدامة.
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 :التنمية المستدامةالتعليم من أجل -

د أشكال تظهر مشكالت بيئية خطيرة تهد   تات القرن الماضي بدأيمنذ بداية ثمانين 

ديدة تساعد في التغلب على جبد من إيجاد فلسفة تنموية  كان الو األرض،الحياة على 

رف باسم ضت الجهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية ع  تمخ  قد و ،هذه المشكالت

تحقيق التوازن بين رفاهية البشر  :التنمية المستدامة بأنهاف وت عر   ،التنمية المستديمة

وتحسين جودة حياتهم على المستوى العالمي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية 

التنمية وقد القت  .(Combes, Bernard., 2005)ة والنظم البيئية لألجيال القادم

حيث ورد مفهومها ألول مرة في تقرير  ،من المجتمع العالمي ااهتمامًّ  المستدامة

رفت وع   ،2.43 عام" "مستقلنا المشترك ىسم  تحت م  اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 

قدرة  دون المساومة على ،لبي حاجات الحاضرتلك التنمية التي ت   :بأنها في التقرير

توالت ثم  .(.2.4 ،ةتلبية حاجياتهم )اللجنة العالمية للبيئة والتنميعلى األجيال المقبلة 

خاصة عندما تولت  ،المؤتمرات والندوات التي تشير إلى أهمية التنمية المستدامة

 إذ ،0222منذ عام اليونسكو قيادة عقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة 

متابعة هذا العقد من خالل برنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية  اتقود حاليًّ 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم ( 0222) وفي عام. (UNESCO,2017المستدامة )

 United) (0202) عامالمتحدة في سبتمبر خطة التنمية المستدامة ل

Nations,2015).   عام بلجيكا بقد اجتماع التعليم العالمي في بروكسل كما ع

(0224 )2018aUNESCO,(( ،ل مؤتمر اليونسكو العالمي ج  أ   (0202) وفي عام

برلين بألمانيا في شهر يونيو ألجل بللتعليم من أجل التنمية المستدامة المقرر عقده 

  .(a0202،اليونسكو)بسبب وباء كورونا  ى؛غير مسم  

األهداف العالمية الكفيلة  -اهدفًّ  (23) وعددها -أهداف التنمية المستدامة  لتمث  و

 وهي ،يات التي تواجهها البشرية في العالمبرز التحد  أبإحداث التغيير المنشود في 

((UNESCO,2017 :الصحة و ،القضاء التام على الجوعو ،القضاء على الفقر

المياه النظيفة والنظافة و ،المساواة بين الجنسينو ،التعليم الجيدو ،الجيدة والرفاة

الصناعة و، العمل الالئق ونمو االقتصادو ،طاقة نظيفة وبأسعار معقولةو ،الصحية

مدن ومجتمعات محلية و ،من أوجه عدم المساواة الحد  و ،واالبتكار والهياكل األساسية

 ،الحياة تحت الماءو ،العمل المناخيو ،االستهالك واإلنتاج المسؤوالنو ،مستدامة

عقد الشراكات لتحقيق و ،والمؤسسات القويةالسالم والعدل و ،الحياة في البرو

على جميع البلدان م يتحت  لذلك  ا؛ومحلي ًّ  اعالمي ًّ  اهذه األهداف ب عدًّ لن إوحيث  .األهداف

ووضع اإلجراءات الضرورية لدمجها  ،ل مسؤولية تحقيق األهدافوالقطاعات تحم  

السعودية باهتمت وزارة التعليم  ،وعلى الصعيد المحلي في خططها التنموية.

من األهداف لتحقيق التنمية المستدامة  اوضعت عددًّ إذ  ،( بالتنمية المستدامة0202)

من البرامج والمبادرات لتحقيق تلك األهداف في  اوضعت عددًّ  كما ،في التعليم

 التعليم.

يجمع  يالذ،  ESD التعليم من أجل التنمية المستدامةأن بي ن يت ؛ما سبق وفي ضوء

األداة الرئيسة لبلوغ أهداف التنمية يعد   ؛"التعليم" و"التنمية المستدامة"بين بنائي 

تمكين المتعلمين من اكتساب ما يلزم من معارف ومهارات  :ف بأنهي عر  و ،المستدامة
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 ،وليةؤل المسوإعداد جيل قادر على تحم   ،لضمان تنمية مستدامة ؛وقيم وتقنيات

ويستهدف  (.UNESCO,2015ام بواجباته )ع بكامل حقوقه والقيوتمكينه من التمت  

ن األفراد من التأمل التي تمك   ،هذا النوع من التعليم تنمية الكفاءات والمهارات

وفي  ، ةوالبيئي ةواالقتصادي ةوالثقافي ةاالجتماعي نعكاساتهاواإلحاطة با ،فاتهمبتصر  

ف في مع أهمية تمكين األفراد من التصر   والعالمي،المستقبل على الصعيدين المحلي 

ب منهم اتباع مما قد يتطل   ؛المشكالت والقضايا التي يواجهونها بأسلوب مستدام

ليسهموا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ؛سلوكيات جديدة ومشاركات مجتمعية

(UNESCO,2017.) فإن هذا يحتاج إلى ؛ق أهداف التنمية المستدامةلكي نحق  و 

 ،بل يشمل جوانب مهارية ووجدانية فقط؛ ز على الجوانب المعرفيةتعليم ال يرك  

القيم كما أن  ،فالمشكالت المرتبطة بالتنمية المستدامة ال تتصف بالحقائق القطعية

اآلراء حول التعامل أن و ،والطاقة النووية ،كتغيير المناخ ،قة بها محل خالفالمتعل  

؛ لذا قة بهالو كان هناك اتفاق على الحقائق العلمية المتعل  حتى  ؛مع تلك القضايا تتباين

 النقدي ا للتعامل مع هذه القضايا تنمية قدرات الطالب على التفكيرتربوي ًّ  األنسب فمن

  .(Poeck, Östman, & Öhman , 2019)والتقييم لوجهات النظر 

فإنه يجب التركيز على  ؛إلعادة توجيه التعليم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةو

 وهي ،والثقافية لالستدامة ،واالقتصادية ،والبيئية ،المجتمعية :الجوانب

 (:0222)اليونسكو،

فهم المؤسسات االجتماعية وأنظمتها، والمشاركة قصد بها وي  الجوانب المجتمعية:  -

  .في أنشطتها، وتفعيل دورهم في التغيير والتنمية

الداعمة  هاواحترام ورعاية النظم البيئية وخصائصفهم تؤكد الجوانب البيئية:  -

دمج االهتمامات البيئية في القرارات واإلجراءات الشخصية بللحياة، وااللتزام 

 .واالجتماعية

والحفاظ على  ،تطوير المهارات لكسب العيشن وتتضم  الجوانب االقتصادية:  -

ويقيم مستويات  ،ويحمي البيئة ،يدعم رفاهية الناس ،نظام اقتصادي مستدام

 .االستهالك المجتمعي

خيارات نمط الحياة في تؤثر  فهم القيم الثقافية التي وتتناولالجوانب الثقافية:  -

 .التنمية المستدامة ق أهدافمدى تحق  لمتابعة  ؛هالوتشك  الفردية والمجتمعية 

 من أجل المساواة ؛فهم العمليات والهياكل والقيموتشمل  :جوانب الحوكمة -

سهم في تحقيق ت   ،والمشاركة النشطة في اتخاذ قرارات مسؤولة كأفراد ومجتمعات

 .التنمية المستدامة

للتعليم من أجل التالية المبادئ ينبغي مراعاة  ؛ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة  

 ,Poeck)؛0222؛المرساوي، (;UNESCO,2018 وهي  ،التنمية المستدامة

Östman, & Öhman. 2019)): 

و استثمارها، ودمج جميع األبعاد أعد البشري في استهالك الموارد براز أهمية الب  إ -

 ،إلبراز النظرة المتكاملة ألبعاد البيئات الطبيعية والصناعية ؛التنموية في المحتوى

والتشجيع على  ،وااللتزام بالقيم المجتمعية ،وتعزيز السلوك نحو التنمية المستدامة
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األخالقية  األبعادالمهارات الالزمة للتعامل مع  وإكسابهم ،اآلراءالمناقشة وتبادل 

 واالقتصادية لقضايا االستدامة.

ومهارات القرن الحادي والعشرين  ،التركيز على مهارات التعلم مدى الحياة -

والتعاون  ،وحل المشكالت ،واتخاذ القرار ،واإلبداعيلة في التفكير الناقد المتمث  

 ن. والتواصل مع اآلخري

لتفادي المعرفة  ؛معالجة قضايا التنمية المستدامة المرتبطة بواقع المتعلم -

 ،والطرق المتمركزة حول المتعلم ،االستقصاء والتجريب طرقواستخدام  التجريدية،

وتقديم مشكالت معاصرة محلية وعالمية ذات  ،والمدخل التكاملي بين فروع العلم

  .وجهات نظر مختلفةوتناولها من وتأكيد التعددية  ،صلة

 ،سواء للمشكلة أو العمل ،مراعاة السياق لموضوعات التنمية المستدامة وأبعادها -

األبعاد الزمانية )الماضي والحاضر  أو ،أو األبعاد المكانية )المحلية والعالمية(

 .والمستقبل(

من ا ن عددًّ ويمتلك المتعلم أن المستدامةتحقيق أهداف التنمية  ضمان ويتطل ب     

المرتبطة بالتنمية يات لتحد  القضايا وامع نهم من التعامل التي تمك   ،الكفاءات الرئيسة

 ،المهام إلداءهة الموج   القدرات (:competencies)وي قصد بالكفاءات  ،المستدامة

وتستهدف تحسين جودة  ،باألداء بها ويستدل   ،سواء كانت هذه المهام محددة أو عامة

الكفاءات ذات أهمية كبيرة من أجل  د  تعو .(Hager & Gonczi, 2009)العمل 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فهات عر   إذ ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة

OECD,2016)) القدرة على تحليل القضايا العالمية والمشتركة بين الثقافات  :أنهاب

حتى يفهم الطلبة تأثير االختالفات بينهم على  ؛زوايا  عدة ومن ،بأسلوب نقدي

والقدرة على المشاركة في تفاعالت منفتحة  ،نظرتهم لألمور وألنفسهم ولآلخرين

على أساس من االحترام المشترك  ،خلفيات مختلفة يذوومالئمة مع أفراد آخرين 

 عدداقترحتها  الكفاءات الرئيسةتصنيفات لتلك ال ظهر عدد منقد و للكرامة اإلنسانية.

 واإلطار ،OECDلكفاءات الرئيسة لمنظمة ا لوفقًّ  هاتصنيف :ومنها ،من الدراسات

 .Rychen et.alاألوروبي المرجعي والمرتبط بالكفاءات الرئيسة للتعلم مدى الحياة 

 ،فعر  أو الت   اإلدراك :وهي ،مجاالت ةثالثإلى  التصنيفينقسم هذا و .((2003

وتستهدف  ،من الطالب عةالسلوكيات المتوق   هذه الكفاءاتتعكس و ،والعمل ،والتقييم

مع إتاحة الفرص  ،للقدرات والمعارف التي ترتبط بالخبرة العملية الشاملالفهم 

قد تم تبني هذا التصنيف في البحث و ،صةسية المتخص  افي المواد الدر لتطبيقها

ومتوافق مباشرة مع التعلم  ،ز بشكل أكبر على التنمية المستدامةرك  يألنه  ؛الحالي

كما أنه جزء من اإلطار الوطني األلماني للمناهج الدراسية  ،ه نحو الكفاءةالموج  

 تناولها بالتفصيلوفيما يلي  ،العلومالخاصة بالتعليم من أجل التنمية المستدامة في 

Jörg, et al. ,201):) 

القدرة على  وهي (:Recognising) ف أو اإلدراكعر  المجال األول: كفاءة الت  -

 ؛نمو هائل للمعرفة وجودخاصة وب ،هة نحو األهدافاكتساب المعرفة بطريقة موج  

كما  ،مما يجعل هناك صعوبة في تحديد المعرفة األساسية واالستمرار في تحديثها
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ومعالجة المعلومات المستهدفة  ،عةمتنو  الالقدرة على بناء المعرفة  مل تلك الكفاءةتتش

 صات.متعددة التخص  بطريقة 

دراك مدى مالءمة إالقدرة على  وهي ،Assessing) ) المجال الثاني: كفاءة التقييم -

مع  ،ومن وجهات نظر مختلفة ،وتقييمها بشكل نقدي ،المعلومات وقيمتها ومصادرها

 مراعاة المعايير والقيم واالهتمامات والمشاعر والمشاركة الوجدانية.

 ،العملية التفاعلية الكتساب المعلومات وهي ،Acting)) العملالمجال الثالث: كفاءة -

واإلسهام بسلوكيات إيجابية  ،نقل المعلومات ذات الصلة بهامشاركة النشطة في وال

والتعامل مع األزمات  ،في المناقشات والمشاركةواالستماع  ،لتحقيق األهداف

 ال.والمشكالت بشكل فع  

االستخدام و ،المواقفبتوفير فرص من خالل الكفاءات إال هذه ال يمكن اكتساب و

وقد اقترح  ،تشمل الجوانب الفردية أو االجتماعية أو التقنية إذ ،الهادف للسياقات

(Poeck, Östman, & Öhman , 2019)   بالتعليم ما بعد االعتيادي ىما يسم 

(post-normal education ،)يتجاوز هذا التعليم القائم على الحقائق إلى معرفة  إذ

لذلك فتدريس االستدامة ال يمكن أن  ؛في مصادر المعرفة اوأكثر تنوعًّ  ،اكثر عمقًّ أ

المشكلة محل  أوع بحسب القضية بل يجب التنو   ؛أو ممارسة موحدة اواحدًّ  يأخذ شكالًّ 

استخدام ممارسات تدريسية تربوي مؤهل يمكنه وجود معلم هذا ب ويتطل   ،االهتمام

 .لتنمية الكفاءات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة ؛مناسبة

 

 المستدامة:دور المعلمين في التعليم من أجل التنمية  -

ز التعليم من أجل ويرك   ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحسين جودة التعليم يتطل ب  

يقع عليهم العبء األكبر في  إذ، أهدافهالتنمية المستدامة على المعلمين في تحقيق 

من المهم توفير فلذلك  ؛وتعليمها للطالب ،صياغة مناهجهم وتخطيط تدريسهم

اهتمت العديد من وقد  ،(UNESCO, 2018bالتطوير المهني المستمر للمعلمين )

 :مهامهالذي من  ،كمعهد "التنمية المستدامة بفرنسا" ،البرامج والمشاريع بهذا المدخل

 .وتدريب المسؤولين على كيفية تطبيق التنمية المستدامة ،نشر الوعى لدى القادة

قامت وزارة التعليم بالتنسيق مع معهد التدريب المهني بتقديم  ،وكذلك في ألمانيا

 ،(Pauw et al, 2015)برامج تدريب في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة 

 الذي،  UE4SD ة من أجل التنمية المستدامةأستاذة الجامع كما أن هناك مشروعَ 

التطوير المهني للتعليم من أجل التنمية  فيز على تطوير المهارات والكفاءات يرك  

 ,UNECE)جل التنمية المستدامة أمبادئ للتعليم من  ةن ثالثويتضم   ،المستدامة

وضع  وقد ،والممارسات التكاملية ،واالستقصاء ،: المدخل الشامل للبحث(2011

واالستعداد  ،والمشاركة في الحاضر ،ر مستدام للمستقبل للتعلم من الماضيتصو  

الجهود الرامية إلى إعداد المعلمين لتنفيذ هذه البرامج  ولكن ما تزال تلك؛ للمستقبل

ا بعد، وال تزال الحاجة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود إلعادة كافيًّ  امًّ تقد   قتحق   الم  

 كي تعالج مضمون التعليم من أجل التنمية المستدامة. ؛مسارها توجيه

لمعلم تعزيزها لدى المتعلم لتحقيق أهداف على اأساسية ينبغي  أركانوهناك أربعة  

 : (UNESCO,2018b ؛ (Delors, 2009ي وه ،التنمية المستدامة
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، واالكتشاف أو التعلم الفهمالتعلم للمعرفة: وهو التعلم المؤدي إلتقان أدوات  -

وتمكين المتعلم من فهم العالم المحيط به، وتنمية قدراته المهنية ومهارات االتصال 

 لديه.

 ،يستلزم تطبيق المعرفة المكتسبة في الحياة اليوميةالتعلم للعمل: وهو التعلم الذي  -

 ويعتمد على االنتقال بمفهوم المهارة إلى السلوك والقدرة على العمل.

وقبول النقد والرأي  ،هو معرفة اآلخرين وثقافتهمالتعلم للتعايش مع اآلخرين: و -

 احترام حقوقهم، وتقييم االختالف والتنوع، وتقييم االندماج االجتماعي.اآلخر، و

كان مستوى  ؛كلما كانت درجة استعداد المتعلم للتعلم مرتفعةالتعلم لتحقيق الذات:  -

تيحت لهم أ  جميع الطالب لديهم القدرة على التعلم واإلتقان إذا ف ا،التحصيل مرتفعًّ 

 .فرص متساوية للتعلم

( إلى أن معلمي العلوم بالمرحلة .022) دراسة الحارونلت توص   ،وفي هذا اإلطار

 ،التعلم للمعرفة)اإلعدادية في مصر يمارسون الممارسات التدريسية في محاور 

ا لكفاءات التنمية وفقًّ  ،والتعلم لنكون( ،والتعلم للتعايش مع اآلخرين ،والتعلم للعمل

 ،مقرر مادة العلوم وحصص تدريسهلبيئة التعلم )المدرسة(  :المستدامة في محاور

عن ( 0222 ،كشفت دراسة )السيفوبدرجة متوسطة بشكل عام.  ،المعلموالمتعلم و

وهو  ،أهمية استخدام المدخل البيئيحول  ،(في الزلفي )السعوديةالمعلمين  آراءأن 

وجود فروق ذات داللة إلى لت كما توص   ،ةمرتفع جاءت ؛جزء من التنمية المستدامة

وعدم وجود فروق ذات داللة  ،لصالح عينة المعلمين ؛جنسلعزى لت   إحصائية

دراسة بوقس  أما لنوع المقرر الدراسي في استخدام المدخل البيئي. ىعزإحصائية ت  

 بمدينة جدةلمام معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة إ إلى أنلت فقد توص   ،(0222)

وتفاوت نتائج  ،كان بنسبة أعلى من المتوسط ؛بات تنفيذهاومتطل  المستدامة، التربية ب

زت معظم األخطاء الستجابات ترك   إذ ،جانب التطبيقيالبوعيهن االستجابات على 

الخوالدة )دراسة دت تلك النتائج وأك  لمستدامة. المعلمات في الجانب التطبيقي للتربية ا

إلى أن مستوى إدراك معلمي المدارس في األردن  لتتوص   التي ،(0220 ،والخوالدة

كما أشارت النتائج إلى  ،كانت مرتفعة ؛نات التربية من أجل التنمية المستدامةلمكو  

 للمرحلةاإلناث، ور الجنس لصالح عزى لمتغي  وجود فروق ذات داللة إحصائية ت  

لخبرة لصالح للصالح التخصصات اإلنسانية، و وللتخصص لصالح المرحلة الثانوية،

لت دراسة توص   ،وعلى المستوى الدوليسنوات فأكثر.  (22)من خبرتهم 

(Jaspar,2008 )متوسط بين المعلمين حول التنمية المستدامة في  يوجود وع إلى

إلى أن دور  لتص  وتكما  ،والمتوسطة بكنداالمدارس الثانوية بالصفوف الدراسية 

 عليها.ز المناهج عندما ال ترك  المعلمين يضعف في تعليم التنمية المستدامة 

المعلمين بالتنمية المستدامة وممارستهم  يوع وألهمية برامج إعداد المعلم في

 انخفاض( 0223قرين ) ابن دراسة أظهرت نتائجفقد  ؛التدريسية لتحقيق أهدافها

توافر مفاهيم التنمية المستدامة في الجانب التخصصي ببرنامج إعداد معلمة الكيمياء 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم للبنات  ،بأبعاده االقتصادية والبيئية

قصور في إكساب برامج  كشفت عن إذ ،(0224) صديقدت ذلك دراسة وأك  بأبها. 

ينعكس بدوره  الذي ،ادئ والمعلومات المرتبطة بالبيئةإعداد المعلمين للمفاهيم والمب
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نه من توصيلها ألن معرفة المعلم بقضايا البيئة بجميع جوانبها يمك   ؛على المعلم

دراسة  تناولت ،وعلى المستوى الدولي لطالبه بصورة مبسطة وشيقة.

(Ferreira,Ryan&Tibury,2007 إدراج التعليم من )جل التنمية المستدامة في أ

وتوفير فرص  ،حت الدارسة أهمية تدريب المعلمينوض   إذ ،أستراليابإعداد المعلمين 

واقترحت  ،جميع المعلمين للتدريس حول االستدامةاستعداد لضمان  ؛استراتيجية

 نماذج مهنية إلعداد المعلمين قبل الخدمة.

أهمية معرفة المعلم بالتنمية  ؛العرض السابق لنتائج الدراسات السابقةويتضح من 

تنعكس تلك المعرفة والوعي على ممارسته التدريسية لتحقيق  إذ ،المستدامة وأهدافها

 ،; Sleurs,2008 UNECE,2011د سيليرس )وقد حد   ،أهداف التنمية المستدامة

وينبغي أن يقوم  ،من المهام والخبرات التي يحتاجها المعلم اعددًّ  (0220 ،اليونسكو

  :وهي ،بها للتعليم من أجل التنمية المستدامة

 للتدريس.مع المحتوى العلمي  المرتبطة بالتنمية المستدامة ربط المعرفة التربوية -

 .خرجات التعلم مع التعليم من أجل التنمية المستدامةمة م  ءموا -

لتدريس الموضوعات المرتبطة بالتنمية  عةمتنو  استخدام طرق تدريس  -

 .ودعم بيئة التعلم ،وتطوير المهارات المرتبطة بها ،المستدامة

القدرة على التعامل مع الطالب بحسب خلفياتهم وطبيعتهم ومستواهم التعليمي  -

 .مع معالجة مشكالتهم التعليمية وتنمية االستقاللية وإصدار الحكم ،واالجتماعي

 ا.وعالمي ًّ  اقضايا والمشكالت التي تواجه المجتمع محلي ًّ يات والفهم التحد   -

 لدعم التنمية المستدامة. ؛القدرة على تنمية الشراكات والتفاهم المتبادل والسالم -

ن أن يكتسبوا الكفاءات يتعي   ؛المعلمين لتنفيذ التعليم من أجل التنمية المستدامة تهيئةول 

ويمكن  والقي م،فيها المعارف والمهارات  بما ،االستدامةالرئيسة الضرورية لتحقيق 

 :في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة بأنها للمعلمين محددةالكفاءات تعريف ال

لتحقيق االستدامة  ؛لديهمتنمية الكفاءات الضرورية و ،اآلخرين تعليمعلى قدرة المعلم 

التعليم والتعلم  مجالفي الة التدريسية الفع  من الممارسات  مجموعة عبر

(UNESCO,2018).  ممارسات تدريسية حديثة تطوير وتظهر الحاجة إلى

أهمية دور المعلم في  مما يبرز؛ المستدامةق معها أهداف التنمية وأساليب تقويم تحق  

  .تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

 مساهمة العلوم الطبيعية في تعليم من أجل التنمية المستدامة: -

بالمعرفة العلمية ذات الصلة بمفاهيم  اتعليم العلوم الطبيعية المجال األكثر ارتباطًّ  ي عد  

ع المتعلمين على اكتشاف وحل حيث يشج   ؛باتها وتحدياتهاالتنمية المستدامة ومتطل  

وتطبيقها في الحياة  ،لهذه المشكالت واإلبداع في البحث عن حل   ،المشكالت البيئة

 ؤديوت ،((Catherine; Catherine ,Bernadette, & Tatari, 2014اليومية 

في دعم  امهم ًّ  اوعلم األرض( دورًّ  ،وفيزياء ،وأحياء كيمياء،)مناهج العلوم الطبيعية 

 ،في مختلف المراحل التعليميةوتعزيز الكفاءات  وتطبيقها، مفاهيم التنمية المستدامة

ة ينمية العالمية )البيئربط الموضوعات العلمية ذات الصلة بأبعاد الت من خالل

  .(Gilbert&William,2011; Sozi, 2012)واالقتصادية والقضايا االجتماعية( 
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إال أن هناك  ؛وبالرغم من أهمية مناهج العلوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

لت إلى ضعف تناول محتوى مناهج العلوم بالسعودية توص  التي العديد من الدراسات 

كشفت  التي ،(0224ومن هذه الدراسات دراسة )الشعبي،  ،التنمية المستدامةألبعاد 

درجة تضمين مجاالت التنمية المستدامة في كتاب العلوم للصف الثاني انخفاض عن 

لت وهذا ما توص   ،المتوسط بالسعودية في المجال البيئي واالقتصادي واالجتماعي

أن تضمين مفاهيم من  ،(0223 ،حاصل يتحليل في دراسة )أبالإليه كذلك نتائج 

قد  ؛ومبادئ التنمية المستدامة في محتوى مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية بالسعودية

دت وأك   ،وبطريقة ضمنية أكثر منها صراحة ،تم تناوله بدرجات متفاوتة في المنهج

دوا وجود أك  إذ  ؛نتائج استطالع رأي معلمي ومعلمات العلوم بالمرحلة االبتدائية ذلك

وعلى المستوى محتوى مناهج العلوم. بضعف في تناول قضايا التنمية المستدامة 

لعدد من قضايا  إهمالوجود عن ( في العراق 0224كشفت دراسة )عزيز،  ،العربي

ا ن عددًّ حيث لم يتضم   ،في كتاب الصف الرابع العلمي ومفاهيمها التنمية المستدامة

 .تناوله بنسب بسيطةتم ن بعضها أو ،من قضايا التنمية المستدامة

هذا الضعف في تناول أبعاد التنمية المستدامة ومفاهيمها على مستوى قد انعكس و

( أن المستوى العام لدور محتوى 0222أظهرت دراسة )القميزي،  إذالمتعلمين، 

مقررات مناهج العلوم في تنمية مفاهيم التنمية المستدامة لدى طالب المرحلة 

أظهرت نتائج دراسة  ،. وعلى المستوى الدولياكان ضعيفًّ  ؛سعوديةالمتوسطة بال

(Hassan, , Noordin, & Sulaiman, 2010)  أن مستوى الوعي البيئي في

مفهوم التنمية المستدامة والممارسات والقيم المرتبطة به عند طالبات المرحلة الثانوية 

األقسام األدبية، طالب طالب األقسام العلمية أعلى من  يأعلى من الطالب، وأن وع

لت إلى وجود عالقة إيجابية بين الوعي البيئي والتنمية المستدامة كما توص  

مستمر للطالب بشأن مفاهيم التنمية التثقيف المما يعني أهمية  ؛والممارسات السلوكية

   المستدامة.

ناد مناهج العلوم في السعودية على وفي ضوء النتائج السابقة، وعلى الرغم من است

 ىإل أشارتإال أن نتائج الدراسات السابقة  ؛(McGraw-Hill)مرجعية عالمية 

مة ءولعل ذلك يرجع إلى أن عملية موا ،ضعف في تناول أهداف التنمية المستدامة

المناهج للمشكالت وقضايا االستدامة المحلية لم تصل إلى المستوى المأمول بالنسبة 

 (.2402)مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات،للتنمية المستدامة 

في ( بتضمين التنمية المستدامة 0224) لذلك قامت هيئة تقويم التعليم والتدريبو

 ،عنصر من أولويات المنهج وهي ،في األبعاد المشتركة اممعايير مناهج التعليم الع

هات والقضايا الكبرى للمجتمع التي يجب أن تكون حاضرة في التوج  تعني  التي

 ،زت التنمية المستدامة في المعايير على الصحة العامةوقد رك   التعلم،مجاالت 

يتم وس ،والمواهب الوطنية ،والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل ،وحماية البيئة

 ر مناهج التعليم العام في ضوء المعايير الوطنية السعودية.يتطو -ذن هللاإب - مستقبالًّ 

أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة في  إلىوقد أشارت العديد من الدراسات 

خاصة  ،في مناهج العلوم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،تحسين جودة التعليم

الخطيب )لت دراسة قد توص  و ،تنمية المستدامةلل تناولهاضعف ظهر للمناهج التي 
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( إلى أن إثراء مقرر األحياء في ضوء أبعاد التنمية المستدامة 0224 ،واألشقر

ولية االجتماعية لطالب ؤالمسوساهم في تنمية مهارات التفكير المستقبلي  ؛وقضاياها

( فاعلية 0224 ،دت دراسة )الثالب والظفيري والعنزيكما أك  ثانوي. الالصف األول 

وزيادة  ،دمج أبعاد التنمية المستدامة مع محتوى مادة الكيمياء في تحصيل الطالب

( عن 0223 ،كشفت دراسة )السيد ،بيئيةال علومالمقرر الوعي البيئي لديهم. وفي 

س مقرر علوم بيئية فعالية استخدام مدخل التعليم من أجل التنمية المستدامة في تدري

 ،لصالح المجموعة التجريبية ؛واتخاذ القرار األخالقي ،على تنمية مفاهيم االستدامة

مفاهيم االستدامة وقدرتهن م الطالبات للت إلى وجود عالقة ارتباطية بين فهكما توص  

فاعلية التعليم البيئي  (Beatus,2017)دت دراسة أك  وعلى اتخاذ القرار األخالقي. 

أن أساليب  إلى (Elia,et.al.,2017)لت دراسة توص  كما  ،بمناهج األحياء في تنزانيا

( فاعلية 0223 ،دت دراسة )البهيأك  و ،ق االستدامةالتعلم النشط في تعليم األحياء يحق  

في ضوء  اإلعداديقترح في األنشطة المصاحبة لمنهج العلوم للصف األول برنامج م  

عد البيئي في تنمية التحصيل المعرفي واالتجاه لتحقيق أهداف الب   ؛لتنمية المستدامةا

( أن استخدام Hzhany, 2011كما أظهرت دراسة ). عد البيئي لالستدامةنحو الب  

يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية  ؛ز على االستدامةالتي ترك   الطرق واألساليب التقنية

تبرز أهمية استخدام  ؛المستدامة في التعليم بشكل أفضل. وبناء على ما سبق

 ،وموضوعات العلوم تتناسب مع أهداف التنمية المستدامة عةمتنو   ممارسات تدريسية

  والكفاءات المرتبطة بها. ي المعرفة والفهم المرتبطة بمفاهيم االستدامةنم  تو

 

 بحث وإجراءاته: منهج ال

ل إلى قائمة بهدف التوص   ؛: اِت بََع البحث  الحاليُّ المنهَج الوصفي  المسحي  منهج البحث

العلوم تعليم من أجل التنمية المستدامة لدى معلمي لبالممارسات التدريسية الداعمة ل

الممارسات واقع لتحديد  ؛)أداة البحث( استفتاءوبناء  الثانوية،في المرحلة الطبيعية 

العلوم من وجهة نظر معلمي  ،تعليم من أجل التنمية المستدامةلالتدريسية الداعمة ل

 .في المرحلة الثانوية الطبيعية

للمرحلة  العلوم الطبيعيةن مجتمع البحث من جميع معلمي تكو   :مجتمع البحث وعينته

وعددهم  ،(2442-0202للفصل الدراسي الثاني ) ،الثانوية في مدينة الرياض

ا ومعلمة2044) لعلوم ل( معلم ومعلمة 022عينة البحث من ) نتفي حين تكو   ،( معلمًّ

وقد تم االكتفاء  (،علم األرض-الكيمياء -الفيزياء –)األحياء للمرحلة الثانوية  الطبيعية

وذلك في ضوء معادلة مدخل  ،مجتمع البحثا تام ًّ  ل تمثيالًّ بهذا الحجم كعينة تمث  

شير التي ت   ،& Morgan Kergcie رابطة التربية األمريكية لـكيرجسي ومورجان

)حسن،  اتام ًّ  ( تمثيالًّ 2044) هبحث حجم ل مجتمعَ مث  ت   ؛(022إلى أن عينة قوامها )

 عينة البحث. خصائص( 2جدول )الويوضح (. 0222
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 ،وسنوات الخدمة ،المؤِهل العلمي   :(: خصائص عينة البحث من حيث1جدول رقم )

 والتخصص

المؤهل  العدد الجنس 

 العلمي

 العدد سنوات الخدمة العدد التخصص العدد

سنوات  2من  20 فيزياء 032 بكالوريوس 111 معلم

 فأقل

02 

دراسات  123 معلمة

 عليا

 - 5من  91 كيمياء 52

 سنوات12

12 

 

 المجموع

 12 - 11من  21 أحياء   

 سنة

23 

علم 

 األرض

سنة  15من  02

 فأكثر

99 

322 322  322  322 

 العلوم الطبيعيةالستطالع رأي معلمي  ؛استفتاءنت أداة البحث من تكو   أداة البحث:

تعليم من أجل التنمية لالممارسات التدريسية الداعمة لللمرحلة الثانوية حول واقع 

 وقد تم بناؤها من خالل ما يلي:  التربوي،ومدى ممارستهم لها في الميدان  المستدامة،

تعليم من أجل التنمية المستدامة في لالداعمة ل الممارسات التدريسيةاستخالص  .2

                                                         :وهي ،جريت في هذا الموضوعمن األدبيات والدراسات التي أ   العلوم الطبيعية

, et.al ,2016,97) - Jörg 2017؛ UNESCO, b2018; UNESCO,). 

 من خالل:  ،أداة البحثق من صدق التحق   .0
:-أ على مجموعة من  ألداة البحثع رضت الصورة  المبدئية  الصدق الظاهري 

 المناهج وطرق التدريس العلومفي ( من أعضاِء هيئِة تدريس 4بلغ عدد ه م ) ،الخبراء

في المرحلة  تعليم العلوم مشرفين ومشرفات( من 22) هموعدد ،بكليات التربية

 ،ووضوحها الرئيسة،إلبداِء مرئياتِِهم حول مدى مناسبة المؤشرات  ؛الثانوية 

 مين.المحك  ثم أ جريت التعديالت في ضوء آراء  ،لمجالوارتباطها با ،وصياغتها

: -ب ( 42)بلغ عددها على عينة استطالعية  ستفتاءق االب  ط   صدق االتساق الداخلي 

ا معامل االرتباط بين درجة  من خالل االستفتاءسب صدق عبارات ح  و ،ومعلمة معلمًّ

  (.0رقم ) ، كما يظهر في الجدولالعبــارة والدرجة الكلية للمحور الفرعي

  :بطريقتين أداة البحثق من ثبات التحق  .0

 ،ةفرعي على حدكل محور ل Alpha-Cronbachحساب معامل ألفا لـ كرونباخ  -أ

 معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية للمحور الفرعي.  وحساب

تعليم من لالممارسات التدريسية الداعمة ل استفتاءحساب الثبات الكلي لمحاور  -ب

 :عن طريق معامل ألفا لـ كرونباخ، والثانية :األولى ،بطريقتين أجل التنمية المستدامة

-Spearmanبراون  -عن طريق معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان

Brown،  (.0جدول )الكما في 
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لتنمية ل(: معامالت ثبات وصدق عبارات استبانة الممارسات التدريسية 0جدول )

 .(22المستدامة )ن =
معامل االرتباط  معامل ألفا العبارات المحور

بالمحور
 (1)

 

 )ثبات(

معامل االرتباط بالمحور في 

حالة حذف درجة العبــارة 

 )صدق(

 األول

 

التعرف أو 

 اإلدراك

 

معامل ألفا العام 

للمحور = 

25929 

 

معامل الثبات 

بطريقة 

التجزئة 

النصفية = 

25929 

1 25911 2505** 2531** 

0 25921 2551** 2522** 

3 25922 2511** 2511** 

0 25920 2513** 2551** 

2 25299 2519** 2510** 

5 25299 2512** 2513** 

1 25925 2555** 2552** 

2 25299 2519** 2510** 

9 25929 2529** 2520** 

12 25299 2522** 2512** 

11 25299 2519** 2513** 

10 25922 2559** 2550** 

 الثاني

 

 التقييم

معامل ألفا العام 

للمحور = 

25929 

معامل الثبات 

بطريقة 

التجزئة 

النصفية = 

25929 

1 25912 2522** 2512** 

0 25912 2510** 2555** 

3 25922 2522** 2522** 

0 25910 2512** 2512** 

2 25912 2513** 2552** 

5 25922 2520** 2515** 

1 25910 2515** 2511** 

2 25922 2521** 2515** 

9 25910 2519** 2510** 

 الثالث

 

 العمل

معامل ألفا العام 

للمحور = 

25929 

 

معامل الثبات 

بطريقة 

التجزئة 

النصفية = 

25929 

1 25912 2522** 2521** 

0 25903 2551** 2523** 

3 25912 2513** 2555** 

0 25915 2511** 2512** 

2 25912 2513** 2555** 

5 25929 2525** 2521** 

1 25912 2510** 2555** 

2 25922 2522** 2520** 

9 25911 2510** 2559** 

12 25912 2512** 2511** 

( معامل االرتباط بالمحور في حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية ** دال 2)

 .(2022عند مستوى ) إحصائي ًّا
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أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل العبارة من  ؛(0)رقم من الجدول  بي نيت

مما  ؛(2022)عند مستوى  إحصائي ًّادالة  ؛والدرجة الكلية للمحور الفرعي ،العبارات

أن جميع معامالت و ،االستفتاءعلى االتساق الداخلي وثبات جميع عبارات  يدل  

والدرجة الكلية للمحور الفرعي الذي تنتمي إليه  ،االرتباط بين درجة كل العبارة

 ،عباراتالعلى صدق جميع  مما يدل   ؛(2022)عند مستوى  إحصائي ًّادالة  ؛العبــارة

بطريقتي معامل ألفا لـ كرونباخ،  ستفتاءأن معامالت الثبات الكلي لمحاور االو

على الثبات الكلي لمحاور  مما يدل   ؛براون مرتفعة -والتجزئة النصفية لـ سبيرمان

  .وصدقها أداة البحثثبات من وبذلك تم التأكد  ؛االستفتاء

 في صورتها ستفتاءالا مؤشراتعدد  بلغ :النهائية افي صورته أداة البحثإخراج .4

  :وهي ،مجاالت ةثالثإلى مة مقس   ا،مؤشرًّ  (02النهائية )

 ف أو اإلدراكعر  الت  الممارسات التدريسية المرتبطة بكفاءة األول:  المجال-

Recognising،   افرعي ًّ  امؤشرًّ ( 20)و ،( مؤشرات رئيسة4) ن منويتكو. 

 ،Assessing  التقييمالممارسات التدريسية المرتبطة بكفاءة المجال الثاني:  -

 فرعية.مؤشرات  (.)رئيسة، و( مؤشرات 0ن من )ويتكو  

 ن منويتكو   ،Acting العملالممارسات التدريسية المرتبطة بكفاءة الثالث:  المجال

 .( مؤشرات فرعية22و) ،( مؤشرات رئيسة4)

التحديات التي تواجه  انتتضم   النهاية، يعلى سؤالين مفتوح االستفتاءكما اشتمل 

في القيام بالممارسات التدريسية التي تدعم تحقيق  مناهج العلوم الطبيعيةمعلمي 

 .التطويرلالستفادة منها في آليات  ؛لتطويرهاأهداف التنمية المستدامة ومقترحات 

 البالغ عددها للممارسات التدريسيةالمؤشرات الرئيسة ( 0) رقم الجدوليوضح و

 نتائج البحث.أثناء تناول في أما المؤشرات الفرعية فسيتم عرضها  ،امؤشرًّ  (22)

الممارسات التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية المستدامة لدى  :(3جدول )

 .لطبيعيةا العلوممعلمي 

المستدامة في العلوم الطبيعيةالممارسات التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية   

السلوكيات واألفعال التي يستخدمها المعلمون  : Recognisingف أو اإلدراك التعر  كفاءة  :أوالًّ 

 ؛هة نحو أهداف التنمية المستدامةبإكساب الطلبة المعرفة بطريقة موج  المرتبطة  ،داخل الصف

وتعتمد تلك المعرفة  ،بالتنمية المستدامةالقضايا والموضوعات المرتبطة المفاهيم وف على عر  ت  لل

علم  -أحياء -كيماء -)فيزياء متعددة التخصصات العلمية على المواضيع التي يغطيها مجال التعلم

  :ن السلوكيات التالية، وتتضم  (األرض

التنمية ه الطلبة لجمع المعلومات حول موضوعات وج  ي وجمعها:اكتساب المعلومات 

 .ومعالجتها في الموضوعات ذات الصلة المستدامة

2 

ع االجتماعي والثقافي للطلبة أهمية التنوع والتميز بين التنو   التنوع: يوضح إدراك

 والطبيعي.

0 

الموضوعات المرتبطة بالتغيرات العالمية وعمليات  يشرح تحليل التغيرات العالمية:

 العولمة والتنمية باستخدام مبادئ التنمية المستدامة.

0 

ن للطلبة أثر التدخل ي  يب بها:الفروق في مستويات االستهالك والسلوكيات المرتبطة 

 .ودورها في عمليات التنمية للمستوى العالمي وصوالًّ  ،المستوى المحليفي البشري 

4 

 ،السلوكيات واألفعال التي يستخدمها المعلمون داخل الصف :Assessing: التقييمكفاءة  ا:ثانيًّ  

لمعرفة مدى مالءمة وقيمة المعلومات المرتبطة  ؛بتنمية مهارات التقييم لدى الطلبةالمرتبطة و
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 بموضوعات التنمية المستدامة وقضاياها، ووجهات النظر المرتبطة بها ومصادرها.

وآثارها  القيمسلوك المرتبط بتقدير الذات واحترام الهتم بي تغير وجهات النظر والتعاطف:

 المجتمع.في يه وف

2 

ع الطلبة على إبداء وجهات شج  : يالتفكير النقدي في القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة

 .نظرهم حول قضايا العولمة والتنمية المستدامة من منظور نقدي

2 

ه الطلبة لتقييم المشاريع التنموية وج  ي تقويم مشاريع ومبادرات مرتبطة بالتنمية المستدامة:

 مع مراعاة الظروف والضوابط المجتمعية. ،ام منهجية علميةالمحلية والعالمية باستخد

3 

 ،السلوكيات واألفعال التي يستخدمها المعلمون داخل الصف: Acting العملكفاءة  ا:ثالثًّ  

والمشاركة النشطة لتحقيق أهداف التنمية  ،المرتبطة بتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم في العمل

واالستماع والبحث عن حلول مستدامة  ال،فع  ونقل المعلومات ذات الصلة بها بشكل المستدامة، 

  .في الحوارات والمناقشات

ه الطلبة لمناقشة المسؤولية الشخصية لإلنسان والبيئة وج  ي التضامن والمسؤولية المشتركة:

 .والعالقات التبادلية

4 

التغلب على الحواجز االجتماعية دعم الطلبة للمساهمة في النزاعات: يالتفاهم وحل 

 .من خالل التواصل والتعاون والتفاهم ،والثقافية والمصالح الذاتية

. 

تنمية قدراتهم على على ساعد الطلبة ي القدرة على العمل في أوقات األزمات العالمية:

خاصة في المجاالت الشخصية  ،المحلية والعالمية األزماتف بفعالية في أوقات التصر  

من التعقيد والحواجز وعدم  والحد   ،االنفتاح واالستعداد لالبتكارعبر  ،واالجتماعية

 المرونة.

 

22 

دعم الطلبة في رغبتهم المستقلة في متابعة وتحقيق أهداف ي المشاركة النشطة للطلبة:

والمشاركة في تنفيذها  ،التنمية المستدامة في المجاالت الخاصة بالمدارس وأماكن العمل

 المجتمع.ب

22 

 

 .البحثوبهذا يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة 

االرتباط  معامل :األساليب اإلحصائية التالية ا ستخدمت األساليب اإلحصائية: -

 -التجزئة النصفية لـ سبيرمان)معامل الثبات و ،لبيرسون، ومعامل ألفا لـ كرونباخ

مربع كاي  المتوسط الحسابي، واختبارو ،والنسب المئوية ،التكراراتو ،(براون

)كا
0

 )Chi-Square، اختبار وT-test التباين في اتجاه  تحليلو ،للعينتين المستقلتين

ا باختبار أقل فرق دال  ،واحد  . LSDمتبوعًّ

 

  تفسيرها:و ،مناقشتهاو ،نتائج البحث

الستجابة  خمسة أوزان للبدائل الخمسةتم إعطاء  ،لإلجابة عن أسئلة البحث وفروضه

(، حيث غير متوفر -ضعيفة -مقبولة -متوسطة -بدرجة كبيرة): وهي ،عينة البحث

 تفن  وبعد ذلك ص   ،(2 -0 -0 -4 -2األوزان اآلتية على التوالي: ) تأخذ هذه البدائل

طول الفئة ن إبحيث  ،تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات أو فئات متساوية في المدى

 لنحصل على التصنيف الموضح بالجدول التالي: (؛2042= )
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 .االستفتاء(: توزيع مدي االستجابة وفق التدريج المستخدم في 0جدول )

 مدى االستجابة االستجابة مدى االستجابة االستجابة

بدرجة 

 كبيرة

 0552ألقل من  1522من  ضعيفةبدرجة  2 إلى 0502من 

بدرجة 

 متوسطة

 1522من  ( ألقل1من ) رغير متوف   0502من ألقل  3502من 

بدرجة 

 مقبولة

   3502ألقل من  0552من 

 اإلجابة عن أسئلة البحث:: أواًل 

ما واقع الممارسات التدريسية الداعمة : على الذي ينص   ،الثانيلإلجابة عن السؤال  

من وجهة نظر معلمي التخصصات العلمية في  ،تعليم من أجل التنمية المستدامةلل

 المرحلة الثانوية؟

اختبار مربع كاي )كاتم حساب 
0
لبحث الفروق بين تكرارات استجابات أفراد  ؛(

 :يليكانت النتائج كما وحساب المتوسط الحسابي للعبارات وللمحور ككل، و ،العينة

 :( 2جدول )بي ن الي، فعر  الت   :المجال األولق باستجابات العينة على عبارات فيما يتعل  

اختبار مربع كاي )كا(: نتائج 2جدول )
0
لبحث الفروق بين تكرارات استجابات  ،(

 (322)ن =  ف أو اإلدراكعر  الت   :األول المجالأفراد العينة على عبارات 

 .والمتوسطات الحسابية
 

 م

 

 العبــارة

 0كـا درجة الموافقة )االستجابة(

 وداللتها

ط
س
و
مت
ال

 

ب
تي
تر
ال

 

 كبيرة

طة
س
و
مت

 

لة
و
قب
م

 

فة
عي
ض

 

غير 

 متوفر

اكتساب المعلومات  1

 وجمعها: 

على ع الطلبة أشج  

استخدام المواقع وأدوات 

 ؛التواصل االجتماعي

للحصول على معلومات 

التنمية بذات صلة 

المستدامة، وفق الضوابط 

 المدرسية واالجتماعية.

053 *32150 0 11 31 10 110 ك

0 

1 

% 2153 

 

0052 1053 251 251 

 

ه الطلبة لمعالجة أوج   0

المعلومات عن التنمية 

ها نالمستدامة ويفسرو

عات واقعية على توق  

 .ومستقبلية

*01550 3 00 31 131 121 ك

* 

052

5 

1 

% 3251 0351 1053 153 152 

أحرص على توجيه الطلبة  3

الستخالص العالقات 

السببية بين الحقائق ذات 

الصلة بالنظم البيئية 

 واالقتصادية واالجتماعية.

*02255 3 12 31 100 102 ك

* 

051

3 

5 

% 0252 0251 1053 552 152 

 0510*00251 1 10 00 102 101 ك :دراك التنوعإ 0
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على أساعد الطلبة 

لتوصل إلى مفهوم التنوع ا

البيولوجي والمادي 

 وكيفية تفاعلهما.

% 0053 0051 252 051 053 * 2 

م للطلبة أمثلة عن أقد   2

ة واالقتصادية ياألبعاد البيئ

للتنوع البيولوجي 

آثارها وأبرز  ،والمادي

 ومخاطرها.

*02552 5 12 09 132 102 ك

* 

051

0 

2 

% 0252 0353 951 252 052 

 تحليل التغيرات العالمية: 5

أوضح للطلبة مبادئ 

التنمية المستدامة 

 ستراتيجية.وأهدافها اال

*13052 2 01 52 112 22 ك

* 

352

2 

1

0 % 0953 3253 0151 952 151 

أناقش الطلبة عن أثر  1

التدخالت البشرية في 

ها الفردي الطبيعية وتأثير

 .والمجتمعي

*09252 3 19 30 12 152 ك

* 

053

2 

0 

% 2552 0552 1251 553 152 

ه الطلبة لمناقشة أوج   2

 المرتبطةالمشكالت 

 امحلي ً  التنمية المستدامةب

 .اوعالمي ً 

*19150 0 11 51 102 92 ك

* 

052

3 

2 

% 3051 0051 0253 351 251 

م أمثلة للطلبة عن أقد   9

العالقة التبادلية بين نتائج 

 .العلوم وتطور المجتمعات

*00259 3 10 02 123 131 ك

* 

050

2 

3 

% 0251 3053 1252 052 152 

الفروق في مستويات  12

االستهالك والسلوكيات 

 :في العلوم المرتبطة بها

ح للطلبة أهم أوض  

التحديات التي تواجه 

قضايا التنمية المستدامة 

على المستوى المحلي 

 .والعالمي 

*10059 0 00 59 113 90 ك

* 

359

2 

1

2 % 3251 3151 0352 252 251 

أناقش الطلبة حول الحلول  11

االقتصادية والخيارات 

والتقنية واالجتماعية 

ا وعالمي ً  اوالبيئية محلي ً 

 إلدارة مستدامة للطبيعة.

*11959 3 30 55 121 92 ك

* 

352

5 

1

1 % 3051 3351 0052 1251 152 

م أمثلة للطلبة عن أقد   10

السلوك االستهالكي 

للمنتجين وموردي الخدمة 

كاستهالك  ا،وعالمي ً  امحلي ً 

في وأثر ذلك  ،المصادر 

 البيئة.

*12951 9 11 20 111 123 ك

* 

359

5 

9 

% 3053 3952 1252 251 352 

052 المتوسط العام للمحور األول

2 

 

 .(2022عند مستوى ) * دال*

أن المتوسط الحسابي العام لمؤشرات المجال األول  ،(2يتضح من الجدول رقم )

كما تراوحت المتوسطات  متوسطة،درجة  وهو ،(4024قيمته ) تبلغ ؛(فعر  الت  )
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المرتبة  (2)واحتل المؤشر . (4000 - 0042بين ) فعر  الت  الحسابية لمؤشرات 

باختالف  -يعود ذلك االرتفاع إلى أن مناهج العلوم قد و ؛(4000) بمتوسط ى،األول

استخدام التقنية في جمع األسئلة والمهام المرتبطة بعلى ز ترك   -تخصصاتها

في و .(2402كز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات،المعلومات )مر

مبادئ التنمية بتوضيح  والمرتبط ،المركز األخير احتل  ( 2نجد أن مؤشر ) ،المقابل

مما يبرز أهمية التركيز على التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة  ؛المستدامة وأهدافها

وأهمية التنمية المستدامة معلمي العلوم ب يوعألنها األساس في تحقيق  ؛ومبادئها

 ،(.022 ،الحارون) تيدراسوتتفق هذه النتائج مع  ،تحقيق أهدافها

بينما  ،درجة متوسطة في المعرفةعلى في حصول معلمي العلوم ( Jaspar,2008)و

مستوى في أن ( 0220 ،والخوالدةو)الخوالدة  ،(0222 ،بوقس) تيدراساختلفت مع 

يرجع إلى االختالف ولعل ذلك  ،التنمية المستدامة كان مرتفعًّ ل العلومإدراك معلمي 

 ،ز على التخصص العلميخاصة أن المرحلة الثانوية ترك   ،اختالف المرحلة الدراسية

يتضح أن  ؛وفي ضوء النتائج السابقة .في المعرفة امستوى أكثر عمقًّ  وهي

ف على عر  بتوجيه الطلبة إلى الت   والمرتبطة ،العلومعلمي مالممارسات التدريسية ل

 .متوسطة جاءت بدرجة ؛القضايا والموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة

في  مناهج العلوم الطبيعيةق باستجابات أفراد العينة من معلمي ومعلمات فيما يتعل  و

  :ما يلي( 2جدول )الح يوض  ، التقييم :الثاني المجالالمرحلة الثانوية على عبارات 

اختبار مربع كاي )كا(: نتائج 5جدول )
0

( لبحث الفروق بين تكرارات استجابات 

أفراد العينة من معلمي ومعلمات التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية على 

 .(322)ن =  التقييم :الثاني المجالعبارات 
 درجة الموافقة )االستجابة( العبــارة م

كـا
0 

ها
لت
ال
ود

 

ط
س
و
مت
ال

 

ب
تي
تر
ال

 

 كبيرة

طة
س
و
مت

 

لة
و
قب
م

 

فة
عي
ض

 

غير 

 متوفر

تغير وجهات النظر  1

 والتعاطف: 

ه تفكير الطلبة للتأمل في أوج  

مشكالت وقضايا مرتبطة 

بالعمل والعالقات االجتماعية 

وتأثير القيم  العلومبالمرتبطة 

 فيها واحترام اآلخرين

00053 0 11 32 120 100 ك

** 

0503 1 

% 0252 3052 1151 251 251 

أتيح الفرص المناسبة للطلبة  0

لوصف وتقييم سلوك البشر 

كمصممين ومنشئين لألنظمة 

 .اومدمرين لها أحيانً  ،البيئية

11150 3 35 11 121 23 ك

** 

3511 1 

% 0151 3251 0351 1052 152 

 أناقش مع الطلبة حلواًل  3

ومقترحات للمشكالت 

واالجتماعية والقضايا البيئة 

 وجهات نظر مختلفة. من

15251 3 01 05 113 111 ك

** 

0521 0 

% 3152 3151 1253 952 152 

التفكير النقدي في القضايا  0

المرتبطة بالتنمية 

13353 0 00 20 129 21 ك

** 

3522 5 

% 0152 3553 0252 153 153 
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 المستدامة:

لتميز بين له الطلبة أوج  

العبارات الوصفية 

والتفسيرية في العلوم 

 .والمعايير األخالقية

أمنح الفرصة المناسبة  2

للطلبة لتقييم اإلجراءات 

 ؛والسلوكيات المختلفة

لحماية صحة الفرد 

 والمجتمع.

15053 3 05 09 119 123 ك

** 

3592 2 

% 3053 3951 1553 251 152 

ه الطلبة لتقديم وجهات أوج   5

قضايا النظرهم حول 

بالتنمية  حدا  ذات الصلةاألو

 القيم.مع مراعاة  ،والعولمة

01250 5 12 01 102 129 ك

** 

0522 3 

% 3553 0051 1251 353 052 

تقويم مشاريع ومبادرات  1

 مرتبطة بالتنمية المستدامة:

الطلبة عن آثار  أناقش

الت البشرية في النظام التدخ  

 البيئي.

00152 2 11 02 101 102 ك

** 

0511 0 

% 0252 0053 953 251 051 

لتوصل على اأساعد الطلبة  2

 ،إلى مقترحات لطرق مناسبة

ا ا واجتماعي ً ي ً ومتوافقة بيئ

 عند استخدام النظم البيئية.

11250 0 02 23 100 123 ك

** 

0521 0 

% 3053 0251 1151 551 251 

ه الطلبة لتقييم عدد من أوج   9

 امشاريع التنمية محلي ً 

األبعاد في وتأثيرها  ،اوعالمي ً 

االقتصادية واالجتماعية 

مع منهجية علمية ،والبيئية

 .في التقييم

*9951 2 20 23 129 21 ك

* 

3512 2 

% 100 120 32 11 0 

  3591 المتوسط العام للمحور الثاني

 .(2022عند مستوى ) * دال*

درجة ( 00.3( )التقييمالمتوسط الحسابي العام لمؤشرات المجال الثاني )بلغت قيمة 

 ،(4000 - 0032كما تراوحت المتوسطات الحسابية لمؤشرات التقييم بين ) ،متوسطة

( 0 -0 -2احتلت المراتب )أنها ( 2 -3 -2ونالحظ من المؤشرات ) ،وكلها متوسطة

إلى أن هذه المؤشرات تعتمد على النقاش والتأمل ذلك وقد يعود  ؛على التوالي

بينما نجد أن  ،وهو مرتبط بالممارسات التدريسية المعتادة في التدريس ،والشرح

حصل على  ؛ا وتأثيراتهاا وعالمي ًّ المرتبط بتقييم مشاريع التنمية محلي ًّ  ،(.) مؤشر

أداء المعلمين  جاء إذ ؛(.022 ،دته دراسة )البقميوهذا ما أك   ،(4المرتبة األخيرة )

 .Poeck, Östman, & Öhman)أشار  وقد ،افي معيار تقويم الطالب ضعيفًّ 

 والمشاريع قضايا التنمية المستدامةاآلراء حول التعامل مع  أنإلى  (2019

 ،قة بهاحتى لو كان هناك اتفاق على الحقائق العلمية المتعل   ؛تتباين والمشكالت

 التقييم النقديتنمية قدرات الطالب على  :للتعامل مع هذه القضايا افاألنسب تربوي ًّ 

)مركز التميز البحثي في وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،لوجهات النظر المختلفة

كان مستوى أداء معلم العلوم أن في  (2402،تطوير تعليم العلوم والرياضيات
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التعلم محور  في( .022 ،الحارون)دارسة كما تتفق مع  ،في محور التقييم امتوسطًّ 

مما يؤكد ضرورة  ؛مؤشراته بمجال التقييمرتبط ذي تال ،التعايش مع اآلخرينلنكون و

وأداء  التقييم تنعكس على التي ،خرجات التعليم بعمليات التنمية المستدامةربط م  

أن يتضح  ؛ومما سبق .(Benjamin, Albertin, Ogla, 2014) المعلمين

المرتبطة بتشجيع الطلبة على تقييم و ،مناهج العلوممعلمي الممارسات التدريسية ل

 درجة متوسطة.ب جاءت ؛التنمية المستدامةبذات الصلة ووجهات النظر المعلومة 

في  مناهج العلوم الطبيعيةق باستجابات أفراد العينة من معلمي ومعلمات فيما يتعل  و

  :( ما يلي3جدول )بي ن الي، العمل :المحور الثالثالمرحلة الثانوية على عبارات 

اختبار مربع كاي )كا(: نتائج 1جدول )
0

( لبحث الفروق بين تكرارات استجابات 

في المرحلة الثانوية على  مناهج العلوم الطبيعيةأفراد العينة من معلمي ومعلمات 

 .(322)ن =  العمل :الثالث المجالعبارات 
  م

 العبــارة

 درجة الموافقة )االستجابة(

كـا
0 

ها
لت
ال
ود

 

ط
س
و
مت
ال

 

ب
تي
تر
ال

 

 كبيرة
طة
س
و
مت

 

لة
و
قب
م

 

فة
عي
ض

 

فر
و
مت
ر 
غي

 

التضامن والمسؤولية  1

 المشتركة:

أتيح الفرص المناسبة 

للطلبة للتوصل إلى أمثلة 

عن الخيارات الشخصية 

 .مع التنمية المستدامة

351 **9050 12 30 51 122 21 ك

0 

9 

% 015

2 

3552 005

3 

115

3 

353 

ع الطلبة على التأمل أشج   0

والتعبير عن مسؤوليتهم 

تجاه التغيرات المحلية 

سواء على  ،والعالمية

البيئة أو المجتمع أو 

 االقتصاد.

*15052 0 10 53 111 122 ك

* 

052

0 

0 

% 355

2 

3152 015

2 

051 153 

 :التفاهم وحل النزاعات 3

أناقش مع الطلبة القضايا 

المرتبطة بمستوى 

واستهالك  ،المعيشة

في وأثرها  الموارد

البيئة المشكالت 

 واالجتماعية.واالقتصادية 

*15052 2 00 00 100 129 ك

* 

052

3 

1 

% 355

3 

0251 105

2 

153 151 

ه الطلبة لمناقشة أوج   0

الجهود المبذولة من 

لمكافحة الفقر  ؛الدولة

 ا.وعالمي ً  امحلي ً 

*12159 9 10 25 112 125 ك

* 

359

2 

2 

% 325

3 

3253 125

1 

051 352 

القدرة على العمل في  2

 أوقات األزمات العالمية:

ه الطلبة للقيام بأنشطة أوج  

عة مرتبطة بالقضايا متنو  

والمشكالت ذات الصلة 

مثل:  ،بالتنمية المستدامة

*10352 12 19 90 95 21 ك

* 

351

3 

2 

% 015

2 

3052 315

3 

553 353 
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تقييم األثر و ،دورة الحياة

  .البيئي

ع الطلبة على إعداد أشج   5

بحو  عن آثار المشكالت 

والقضايا ذات العالقة 

من  ،بالتنمية المستدامة

النمذجة والتنبؤات  خالل

 والواقع.المستقبلية 

*12252 11 09 22 122 10 ك

* 

355

1 

12 

% 005

2 

3552 055

1 

951 351 

ح للطلبة العالقة بين أوض   1

األمراض المعدية 

والكثافة  ،واألوبئة

والتنقل  ،السكانية

 والنظافة. ،والسياحة

*12250 11 10 52 110 123 ك

* 

359

0 

5 

% 305

3 

3153 025

2 

051 351 

ع الطلبة على اقتراح اشج   2

حلول واستراتيجيات لحل 

 ،المشكالت والقضايا

باستخدام مبادئ التنمية 

المستدامة في فرص 

 تنفيذها.

*12255 11 01 51 110 21 ك

* 

352

2 

1 

% 095

2 

3252 025

3 

952 351 

 المشاركة النشطة للطلبة: 9

أناقش الطلبة في 

اختياراتهم الفردية 

وطريقتهم  ،والمجتمعية

في التعامالت بمجاالت 

مع مراعاة  ،مختلفةحياتية 

المخاطر المرتبطة بالعلوم 

 الطبيعية.

*12951 2 12 23 113 111 ك

* 

052

1 

3 

% 315

2 

3151 115

1 

252 051 

1

2 

ه الطلبة لربط المنظور أوج  

العلمي بالمشكالت 

والقضايا البيئة 

 ،واالقتصادية واالجتماعية

 نتائجواستخالص 

 .سلوكهم

*15952 10 00 05 101 111 ك

* 

052

2 

0 

% 315

2 

0053 251 153 051 

352 المتوسط العام للمحور الثالث

9 

 

 .(2022دال عند مستوى ) **  

أي  :(.004( )العملالحسابي العام لمؤشرات المجال الثالث )المتوسط بلغت قيمة 

 - 0023بين ) العملكما تراوحت المتوسطات الحسابية لمؤشرات  متوسطة،درجة 

حصلت على  التي ،(. -0 -0)المؤشرات نالحظ أن  ؛ومن خالل النتائج(. 4020

 وهي ،والمحاضرةز على المناقشة ترك   ؛( على التوالي0 -0 -2) ىالمراتب األول

ز على العمل والنشاط كمؤشر ، بينما المؤشرات التي ترك  التدريس المعتاد أساليب

 ،(4حصل على المرتبة ) ؛عةالطلبة للقيام بأنشطة متنو   والمرتبط بتوجيه ،(2)

بإعداد بحوث عن آثار مشكالت التنمية المستدامة على المرتبط  (2) المؤشر وحصل

أن دت أك   التي ،(0222 ،هذه النتائج مع دراسة )بوقستتفق و ،(22المرتبة األخيرة )

خطاء الستجابات معلمات العلوم كانت في الجانب التطبيقي للتربية معظم األ
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في محور التعلم للعمل بدرجة ( .022كما اتفقت مع دراسة الحارون ) ،المستدامة

استخدام  المعلمين حول آراء حول( 0222 ،دراسة )السيفواختلفت مع  ،متوسطة

لعل و ،ةمرتفعجاءت بدرجة  التي جزء من التنمية المستدامة هو يالذ ،المدخل البيئي

 ؛مؤشرات مجال العمل على درجة متوسطة من وجهة نظر معلمي العلومحصول 

أن الممارسات التعليمية من  ،(0222يرجع إلى ما أشارت إليه دراسة المليص )

إلى سيطرة الجانب المعرفي مع تركيز قليل ى مما أد   ؛ز على الكتاب المدرسيترك  

تعليم التنمية وانعكس ذلك على  ؛التعليمواتباع األسلوب التلقيني في  ،على المهارات

المرتبطة بالعمل والمشاركة أن الممارسات التدريسية بي ن يت ؛ومما سبق .المستدامة

ونقل المعلومات ذات الصلة بها بشكل  ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،النشطة

  بدرجة متوسطة.جاءت  ؛الفع  

 نتائج السؤال الثاني: (2ص الشكل )ويلخ  

 
احتل المرتبة األولى بين  ؛ف واإلدراك(عر  )الت   مجالأن  ؛يتضح من الشكل السابق

 ،(، يليه في المرتبة الثانية محور )التقييم(4024بمتوسط بلغ ) ،الثالثة المجاالت

 بلغبمتوسط  ،(، أما المرتبة الثالثة فاحتلها المحور الثالث )العمل(00.3)بلغ بمتوسط 

 ،ولكن لم تصل إلى الدرجة المأمولة متوسطة،ل درجة موافقة جميعها تمث  و ؛(.004)

من أهم أهداف التعليم من أجل التنمية ن إحيث  ؛خاصة المجال الثالث المرتبط بالعمل

 جهونهاايوف في المشكالت والقضايا التي األفراد من التصر  تمكين  :المستدامة

 ؛ب منهم اتباع سلوكيات جديدة ومشاركات مجتمعيةمما قد يتطل   ؛بأسلوب مستدام

يعود ولعل ذلك  (.UNESCO,2017ليسهموا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

التنمية المستدامة ضعف في تناول محتوى مناهج العلوم الطبيعية ألبعاد الإلى 

؛ أبو حاصل، 0224)الشعبي،  يكما أشارت نتائج دراست ،وأهدافها ومبادئها

فإن دور المعلمين يضعف  ؛ز المناهج على التنمية المستدامةوعندما ال ترك   .(0223

العديد من  وأشارت .(Jaspar,2008)في تعليم الطلبة ألهداف التنمية المستدامة 

الدراسات السابقة إلى أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة في تحسين جودة 

 ،)الخطيب واألشقر نتائج دراساتكما في  ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،التعليم

 0223 ،؛ البهي 0223؛ السيد،  0224؛ الثالب والظفيري والعنزي، 0224

Beatus,2017 ;  ؛Elia,et.al.,2017 ؛Hzhany, 2011)إلى  تبرز الحاجةلذا  ؛

سواء  ،السياق لموضوعات التنمية المستدامةتراعي  ةيتطوير ممارسات تدريس

أو األبعاد الزمانية  ،أو األبعاد المكانية )المحلية والعالمية( ،للمشكلة أو العمل

 وتستهدف ،عوالتنو   الفعاليةقائمة على  وتكون ،)الماضي والحاضر والمستقبل(

 .(UNESCO,2018) لمجاالت المعرفية والتقييمية والعمليةا

3.50

4.00

4.50

 العمل  التقييم  التعرف أو اإلدراك

4.08 3.97 3.89 

متوسطات درجات تقدير آراء معلمي مناهج العلوم الطبيعية حول ( 1)شكل 
 مدى ممارساتهم التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية المستدامة
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 اإلجابة عن فروض البحث: : ثانيًا

ال توجد " :وهيرات األربعة والمرتبطة بالمتغي   ،فروض البحثق من صحة للتحق  

بين متوسط درجات تقدير آراء معلمي  ،(α > 2،22فروٌق ذات  داللة إحصائية )

الطبيعية حول مدى ممارساتهم التدريسية الداعمة لتعليم من أجل التنمية العلوم 

 ،والتخصص العلمي ،والمؤهل العلمي ،الجنس ات:عزى إلى متغيرت   ،المستدامة

كانت النتائج وللعينتين المستقلتين،  T-testاستخدام اختبار )ت( ؛ "الخبرةسنوات و

 (.4جدول رقم )الكما هو موضح في 

نتائج اختبار )ت( لبحث الفروق بين متوسطات درجات آراء معلمي  (:2جدول )

المؤهل  -النوع ات:عزى إلى متغيرت   ،حول مدى ممارساتهم التدريسية العلوم

 .الخبرةسنوات  – التخصص العلمي -العلمي 
 

 المحور

 

 المتغيرات

 

 العدد

 

 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 

 

 

 

 

 التعرف

 2521 2510 2552 3520 111 معلمون النوع

 2511 0500 123 معلمات

المؤهل 

 العلمي

 2522 2522 2510 0529 032 بكالوريوس

 2511 0523 52 دراسات عليا غير دالة

التخصص 

 العلمي

  2512 3522 20 فيزياء

0590 

 

 

 2512 0512 91 كيمياء 2522

 2512 0510 21 أحياء

 2531 0501 02 األرضعلم 

 

سنوات 

 الخبرة

 2513 1592 2511 3591 02 سنوات فأقل 2من 

 2550 0501 12 سنوات12 - 5من  غير دالة

 2553 0510 23 سنة 12 - 11من 

 2525 3592 99 سنة فأكثر 15من 

 

 

 

 

 التقييم

 2521 2501 2521 3551 111 معلمون النوع

 2511 0515 123 معلمات

المؤهل 

 العلمي

 2522 0522 2522 0520 032 بكالوريوس

 2525 3512 52 دراسات عليا

 

التخصص 

 العلمي

  2520 3525 20 فيزياء

0511 

 

2512 

 2520 0512 91 كيمياء غير دالة

 2522 3525 21 أحياء

 2551 0522 02 األرضعلم 

 

سنوات 

 الخبرة

 2521 0513 2512 3510 02 فأقلسنوات  2من 

 2515 0502 12 سنوات12 - 5من 

 2512 3599 23 سنة 12 - 11من 

 2521 3522 99 سنة فأكثر 15من 

 

 

 

 العمل

 2521 3523 2522 3555 111 معلمون النوع

 2522 0523 123 معلمات

المؤهل 

 العلمي

 2522 1592 2521 3590 032 بكالوريوس

 2599 3512 52 دراسات عليا

 

التخصص 

 العلمي

 2521 0532 2595 3512 20 فيزياء

 2592 0525 91 كيمياء غير دالة

 2520 3525 21 أحياء

 2520 3590 02 األرضعلم 
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سنوات 

 الخبرة

 2521 2519 2595 3510 02 سنوات فأقل 2من 

 2515 0501 12 سنوات12 - 5من 

 2521 3522 23 سنة 12 - 11من 

 2599 3511 99 سنة فأكثر 15من 

وجود فرق دال  يشير إلى يالذ ،الفرض الصفري األول نتائج( 4جدول )اليتضح من 

لصالح  ؛الجنسترجع إلى ( في جميع محاور استبانة 2022)عند مستوى  إحصائي ًّا

دراسة اختلفت هذه النتيجة مع وقد  ،ةمتوسط درجات المعلمات في المجاالت الثالث

لصالح عينة  ؛جنسلعزى لبوجود فروق ذات داللة إحصائية ت   ،(0222 ،)السيف

( في أنه يوجد 0220 ،والخوالدةالخوالدة مع نتيجة دراسة ) بينما اتفقت ،المعلمين

 .نات التنمية المستدامةفروق لصالح اإلناث في مستوى إدراك معلمي المدارس لمكو  

( 2402)مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات،دراسة مع اتفقت و

وقد أرجعت  ،لصالح اإلناث في األداء التدريسي لتعليم العلوم فروق في وجود

حصائية في مستوى التطوير المهني لصالح اإلداللة الفروق ذات الوجود دراسة ال

 مما يبرز أهمية التركيز على المعلمين في التطوير المهني لتعليم العلوم ؛المعلمات

 ؛ومن إجمالي النتائج .جل التنمية المستدامة بشكل خاصأوفي تعليم من  ،بشكل عام

داللة إحصائية  وتوجد فرٌق ذ حيث ،أنه تم رفض الفرض الصفري األولبي ن يت

حول مدى ممارساتهم  ،بين متوسط درجات تقدير آراء معلمي العلوم ،(2،22)

 .الجنسر عزى إلى متغي  ت   ،تعليم من أجل التنمية المستدامةلالتدريسية الداعمة ل

وجود فرق  ؛(4جدول )الفقد اتضح من خالل نتائج  ؛الفرض الثانيصحة وبالنسبة ل

ترجع إلى المؤهل  ؛العمل(و)التقييم ( في مجالي 2022)عند مستوى  إحصائي ًّادال 

 إحصائي ًّافرق دال  وجودعدم لصالح ذوي المؤهل العلمي )بكالوريوس(. و ؛العلمي

وقد ترجع تلك النتيجة ترجع إلى المؤهل العلمي.  ،ف أو اإلدراك(عر  في مجال )الت  

 .عمليةإلى خبرة تدريسية وممارسات  انحتاجي ؛والعمل(إلى أن مجالي )التقييم 

 -غهم للدراسةنتيجة تفر   -ن معلمي الدراسات العليا خبرتهم في التدريس أقل إوحيث 

ولكن تساوت النتيجة في  ؛فقد أثر ذلك في ممارستهم التدريسية في هذين المجالين

مركز التميز البحثي في وقد اختلفت تلك النتيجة مع  .بين المؤهلين (فعر  مجال )الت  

في األداء  إحصائي ًّادال  فرقال يوجد  إذ ،(2402يات )تطوير تعليم العلوم والرياض

أنه تم بي ن يت ؛ومن إجمالي نتائج الفرض الثاني. إلى اختالف المؤهل ىعزالتدريسي ي  

وقبوله في مجال  ،رفض الفرض الصفري الثاني في مجالي )التقييم والعمل(

 (.دراكف أو اإلعر  )الت  

 إحصائي ًّاوجود فرق دال  ؛(4جدول )اليتضح من  ؛الفرض الثالثق من صحة للتحق  

. ص العلميالتخص  رجع إلى ي ؛ف أو اإلدراك()التعر  ( في مجال 2022)عند مستوى 

ِجد أن معلمي ومعلمات الفيزياء أقل بداللة  ؛وباستخدام اختبار أقل فرق دال و 

ف أو عر  الت  علم األرض في مجال )إحصائية من معلمي ومعلمات الكيمياء واألحياء و

وتختلف تلك  .في مجالي )التقييم والعمل( إحصائي ًّاعدم وجود فروق دالة (، واإلدراك

وجود فروق ذات داللة إحصائية  أظهرت التي ،(0222 ،)السيفالنتيجة مع دراسة 

البيئي. كما تختلف مع الدراسة لنوع المقرر الدراسي في استخدام المدخل  ىعزت  

 إذ ،(2402) تطوير تعليم العلوم والرياضياتمركز التميز البحثي في لالتقويمية 
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لمستوى األداء التدريسي العام  إحصائي ًّاأنه ال توجد اختالفات دالة إلى أشارت النتائج 

كان و ،ما عدا محور توظيف التقنية ،عامل التخصصل ترجع ؛لمعلمي العلوم

ومن النتائج يتضح أنه بالرغم من أهمية  .لتخصص األحياء االختالف داال ًّ 

لكنها  ؛وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة ،فعر  الفيزياء في مجال الت   موضوعات

عزيز الممارسات مما يشير إلى أهمية ت ؛كانت أقل التخصصات داللة إحصائية

سواء من خالل برامج إعداد المعلم أو الدورات  ،التدريسية لجميع التخصصات

ومن إجمالي نتائج  .لتحقيق أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة ؛يبيةالتدر

ف أو عر  أنه تم رفض الفرض الصفري الثالث في مجال )الت  بي ن يت ؛الفرض الثالث

 وقبوله في مجالي )التقييم والعمل(. ،دراك(اإل

عند  إحصائي ًّاوجود فرق دال  ؛(4جدول )المن بي ن يت ،الفرض الرابعصحة ل وبالنسبة

الخبرة ر عدد سنوات ترجع إلى متغي   ؛العمل(و)التقييم  يمجال( في 2022)مستوى 

ِجد أن المعلمين والمعلمات ذوي سنوات  ؛. وباستخدام اختبار أقل فرق دالالتدريسية و 

ذوي سنوات  معلمي العلومسنوات أعلى بداللة إحصائية من (22 – 2من الخبرة )

عدم  ؛كما يتضح من النتائجالمرتبطة بالتقييم والعمل.  ،أقل(أو سنوات  2)من  الخبرة

ر عدد ترجع إلى متغي   ؛اإلدراك(ف أو عر  مجال )الت  في  إحصائي ًّاوجود فروق دالة 

 التي ،(0220 ،والخوالدةوتتفق تلك النتائج مع دراسة )الخوالدة . الخبرةسنوات 

لصالح  ؛ر الخبرةعزى لمتغي  أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ت  

)مركز التميز البحثي في وتختلف عن دراسة  ،سنوات فأكثر (22)من خبرتهم 

( في عدم وجود اختالف في األداء التدريسي 2402تطوير تعليم العلوم والرياضيات،

ولعل تلك النتائج ترجع إلى أهمية  ؛إلى الخبرة التدريسية ىعزي   ،لمعلمي العلوم

والمرتبطة  ،خاصة في مجال التقييم والعمل ،الخبرة في الممارسات التدريسية

يتضح  ؛ومن إجمالي نتائج الفرض الرابع .بالمناقشات والتطبيق العملي في الميدان

مجال في  وقبوله ،التقييم والعمل()مجالي فض الفرض الصفري الرابع في أنه ر  

  ف أو اإلدراك(.عر  الت  )

ما آليات تطوير الممارسات التدريسية الداعمة  :ونصه ،الثالثإلجابة عن السؤال ل

في المرحلة  مناهج العلوم الطبيعيةتعليم من أجل التنمية المستدامة لدى معلمي لل

 ؟الثانوية
 :من أجل التنمية المستدامةتعليم لقصد بآليات تطوير الممارسات التدريسية الداعمة لي  

جميع الجهات بحيث تشمل  ،صياغة إجراءات واضحة لتطوير ممارسات التدريس

 ة:ن مجاالت الكفاءات الثالثتتضم  و ،الممارسات التدريسية للمعلمالمعنية بتطوير 

الدراسات  باالطالع علىتلك اآلليات  تعد  أ  وقد  ،والعمل( ،والتقييم ف،عر  الت  )

 ،Jörg et al. ,2016؛ UNESCO,2017 ؛ (UNESCO,2018 :مثل ،السابقة

 التيخالل التحديات والمقترحات ومن  ،الحاليةونتائج البحث  ،(0220 ،اليونسكو

وكانت  ،)أداة البحث( االستفتاءبسؤالين المفتوحين الل إجابات عينة البحث في مث  ت  

  :يليكما  ،بعد جمع األفكار المتشابهة وإعادة الصياغةاإلجابات 
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التحديات التي تواجه معلمي نظرهم حول وجهة  بالنسبة إلجابات عينة البحث عن

في القيام بالممارسات التدريسية التي تدعم تحقيق أهداف  مناهج العلوم الطبيعية

 :كما يلي؟ كانت اإلجابات وما مقترحاتهم للتطوير المستدامة،التنمية 

التحديات والمقترحات التي تواجه معلمي مناهج العلوم الطبيعية في  :(9جدول )

القيام بالممارسات التدريسية التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من وجهة 

 نظرهم
 المقترحات التحديات 

على عدم احتواء المقررات الدراسية 

موضوعات عن التنمية المستدامة، 

 وطولها.وكثافة المادة العلمية 

المعالجات الوطنية  وإبراز ،ربط مواضيع المناهج بواقعنا

 وإدراجها، المستوى العالميفي  وأثرها ،في هذا المجال

وتوجيهها  سلوكية، وأهداف أساسيةفي المناهج كعناصر 

  .التوجيه الصحيح تجاه التنمية بكل جوانبها

سواء في  ،عدم توفير بيئة تعلم مناسبة

األماكن أو الوسائل واألدوات 

أو توفير الوقت الكافي  ،اإللكترونية

 الستخدام أساليب تدريس متنوعة.

م مناسبة وتجهيزات ومعامل وأجهزة، توفير بيئة تعل  

 ،وتقديم المزيد من الدعم للمعلمين في قاعات الدرس

لتدريس التنمية المستدامة،  وتخصيص وقت كاف  

ملية توزيع المقرر، وتوفير وسائل ومراعاة ذلك في ع

 .اإللكترونيالبحث 

قلة وعى المعلمين ألهمية التنمية 

المستدامة، وكثرة األعباء التدريسية 

الدورات التدريبية  وقلة واإلدارية،

 أثناءها.والمخصصة سواء قبل الخدمة 

تشغله عن عمله  التيتقليص مهام المعلم اإلدارية 

وتقديم أدلة  ،المعلمينوتخفيض أنصبة األساسي، 

وتكثيف  التدريسية،ر تلك الممارسات تطو   إرشادية

 وإخضاع ،المجالالدورات التدريبية والتطويرية في هذا 

 مهني.المعلمين لتطوير 

 

كثافة الفصول الدراسية، وقلة دافعية 

 الطلبة للتعلم.

الفرصة للطالب  وإتاحةبالفصول،  الطلبة أعدادتقليل 

وتشجيعهم على البحث  وتحفيزهم ،بالمشاركة فيها

مهارات التفكير العليا والعادات  ةوالتقصي وممارس

تفعيل دور ، ووخارجه العقلية المنتجة داخل الصف

  .المنهج الالصفي والزيارات الميدانية

آليات التقييم التي تجعل من التدريس 

، وعدم التركيز على تقييم اعبئً 

 المهارات العملية والمشروعات.

بات تطوير أساليب التقويم وأدواته بشكل يتناسب مع متطل  

 تقييم المهام والمشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

المجتمع والمؤسسات  يعدم وع

التعليمية والطالب وأولياء األمور 

بأهمية التعليم من أجل التنمية 

 المستدامة.

أن يكون هناك تنسيق مع المبادرات الحكومة ومبادرات 

تنمية بالمجتمع المدني والقطاع الخاص في المساهمة 

وتوعية  ،وتطوير الكفاءات المرتبطة بالتنمية المستدامة

لى إل على المعلمين توجيه الطالب يسه   مما ؛المجتمع

  .المفاهيم الصحيحة

 

 ،ونتائج البحث الحالي ،يات ومقترحات لعينة البحثوفي ضوء ما سبق من تحد  

 .(0شكل )الي كما فليات التالية اآلالبحث الحالي  مد  قي ؛السابقةوالدراسات 
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  والبرامج: واألنظمةدمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في االستراتيجيات  :أوالً 

بد من توافر األنظمة واالستراتيجيات المناسبة لدمج التعليم من أجل التنمية  ال

 من خالل: ،النظاميةالنظامية وغير  التعليمالمستدامة في جميع برامج 

وفي معايير الجودة  ،دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في المناهج الدراسية -2

وتدريب القادة لتوجيه مسار التعلم نحو التنمية  ،والمعايير المهنية والشهادات ،الوطنية

  المستدامة.

 .نتائج التعلمد المعايير الضرورية لقياس إعداد مؤشرات مناسبة تحد   -0

ضمان مواءمة أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني مع  -0

 .التعليميةالسياسات 

التنسيق مع المبادرات عبر  ،توجيه النظم التعليمية نحو تحقيق التنمية المستدامة  -4

 المستدامةتنمية الكفاءات المرتبطة بالتنمية بالحكومية والقطاع الخاص في المساهمة 

 .وتطويرها

 الدراسية:والكتب  دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في المناهج: اثانيً 

ن دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في جميع المناهج الدراسية الخاصة يتعي  

الرتباطها  ؛وخاصة برامج المرحلة الثانوية ذات التخصصات العلمية التعليم،ببرامج 

 يلي:ما ب ذلك ويتطل   المستدامة،بشكل مباشر مع موضوعات التنمية 

جميع جوانبها ب م المنشودة في المناهج الدراسيةدمج مفاهيم االستدامة ونتائج التعل   -2

  .جتماعية(االة ويبيئالقتصادية واال)

 -فعر  التنمية المستدامة )الت   أهدافلتحقيق  ؛للطلبة إكسابهادمج الكفاءات الالزم  -0

 الدراسي.إلى جانب المهارات العامة والخاصة المرتبطة بالمقرر  ،العمل( –التقييم 

 -التدريسطرق  -المحتوى -األهدافمواءمة جميع عناصر المنهج الستة )  -0

من أجل التنمية  ؛التقويم( ألهداف التعليم -التعليميةاألنشطة  -التعليميةالوسائل 

 .مة والكفاءات األساسية للتعلمالمستدا

المعالجات  وإبراز ،استخدام أمثلة مرتبطة بالواقع وبالمشكالت المحلية  -4

 المستوى العالمي.في والمشاريع الوطنية وأثرها 

 ةتاحإو وقدراتهم،تسمح للطلبة بتنمية مهاراتهم  التياالهتمام باألنشطة الالصفية   -2

 الفرص المناسبة للمشاركة في مشروعات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وحيث

 -كيمياء -ن موضوعات التنمية المستدامة ذات الصلة بمناهج العلوم الطبيعية )فيزياءإ

ينبغي  لذلك ؛اوصعوبة تحديدها أو الفصل بينه ،تتصف بالتعقيد (علم األرض -أحياء
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 أوا الكتساب الكفاءات ر فرصًّ توف   التياالستخدام الهادف للسياقات  علىالتركيز 

الجوانب  :هذه السياقات تشملو ،الدراسيةقة بالموضوع أو المناهج القدرات المتعل  

وربط محتوياته بموضوعات ذا صلة بالطالب  التقنية،الفردية أو االجتماعية أو 

 .والمجتمع

قبل الخدمة  المعلمين المستدامة في برامج إعداد دمج التعليم من أجل التنمية ا:ثالثً 

 وأثناءها:

تركيز على التعليم من أجل التنمية لل ؛ينبغي إعادة توجيه مسار برامج إعداد المعلم   

وتغيير  ،تغيير مضامين البرامج المتاحة قبل الخدمة وأثناءها من خالل ،المستدامة

 ،وأساليب التعليم ،المواد الدراسيةمع مسارها ليتالءم مع هذا النوع من التعليم و

 :األهداف التالية نبحيث يتضم   ،والتدريب العملي

 ،والمفاهيم األساسية  ،المبادئ الخاصة بالتعليم من أجل التنمية المستدامةب اإللمام -2

 .ف(عر  من منظور محلي ووطني ودولي )الت  يات المتصلة بها والتحد  

 :األبعادوفهم االستدامة من زوايا متعددة  ،تنمية الشعور بالتعاطف واالنتماء  -0

  .()التقييم السلوكيات المرتبطة بها مع مراعاة ،والبيئيةاالجتماعية واالقتصادية 

ذات الصلة  لتنفيذ مشروعات ت عنى بمشاكل محددة ؛(العمل)على مجال التركيز  -0

 ،المحليينبالتعاون مع الشركاء و -محلية أو عالمية سواء -بالموضوعات العلمية 

 .هم في مجال االستدامةمجتمع هاهيواجالتي  ياتالتحد  ومعالجة 

وبحث  ،تحليل أنشطة التعليم من أجل التنمية المستدامة في الفصول الدراسية  -4

 ،ص في العلومالقضايا المتصلة بالتغيرات العالمية والمحلية من منظور متخص  

  .ومشترك بين التخصصات

تنظيم نقاشات دولية بشأن عبر  ،برامج إعداد المعلمينإضفاء الطابع الدولي على  -2

 .تدريس البرنامجمن  اع الثقافي جزءًّ بحيث يكون التنو   ؛هذا التعليم

 ،كالطلبة ،بالمشاركة مع األطراف ذات الصلة ،تطوير برامج إعداد المعلم  -2

 .التنمية المستدامةبذات الصلة  والخاصة والمؤسسات الحكومية ،والمعلمين

في برامج التطوير المهني في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة للمعلمين  د  تعو

ن برامج للذين لم تتضم  خاصة  ،التعليمإلعادة توجيه مسار  اأساسي ًّ  اأثناء الخدمة شرطًّ 

 :ما يلي لذلك ينبغي ؛المستدامةإعدادهم معرفة عن التنمية 

كأن تكون  ،من خالل الحوافز في النظم التعليمية ببرامج التطوير المهنياالهتمام  -2

  .وتقليل األعباء اإلدارية لدى المعلم ،بات الترقيةمن متطل  

 ،من مراكز الخبرات الوطنية واإلقليمية كاليونسكو للتطوير المهني إتاحة الفرص -0

 وتقديم الخدمات االستشارية المناسبة.

ع واختالف تتناسب مع تنو  عة ممارسات تدريسية متنو  تطوير التركيز على  -0

  وخاصة في مجالي التقييم والعمل. ،أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة

والمساواة في  ،التركيز في التطوير المهني على جميع التخصصات العلمية  -4

 الخبرة التدريسية.والمؤهل باختالف و ،لمعلم والمعلمةا بين التطوير المهني

 المدرسة.لكيفية دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في  إرشاديةتقديم أدلة  -2

 :أجل التنمية المستدامةتحسين بيئة التعلم من ا: رابعً 
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تتيح بيئات التعلم المناسبة للمعلمين دمج أهداف التنمية المستدامة في ممارساتهم 

 ما يلي:ذلك ب ويتطل   ،وتيسير عملية تنمية الكفاءات بأسلوب شامل ،اليومية

ون مع أهمية أن تك ،دراسية والمعاملالفصول الللتعلم ك مناسبة أماكنتوفير  -2

 أعداد الطالب مناسبة.

 ،والتحليل والنقد البناء ،يسمح بتبادل اآلراء والخبرات ،تهيئة مناخ مناسب وداعم  -0

 .تمركز حول المتعلميتسم بالتعاون وي

وشبكات التواصل االجتماعي  واإلنترنت ،توفير التجهيزات والوسائل التعلمية  -0

 للحصول على المعلومات ذات العالقة بالموضوع.و ،لبحث واالستقصاءل

ومراعاة ذلك في عملية  ،للتعليم من أجل التنمية المستدامة تخصيص وقت كاف   -4

 .توفير الدعم المالي والتقني للمدارس، و والخطة الدراسية توزيع المقرر

 الداعمة للتعلم من أجل التنمية المستدامة:الممارسات التدريسية : اخامسً 

 ،فعر  يستهدف التعليم من أجل التنمية المستدامة تطوير الكفاءات األساسية )الت    

ل الممارسات التدريسية وتمث   الطبيعية،( في تعليم مناهج العلوم والعمل ،والتقييم

  يلي:ب ما مما يتطل   ؛لتنمية المستدامةلالعام الضروري لتصميم التعليم الداعم  اإلطار

تتالءم مع حتى عة من األساليب والممارسات التدريسية المتنو   استخدام عدد كاف  -2

مما  ؛وأهدافها وأبعادهاع والتعدد في موضوعات التنمية المستدامة وقضاياها التنو  

 يعطي فرصة للنمو الثقافي للطالب، وتعزيز مهاراتهم وقدرتهم على التعلم والتفكير.

 عبحيث تشج   موقف،أن تستند الممارسات التدريسية على قضية أو مشكلة أو  -0 

  النقاش وتطبيق القيم. :وتشمل ،على التفكير الناقد وتحليل السياقات المحلية

منها و ،أهميتهاب اليونسكوهناك عدد من الممارسات التدريسية التي أوصت  -0

(UNESCO,2017، 0220 ،اليونسكو):  

تيح ي   يالذ :A learner-centered approach المتمركز حول الطالبالتعلم -

 ،ف(عر  الت  )بكفاءة  ةمرتبط وهيوفي عملية تعلمه  ،والتأمل فيهاللطالب تنمية معارفه 

  .ر في عملية التعلمميس  الفيها المعلم بدور  قوموي

وهو مرتبط  :Action-oriented learning  العمل منحىعلى التعلم الذى يعتمد -

وت عرف  ،كمشروع أو تجربة أو حملة ،بكفاءة )العمل( ةمرتبط عمليةبأداء أنشطة 

 :نمتعددة تتضم  ن مراحل وتتضم   ،بدورة التعلم القائمة على أساسي التجربة

تكوين المفاهيم المجردة التي و ،المشاهدة والتأملو ملموسة،المشاركة في تجربة 

تطبيق هذه المفاهيم في أوضاع جديدة. ويعتمد على ربط المفاهيم و ،يمكن تعميمها

في استحداث بيئة تعلم  المعلمل دور ويتمث   وحياته،المجردة بتجربة المتعلم الشخصية 

 ز على التفكير التأملي والتجربة.تحف  

أهداف  نحو :Transformative learning سهم في إحداث التحولي   الذيالتعلم -

يعتمد على تمكين الطلبة من تقييم نظرتهم إلى إذ  المستدامة،التعليم من أجل التنمية 

وهو مرتبط  ،من أجل تعميق فهمهم للعالم ؛وتغييرها اوطريقة تفكيرهم به ،العالم

 .نحو الفهم السليم وجهات نظرهم لتغييرر المعلم دور الميس  يؤدي و (،)التقييم بكفاءة

 مثل: ،لتعليم التنمية المستدامة األخرى الةالممارسات التدريسية الفع  وهناك عدد من 

كما ينبغي أن  والمناقشات، ،وأسلوب سرد القصة المشكلة،وأسلوب تحليل  المحاكاة،
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مشروعات الك ،سهم في تنمية كفاءات الطلبةمن األنشطة التي ت   ان عددًّ تتضم  

واستشراف المستقبل  النظر،تبادل وجهات تتيح التي نشطة واأل واقعية،الوتعاونية ال

 ،ومشروعات بحث مجتمعية ،حالةالدراسات و ،والتفكير المستند إلى الخيال العلمي

 .تحليل قضية استدامة محليةو ،كتابة يوميات تأمليةو

 :سهم في تحقيق التنمية المستدامةالتي ت   دات اختيار الممارسات التدريسيةمحد   ومن

  والمتعلم. ،والمنهج ،التوازن الصحيح بين المعلمينبغي إيجاد  -2 

أو  ،أو االهتمامات ،العمر أو الخبرة السابقة)احتياجات المتعلمين بحسب تلبية  -0

 .(أو الموهبة ،مستويات اإلعاقة

نوع التخصص و ،الخطة الدراسية في المنهج)مع  تناسب سياق عملية التعلم -0

 .(القيم المجتمعيةو ،التعلمبيئة و، خرجات التعلمم  و ،العلمي

 ،المواد التعليميةو ،المعلمين )كفاءاتالموارد وإمكانيات الدعم المتاحة  يتراع -4 

 .(الموارد المالية المتاحةو ،التقنيةو

( دورة تدريسية لتعليم العلوم من أجل (Jörg et al ,2016وقد اقترحت دراسة 

  .مع البحث ومواءمتهارتها الباحثة طو  فيما يلي الدورة بعد ما و ،التنمية المستدامة
 الزمن الطريقة الهدف/المحتوى المرحلة

 األولي

 The التحفيز

motivation 

 السابقة،تنشيط المعرفة 

ويتم فيها  واقعية،استخدام أمثلة و

تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة 

 .لتعلم الموضوع

أو تقارير  فيديوعرض مقاطع 

 مدخاًل بوصفها  ،الصحف واإلعالنات

مثل ، إلى شرح أهمية الموضوع

أو مناقشة  ،عواقب استخدام الطاقة

خبار عن حول تقارير الصحف واأل

  .تقنية الطاقة

12 

 ق

 الثانية

الموضوع 

Subject 

 تمهيد()

 

الموضوع ذي  عننظرة عامة 

 )كفاءة بالتنمية المستدامةالصلة 

اكتساب يستهدف و ،ف(عر  الت  

تشكيل و ،المعلومات وجمعها

ووضع محاور  ،المجموعات

الموضوع مع األسئلة والمواد 

 .الموجودة

تخدم ويمكن اس ،الحوار والمناقشة

ن هذه تتضم  و ،الخرائط الذهنية

 بالموضوع اا خاص ً المرحلة توضيحً 

كيف تعمل األلواح  :)مثل وتحليله

 واستهالكها(. الشمسية؟

02 

 ق

الموضوع 

المهمة ذو )

الصلة 

بالموضوع( 

Subject 

related 

work 

يتواصل الطالب مع بعضهم من 

التعليمية )كفاءة خالل المهام 

وكل مجموعة تكون  ،العمل(

 الذيخبيرة في الموضوع 

 ،تدارسوه في المراحل السابقة

يجتمع أعضاء المجموعات حيث 

 .للمسؤولية المشتركة

طالبات  (3-0)عمل ذاتي التنظيم في 

 ةمة لثالثمقس   ،في المجموعة

سب أربعة على ح أومواضيع 

ورش التخصص العلمي باستخدام 

 .العمل

02 

 ق

الموضوع 

)نقاش ذو صلة 

 (بالموضوع

Subject 

(related 

discussion) 

مجموعات  (3-0)تبادل بين 

لدراسة الموضوع  ؛فرعية

تناقش  ،لكل مجموعة المستهدف

النتائج التي توصلوا إليها حول 

المهمات أو األسئلة المركزية 

 .واقتراح الحلول ،للمواضيع

حول  نشطة اتيقوم الطالب بمناقش

 الموضوعات ذات الصلةوالنتائج 

 المحلية والعالمية. وأبعادها

12 

 ق

. 02 ايقوم الطالب بمناقشة بعضهم بعضً  ،مناقشة من وجهات نظر مختلفة الثالثة
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 الخبراء

Expert 

phase 

 

يتعلم الطالب كيفية تناول 

الموضوع من وجهات نظر 

 نوبذلك يكونو ؛)تقييم( مختلفة

بعد قيامهم  ،خبراء لبعضهم بعض

بالمهام التعليمية المرتبطة 

 .بالموضوع

في مجموعات حول النتائج 

وتقديم  ،الصلةلموضوعات ذات ل

وجهات نظرهم حول الموضوع 

وآثاره البيئة واالجتماعية 

 واالقتصادية.

0 

 الرابعة

 التقديممرحلة 

 النقاشو

Presentation 

and 

discussion 

phase 

حيث  ومناقشتها،تبادل النتائج 

م الطالب إلى خمس أو ست يقس  

م أسئلة وتقد   ،مجموعات

للمجموعة بشأن مستقبل إمدادات 

 مختلفة،الطاقة من وجهات نظر 

وبمساعدة من خبراء الموضوع 

سيتم و مجموعة،الموجود في كل 

 .عرض النتائج ومناقشتها

عرض النتائج  العامة:الجلسة 

تبرير المواصفات  :مثاًل  ،ومناقشتها

حول مستقبل إمدادات الطاقة من 

منظور شركة و مجموعة،منظور كل 

منظور وزارة و ،توريد الطاقة

الطالب كل منظور وضح يو الطاقة،

 اإلنترنت.عن طريق البحث على 

02-

92 

 المستدامة:التعلم في مجال التعليم من أجل التنمية نواتج تقييم  ا:سادسً 

 إذ المستدامة،مجال التعليم من أجل التنمية الة في األساليب التقليدية للتقييم غير فع  

ممارسات التدريسية لفهي انعكاس ل ،عةمتعددة ومتنو  أساليب تقييم أن تكون  ينبغي

التنمية المستدامة على مستوى  ويمكن تحديد أهداف تقييم التعليم من أجل ،المستخدمة

  :كما يلي ،األفراد

 .وتسجيل إنجازات الطلبة نحو تحقيق نتائج التعلم ،جمع المعلومات -2

  .ونقاط الضعف لعالجها ،تحديد نقاط القوة القابلة للتحسين -0 

 .لتطوير والتحسينل ؛توفير معلومات وآراء عن مدى نجاح عملية التعليم -0

  مما يتيح إعادة توجيه مسار التعليم. ؛وشواهد لمدى تحقيق األهدافتوفير أدلة  -4

منها: التقييم الذاتي  التعلم،العديد من الطرق واألساليب المتاحة لتقييم نتائج  وهناك  

 ،التقويم الواقعي كملفات اإلنجازو ،تقييم األقرانو ،تقييم األداءو ،أثناء التعلمفي 

 .ومشاريع وعروض تقديمية ،ومقايس تقدير ،تقارير لزيارات ميدانيةو

 ،تبعةاألنظمة التعليمية الم   :دات الختيار أسلوب التقييم المناسبالمحد  ومن أهم  

سواء في البرنامج أو المنهج أو  ،طريقة توفير التعليم من أجل التنمية المستدامةو

 .المناسبة التعلمنتائج األسلوب المتبع لتقييم و ،المادة الدراسية أو بطريقة أخرى

فمن الصعوبة معرفة إذا كان تحصيل الطالب المعرفي والدراسي  ؛وبالرغم من ذلك

لذلك ينبغي ؛ االستدامةسهم في تحقيق فات ت  يقودهم إلى اتخاذ خيارات أو القيام بتصر  

تحديد نتائج التعلم  هي:و ،ا لخطوات محددةوفقًّ تغذية الراجعة المناسبة بالالقيام 

ز بين مستويات وضع معايير للتمي  و ،(والعمل ،والتقييم ،فعر  الت  )المرتبطة بالكفاءات 

اختيار األساليب المناسبة و ،ل المفهوم إلى درجات يمكن قياسهلتمكين تحو   ؛األداء

 بتتطل   ،التقويم البنائي والنهائي فيقضايا ومشكالت بيئية تضمين  ضرورةو ،للتقييم

، وأال )التقييم والعمل( من المتعلم التفكير والمشاركة برأيه في مواجهة هذه القضايا

 ومفاهيم. م من معلوماتف على ما لدى المتعل  عر  صر التقويم على مجرد الت  تيق

 

  :التوصيات والمقترحات
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 يلي:وصي الباحثة بما ت  ؛ الحالينتائج البحث في ضوء 

التعليم من أجل التنمية المستدامة في ممارستهم دمج على كيفية  تدريب المعلمين -

والمساواة  العلمية،والتركيز في التطوير المهني على جميع التخصصات  ،التدريسية

مع  ،أو الخبرة التدريسية المؤهل،باختالف و معلمة،المعلم أو ال بينفي التدريب 

 التدريب.في على الجانب التطبيقي )التقييم والعمل(  التركيز

جل أالمقترحة للتعليم من وآليات التطوير ترشاد بقائمة الممارسات التدريسية االس -

ن في يوالمختص نيوالمشرف نيبل المعلممن قِ  ،في البحث الحاليالتنمية المستدامة 

 .التعليم

بالمشاركة مع  ،المستدامةجل التنمية أكاديمية افتراضية للتعليم من أتأسيس  -

وبرامج تدريبية تشتمل على دورات  كاليونسكو،مراكز الخبرات الوطنية واإلقليمية 

والمشرفين والمختصين التربويين حضورها واالستفادة  يمكن للطالب والمعلمين

 منها.

جل التنمية أفي التعليم من  (التقييموالعمل، و ف،عر  الت  ) األساسية الكفاءاتدمج  -

أساسية بحيث تشتمل على مواد  ،برامج تأهيل الطلبة المعلمينالمستدامة في 

  وأدلة إرشادية. وتطوير دروس نموذجية ،اختيارية ترتبط بالتنمية المستدامةو

إجراء المزيد من البحوث المرتبطة بتطوير الممارسات التدريسية الداعمة للتعليم  -

المراحل  وفي جميع ،واإلنسانيةصات العلمية من أجل التنمية المستدامة في التخص  

 .الدراسية

 

 المراجع

 المراجع العربية:: أواًل 

(. مدى توافر مفاهيم التنمية المستدامة في 0223ابن قرين، فاطمة هيف. ) .2

الجانب التخصصي ببرنامج إعداد معلمة الكيمياء في كلية العلوم للبنات بأبها. 

 ..04-232(، 220)23 ،والتنميةمجلة الثقافة 

(. تقويم محتوى مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية 0223أبو حاصل، بدرية سعد.) .0

في ضوء مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية. المؤتمر 

 .2.0-222: التربية العلمية والتنمية المستدامة، القاهرة، يوليو، .2العلمي 

 .. بيروت، لبنان0202للتنمية المستدامة  (. التقرير العربي0202األمم المتحدة. ) .0

(. واقع الممارسة المهنية لمعلمي العلوم في .022البقمي، محمد مسحل. ) .4

مجلة كلية المرحلة الثانوية في ضوء المعايير والمسارات المهنية للمعلمين. 
 . 222-442(، 3)02جامعة أسيوط،  – التربية

برنامج أنشطة مصاحبة لمنهج العلوم (. فاعلية 0223البهي، أميرة جابر إمام. ) .2

عد البيئي. للصف األول اإلعدادي في ضوء التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الب  

 لتربية باإلسماعيلية: مصر. -رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قناة السويس

معلمات العلوم بالتربية المستدامة  ي(. وع0222بوقس، نجاة عبد هللا. )  .2

،ع مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفسومتطلبات تنميتها. 

(24.)043-042. 



  0202مجلة الفتح ................................................................... العددالخامس والثمانون . اذار لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-23.- 
 

دمج أبعاد  (. فاعلية0224والظفيري، محمد والعنزي، محمد. ) يالثالب، عل .3

التنمية المستدامة مع محتوى مادة الكيمياء في تحصيل طالب الصف الثاني 

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية والوعي البيئي لديهم.  ،المتوسط
 .220-4.4، 03جامعة بابل، -واإلنسانية

(. تطوير الممارسات التدريسية لدى معلمي .022الحارون، شيماء حمودة. ) .4

قترح. ر م  العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء كفاءات التنمية المستدامة: تصو  

 .4.-43(، 4)00، لتربية العلميةالمجلة المصرية ل

(. التحديات التي تعوق المناهج المطورة في 0224وحامد هاني. ) حسن، حمودة .9

الرياضيات والعلوم من تحقيق أهدافها من وجهة نظر المعلمين بالمرحلة 

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم المتوسطة في المملكة العربية السعودية. 
 .224-22،43، النفس

(. اإلحصاء النفسي والتربوي: 0222حسن، عزت عبد الحميد محمد ) .22

 القاهرة: دار الفكر العربي.  .SPSS18تطبيقات باستخدام برنامج 

(. إثراء مقرر األحياء 0224الخطيب، منى فيصل واألشقر، سماح فاروق. ) .22

في ضوء أبعاد التنمية المستدامة وقضاياها لتنمية مهارات التفكير المستقبلي 

المجلة المصرية للتربية المسئولية االجتماعية لطالب الصف األول الثانوي. و
 . 230-200(، 20)02، العلمية

. إدراك )0220(، علي إبراهيم علي.والخوالدةالخوالدة، تيسير محمد أحمد  .20

 . (ESD)معلمي المدارس في األردن لمكونات التربية من أجل التنمية المستدامة

-0.3(، 2)04 ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم سلسلة والدراسات: للبحوث مؤتة

000. 

(. واقع أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية .022الزهراني، محمد )   .20

في ضوء المعايير المهنية المعاصرة وعالقة ذلك بتحصيل طالبهم، رسالة 

 دكتوراه، غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.

(. استخدام مدخل التعليم من أجل التنمية المستدامة 0223السيد، علياء على. )  .10

ESD  في تدريس علوم بيئية لتنمية مفاهيم االستدامة واتخاذ القرار األخالقي لدى

  .240-.22(، 4)02، المجلة المصرية للتربية العلميةالطالبة المعلمة. 

دام المدخل البيئي في تدريس (. واقع استخ0222السيف، سليمان عبد هللا. ) .12

العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية. 

 .4.2-442(، 0)2، المجلة التربوية الدولية المتخصصة

(. مدى تضمين مجاالت التنمية المستدامة في 0224الشعبي، وليد عبد هللا. ) .22

 –مجلة التربية ة العربية السعودية. كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط في المملك
 .42-20(، 233)0، جامعة األزهر

(. التوجه البيئي في كتب العلوم والدراسات 0224صديق، صالح صادق. ) .11

االجتماعية بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي منطقة عسير بالمملكة 

 .240-32(، 03)20.مجلة البحوث األمنيةالعربية السعودية. 
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(. دور المدرسة الثانوية 0222ومرتجى، عاهد محمود. ) يمحمد علعزب،  .24

دراسات تربوية ونفسية في تنمية وعي طالبها بمتطلبات التنمية المستدامة. 
 .040-003(، 43)0. )مجلة كلية التربية بالزقازيق(

(. دراسة تحليلية لمحتوى كتاب الفيزياء للصف 0224عزيز، ماجد سليم. ) ..2

. وزارة التعليم مجلة العلوم النفسيةضوء مفاهيم المستدامة. الرابع العلمي في 

 .224-03،202العالي والبحث العلمي،

(: التعليم للتنمية المستدامة نحو تعليم من أجل مستقبل 0222. )وآخرونفين،  .02

 .22 - 43(، ص 2) 02، مجلة مستقبلياتمستديم في آسيا والباسيفيك، 

(. دور محتوى مقررات مناهج العلوم في تنمية مفاهيم 0222القميزي، حمد. ) .02

مجلة التنمية المستدامة لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. 
 .022-242(.0)24 ،التربية العلمية

(. مستقبلنا المشترك. )ترجمة: محمد .2.4اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. ) .00

 ، المجلس الوطني للثقافة واآلداب: الكويت. 240، ع سلسلة عالم المعرفةعارف(.

: التطبيق العملي (. الممارسات المدرسية الفاعلة.022مارزانو، روبرت ج. ) .03
 . دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع: الدمام.لألبحاث

(. المعالجة التربوية لموضوع التنمية المستدامة 0222المرساوي، فوزية. ) .04

خالل المناهج التعلمية والكتب الدراسية. نموذج السنة األولى من سلك  من

 ،(2)4، المجلة الدولية التربوية المتخصصةالبكالوريا علوم "لمادة الجغرافيا"، 

2-20. 

الدراسة (. 2402مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات. ) .02

التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة 

 :سترجع منم  تقويم تنفيذ المشروع في الميدان.  -العربية السعودية

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/1040 

(. مسعى تربوي استراتيجي نحو التنمية 0222مد. )المليص، سعيد بن مح .02

التعليم والتربية المستدامة في  -المستدامة، الملتقى العربي الثالث للتربية والتعليم

الوطن العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة اإلسالمية للتربية 

 .لبنان -والعلوم والثقافة واتحاد جامعات العالم اإلسالمي

(.أهداف التنمية المستدامة 0224المستوى. )منتدى السياسي الرفيع ال .03

 24-.االستعراض الطوعي الوطني األول للمملكة العربية السعودية. المنعقد في 

مسترجع من:  يوليو، نيويورك

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20

233SDGs_Arabic_Report_97208_FINAL.pdf 

لمعايير مناهج التعليم  (. اإلطار الوطني0224هيئة تقويم التعليم والتدريب. ) .04

 :من م سترجع السعودية.العام في المملكة العربية 

.gov.sa/ar/productsandservices/NCSEE/Cevhttps://www.etec

aluation/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7

https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/1040
https://ecsme.ksu.edu.sa/ar/node/1040
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20233SDGs_Arabic_Report_97208_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20233SDGs_Arabic_Report_97208_FINAL.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCSEE/Cevaluation/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20AR.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCSEE/Cevaluation/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20AR.pdf
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%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8

%A7%D9%85%20AR.pdf 

 م سترجع من:(. 0222. )0202وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية  .09

https://vision2030.gov.sa/# 

 سترجع من:(. التنمية المستدامة. م  0202وزارة التعليم. ) .02

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/SustainableDevelopment.as

px 

نظام المقررات )اإلصدار  –(. دليل التعليم الثانوي .022وزارة التعليم. ) .31

األول(. مسترجع من: 

guide.pdf-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/edu 

: التعليم 0202رصد التعليم ملخص التقرير العالمي ل(. أ 0202اليونسكو. ) .00
 الجميع بال استثناء. باريس، اليونسكو. -للجميع  الشامل

(. مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية ب 0202)اليونسكو. .00

 https://ar.unesco.org/events/ESDfor2030المستدامة، مسترجع من: 

أهداف  -(. التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة0223اليونسكو. )  .04

سترجع من: م   ،التعلم. منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

nesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444_arahttps://u 

 –: اإلنجازات والتحديات 0222-0222(. التعليم للجميع 0222اليونسكو. ) .02

سترجع من م   .التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع

832report/node/-https://ar.unesco.org/gem. 

منظمة األمم  .(. إعالن آيشي ناغويا: التنمية المستدامة0224)اليونسكو. .02

 سترجع منم   .المتحدة للتربية والعلم والثقافة

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231074_ara 

كتاب مرجعي.  –(. التربية من أجل التنمية المستدامة 0220)اليونسكو.  .31

مسترجع من :  باريس: فرنسا.

https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resourc

es/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B

0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B

5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC

%9D%B4.pdf 

منظمة األمم المتحدة  .المستدامةالتعليم من أجل التنمية  .(.022) .اليونسكو .32

للتربية والعلم والثقافة مسترجع 

: sustainable-https://ar.unesco.org/themes/education-من

development 

 

 المراجع األجنبية: ا: ثانيً  .39

https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCSEE/Cevaluation/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20AR.pdf
https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCSEE/Cevaluation/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20AR.pdf
https://vision2030.gov.sa/
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/SustainableDevelopment.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/SustainableDevelopment.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/edu-guide.pdf
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/edu-guide.pdf
https://ar.unesco.org/events/ESDfor2030
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444_ara
https://ar.unesco.org/gem-report/node/832
https://ar.unesco.org/gem-report/node/832
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231074_ara
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC%9D%B4.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC%9D%B4.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC%9D%B4.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC%9D%B4.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC%9D%B4.pdf
https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BARA%5D%20%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EA%B5%90%EC%9C%A1%20%EA%B8%B8%EC%9E%A1%EC%9D%B4.pdf
https://ar.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://ar.unesco.org/themes/education-sustainable-development
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