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 الملخص

التعرف على مدى تضمين مبادئ التنمية المستدامة في كتب التربية الوطنية والمدنية  الدراسةهدفت 

 ألساسيةاتصور مقترح لتطويرها، وقد تألفت عينة الدراسة من جميع كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة و

ت الدراسة، وقد وقد اعتمدت الباحثتان تحليل المحتوى في جمع بيانا 2020 \2019العليا للعام الدراسي 

( وجاء 229بتكرار ) األولىجاء بالمرتبة  والتشاركيه اإلستراتيجيةأظهرت نتائج الدراسة أن المجال الكفاية 

بالمرتبة الثالثة  ه( وجاء المجال الكفاية االستباقي137المجال كفاية التفكير الناقد بالمرتبة  الثانية بتكرار)

سة أيضا أن أكثر مبادئ التنمية المستدامة تكرارا ورد في كتاب (، وقد أظهرت نتائج الدرا130بتكرار )

 (.160التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع تكرار )

 

 : مبادئ التنمية المستدامة، كتب التربية الوطنية والمدنية.الكلمات المفتاحية
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Summary 

The study aimed to identify the extent to which the principles of sustainable 

development are included in the books of national and civil education, a proposed 

vision for its development. The study sample consisted of all national and civil 

education books for the upper basic stage of the academic year 2019/2020. The 

two researchers adopted content analysis to collect study data, and the results of 

the study showed The strategic and participatory sufficiency field came first with 

repetition (229) and the adequacy of critical thinking came second with repetition 

(137) and the pre-emptive sufficient field came third with repetition (130), and 

the results of the study also showed that most of the principles of development 

For a sustainable repeatedly mentioned in the Book of National Education and 

Civil ninth grade repetition (160). 

 

Keywords: Sustainable Development Principles, National and Civic Education 

Books. 

 

 المقدمة

قال تعالى" وهو الذي أنشأ جنات مفروشات وغير مفروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون 

وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا انه ال يحب والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر 

 المسرفين"

لقد ازدادت في العقود األخيرة من هذا القرن المناداة بالتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة ولعل أهم 

قضية لضمان البقاء واستمرارة لألجيال الحالية واألجيال القادمة يتعلق بكيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية 

بية مرارية تحقيق التطور والرفاه وتلوالبشرية والموارد والثروات الطبيعية والمسؤولية تجاهها لضمان است

اإلحتياجات للمجتمعات البشرية في مختلف بيئاتها من خالل تحقيق التوازن بين الرفاة وتحسين حياة الناس 

في المكان والزمان مع الحفاظ على ضمان ستمرار استفادة االجيال الالحقة من نفس في جميع انحاء العالم 

 المصادر والموارد والثروات.
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سعى مفهوم التنمية المستدامة الى الجمع بين االحتياجات البيئية واالجتماعية والتنمية االقتتصادية ي

وهذا ما حددته اليونسكو بأبعاد التنمية المستدامة والتي تتضمن البعد البيئي ويشمل الموارد الطبيعية ) المياة، 

ة الريفية، والتحضر، والكوارث( والبعد الطاقة، الزراعة، التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتنمي

االجتماعي ويتضمن ) حقوق اإلنسان، والسالم واألمن البشري ، والمساواة بين الجنسين ، والتنوع الثقافي 

اإلقتصادي ويشمل ) الحد من الفقر، والمسؤولية ، والتفاهم بين الثقافات، والصحة، ونظام الحكم( والبعد 

 United Nation Conference on.)ءلة لها، والسوق واإلقتصاداالجتماعية للشركات والمسا

Environment and Development(UNCED), 2015) 

أن التعليم أهم المجاالت التي يجب   (Tilburg&Wortman, 2004 )لوقد الحظ تيلبوري وورتمان

توظيفها لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير وتحسين قدرة الناس على معالجة البيئة وقضايا التنمية بجميع 

 .أبعادها

ولقد نادت العديد من المحافل الدولية بأهمية تفعيل اسستراتيجية تعليمية لتحقيق التنمية المستدامة في 

 واستنتاجات (UNECE ،2005 ،2009المستدامة ) التنمية أجل من التعليم تيجيةإستراالعالم واهمها 

 International، 2010) المستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن األوروبي االتحاد مجلس

Association for the Evaluation of Educational Achievement, )  اليونسكو وبرنامج 

 (.UNESCO,2012)  2014عام  بعد العالمي العمل برنامج –المستدامة  التنمية أجل من للتعليم

 ولقد ظهرت العديد من التعريفات للتنمية المستدامة منها كما عرفها

UNECE,2009,147))UNITED NATIONS New York and Geneva   انها الحد من تالشي

قراء اإلجتماعي والتخفيف من وطأة الفقر على فالموارد الطبيعية وتدهور البيئة والخلل الثقافي واالستقرار 

 العالم من خالل تقديم حياة آمنة ومستديمة لهم.

( أنها توفير احتياجات UNESCO 2012) ,ومن تعريفات التنمية المستدامة كما عرفتها اليونسكو

دام استخ فالتنمية المستدامة تقوم بمضمونها علىالحاضر دون اخالل وإعاقة لحاجات اجيال المستقبل .

 الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجدده وخاصة األخيره بحيث ال يحرم من االستفادة منها األجيال القادمة.

هي الحاجة إلى إقامة توازن بين األنشطة االقتصادية الحالية والتنمية االجتماعية من التنمية المستدامة: 

)  ,Jimenez, Lerchأخرىافي لألجيال المقبلة من ناحية وحماية البيئة والحفاظ على التنوع الثق  ناحية ،

Bromley ,2007.) 
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 أبعاد التنمية المستدامة 

:  لعبت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات دوراً كبيراً في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث البعد التقني

ساهمت في الكثير من التطور المهم لتحسين أداء المؤّسسات الخاصة، كما عّززت أنشطة البحث، وساهمت 

ادي، ت النمّو االقتصفي تحديث أنماط المؤسسة الجديدة التي تشمل حاضنات التكنولوجيا، والمدن، وحفّز

وأوجدت الكثير من فرص العمل، مما حّد من الفقر والبطالة، وسهل وضع البرامج الهادفة إلى تحويل 

، أصبح بوأالمجتمع إلى مجتمع معلوماتي، كما لعبت االتصاالت دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة) 

2009.) 

إنجاز عدد من األهداف البيئية، ومن بينها ترشيد استخدام الموارد : تسعى التنمية المستدامة إلى البعد البيئي

القابلة للنضوب، بهدف ترك بيئة مالئمة ومماثلة لألجيال القادمة، نظراً لعدم وجود بدائل أخرى لتلك 

الموارد، ولمراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات مع تحديد الكمية المراد استخدمها بشكٍل 

 (. 2009صبح،  أبودقيق) 

: تسعى التنمية االقتصادية في البلدان الثرية إلى إجراء العديد من التخفيضات المتتالية في البعد االقتصادي

 (.2007) غنيم،  مستويات استهالك الموارد الطبيعيّة والطاقة

ى التعليم إلى تحسين مستو:  تتضمن عملية التنمية المستدامة التنمية البشرية التي تهدف البعد االجتماعي

والرعاية الصحية، فضالً عن مشاركة المجتمعات في صنع القرارات التنموية التي تؤثر على المساواة 

واإلنصاف، وال بّد من اإلشارة إلى أّن هناك نوعين من اإلنصاف، وهما: إنصاف األجيال المقبلة، وإنصاف 

اوية مع غيرهم في الحصول على الخدمات االجتماعية الناس الذين يعيشون اليوم، وال يجدون فرصاً متس

والموارد الطبيعية، لذلك تهدف التنمية إلى تحسين فرص التعلم، وتقديم العون للقطاعات االقتصادية غير 

 (.2007)غنيم،  الرسمية، والرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع

 

 خصائص التّنمية المستدامة

 خصائص التنمية المستدامة ومنها: أهم إلى( 2010عباس) وقد أشار 

 تمتاز بطول مداها؛ حيث يُعّد البُعد الزمنّي أساساً في خطط عملها، إلى جانب بعديها الكمّي والنوعّي.   -

 ُمراعاة حقوق األجيال الاّلحقة والحفاظ عليها فيما يتعلق بالموارد الطبيعيّة. -

 ها في المقام األول. االهتمام باالحتياجات األساسيّة لألفراد، ووضع- 

 تركيز االهتمام على المحيط الحيوّي، ومحتوياته كافّة.  -

 الطبقة الفقيرة االهتمام البالغ، وجعلهم مقاماً ُمستهدفاً من أهداف التّنمية المستدامة. إبالء -
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 .لفقيرةاالستخدام األمثل للموارد، وذلك بتحقيق التّنسيق والتكامل الدولّي بين الّدول الغنيّة وا -

 

 معوقات التّنمية المستدامة

 (.2018) الريفي، أكدهالتنمية المستدامة لها عدة معيقات وهذا ما  أن إلى

تكّدس الّديون والفقر: حيث تستنزف الّديون التي تتكبّدها الدول أكثر من نصف الّدخل القومّي لها، مّما  -

 يتسبب بالفقر للشعوب. 

تُعّد الحروب الداخلية مع غياب األمن أمراً ُمستنزفاً لألموال في الّدول انعدام عنصري األمن واألمان:  -

 التي تعاني من سباق التسلّح والحروب الداخلية.

تدنّي مستويات اإلمكانيّات التقنية والخبرات الفنيّة وتراجعها: نظراً لتوّجه العقول المفّكرة في الدول إلى  -

 مر بالّسلب على خطط التّنمية. الهجرة إلى الدول المتقدمة، ويعود األ

 سوء األوضاع االقتصاديّة وتفشي البطالة بين فئات المجتمع: إذ يساهم ذلك في إضعاف التّنمية االقتصادية.  -

االقتصاديّة واالجتماعية االنفجار السكانّي: حيث يتسبّب النمّو السكاني الكبير بإرهاق التّنمية  -

Jimenez,   Lerch,  Bromley, 2017) .) 

 

 مجتمع مستدام

التعبير اآلخر الذي يساهم في معنى التنمية المستدامة هو المجتمع المستدام. ويوضح هذا القسم كيف  

يتم وصف المجتمع المستدام برؤية للمناهج الدراسية ويتطلب وجود شخص نشط يتسبب في التطور 

ستدام. تُقيِّم التنمية المستدامة من حيث المجتمع الموالتعبيرات المتعلقة بالتنمية المستدامة بالقيم، وغالبًا ما 

يستخدم التعبير "مجتمع مستدام" في ستة مناهج دراسية فقط في منهج المدارس الثانوية العليا )الهندسة 

المعمارية ،الفيزياء ، فلسفة اإلنتاج ، العلوم االجتماعية ، المجتمع المستدام ، التكنولوجيا( ، وبالتالي فهي 

 (.Grice & Franck, 2014كثير من التعبير "التنمية المستدامة")أقل ب

( إنه ليس أقل أهمية من المناهج الدراسية في بناء معنى التنمية Mouffe, 2012ويرى موف ) 

 :في منهج المجتمع المستدام يتم تأسيس المجتمع المستدام كموضوع محدد يتم فيه تنفيذ التعليمالمستدامة ف

teaching   ينبغي أن يهدف تعليم الموضوع المجتمع المستدام إلى تطوير فهم الطالب للظروف والدوافع

والقيم التي تدعم العمل مع التنمية المستدامة، هذا الموقف يميز المجتمع المستدام عن التنمية المستدامة. 

 امة الثالثة. عالوة على ذلك ، يوصف المجتمع المستدام بأنه يفهم جميع أبعاد التنمية المستد
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موضوع مجتمع مستدام متعدد التخصصات ويوضح مفهوم التنمية المستدامة من المنظورات البيئية  

واالجتماعية واالقتصادية . التعبير يختلف عن التنمية المستدامة ، والتي هي بدال من ذلك يوصف بأنه مجال 

لمستدام لهذا الموضوع فرًصا لتطوير. ينبغي أن يتيح تعليم المجتمع ا  teachingيحتوي على مفاهيم: 

المجتمع المستدام تم إيجازه كفكرة تتضمن وجهات نظر مختلفة والقيم المتعلقة باالستدامة وتطوير. إن ما 

يميز االثنين حقًا هو: في التنمية المستدامة تكمن الطبيعة في المركز، لكن المجتمع المستدام يضع الجنس 

]موضوع المجتمع المستدام[ مع التفاعل بين البشر وبيئتهم" .  يتم بناء المجتمع البشري في المركز: "يتعامل 

المستدام بشكل ما باعتباره األبعاد االجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة. يُعتبر المجتمع المستدام ظاهرة 

 كزة في المراجتماعية مع وجود إنسان نشط يقوم بتخطيط وتنفيذ وتفسير وتقييم األعمال المختلف

(Badjanova &Ilieko, 2015). 

، عادة ما تحتوي مناهج المدرسة بأكملها على المكونات (UNESCO2012 (وفقًا لمصدر اليونسكو      

 :التالية

 .يحتوي المنهج الرسمي على المعرفة والمهارات والمنظورات والقيم المتعلقة باالستدامة  -

 .لتعزيز الدافع والتعلم لدى التالميذيشمل "التعليم" قضايا واقعية  -

 .المدرسة لديها روح استدامة ، والتي يمكن رؤيتها في معاملة اآلخرين ، وممتلكات المدرسة ، والبيئة -

 .ممارسات إدارة المدرسة تعكس االستدامة -

 .تعكس سياسات المدرسة االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية -

 .ين المدرسة والمجتمعتعزيز التفاعالت ب -

 .تنطبق األحداث الخاصة واألنشطة الخارجة عن المناهج وتعزز التعلم داخل الفصل حول االستدامة -

 يشارك التالميذ في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الحياة المدرسية.  -

 مفهوم أن انه من المالحظ إلى ((McKweon & Hopkins,2007وهوبكينز كل من مكيو وأشار

 لتطوير وطنية خطط وضع عليها يتعين . لذلكاليومي ووعينا لغتنا تحسين في ساهم قد التنمية المستدامة

 التعليم أجل من للعمل مجاالت أربعة 21القرن  أعمال جدول التعليمية. حدد نظمتها معا البيئة هذه وتنفيذ

 :ذلك في بما المستدامة التنمية تحقيق في

 األساسي. التعليم جودة تحسين -

 المستدامة. التنمية لمعالجة الحالية التعليم برامج توجيه إعادة -

 والتفاهم. العام الوعي تنمية -

 الخاص. المجتمع قطاعات لجميع التدريب توفير -
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 ,McGarrوقد تم استعراض عدد من الدراسات تناولت التنمية المستدامه وكان منها دراسة  مسيجار 

( في إيرلندا التي هدفت إلى الكشف عن مدى دمج التعليم لغايات التنمية المستدامة في تدريس (2010

التكنولوجيا، وبتحقيق هذا الهدف تم تحليل الخطوط العريضة للمناهج وأدلة المعلمين والوثائق التربوية 

وجيا في ول تدريس التكنولااليرلندية والمنشورات العلمية والتقارير التربوية، ومعظم الوثائق الحكومية ح

إيرلندا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المواضيع عمقًا وارتباطًا بالتنمية المستدامة في مناهج التكنولوجيا 

كان موضوع التكنولوجيا والمجتمع، أما باقي المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة فهي محدودة ولم يتم 

 للتكنولوجيا على الفرد والمجتمع.ير االجتماعي واالقتصادي دمجها في المناهج وبخاصة التأث

( دراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى تحليل سياسات (Benavot, 2014أجرى بينفوت  

( من جانب 2014 -2005التعليم للتنمية المستدامة في المرحلتين األساسية والثانوية خالل العقد الماضي )

نمية المستدامة ومبادراتها وبرامجها. اتبعت الدراسة منهجية نوعية من خالل تحليل تطبيق سياسات الت

مالحظات المختصين والمقاالت البحثية وتحليل الوثائق التربوية األمريكية والوثائق الصادرة عن اليونسكو. 

، وبخاصة على 2013وقد أظهرت نتائج الدراسة أن سياسات التعليم للتنمية المستدامة زادت خالل العام 

يق أن هناك معيقات تقف أمام التطب وبينت الدراسةمستوى برامج اإلصالح والتطوير والمشاريع المجتمعية. 

الكامل لسياسات التعليم لغايات التنمية المستدامة مثل محدودية الموارد المالية وضعف االقتصاد العالمي 

 وضعف السياسات المطبقة.

( دراسة حول تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي وفقا 2016والرازقي ) العفوأجرى 

ألبعاد التنمية المستدامة في بغداد ، ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء قائمة بأبعاد التنمية المستدامة المطلوب 

فرعية موزعة على  ( قضية55تضمينها في كتب العلوم في المرحلة االبتدائية، وقد تكونت القائمة من )

ثالثة أبعاد ) االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية(، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن كتاب العلوم 

 ( تكرارا.51( بواقع )%32,48للصف الثاني االبتدائي تناول أبعاد التنمية المستدامة بنسبة )

( دراسة في الواليات (Jimenez, Lerch& Bromley, 2017أجرى خمينيز وليرش وبروملي 

المتحدة األمريكية إلى الكشف عن مدى مساهمة كتب الدراسات االجتماعية في إكساب المتعلمين معارف 

( للتنمية المستدامة. ولتحقيق هدف 4.7ومهارات وقيم التنمية المستدامة كما تعكسها أهداف األمم المتحدة )

( كتابًا في الدراسات االجتماعية والتاريخ والتربية 365ن خالل )منهجية تحليل المحتوى م إتباعالدراسة تم 

-195( دولة في الفترة من 88( كتب  من )703ثم ) 2008-197( دولة في الفترة من 68الوطنية من )

 . 2013-1890( دولة في الفترة من 98( كتابًا من )1024ثم ) 2011
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جتماعية بدأت باالهتمام بهذا الموضوع منذ أن كافة كتب الدراسات اال وقد أظهرت نتائج الدراسة

أواسط القرن العشرين، لكن مفاهيم التنمية المستدامة تتمحور في معظمها حول حقوق اإلنسان والمواطنة 

 العالمية والتنوع الثقافي واالجتماعي.

( دراسة حول فاعلية دمج أبعاد التنمية المستدامة مع 2017أجرى الثالب والظفيري والعنزي ) 

تألفت ومحتوى مادة الكيمياء في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط والوعي البيئي لديهم في كربالء، 

بدمج  . تعلمتا( طالب31، وقسمت إلى مجموعتين األولى  تجريبية تألفت من )ا( طالب60عينة الدراسة من )

تعلمت بالطريقة  ا( طالب29من ) والثانية ضابطة وتألفتأبعاد التنمية المستدامة مع محتوى مادة الكيمياء، 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في  التقليدية.

تحصيل اختبار الكيمياء ولصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

 جموعة التجريبية.درجات الطالب في تحصيل الوعي البيئي ولصالح الم

( دراسة في السويد هدفت إلى مناقشة التفسيرات المختلفة (Svalfros, 2017أجرى سفالفروس  

للتنمية المستدامة في التعليم وإن كان تم دمج كافة التفسيرات في المنهاج. اتبعت الدراسة منهجية نوعية من 

من مواضيع المدارس الثانوية تضمنت الحديث  ( موضوًعا271خالل تحليل وثيقة سياسة التعليم السويدية و )

عن التنمية المستدامة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تكرار مصطلح )التنمية المستدامة( في كافة الكتب 

يدور حول فكرة النظم البيئية وتنميتها، وأن تفسير التنمية المستدامة يعني التطوير االجتماعي واالقتصادي 

ا النظرية والعملية، وبينت النتائج أن هناك حاجة لتوضيح المفهوم بشكل أكثر دقة والبيئي بكافة أبعاده

 وتعميمه على مختلف أنواع الكتب.

 ,Guo, Lane, Duan, Stoltmanأجرى جو والن ودوان وستولتمان وكالهيبوسولفا وليي وزهو  

Khlebsolova, Lei & Zhou, 2018) ي للتنمية المستدامة ف( دراسة في الصين لتحليل محتوى التربية

منهاج الجغرافيا للمرحلة المتوسطة في الصين. اتبعت الدراسة منهجية مسحية من خالل تطبيق استبانة 

( معلًما ومعلمة 237( سؤال مفتوح تم تصميمها بعد تحليل محتوى المنهاج على عينة من )29مكونة من )

لمدارس الحكومية. وبينت النتائج أتن تدريس ( طالبًا وطالبة من طالب المرحلة المتوسطة في ا246و )

الجغرافيا مهم لتحقيق التنمية المستدامة، إال أن متطلبات التدريس لغايات التنمية المستدامة ال زالت متدنية 

في المنهاج رغم وجود عالمات تشير لبعض معايير التنمية المستدامة في المنهاج، وبينت النتائج ضعف 

ت تحقيق التنمية المستدامة، وتوسط أداء الطالب في هذا السياق حيث كان الطالب أساليب التدريس لغايا

يدركون بعض المفاهيم مثل الناس والبيئة والموارد والتغير المناخي، مع غياب الحقائق العلمية والواقعية 

 حول مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وأهميتها بشكل كامل لدى الطالب.
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( دراسة حول مدى المعالجة التربوية لمفاهيم التنمية المستدامة في كتب 2018أجرت الشمري ) 

الرياضيات من وجهة نظر مدرسيها في العراق، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام تحليل محتوى لكتاب 

الرياضيات للصف الثاني المتوسط بجزئية وتم اعتماد الفكره بنوعيها )الصريحة والضمنية( وحدة لتسجيل 

د االقتصادي ، والبعاألولىالبعد االجتماعي احتل المرتبة  أنلتكرار ووحدة للتعداد، وقد بينت نتائج الدراسة وا

 المرتبة الثانية، والبعد االجتماعي المرتبة الثالثة.

( دراسة حول فاعلية برنامج تدريبي موجه قائم على بحوث الفعل لتنمية الفهم 2019أجرى أبو زيد ) 

ومتطلبات التعليم من اجل التنمية المستدامة لدى معلمي البيولوجي في المرحلة الثانوية في مصر، الجمالي 

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أدوات القياس الكيفية والكمية والمتمثلة باالتي: خريطة ذهنية أداة كيفية 

س تأملي، ومقياس الفهم الجمالي، ذات أبعاد قابلة للقياس، و نموذج التعليم القائم على المشروع، ومقيا

ومقياس التربية من اجل التنمية المستدامة. وقد طبقت الدراسة على عينة من معلمين البيولوجي والبالغ 

( معلمين، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات معلمي 5عددهم )

الخريطة الذهنية ومقياس الفهم الجمالي ومقياس التربية من اجل  في التطبيق القبلي والبعدي لكل من مقياس

التنمية المستدامة، كما وقد أظهرت النتائج فعالية البرنامج التدريبي لمعلمي البيولوجي في تحقيق أهداف 

 البرنامج التدريبي.

 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة

 أنماط ذلك في بما نعيشها اليوم في عالمنا،التي  والبيئية واالقتصادية االجتماعية تحديات في ظالل  

 يةالسياس االضطرابات واالقتصادية  االجتماعية المساواة عدم أشكال ومختلف المستمرة المدقع الفقر

 األمن وانعدام الدخل، في المساواة وعدم والتصحر، المناخ، وتغير ،المياهالمسلحة  وشح  والنزاعات

 .اإلنسان لمتطلبات وانتهاكات واالستهالك، المستدام، غير الغذائي واالستهالك الصحي،

 لذيا المستدامة، التنمية أجل من التعليم بشأن لليونسكو العالمي المؤتمر ولما كان من أهم قرارات 

 وضع حيثالتنمية.  في أكبر استدامة لتحقيق رئيسية كآلية التعليم تطوير ،2009عام  في بون في عقد

 قيقتح لدعم ملموسة خطوات وحددوا عمل خطة المستدامة بالتنمية المعني العالمي المؤتمر في المشاركون

 (UNESCO, 2009).  المستدامة من خالل التعليم التنمية إدارة أهداف

 4.7الهدف  التعليم( ، )جودة 4الهدف  في المستدامة التنمية أجل من للتعليم الهام بالدور االعتراف تم 

 والمهارات المعارف على المتعلمين جميع حصول ،ضمان 2030عام  بحلول: 2030أعمال  جدول من

  أخرى، أمور بين من ذلك، في بما المستدامة، التنمية لتعزيز الالزمة
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 بين والمساواة اإلنسان ومتطلبات, المستدامة الحياة وأساليب المستدامة التنمية أجل من التعليم خالل من

  (UNESCO,2015)الثقافي    التنوع وتقدير العالمية والمواطنة والالعنف السالم ثقافة وتعزيز الجنسين

 جميع في أساسيًا مساهًما باعتباره  الدولي، المستوى على المستدامة التنمية أجل من بالتعليم يُعترف لذلك

 المستدامة. التنمية أهداف لتحقيق المبذولة الجهود

ية التربالتنمية المستدامة في كتب   مبادئومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على درجة تضمين  

لمرحلة االساسية ومدى ارتباطها بالمبادئ التي تم التأكيد عليها من قبل اليونسكو كأساس لتضمين الوطنية ل

لسنوات متطلبات تحقيقها في ا وعي بالتنمية المستدامة ومساهمة  االجيال الحالية بتنفيذواللتنمية حقيقي 

 الالحقة.

 :تيةاالجابة عن االسئلة اآل وحاولت الدراسة

 ؟امة في مناهج الدراسات االجتماعية: ما مدى تضمين مبادئ التنمية المستدالسؤال االول

كيف يمكن تعليم التنمية المستدامة ودمجها عبر السنوات الدراسية في المدرسة بحيث يستطيع  :الثانيالسؤال 

 استدامة؟ أكثرالتالميذ فهم نموذج التنمية المستدامة وطرق مستقبل 

 

 :الدراسة أهمية

تتمثل أهمية هذه الدراسة في تناولها موضوًعا مستجًدا في ميدان الدراسات االجتماعية وهو التنمية  

طنية والمدنية للمرحلة األساسية. وما تضيفه هذه المستدامة، ومدى توافر محاورها في كتب التربية الو

الدراسة إلى المكتبة األردنية والعربية بإفادة نظرية، وما يترتب على ذلك من تصورات مستقبلية تعزز من 

ًما وكتب التربية الوطنية والمدنية الوعي بالتنمية المستدامة وبإدماج التنمية المستدامة في المدارس عمو

 تحديًدا.

 

 :اهداف الدراسة

  دنية  كتب التربية الوطنية والمتهدف هذه الدراسة التعرف على مدى تضمين مبادئ التنمية المستدامة في 

  اختالف بكتب التربية الوطنية والمدنية  التعرف على مدى اختالف تضمين مبادئ التنمية المستدامة في

 والمحور.صف ال
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 :محددات الدراسة

  م.2020/ 2019لعام الدراسي  كتب التربية الوطنية والمدنية اقتصر تطبيق مبادئ التنمية المستدامة على 

 .يتوقف تعميم نتائج الدراسة على ما تم توفيره من خصائص سيكومترية الداة الدراسة 

 

 :التعريفات االجرائية

شامل لكافة القطاعات، حيث تشكل عملية تطوير وتحسين ظروف هي نشاط مبادئ التنمية المستدامة: 

الواقع، من خالل دراسة الماضي والتعلم من تجاربه، وفهم الواقع وتغييره نحو األفضل، والتخطيط الجيد 

للمستقبل، وذلك عن طريق االستغالل األمثل للموارد والطاقات البشريّة والمادية بما في ذلك المعلومات 

جية كفاية التفكير، الكفاية االستباقية، الكفايات اإلستراتي) المعارف وهي تشمل كل مجاالت الحياةوالبيانات و

 ولتشاركيه(.

وهي الكتب المقرر تدريسها لطلبة الصفوف كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية: 

ام التربية والتعليم في األردن للع)الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر( األساسي من مجلس 

 م.2020 \2019الدراسي 

 

 الطريقة 

 

 منهج الدراسة 

، وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة من خالل تحليل محتوى تحليلي وصفيالمنهج الاتبعت الباحثتان       

 كتب التربية الوطنية والمدنية.

 

 مجتمع الدراسة وعينتها

ارة المعتمدة في وز األساسيةعينة الدراسة من جميع كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة  تألفت      

 . 2018/2019التربية والتعليم للعام الدراسي 
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 الدراسة أداة

 محتوىالالتالية: تحليل  بإعداداألداةالدراسة، قامت الباحثتان  أهدافلتحقيق  

النظري والدراسات السابقة ذات  األدبتحليل محتوى من خالل اطالعهم على  أداة بإعدادقامت الباحثتان  

ارتباط بالتنمية المستدامة بهدف معرفة درجة توافر محاور التنمية المستدامة في كتب التربية الوطنية 

. حيث تم عرضها على لجنة من األساسيمن الصف السادس وحتى الصف العاشر  الممتدةوالمدنية 

ديم . وقد اقتصرت مالحظاتهم على تقوالقياس المناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم أساتذةن المحكمين م

مبدئًا موزعه على ثالثة ( 26بصورتها النهائية من ) األداةتعديالت في الصياغة اللغوية حيث تكونت 

( مبادئ، ومجال 8)( مبادئ، ومجال الكفاية االستباقية ويتضمن 10كفاية التفكير ويتضمن ) مجاالت، مجال

 .مبادئ (8لتشاركيه ويتضمن )االكفايات اإلستراتيجية و

 

 خطوات تحليل المحتوى 

تحديد الهدف من التحليل وهو التعرف على مبادئ التنمية المستدامة المتضمنة في كتب التربية الوطنية  -

 والمدنية.

 .األردنتحديد مجال التحليل ونطاقة: جميع كتب التربية الوطنية والمدنية في  -

 تحديد قائمة بمبادئ التنمية المستدامة وتصنيفها في تسعة محاور. -

وحدات التحليل مناسبة للدراسة، وتم اعتبار التكرارات أكثر من بوصفها الجملةتحديد وحدة التحليل وهي  -

 وحدة عد لتحليل.

 لىإتفريغ نتائج تحليل المحتوى وتصنيفها في جداول وفقا لكل محور و للمحاور مجتمعة بعد تحويلها  -

 تكرارات ونسب مئوية.

قد وذلك بهدف التحقق من ثبات التحليل و األولعملية التحليل المحتوى بعد فترة زمنية من التحليل  إعادة -

 (.%100)والتحليل الثاني  األولبلغ االتفاق بين التحليل 

 .2019\4\28 – 2019\1\15استغرقت عملية تحليل المحتوى فترة زمنية امتدت من  -
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 النتائج

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ونصه ما مدى تضمين مبادئ التنمية المستدامة في كتب 

 التربية الوطنية والمدنية وفقا لتحليل محتواها؟

عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتحليل محتوى كتب التربية الوطنية والمدنية وكانت النتائج  لإلجابه

 (:1كما في الجدول )

 

 ( درجة توافر مبادئ التنمية المستدامة في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية.1جدول)

 

  

 

 الفقرة
 الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

 التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

 حل المشكالت( \لنظم  \المجال األول كفاية التفكير ) الناقد

 1  8  4  7  12  7 
تهتم بالقدرة على  -1

 التمييز وفهم العالقات

 3  3  1    13  3 
تساعد على تحليل  -2

 دةقالنظم المع

 2  6  2  6  9  1 

تحفز على التفكير  -3

بكيفية دمج النظم ضمن 

 أبعاد ومقاييس مختلفة

 1  5    3  1   

تتضمن التفكير في  -4

 -حدود الزمن للتنبؤ

 -التفكير في المستقبل

 التخطيط

   5    5  2  1 

تشجع على التفكير  -5

في األنظمة )العلوم 

 الطبيعية واالجتماعية(

   3         
استخدام التقليل من  -6

 الموارد الغير متجددة

       3  4   
تحرص على منع  -7

 تآكل الموارد المتجددة

 1  5    2  2   

تؤكد على استخدام  -8

جميع الموارد بأقصى 

 قدر من الكفاءة

            

تساعد على إبطاء  -9

النمو السكاني لعدد 

 السكان

 3  4    3  1  

 

 

 

 

توجه زمن  -10

 للضغوطاالستجابة 

 المجال الثاني: الكفاية االستباقية )الوعي الذاتي(

         2   

تزود بالقدرة القدرة  -1

على فهم وتقييم جوانب 

المستقبل المتعددة) 

المرغوبة والمحتملة 

 والممكنة(
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 2  7  5  3  2  4 

تحفز على إنتاج  -2

رؤية الشخص الذاتية 

 للمستقبل

 2  3  1  3  5   

المبادئ تطبق -3

االحترازية وتقييم نتائج 

 األفعال

   14      1  2 

تؤكد على قدرة -4

التعامل مع المخاطر 

 والتغيرات

   4  1  5  12   

تبين دور الفرد في  -5

المجتمع المحلي 

 والعالمي

 7  12  1  1  1  2 
تحترم مشاعر الفرد   -6

 ورغباته

 2  7      1  1 

تتضمن التقييم  -7

والتحفيز المستمر 

 األفعال الفرد

   2      7  8 

توجه إلى تطوير  -8

استجابة جمالية للبيئة 

 والفن

 المجال الثالث: الكفايات اإلستراتيجية ولتشاركيه) المعيارية(

 8  12  8  4  6  6 

تؤكد على أهمية -1

التواصل بفاعلية شفهيا 

 وكتابيا

 3    3  5     

تدرب على التفكير -2

النقدي باستخدام 

 وجهات نظر متعددة

 5  1  2  6     

تزود بالقدرة على -3

االنتقال من مراحل 

اإلدراك إلى المعرفة 

 ويليها مرحلة العمل

 7  14  8  4  8  5 

تحرص على فهم  -4

القواعد والقيم التي 

تكمن وراء تصرفات 

 الفرد والتأمل فيها

 3  7      2   
تتضمن على العمل  -5

 التعاوني مع اآلخرين

 9  15  10  5  1  7 

تتضمن على قيم  -6

ومبادئ التنمية 

 المستدامة

 6  17  4      3 

تتضمن على أهداف  -7

وغايات التنمية 

 المستدامة

 12  6    4  1  2 

تحرص على  -8

التعاون الدولي لتحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة
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( 229أظهرت نتائج الدراسة أن المجال الكفاية اإلستراتيجية والتشاركيه جاء بالمرتبة األولى بتكرار )

( وجاء المجال الكفاية االستباقيه بالمرتبة 137وجاء المجال كفاية التفكير الناقد بالمرتبة  الثانية بتكرار)

مبادئ التنمية المستدامة تكرارا ورد في  (، وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أكثر130الثالثة بتكرار )

 (.160تكرار )بكتاب التربية الوطنية والمدنية للصف التاسع 

من خالل تحليل النتائج السابقة نجد أن كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية توفر فيها 

المنهاج ر بة الثانية لكن لم يوفمفاهيم محددة فيما يتعلق بحل المشكالت والتفكير النقدي حيث جاءت بالمرت

إن جاءت والكفاية اإلستباقية ، جاءت بالمرتبة الثالثة  قدوفرصاً واضحة للتالميذ لمواجهة كفاءات التفكير 

الكفاءات التشاركية بالمرتبة األولى اال أنها لم تكن كافية لتحقيق المعنى األعمق للتنمية المستدامه وتجسيدها 

تطوير المواطنة لدى التلميذ؛ من خالل توسيع ادراكة وفهمه لوخاصة في التطرق بشكل أعمق في المجتمع، 

تحديد  ،دعم اآلخرين، واتصالة بالمجتمعات المحلية والعالمية مثل ) ادراكة لمعنى اإلنتماء للمجموعة

مقراطية اللوائح الديوالتعرف على نقاط القوة والضعف لدى اآلخرين واإللتزام بالقواعد و،األهداف الكفايات 

والمسؤوليات ، فهم التلميذ لتحمل مسؤولية فردية ومجتمعية على حد سواء،  المتطلباتوأحترام آراء الجميع 

التطرق بشكل أعمق لمفاهيم العدل واإلنصاف وعدم إمكانية تحقيقها في مجتمع يعاني من التمييز والعنصرية 

 اف كيف يمكن التصدي ومحاربة الظلم الواقع عليهم، ضد مجموعات واختالفات مجتمعية معينه واستكش

ادراك الطالب لثقافته والتعرف على التقاليد والمهرجانات واإلحتفاالت التي يتفرد بها بلدة ووطنه عن غيره 

من البلدان ) اللغة، الموسيقى، الطعام، الفلكلور، األدب، النشيد، احتفاالت باإلنجازات المحلية والوطنية( 

 لك أيضاً التعرف على عادات وتقاليد وثقافة الشعوب األخرى والوعي بحياتهم (.مقابل ذ

فاءة كوكما جاءت النتائج أن كفاءة التفكير) النقدية، حل المشكالت( جاءت بالمرتبة الثانية ولما كانت 

نفسهم الطلبة تحقيق فهم متزايد أل من خاللها يستطيعالتفكير من أهم الكفاءات لتحقيق اإلستدامة حيث 

واآلخرين بمجتمعهم، فهم التغيير كجزء من حياتهم، تطوير المهارات واإلستراتيجيات الخاصة بالمراقبة 

واإلستجواب والتحقيق والتفاهم والتفاوض وحل المشكالت والتوصل الى أنفسهم كمستكشفين ومفكرين من 

 خالل :

 م(.يعرفونه بالعقل ) كفاية التفكير في النظالتعرف على األنماط وإقامة الروابط بين التعلم الجديد وما  .1

استخدام خبراتهم ومعلوماتهم إلستكشاف وتطوير نظريات العمل حول كيفية عمل العالم والتفكير في  .2

 كيفية لماذا يتعلمون والتعاون والمشاركة في حل المشكالت.

 استخدام ابداعهم وخيالهم للتفكير في طرق جديدة لحل المشكالت. .3
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والعمل من خالل الرموز مثل ) استخدام  لبة طرقاً لتمثيل األفكار والمشاعر واألشياءاستكشاف الط .4

المات، الصور، األلوان، األشكال( إلعطاء المعلومات وتسجيلها الحروف والكلمات، الجمل، األرقام، الع

 ووصف تجاربهم وفهمها والوعي الذاتي بها(.

علم وتطوير فضوله والمثابرة والثقة وتحمل المخاطر من أن يكون لدى التالميذ مواقف إيجابية تجاة الت .5

، العمل ، المبرراتاألجابهخالل ) تطوير مهارات التفكير العليا مثل : حل المشكالت، التنبؤ، التحليل، 

 على فضولهم، تحمل المخاطر، وتكوين األفكار الجديدة وعدم اليقين(.

تب التربية الوطنية والمدنية بالرغم من توافر لكومن خالل اإلطالع على مناهج المرحلة األساسية 

بعض المفاهيم واالفكار التي تحاكي مهارات التفكير ولكن قد تكون لم تلمسها بشكل مباشر حيث لم تتعرض 

لرسائل ا الكتب بشكل صريح الى استكشاف دور الصحف، وأشكال الوسائط المطبوعه واإلعالمية في نقل

بعده تمة وأنواع المعلومات المتضمنه، وتحديد المعلومات التي قد تكون مسوالمعلومات والتقنيات المستخد

عمداً دون تحيز، باإلضافة الى التعرف على المعاملة غير المتكافئة لالدوار الجنسية وغيرها من القضايا 

 لدىفي األدب واإلعالنات والدراما والمجالت ووسائل اإلعالم األخرى وتوظيف مهارات التفكير العليا 

الطلبة في دراسة وتحليل تلك الوسائل والمصادر اإلعالمية بإختالف مصادرها والتأكد من موثوقيتها 

 وصدقها.

محاكاة التلميذ واستثارة مواقفه وآراءة تجاه اإلعالم واإلعالن وطرق الترويج المستخدمة للوصول 

ب ليمه كيفية الترويج ألفكارة وأساليالى الجماهير والناس واقناعهم بالمحتوى واستمالتهم مقابل أيضاً تع

اإلقناع والوصول الى أكبر فئة من الناس تحضيراً للقدرة على مواجهة التحديات الحياتية واإلجتماعية 

 والمهنية في مستقبلة.

وكما أظهرت النتائج أن الكفائة اإلستباقية جاءت بالمرتبة الثالثة حيث تطرق محتوى كتب التربية 

لألفكار والمفاهيم والقيم التي تمكن التلميذ من تطوير اإلنضباط الذاتي بشكل محدود  الوطنية والمدنية

والشعور بالمسؤولية الشخصية واإلجتماعية ، والوعي بالمجتمع والسلوك المقبول من الناحية االخالقية 

يال القادمة ا لألجة وحمايتهيئوتقدير وإحترام البيئة وتعلم أن هناك مسؤولية فردية ومجتمعية في رعاية الب

وتطوير وعي الطالب بحياته والتعرف على خصائص بيئته الطبيعية وسبل حمايتها والحفاظ عليها من خالل 

 تجسيد السلوك اإليجابي في التعامل معها والحفاظ عليها.
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 ونرى نحن الباحثتين أنه من خالل تحليل كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية لم يمثل

وفهم  وكفاءات الوعي الذاتيالتنمية المستدامة وخاصة في تعميق مفاهيم  وتعليم محتواها دراسة شاملة لتعلم

أنفسهم واآلخرين بمجتمعهم والتغيير كجزء مهم ورئيسي في حياتهم ومسؤوليتهم الخاصة تجاه مجتمعهم 

لمهم من التهديدات والمخاطر بالتفكير وإستكشاف الحلول المستدامة للحفاظ على أوطانهم وشعوبهم وعا

بالتالي يجب القيام بالمزيد من العمل إلعادة توجية التعليم المدرسي الى مقاربة البيئة والتنمية المستدامة في 

محتواها ومنهجيات التدريس والتعلم وتطوير الكفاءات الرئيسية لإلستدامة بما في ذلك المعرفة والمهارات 

 لتزام (.والمواقف والقيم والدافع واإل

 

كيف يمكن تعليم التنمية المستدامة ودمجها عبر النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه: 

السنوات الدراسية في المدرسة بحيث يستطيع التالميذ فهم نموذج التنمية المستدامة وطرق مستقبل 

 أكثر استدامة؟

 د من القيم وعد بالتنمية المستدامة الى التركيز علىنحتاج حتى نبني جيل لدية معرفة ومهارة كافية   

اساس بناء مفاهيم ومهارات التنمية المستدامة لدى  أساسية تشكل ثمانية مبادئ اساسية وخمسة مهارات 

 :المتعلمين في جميع المراحل الدراسية وهي كما حددتها

 حتى نوجد جيل من المتعلمين لديهم :

يظهرون مخيلتهم وذكائهم ونواياهم ومواهبهم األخرى من خالل الفضول واالستقصاء  قدرات ومصادر:

 والعقل المنفتح والتأمل وربط التعلم واإلبداع وحل المشكالت واإلبداعية.

تطوير رفاههم العقلي وقدرتهم الجسدية ليصبحوا أكثر إدراًكا لذاتهم بحيث تكون فعاليتهم الذاتية   واثقون:

اركة في أخالقيات وقيم ومعتقدات مجتمعية مع الترحيب بالفرص والقدرة على التكيف مع مرتفعة والمش

 االنتكاسات مع القدرة على إحداث التغيير اإليجابي.

المشاركة في األبعاد االجتماعية والمجتمعية والوطنية والدولية في حياتهم من خالل  المشاركة )االنخراط(:

العالقات والمحافظة عليها والقيام بقرارات مهمة وبناء قدرات عملية من  إظهار االحترام لآلخرين وتشكيل

خالل العمل واالهتمام وتحمل مسؤولية بيئتهم االجتماعية والمادية وتطوير الفهم األخالقي والسياسي واتخاذ 

 القرارات حول أنماط الحياة الدائمة والمساهمة في رفاههم الشخصي ورفاه مجتمعهم.
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 يتابعون التميز في التعلم بأفضل ما لديهم، وقدراتهم على التعلم )الفعالية(:النشاط 

البحث عن المعرفة واستخدامها، وفهم كيفية الوصول للمعرفة من خالل الشغف، وااللتزام بتعلم تطوير 

اتخاذ خيارات واالستقاللية واالستقاللية في التعلم ، وإدارة تعلمهم  مهارات التفكير العقلي والنقدي، وممارسة

 التعلم ، وتحديد وتحقيق أهداف التعلم ومتابعة مؤهالت التعلم.

 

 نحتاج ان يركز المنهاج على :

 

 

 

 

بروح وأغراض التعليم من اجل التنمية أما المبادئ الثمانية التي تشكل إطار دائرة المنهاج ذات الصلة 

 :المستدامة

 

 

 

 

 

 

 

المشاركة والصلة والمتعة: أن خبرة المنهاج تشجع المشاركة وتجعل المتعلم مستمتًعا وتجعل التعلم ذي صلة 

 بحياته.

 الرفاه: أن المنهاج يساهم بشكل مباشر بالرفاة الجسدي والعقلي واالجتماعي للمتعلم.

فر المنهاج فرص للمتعلمين لتطوير قدراتهم ومواهبهم في مجاالت اإلبداع والخلق اإلبداع والخلق: يو

 والريادة.

التعلم مدى الحياة:  يدعم المنهاج المتعلمين في تطوير مهاراتهم في إدارة وتوجيه تعلمهم الذي سيساعدهم 

 .وفي أثناء العمل في مواجهة التحديات في الحياة خارج المدرسة في المستقبل واالستمرار في التعلم

 

 المبادئ

التعليم المدمج..........المساواة  

الخيار والمرونة..........................االستمرارية  

الرفاة.................................المشاركة والصلة والمتعة  

التعلم طوال الحياة.......................................................الخلق واإلبداع  

 

 القيم:

 الكرامة اإلنسانية واحترام المساواة والعدالة المدمجة والعدل والحرية والديمقراطية
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 ة للتعلم الناجح من قبل كل الطلبة لتحقيق التنمية المستدامةخمسة مهارات أساسية مطلوب كما هناك

مع  العمل، التفكير الناقد واإلبداعي، الفعالية الشخصية، التواصل، معالجة المعلوماتالمتعلم: 

 اآلخرين.

 والمهارات الرقمية كأساس لتحقيق التنمية المستدامة.يتم تقديم الجوانب الرقمية معالجة المعلومات :  -

التواصل : التواصل الفعال في المجتمع من االضيق الى األوسع مدى حتى نصل لمستوى القدرة  -

 على التواصل العالمي االيجابي.

المهارة األساسية ) الفعالية الشخصية(: تركز على التقييم والتقدير الفردي والشخصي واألهداف  -

ات والثقة الخ.. ولذلك لها نطاق محدود في التأمل بما يتجاوز الذات، حيث إن فكرة )الفعالية والصف

الشخصية( يوجد عبر المهارات األساسية مثل )البقاء بخير( و )التواصل( و )اإلبداع( ولكنها ترتبط 

 بقوة ب )إدارة الذات(.

 إلبداعي" ويتحقق ذلك من خالل :"التفكير النقدي وا -

 األنماط والعالقات والتصنيف وترتيب المعلومات. الكشف عن 

 .تحليل وتنفيذ نقاشات وتحدي الفرضيات 

 .االفتراض وتحليل المشكالت واختبار األدلة والوصول إلى استنتاجات 

  تحديد وتحليل المشكالت والقرارات واكتشاف الخيارات والبدائل وحل المشكالت وتقييم

 المخرجات.

  إلثبات وجهات النظر والحلول والمشكالت واإلبداع ومواجهة المخاطر. التفكير التخيلي والسعي 

) العمل مع اآلخرين( محددة في تحديد ما يجب أن يفعله الطالب في )تمييز أن العمل مع اآلخرين  -

هو جزء فطري من حياة البيت والمدرسة والعمل ووقت الفراغ ويجب ان يكون قادًرا على فهم 

العمل مع المجموعات، والحاجة إلى االستجابة بمرونة للسياقات المختلفة السياقات التي يتم بها 

)العمل مع اآلخرين والعمل مع اآلخرين في سياقات مختلفة ألغراض وأهداف مختلفة(. المساهمة 

في جعل العالم أفضل وهذا يعني أن الطالب يمكن أن يؤمنوا بقدراتهم على صنع الفرق والتفكير 

 لم ومشاكله ويقترحون حلول وينخرطون في المجتمع والعالم لجعله أفضل.بشكل ناقد حول العا

في ) العمل مع اآلخرين( ويجب أن يكون الطالب قادرين على احترام الحقوق والنظر إلى اآلخرين  -

في مجموعات ويجب ان يكونوا قادرين على التفاوض فيما يختص بالمسؤوليات الفردية في سياق 

) البقاء بخير( تعني أن الطالب يكونون قادرين على التمييز بين حقوقهم مهارة وعمل المجموعة. 
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وواجباتهم كمواطنين محليين وعالميين ) البقاء بخير واالختالط االجتماعي(، واحترام الحقوق 

والمسؤوليات الخاصة باآلخرين باستخدام التكنولوجيا الرقمية ) العمل مع اآلخرين باستخدام 

 ة(.التكنولوجيا الرقمي

يوفر للمتعلمين فرًصا الكتساب مهارات ذات تركيز عالمي وتوجه وغرسة لدى الطلبة  ) البقاء بخير(  مفهوم

 مستدام.

ساهم مما يجعلها ت لبةبناء مهارات الط لها دور فيالتربية المدنية واالجتماعية والسياسية ولما كانت 

بشكل إيجابي في تكوين مجتمع ديمقراطي وتكوير الحياة المستدامة. وتعظيهم فهم للهياكل االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وكذلك الفرصة لتبني وخلق الطرق التي 

ا يساعد الطالب على التساؤل والنقد وتقييم ما يحدث يمكن أن تحدث فرقا في حياة األفراد والمجتمعات، كم

في العالم؛ ويزود الطالب بفهم لحقوق اإلنسان والمسؤوليات االجتماعية ؛ ويحث الطالب على النظر في 

كيفية إنشاء مستقبل أكثر استدامة للجميع ؛ ويعزز الوعي بما يعنيه العيش بمسؤولية في الديمقراطية ؛ واألهم 

ه يضع المواطنة العاكسة النشطة في قلب عملية التعلم من خالل تزويد الطالب بفرصة التخاذ من ذلك و، أن

 .إجراءات والتأثير على التغيير حول القضايا المحلية والوطنية والعالمية

التربية المدنية والوطنية والسياسية واالجتماعية لتعليم المشاركة الفاعلة كمواطنين في  كما تهدف

سؤوليات اإلنسان والم متطلباتعاصر وعلى المستويات المحلية والوطنية والدولية بناء على فهم المجتمع الم

 .االجتماعية

 

 الشكل العام والمقترح لمنهاج التربية الوطنية والمدنية:

وحتى يتحقق ذلك يجب ان نركز في منهاج التربية الوطنية والمدنية على المحاور التالية من خالل التركيز 

 روع رئيسية وفرعية متضمنة فيها:على ف

 والمسؤوليات المتطلبات: االول الفرع

 اإلنسان متطلباتالكرامة اإلنسانية وأسس  •

أن يكون الطالب قادرين على الوصول إلى وتفسير البيانات الرقمية التي تظهر التوزيع المحلي  ينبغي

 والعالمي للموارد األساسية وأنماط عدم المساواة.

 اإلنسان.أدوات حقوق  •

 نمالعدالة بين البيئات والمجتمعات أن يكون الطالب قادرين على إيصال فهمهم حول  كيفية انطبق  ينبغي

 حقوقهم ومسؤولياتهم. منطلق
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 الفرع الثاني: المواطنة العالمية.

 االستدامة 

أن يكون الطالب قادرين على مناقشة ثالثة استراتيجيات عيش مستدامة أو أكثر يمكن توظيفها في  ينبغي  

 حياتهم.

 النمو المحلي والدولي •

 ية.اآلثار اإليجابية والسلبية للنمو في مناطقهم المحل -مع الدليل –أن يكون الطالب قادرين على مناقشة  ينبغي

 التأثير في التغيير الدولي •

ون الطالب قادرين على اختبار حمالت التغيير في مجال التنمية المستدامة وتقييم أسباب نجاحها يجب أن يك

 من عدمه.

 الفرع الثالث: اكتشاف الديمقراطية

 معنى الديمقراطية •

أن يكون الطالب قادرين على استخدام المصطلح الصحيح لوصف مؤسسات إيرلندا وأوروبا  ينبغي

 زاب السياسية واألدوار.الديمقراطية وهياكلها واألح

  القانون والمواطن 

أن يكون الطالب قادرين على الكشف عن كيفية استخدام األفراد والمجموعات للقانون إلحداث التغيير  ينبغي

 في المجتمع.

 دور اإلعالم في الديمقراطية: •

 د مما يلي:دراسات الحالة حول استخدام اإلعالم الرقمي ووسائل اإلعالم األخرى في واح نالكشف ع

 حركة العدالة االجتماعية. -

 االنتخابات السياسية واالستفتاء. -

 التحقيق الجنائي. -

 الحركة البيئية. -
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