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الممخص

ان اليدف من ىذا البحث ىو تحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي و

المقرر تدريسو (الطبعة 1438 - 8ىـ 2017 /م ) ،في ضوء مفاىيم التنمية المستدامة.
ولتحقيق ىذا اليدف ،و بعد مراجعة االدب السابق ،تم تطوير اداة تتضمن مفاىيم التنمية
المستدامة وابعادىا ،تكونت في صورتيا النيائية من ( )51قضية فرعية موزعة بين
المفاىيم الثالثة االساسية (االجتماعية ،االقتصادية ،البيئية) .وبعد التأكد من صدق االداة

وثباتيا ،تم تحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ،والمتكون من ()179

صفحة من أصل ( )208صفحة حيث استبعدت صفحات الفيرست واسئمة نياية الفصل.
اعتمد الباحث الفكرة كوحدة لمتحميل .ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث ىو اىمال

لعدد من قضايا و مفاىيم التنمية المستدامة .اي بمعنى اخر ان كتاب الصف الرابع

العممي لم يتضمن عددا من قضايا التنمية المستدامة وان بعضيا تناولو الكتاب بنسب

بسيطة و محدود تكاد ال يذكر .واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات.
كممات رئيسية ( :)Keywordsتحميل محتوى ،التنمية المستدامة ،كتاب الفيزياء.

131

)72( العدد

مركز البحوث النفسية

Abstract
The aim of this research is to analyze the content of the book of
physics for the fourth grade scientific and to be taught (Ed.81438AH / 2017 AD), in light of the concepts of sustainable
development. To achieve this goal, following the revision of
previous literature, a tool was developed which includes the concepts
of sustainable development and its dimensions, which were finalized
in (51) sub-issues distributed among the three basic concepts (social,
economic, environmental). After confirming the validity of the tool
and its stability, the content of the physics book was analyzed for the
fourth scientific grade, consisting of (179) pages out of (208) pages
where excluded index pages and questions end of chapter. The
researcher adopted the idea as a unit of analysis. One of the most
important findings of the researcher is neglect of a number of issues
and concepts of sustainable development. In other words, the fourth
grade scientific book did not include a number of issues of
sustainable development, and some of them dealt with the book in
simple and limited proportions that are almost negligible. The study
concluded with a number of recommendations and proposals.
Keywords: content analysis, sustainable development, book physics.
:مشكمة البحث
 لرسم،إن التنمية المستدامة ىي احدى المواضيع االساسية واليامة في وقتنا الحالي
.صورة اكثر وضوحا عن الحاضر والمستقبل والموازنة بينيما من خالل التخطيط والدراسة

و نظ اًر ألىميتيا في تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية لممجتمع عموما
 تظير الحاجة الى إدراج المفاىيم والميارات والقيم المتعمقة بالتنمية،والمواطن بشكل خاص
 و ىذا بدوره يتطمب،المستدامة في المناىج الدراسية لييكمة الكتب المدرسية من جديد
تطوير اآلليات واألدوات لبناء رؤية استراتيجية تقوم عمى أبعاد التنمية المستدامة

.)2009 ،(الداغستاني

131

العدد ()72

مركز البحوث النفسية

ويعتقد الباحث ان نقطة البداية في إصالح المناىج تتمثل في تحميل محتوى المناىج

الدراسية الحالية وتحديد مدى توافقيا مع التطورات العممية و التعميمية .ولذلك فإن الكتب
المدرسية ىي في مقدمة قائمة التحميل ،حيث تضم في ثناياىا المعرفة والميارات والمواقف.
وتتناول المناىج والكتب القضايا المتجددة من عدة نواح ،فان تحديثيا ،واثرائيا ،وتطويرىا
من وقت آلخر ،تعد من األمور األساسية تحسين المناىج الدراسية واالخذ بيا نحو

االفضل (ال ارزقي .)2016 ،و من خالل استطالع ال راء مجموعة من تدريسي الفيزياء
لمصف الرابع العممي ،وجد أن العديد منيم ا يرى أن محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع

العممي ال يضم العديد من مفاىيم قضايا التنمية المستدامة ،مما دفع الباحث إلى تحميل

كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي في ضوء مفاىيم التنمية المستدامة ،مما قد يسيم في
تحسين ىذا الكتاب من خالل تحديد مواطن القوة لتعزيزىا ومواطن الضعف إلزالتيا ،في

ضوء ذلك يمكننا تحديد مشكمة ىذه الدراسة في السؤال اآلتي:

 -ما مدى تضمين كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي لمفاىيم التنمية المستدامة؟

أىمية البحث:

إن العديد من األزمات التنموية والبيئية واالقتصادية والمناخية التي يواجييا اإلنسان

اليوم في نظميا المختمفة ،فإن ازدياد الفقر والحرمان والجوع واألمية والتشرد والجيل ييدد
بأن يكون لو أثر سمبي عمى مستقبل المجتمعات (إبراىيم. )2 ،2012 ،

وقد ساىم ذلك في إدراك استدامة الموارد البيئية المتاحة لخمق عالم جديد لديو معرفة

إنمائية جديدة تختمف عما كان موجودا من قبل ،حتى أصبحت التنمية المستدامة واحدة
من أحدث مفاىيم المعرفة ( .طويل)12 ،2013 ،

وتمثل التنمية المستدامة بوجو عام تحدياً رئيسياً لشعوب العالم ألنيا عممية مستمرة

ال تنقطع من جيل إلى جيل وتسعى إلى إحراز تقدم في جميع المجاالت ( طبابية وحسين،

.) 2 ،2013

والفكرة الرئيسية لمتنمية المستدامة ىي الحفظ واعادة التوازن .وىو ييدف إلى تحقيق

التوازن بين المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية اآلن وفي المستقبل ،فضال عن
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البحث عن استراتيجيات عقالنية تحاول تطبيع المجتمع مع النظم الطبيعية كنظام متكامل

يحافظ عمى توازنو(Tainter, 2006,p:99) .

وصار العالم اليوم عمى قناعة بأن التنمية المستدامة ىي السبيل الوحيد لضمان

الحصول عمى مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل ( الشمراني .) 2 ،2010 ،ولكي
يتحقق ىذا اليدف البد ألي دولة من توسيع قدراتيا عمى متابعة التنمية المستدامة .ألن

التنمية المستدامة عممية تحول في المجتمع في سموكو وتصرفاتو ،وىذا األمر ال يتم بقانون
وال تغيير في الدستور وال بقرار إداري ،ذلك أن التنمية ال تتم إال بوجود أناس يعرفون ماذا

يريدون ،بحيث تكون معارفيم العممية متقدمة ويعممون عمى نشر ىذه المعارف ( بارود،

.) 1 ،2005

والتعميم ىو المدخل الحقيقي لمتنمية المستدامة .ألن اإلنسان ىو المحرك لمتغيير،

ومخطط ومنفذ لمتنمية ،وبالنسبة لو وبالتالي التنمية ،وبالتالي ىي العالقة األفقية والرأسية

بين التنمية المستدامة والتعميم ( شيخو.) 3 ،2015 ،

التعميم من أجل التنمية المستدامة ىو عممية إعادة توجيو التعميم نحو التنمية

المستدامة من خالل تحسين التعميم األساسي واعادة ىيكمة برامج التعميم القائمة إلبراز
وتسميط الضوء عمى التنمية المستدامة والقضايا وتطوير فيم وتوعية األفراد والمجتمعات

والمنظمات بشأن التنمية المستدامة وأىدافيا التدريب األفراد إلدارة عمميات التنمية اإلدارة

المستدامة ).(Mckeown, 2002, p:13

فالتعميم ىو أساس كل تطور واصالح ،والطريقة التي تؤدي إلى صقل النفوس وتعميم

عقول ومالئمة األمم  ،لذلك تحولت بمدان العالم إلى التعميم لتحقيق األىداف
المنشودة(الطحان)11 ، 2006 ،

ويرى الباحث أن التعميم ىو الوسيمة التي يعتمد بيا المجتمع عمى التطورات المحمية

والعالمية ،كأداة لنقل المعرفة من جيل إلى آخر ،يمكن من خاللو تحقيق تغييرات متنوعة
ومرغوبة ،وبالتالي يتقدم المجتمع نحو االفضل (حمودي.)2016 ،
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وتمعب الكتب المدرسية دو اًر ىاماً في تحقيق ىذه األىداف ،ألنيا تمثل أىم عناصر

المنيج الدراسي وعنصر أساسي من عناصر المناىج الدراسية .وىي األداة التعميمية
األكثر استخداما عمى نطاق واسع في المدارس ،وىي وسيمة أساسية لمتعميم والتعمم (

حمس.)1 ، 2007 ،

وبما أن الكتاب المدرسي لو ىذا الوضع الخاص في العممية التعميمية ،كان من

الضروري توفير كتب تعميمية جيدة لمطمبة والمدرسين لمساعدتيم عمى أداء أدوارىم وزيادة

االستخدام الواعي لمكتاب المدرسي من قبل الطمبة والمدرسين ( بني صعب.)1 ، 2008 ،

لذا تتجمى أىمية الدراسة في اآلتي:

 .1توفير أداة موضوعية لتحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ،والتي قد
تفيد الباحثين اآلخرين في تحميل الكتب األخرى لممرحمة المتوسطة واإلعدادية في

ضوء المفاىيم التربوية لمتنمية المستدامة.

 .2تحميل كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي باعتباره واحداً من الكتب التي كتبت
مؤخ اًر ولم تخضع لتحميل مسبق.

 .3عممية التحميل التي تسعى نتائجيا إلى إدخال تحسينات وتعديالت عمى أسس
عممية.

 .4يبين لنا مدى احتواء كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي لممفاىيم العممية لمتنمية
المستدامة.

ىدف الدراسة:

تحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي وفقاً لمفاىيم التنمية المستدامة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة عمى:

 -كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ( الطبعة 1438 - 8ىـ 2017 /م ) لمعام الدراسي

( .) 2018 - 2017

 -مفاىيم التنمية المستدامة.
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تحديد المصطمحات:

 تحميل المحتوى ،وعرفو ٌّكل من:
 -المقاني وعمي(:)2003

" بأنو احد أساليب التقويم لممناىج والكتب لغرض تطويرىا وتحسينيا ،ويعتمد وحدة التحميل

لمتوصل الى مدى شيوع ظاىرة أو فكرة او مفيوم ،من اجل تحديد مستوى واتجاه التطوير
فيما بعد" (المقاني وعمي.)86، 2003 ،
 -سمارة وعبد السالم (:)2008

"بأن و أسموب من أساليب البحث العممي الذي يستيدف الوصف الموضوعي والمنظم
والكمي لممضمون الظاىر لمادة االتصال أو نقص المعمومات في محتوى مواد االتصال

المطبوعة " (سمارة وعبد السالم.)53 ، 2008 ،

التعريف اإلجرائي:
يعرفو الباحث:

" بأنيا عممية تحميمية لمحتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي لمتعرف عمى ما
يتضمنو من مفاىيم التنمية المستدامة بأبعادىا الثالثة :االجتماعية ،واالقتصادية ،والبيئية".

 الكتاب المدرسي ،عرفو ٌّكل من:
 -دبور وابراىيم (:)2001

" بأنو الكتاب الذي تقره و ازرة التربية لتدريسو في أحد الصفوف طبقاً لمفردات المناىج وفقاً

لممعايير والمواصفات التي تحددىا الو ازرة" (دبور وابراىيم .) 36، 2001 ،
– نزال(:)2003

"بأنو مادة التفاعل العممية أثناء تنفيذ الدروس ما بين المدرس والطمبة التي تنبثق من

المنياج المدرسي" ( نزال.) 21 ،2003،
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يعرفو الباحث اجرائياً:

" بأنو كتاب مادة الفيزياء المقرر تدريسـو لطمبة الصف الرابع العممي لمعام الدراسي

( )2018 – 2017والذي أصدرتو المديرية العامة لممناىج والتابعة لو ازرة التربية ،الطبعة
1438 - 8ىـ 2017 /م.

 -مفاىيم التنمية المستدامة:

عرفيا كل من:

– قاسم ( :) 2010
" بأنيا التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة

عمى تمبية احتياجاتيا" ( قاسم.)20 ، 2010 ،
-الشافعي ( :) 2012

" بأنيا التنمية التي تُبنى عمى مبدأ االستغالل األمثل لمموارد المتاحة بيدف رفع
مستوى المعيشة ليشمل أجيال المستقبل إلى جانب الجيل الحاضر" ( الشافعي، 2012 ،
.) 13

يعرفيا الباحث إجرائياً:

" بأنيا مفاىيم تُعبر عن اىتماميا لإلنسان والبشرية في الحاضر والمستقبل ،وتتناول
جميع القضايا وبكافة أبعادىا وخاصة منيا المفاىيم االجتماعية واالقتصادية والبيئية،

وجميع تفرعاتيا و ذلك من أجل توفير سبل العيش الكريم لذلك االنسان .وسيتم التعرف

عمى مقدار إيفاء كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي من خالل ىذه الدراسة.

الصف الرابع العممي:

عرفو العيساوي و آخرون (:) 2012
" ىو اول صف من صفوف المرحمة اإلعدادية الثالثة ( الرابع ،والخامس  ،والسادس )،

التي تأتي بعد مرحمة الدراسة المتوسطة ،والغرض منيا إعداد الطمبة لممرحمة الجامعية "

(و ازرة ) 17 ، 2010 ،نقال عن (العيساوي وآخرون.)2012 ،
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الخمفية النظرية

تحميل المحتوى:
يتكون تحميل المحتوى من مصطمحين أحدىما ىو التحميل  ،Analysisواآلخر ىو

المحتوى  .Connectويعرف التحميل بأنو تجزئة أو تفصيل الكل إلى أجزاء أو مفردات
وربطيا بعناصرىا الرئيسة ،أما المحتوى فيعني مادة االتصال التي يتناوليا الباحث لغرض

التحميل (الجادري ويعقوب.)5 ،2009 ،

وفي ىذا النوع من التحميل ،يستند التحميل إلى المعمومات الواردة في الوثيقة أو

الوثائق التي تم تحميميا ،مثل الكتب والمجالت والصحف والقوانين والبرامج التمفزيونية وما

إلى ذلك ،وفي كثير من األحيان ،ييدف تحميل المحتوى إلى تقييم الوثيقة ،أو برنامج
تمفزيوني ،وفقاً لشروط أو معايير أو معايير متفق عمييا ( التل وآخرون.)205 ،2007 ،

أن تحميل المحتوى لو أىمية كبيرة ،خاصة وأننا نعيش في عصر المعرفة المتراكمة،

وىو عصر يشيد ثورة ىائمة في المعموماتية ،األمر الذي يتطمب الحكم عمى المحتوى
واالعتراف بالمدى الذي يحترم فيو المبادئ والمعايير والمكونات التي تم تطويرىا ووصفيا

كمياً (محمد وريم.)15 ، 2012 ،
خصائص تحميل المحتوى :

تحميل المحتوى ىو وسيمة لمبحث العممي ولو عدد من الخصائص ىي:

 .1تعتمد الكمية عمى التقدير الكمي وتوفر أساسا لمحكم عمى مدى الظاىرة أو الميزة
وانتشارىا.

 .2بحثي ،حيث يساعد عمى حل بعض المشاكل.
 .3يتناول محتوى و مضمون المادة ،بما فييا من حقائق ومفاىيم وأفكار وقيم ،لنقميا
إلى المتمقي.

 .4العممية ،ألنيا تيدف إلى دراسة ظواىر المحتوى والميتمة بتطوير قوانين التفسير،
واإلفصاح عن العالقات بينيما(عطية.)145 ،2010،
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خطوات أو قواعد التحميل:

 .1قراءة النص ( الموضوع -القصة -المثال )...ككل قراءة جيدة وبصورة عامة بحيث
تتضح صورتو في ذىن المحمل ،وىذا يساعد عمى التعرف عمى الفكرة األساسية التي

يتضمنيا الموضوع.

 .2قراءة الصفحة وتحديد (الفكرة) التي تتضمن قيماً من أجل تسجيل تكرارىا.
 .3تحديد نوع (الفكرة) إن كانت صريحة أم ضمنية.
 .4تصنيف (الفكر) في ضوء التصنيف المستخدم.

 .5تفريغ نتائج التحميل في استمارة التحميل ،إذ يتم إعطاء تك ار اًر واحداً عند ظيور أية
قيمة من قيم التصنيف ( التميمي.) 250 ، 2009 ،

وحدات تحميل المحتوى:
.1

الكممة :وىي أصغر وحدة من وحدات التحميل ،وقد تكون رم اًز أو مصطمحاً أو

.2

الفكرة :تعد من أىم وحدات التحميل وىي عبارة عن جممة بسيطة أو مركبة تدور

.3

الشخصية :وتستخدم الشخصيات لوحدة التحميل عند دراسة القصص والروايات

.4

المفردة :ويقصد بيا وسيمة االتصال نفسيا ،وتختمف باختالف الدراسة الخاصة

.5

وحدة المساحة أو الزمن :وىي مقاييس مادية يمجأ إلييا الباحث في تقدير المساحة

.6

اسماً لشخص أو مكان أو حدث معين.

حول قضية محددة أو موضوع معين وتكون(صريحة ،وضمنية).
والكتب التاريخية وكتب السيرة الذاتية.

لمتحميل ،فقد تكون مجمة أو مقالة أو قصة أو خطبة أو غيرىا.

التي يشغميا موضوع التحميل كأن يحسب عدد الصفحات أو عدد األعمدة أو

السطور التي يشغميا الموضوع.

وحدة التعداد :ويستعمل التكرار وحدة لمتعداد في حالة ظيور الفكرة التي تعبر عن

اليدف ،وتعطى لكل فكرة في المحتوى وزن متساوي ،وىذه الطريقة األكثر استعماالً

في مجال التحميل

(الساموك وىدى.)94 ،2009،
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أىداف التحميل:

ومن المعروف أن أىداف تحميل المحتوى تختمف تبعاً لطبيعة المجال الذي يمكن

فيو تحديد أىداف تحميل المحتوى في مجال التعميم وخاصة الكتب المدرسية:
 .1إعداد الخطط التعميمية ،الفصمية واليومية.

 .2تحديد خصائص ومحتوى الكتب المدرسية.
 .3معرفة اتجاىات ومصالح الكتب المدرسية.

 .4تحديد نقاط القوة والضعف في محتوى الكتب المدرسية من أجل تعزيز نقاط القوة
ومعالجة نقاط الضعف (التقويم المدرسي).

 .5يكشف عن مدى استجابة محتوى الكتاب المدرسي ألىداف المنياج وأىميتو لو.

 .6يكشف عن مستوى استجابة محتوى الكتب المدرسية لمعايير اختيار المحتوى
والتنظيم.

 .7مساعدة مؤلفي الكتب والناشرين عمى إعداد الكتب المدرسية من خالل تزويدىم بما
يجب تضمينو في المحتوى وما يجب تجنبو عند التحميل ألغراض التخطيط وتصميم

الكتب المدرسية.

 .8معرفة المحتوى ومكوناتو من األفكار والمفاىيم والمبادئ والقوانين والمواقف
والميارات

( الياشمي و محسن.) 175 ، 2011 ،

الكتاب المدرسي:

بوية ثقافية
يعتبر الكتاب المدرسي أحد الركائز األساسية لمعممية التعميمية ،ووسيمة تر ّ
محددة من
منظمة تكونت حصيمة خبرات عممية و
وفنية متراكمة تستيدف شريحة ّ
اجتماعية ّ
ّ
ّ

المجتمع بحيث تتوافق مع استعداداتيم و قدراتيم ،واليدف من ذلك رفع مستوى الكفاءة

والخبرة ،وتتسمسل المفاىيم والمعمومات فيو من السيل إلى الصعب ،لتحقيق أىداف الدراسة

المنيجية.
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المقرر
المدرسي كمرجع جوىري لممعمومات في
و كان ينحصر مفيوم الكتاب
ّ
ّ
أما اليوم فقد اتّسع مفيوم
الدراسي؛ بحيث يحفظ الطالب ىذه المعمومات ويختبره
ّ
المدرسّ ،
المدرسي ليشمل تفاعالً بين الطمّبة الكتساب المفاىيم والخبرات والميارات من خالل
الكتاب
ّ
النشاطات الصفّية ،ويكون دور المعمّم االرشاد والتوجيو ( العزاوي.) 283 ،2009،

أىمية الكتاب المدرسي:
.1
.2
.3
.4

تزويد الطمبة بالمعرفة والحقائق المشتركة لتحقيق اليدف المنشود في سموكيم.

يوفر الكتاب الدراسي لمطمبة فرص التدريب في ميارات القراءة بحيث يساعد

الكتاب الطمبة في المواد األخرى.

يحدد الكتاب إطا اًر عاماً لمدورة وفقاً ألىداف محددة مسبقاً.

يتناول الكتاب المدرسي المواد العممية بطرق وأمثمة لمبيئة القريبة من وعي الطمبة

وبعيدا عن الغموض ،ليسيل الفيم والتفاىم.

.5

يسيم الكتاب المدرسي في نقل ثقافة المجتمع إلى الطمبة.

.7

يحتوي الكتاب عمى مجموعة متنوعة من األدوات التعميمية لمختمف الصور

.6

الكتاب المدرسي ىو المرجع العممي األول لممدرس والطالب.
والخرائط والرسوم التوضيحية ،والتي بدورىا تثري العممية التعميمية ( العيساوي
وآخرون.) 103 ،2012 ،

التنمية المستدامة:

بدأ ىذا المفيوم في الظيور في أدبيات التنمية الدولية في منتصف 1980م .تحت

تأثير المخاوف الجديدة عمى الحفاظ عمى البيئة ونتيجة لمشواغل التي أثارتيا الدراسات
والتقارير من نادي روما الشيير في  1970م  .عمى ضرورة الحفاظ الموارد الطبيعية
والبيئة من نضوب ،والتوازنات األساسية لمنظم اإليكولوجية ( السنبل ) 7 ، 2001 ،و

(حسن.)2007 ،

أول تعريف لمتنمية المستدامة جاء في تقرير المجنة العالمية لمتنمية المستدامة التي

كان يترأسيا

( برونتالند عام  ،)1987ومن ذلك الحين تعددت وجيات النظر في
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تعريف التنمية المستدامة نظ اًر لكون المصطمح جديداً ،إال أن ىذه التعريفات في العموم
تتفق عمى مفاىيم أساسية مشتركة ال تكاد تخرج عنيا ( ياحي.)73،2012 ،

وبرغم حداثة ىذا المصطمح ،إال أنو استعمل لمداللة عمى أنماط مختمفة من األنشطة

البشرية ،مثل :التنمية االجتماعية ،والتنمية االقتصادية ،والتنمية البيئية (الجريوي،
.)24،2012

وتنبع أىمية التنمية المستدامة من المبدأ القائل بأن الناس ىم محور اىتماميم،

ويستجيبون الحتياجات الجيل الحالي دون التضحية واإلحساس باحتياجات األجيال المقبمة
أو عمى حساب قدرتيم عمى توفير سبل عيش كريمة .وتنعكس أىمية التنمية المستدامة
أيضا في األىداف والفوائد ذات المنظور البعيد في مداىا ،والتي تعكس الحاضر

والمستقبل ،وبآلية متوازنة ومتناسقة كما ونوعا ( شيخو.) 27 ،2015 ،

خصائص التنمية المستدامة:

لمتنمية المستدامة العديد من الخصائص التي نحددىا عمى النحو التالي:

 .1المدى الطويل ،حيث أن البعد الزمني ىو األساس ،فضال عن البعد الكمي والنوعي.
 .2تأخذ في االعتبار حق األجيال المقبمة في الموارد الطبيعية.
 .3تمبي أساسا االحتياجات األساسية لمفرد.

 .4الجانب اإلنساني وتطوير أول أىدافو ،وال سيما االىتمام بالفقراء.

 .5تساعد في الحفاظ عمى المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية مع كل محتوياتو.
 .6تراعى الحفاظ عمى تنوع وخصوصية المجتمعات ثقافياً ودينياً.

 .7تقوم عمى التنسيق والتكامل الدوليين في استخدام الموارد وتنظيم العالقة بين البمدان
الغنية والبمدان الفقيرة ( المجمس األعمى لمتعميم.)61 ، 2008 ،

السمات المميزة لمتنمية المستدامة:

وىناك عدة سمات مميزة لمتنمية المستدامة:

 .1تختمف التنمية المستدامة عن التنمية بوجو عام ،ألنيا أكثر تطفالً وأكثر تعقيداً ،وال
سيما فيما يتعمق بما ىو طبيعي وما ىو اجتماعي في التنمية.
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 .2تيدف التنمية المستدامة أساسا إلى تمبية احتياجات أشد قطاعات المجتمع فقرا،
وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم.

 .3لمتنمية المستدامة بعد نوعي فيما يتعمق بتنمية الجوانب الروحية والثقافية والحفاظ
عمى الخصائص الثقافية لممجتمعات.

 .4األبعاد الكمية والنوعية لمتداخل في التنمية المستدامة  ،وبالتالي ال يمكن فصميا.

 .5إن لمتنمية المستدامة بعداً دولياً لضرورة قيام جميع البمدان الغنية بالتدخل في تنمية
البمدان الفقيرة

(عباس.)76 ، 2009 ،

مفاىيم التنمية المستدامة:

وال تركز التنمية المستدامة عمى الجانب البيئي فحسب ،بل تركز أيضا عمى الجوانب
االقتصادية واالجتماعية .وىو يتضمن بالتالي ثالثة مفاىيم مترابطة ومتشابكة .وال يمكننا
تحقيق استدامة اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية عمى حدة ،ولكن يجب مراعاة ثالثة جوانب

في وقت واحد لتحسين نوعية البيئة ،و تحقيق الرخاء االقتصادي والعدالة االجتماعية
).(Elkington,1999,p.75

المفيوم االجتماعي:

التنمية المستدامة تعني اجتماعياً تأمين الحاجات األساسية لمسكان الذين يعيشون في

فقر مدقع وىي (التعميم– والرعاية الصحية -والمياه النظيفة) وكذلك تحسين الرفاىية
االجتماعية وحماية التنوع الثقافي ،واالستثمار في الموارد البشرية ،من تدريب المربين

والعاممين في الرعاية الصحية والفنيين والعمماء وغيرىم ،الذين تدعو إلييم الحاجة الستمرار
التنمية (المممكة العربية السعودية.)45 ،2005 ،

المفيوم االقتصادي:

والنظام االقتصادي المستدام ىو السماح بإنتاج السمع والخدمات إلرضاء البشرية

وتحقيق الرخاء عمى أساس مستمر دون اإلضرار بالبيئة الطبيعية والسعي إلى إيجاد
أساليب فعالة لتمبية االحتياجات االقتصادية دون اإلضرار بالبيئة لمحد من تموث اليواء
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والماء والتربة ،و معالجة المياه السطحية والمياه الجوفية والتربة ،واألمراض واألوبئة لتجنب

آثارىا المموثة (عبد الجميل.)219 ، 2014 ،

المفيوم البيئي:

ىو العمود الفقري لمتنمية المستدامة .وتستند جميع تحركاتنا في المقام األول إلى

كمية ونوع الموارد الطبيعية .والنضوب البيئي ىو أحد العوامل التي تتعارض مع التنمية
المستدامة .لذلك ،نحن بحاجة إلى المعرفة العممية إلدارة الموارد الطبيعية لسنوات عديدة
قادمة .من أجل الحصول عمى أساليب منتظمة ومترابطة مع إدارة النظام البيئي لمنع

المزيد من الضغوط ( ديب وسميمان.) 4،2009 ،

عالقة التربية والتعميم بالتنمية المستدامة:

وىناك عالقة وثيقة بين التعميم بمختمف أشكالو ومستوياتو ،من جية ،والتنمية من

جية أخرى .والتعميم ىو أحد العوامل األكثر تأثي اًر التي تسيم في تنمية المجتمع و تعتبر

عنص ار أساسيا في دليل التنمية .ان أجياال من قادة المستقبل والمفكرين والعمماء والباحثين

الذين سيتولون التغيير بعد فيم ركائز العمم والتقدم نحو مش ــروع التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة

الشـ ـ ـ ــاممة ،والتي تعد واحدة من لغات ىذا العصر( دويكات .)4 -2 ،2000

والتعميم حق أساسي من حقوق اإلنسان في حد ذاتو .وىو يعزز إعمال الحقوق

االجتماعية والثقافية واالقتصادية والمدنية األخرى التي تدعم التنمية المستدامة وتسيم في
أبعادىا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ولذلك  ،فإن التعميم من أجل التنمية المستدامة

سيساعد عمى ترجمة رؤيتنا إلى واقع ممموس (خديجة و عمو.)2013 ،

وتيدف التربية من أجل التنمية المستدامة إلى:

 .1تدعيم الوعي بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية المرتبطة بالتنمية
المستدامة لدى الطمبة.

 .2تزويد الطمبة بفرصة تنمية المعمومات والقيم واالتجاىات والميارات المطموبة لحماية
وتنمية البيئة والوصول الى صيغ مستدامة من التنمية المستدامة.
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 .3تشجيع ظيور األنماط المسؤولة من السموك نحو البيئة المحمية والعالمية لدى األفراد
والمجتمعات ومنظمات األعمال.

 .4تدعيم روح التضامن بين األجيال واالعتراف بمبادئ االستدامة كمفتاح لتحسين
جودة األفراد في المجتمعات المختمفة ).(Coll, 2003, p:171

دراسات سابقة:

حرص الباحث أن تكون الدراسات السابقة ليا صمة وثيقة بدراستو ،و التي كان

اليدف منيا تحميل محتوى الكتب الدراسية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة:

 – 1دراسة ( إبراىيم )2012 ،أجريت ىذه الدراسة في السودان ،وىدفت الى تحميل كتب
العموم بالمرحمة الثانوية في ضوء مفاىيم التنمية المستدامة.

واتبع المنيج الوصفي من خالل تحميل المحتوى ،وكانت عينة الد ارس ـ ــة كتب العموم
لمصفوف ( األول ،الثاني ،والثالث الثانوي ) بالمرحمة الثانوية في السودان .وكانت أداة

الدراسة إعداد قوائم لمفاىيم التنمية المستدامة ،واستخدم الباحث النسبة المئوية ،وكانت

النتائج أن كتاب الصف األول يحتوي (  ) 171مفيوماً بنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة (  ،) % 2663بينما
كتاب الصف الثاني تضمن (  ) 297مفيوماً وبنس ـ ـ ـ ــبة (  ) %5569أما كتاب الصف

الثالث فقد تضمن (  ) 447مفيوماً بنسبة (  ) % 6365من جممة المفاىيم الواردة في

الكتاب.

 – 2دراسة ( المندالوي )2015 ،أجريت ىذه الدراسة في العراق ،وىدفت الى تقويم كتب
المغة العربية لمصف السادس االبتدائي في ضوء أبعاد التنمية التربوية المستدامة .و اتبع
الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت عينة الدراسة كتب المغة العربية لمصف السادس

االبتدائي ( القراءة  -القواعد ) .وتم إعداد استبانة لممؤشرات الفرعية لإلبعاد الرئيسية
لمتنمية المستدامة  ،واستخدم معادلة ( (Scottكوسيمة إحصائية ،وكانت نتائج الدراسة
بالنسبة لكتاب القراءة العربية مثل البعد االجتماعي المرتبة األولى بتكرار (  ) 72ونسبة (

 ،) % 83633في حين البعد االقتصادي أخذ المرتبة الثانية بتكرار ( )20ونس ـ ـ ــبة مئوية
( ،)%61611وجاء البعد البيئي في المرتبة الثالثة بتكرار ( )7ونسبة مئوية (،) %21642
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أما كتاب قواعد المغة العربية مثل البعد االجتماعي المرتبة األولى بتكرار (  ) 22ونسبة (

 ،) % 54616في حين أخذ البعد االقتصادي المرتبة الثانية بتكرار (  )12ونسبة مئوية
( ،)% 50بينما جاء البعد البيئي في المرتبة الثالثة بتكرار ( )6ونسبة مئوية (.)%14628

 -3دراسة ( المسعودي )2015 ،اجريت الدراسة في العراق ،وكان اليدف منيا معرفة
قضايا ) (S.T.S.E.والتي تضم قضايا رئيسة والتي اوليا التنمية المستدامة ،في محتوى
كتب عمم األحياء لممرحمة الثانوية ومدى امتالك مدرسي األحياء ليا وعالقتيا بالثقافة

العممية لطمبتيم .وىي دراسة تحميمية اعتمدت الفكرة لمتحميل وتم حساب الثبات باالتفاق مع
محممين خارجيين ،و مع الباحث نفسو .و توصل الباحث بشكل عام ،الى ان كتب االحياء

لممرحمة الثانوية لمعام الدراسي 2015 -2014لم تكن بالمستوى الجيد فيما تتضمنو من
القضايا اعاله.
 -4دراسة (ال ارزقي )2016 ،اجريت الدراسة في بغداد ،وكان اليدف منيا تحميل محتوى
كتب العموم في المرحمة االبتدائية وفقا ألبعاد التنمية المستدامة .وقد استفاد الباحث من

اداة ىذه الدراسة و عمل عمى تطويرىا.

جوانب اإلفادة من دراسات سابقة:

 .1تحديد مشكمة موضوع الدراسة.
 .2وضع الحدود المناسبة.

 .3التعرف عمى المنيج المالئم لمدراسة.
 .4االستفادة من أدوات الدراسة وكيفية إعدادىا.

منيجية الدراسة واجراءاتيا

يتناول ىذا الفصل الذي أعده الباحث وصفاً عاماً لمنيج الدراسة ،ومجتمع الدراسة

وعينتيا ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وعممية إعدادىا ،والتأكد من صدقيا ،وثباتيا،

والوسائل اإلحصائية المناسبة.
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منيج الدراسة:

اتبع الباحث المنيج التحميمي الوصفي ،لتحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع

العممي وفقاً لمفاىيم التنمية المستدامة ،ألنو يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع
ووصفيا وصفاً دقيقاً أو التعبير عنيا كماً وكيفاً (العساف.)236 ،2006،

واعتمد الباحث طريقة تحميل المحتوى لتحقيق ىدف الدراسة .ألنو يتصف بصفات

البحث العممي المنيجي ،من موضوعية وحياد وانتظام وقابمية لتعميم النتائج التي يصل

إلييا ،كما أنو األسموب المالئم ليذه الدراسة (عطية.)198 ،2008 ،
مجتمع الدراسة وعينتيا:

أ – مجتمع الدراسة :يعرف المجتمع بانو جميع العناصر المكونة لموضوع مشكمة
الدراسة ،وان مجتمع ىذه الدراسة ىو كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ( طبعة / 7
 ،) 2017المقرر في العراق ،لمعام الدراسي (  .) 2018 – 2017وفي البحوث التربوية،

يعتبر تحديد مجتمع الدراسة من الخطوات المنيجية ،حيث تتوقف عمييا إجراءات الدراسة

وتصميميا باإلضافة الى كفاءة النتائج.

ب – عينة الدراسة :اتخذ الباحث مجتمع بحثو محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي
عينة لبحثو ،بعد استثناء األسئمة الموجودة في نياية كل فصل ومقدمة الكتاب وقائمة

المحتويات من التحميل ،كما موضح في جدول ( ،)1وتبين أن عدد صفحات الكتاب الكمية

( )208صفحة ،أما عدد الصفحات الخاضعة لمتحميل فيي ( )179صفحة أي ما يمثل
نسبة ( )%86من المحتوى الكمي لصفحات الكتاب.

جدول ( )1كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي

مادة الكتاب

الصف

الطبعة

الفيزياء

الرابع العممي

الثامنة

تاريخ

الطباعة
1438ىـ
2017م
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أداة الدراسة:

لكي تكون ليذه الدراسة أداة يتم بموجبيا تحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي

ولغرض الوصول إلى ىدف الدراسة ،تطمب ذلك قائمة بمفاىيم التنمية المستدامة الواجب
توافرىا في محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ليتم في ضوئيا عممية تحميل

الكتاب ،واتبع الباحث اآلتي:

 -1االطالع عمى مجموعة من األدبيات السابقة التي تناولت موضوع التنمية المستدامة.
 -2مراجعة الدراسات التي تناولت أبعاد التنمية المستدامة.

لذا تم تطوير أداة ال ارزقي ( )2016والتي تضمنت قائمة بأبعاد التنمية المستدامة،

كما تضمنت ( )55قضية فرعية موزعة بين ثالثة مفاىيم ،وىي المفيوم االجتماعي ()26
قضية فرعية موزعة بين ( )6قضايا رئيسة ،والمفيوم االقتصادي ( )12قضية فرعية

موزعة بين قضيتين رئيستين ،والمفيوم البيئي ( )17قضية فرعية موزعة بين ( )5قضايا

رئيسة.

صدق األداة:
ىو "مقدرة األداة عمى قياس ما وضعت من أجمو والسمة المراد قياسيا"(عبد الرحمن
وعدنان.)96 ، 2007 ،

واعتمد الباحث عمى الصدق الظاىري منيا .وأشار ( )Ebleكما ورد في

(الركابي .)69 ،2015،أن أفضل طريقة لمتأكد من الصدق الظاىري ىو أن يبين

مجموعة من المحكمين والخبراء ،مدى تمثيل الفقرات لمصفة المطموب قياسيا

).)Eble,1972, p:667

وتم عرض الصورة األولية لألداة عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص

في طرائق التدريس وبناء المناىج ،وبما أن عدد المحكمين قد بمغ ( )10محكماً ،لذا يعتبر

المعيار صالحاً عندما يحظى بموافقة ( )8محكماً ،وىذا ما يعادل نسبة اتفاق (.)%80
وبذلك كانت األداة صادقة وصالحة لالستخدام حيث تضمنت ( )51قضية فرعية موزعة

بين ثالثة مفاىيم ،ىي المفيوم االجتماعي ( )22قضية فرعية موزعة بين ( )6قضايا
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رئيسة ،والمفيوم االقتصادي ( )12قضية فرعية موزعة بين قضيتين رئيستين ،والمفيوم

البيئي ( )17قضية فرعية موزعة بين ( )5قضايا رئيسة ،ممحق (.)2
تحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي:

اعتمد الباحث في تحميل المحتوى عمى الخطوات اآلتية:
.1
.2

اليدف من التحميل :ىو تحديد مدى تضمين محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع
العممي لمفاىيم التنمية المستدامة عمى وفق األداة المعدة مسبقاً.

وحدة التحميل :اعتمد الباحث عمى الفكرة الصريحة كوحدة لمتحميل ،ألن كتاب

الفيزياء لمصف الرابع العممي تأتي أغمب عباراتيا ٍ
بنحو صريح وواضح ال يحتاج
الى الكثير من التفسير والتأويل مقارنة بكتب االختصاصات األخرى ،واعتمد

.3

الباحث التكرار كوحدة لمتعداد.

خطوات تحميل المحتوى:

اتبع الباحث الخطوات التالية في عممية التحميل ،ويمكن إيجازىا:
.1
.2
.3

قراءة الموضوع ككل قراءة جيدة ،لتتضح الصورة في ذىن المحمل.

قراءة الموضوع نفسو مرة ثانية بصورة متأنية لتحديد الفكرة التي تتضمن قضايا

التنمية المستدامة.

مقارنة الفكرة بفقرات األداة (مفاىيم التنمية المستدامة) لتحديد انتماء الفكرة لمقضايا

الرئيسة والقضايا الفرعية وفقاً لمتطابق بين مضمون الفكرة مع مضمون القضية في

.4
.5

األداة.

بعدىا يتم تحديد نوع الفكرة في العبارات في ضوء األداة وتحديد نوع القضية

وتحديد رقميا التي تحدد نوع العبارة.

نتائج التحميل يتم تفريغيا في جداول التحميل ،بإعطاء تكرار واحد لكل عبارة ،ثم

تحويميا إلى نسب مئوية ليتم تفسيرىا الحقاً.
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صدق التحميل:

ىو صالحية أسموب القياس الذي يتبعو الباحث لقياس ظواىر المحتوى التي يراد

قياسيا وتوفيره المعمومات المطموبة في ضوء أىداف التحميل (الياشمي ومحسن،2009 ،
.)191

ولمتأكد من صدق التحميل قام الباحث بعرض أنموذج من المادة المحممة ،عمى عدد

من المحكمين في طرائق التدريس ،وأجمعوا عمى صالحية عممية التحميل مما عده الباحث

صدقاً لعممية التحميل.
ثبات التحميل :

يقصد بالثبات أن تكون النتائج نفسيا إذا ما أعيد التحميل مرة أخرى حتى وان اختمف
المحمل والزمن (محمد وريم .)2012 ،وقد استخدم الباحث نوعين من ثبات التحميل عن

طريق:
.1

االتفاق عبر الزمن :يقصد باالتفاق عبر الزمن ىو االتفاق بين النتائج التي

.2

االتفاق بين محممين :استعان الباحث بمحممين خارجيين من ذوي الخبرة في عممية

حصل عمييا الباحث عند إعادة التحميل بعد ثالثين يوماً من تحميميا األول.
التحميل .

لحساب النوعين من ثبات التحميل تم اختيار عينة من المادة المحممة تمثل ()%20
من المحتوى الكمي البالغ ( )179أي ( )36صفحة ،لذا تم اختيار الفصول الثالثة االولى
من كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي.

حيث ينصح االحصائيون أن يكون الحد األدنى لمعينة في الدراسات الوصفية

( )%20إذا كان المجتمع صغي اًر ( بضع مئات ) ،وتتناقص ىذه النسبة إلى أن تكون
( )%5في المجتمعات الكبيرة جداً (عشرات اآلالف) (العزاوي.)2009 ،

وبتطبيق معادلة (  (Holstiتم التوصل إلى معامالت الثبات ،والجدول التالي يبين

قيمة معامالت الثبات.وجدول ( )2يوضح ذلك.
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جدول ( )2معامالت ثبات التحميل
االتفاق عبر الزمن

بين الباحث ونفسيا بعد مرور  30يوماً

االتفاق بين المحممين

بين الباحث والمحمل الثاني

0687

بين المحمل األول والمحمل الثاني

0683

بين الباحث والمحمل األول

0686
0679

إن معامالت الثبات التي حصل عمييا الباحث ىي ضمن المستوى ،وبذلك يعد
معامل الثبات جيداً ،إذ تشير بعض األدبيات إلى أن الثبات الذي نسبتو أكثر من %70

يعد جيداً).(Stmbly&Kenneth,1972,p:105

الوسائل اإلحصائية :

استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 -التك اررات  ،والنسبة المئوية.

– معادلة  :Holstiالستخراج ثبات التحميل كما جاء في ).(Holsti,1969,p:140
عرض النتائج وتفسيرىا
يتضمن عرضاً لما توصل إليو الباحث من النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا وعمى النحو اآلتي:

– المفاىيم:

بينت النتائج الخاصة بتحميل محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي البالغة

( )179صفحة ،أن مفاىيم التنمية المستدامة قد توافرت في كتاب الفيزياء لمصف الرابع
العممي ،إذ مثل المفيوم االجتماعي المرتبة األولى بـ ( )443تك ار اًر بنسبة مئوية

( )%91634من المجموع الكمي لمتك اررات البالغة (  )485تك ار اًر ،في حين ظير أن
المفيوم البيئي أخذ المرتبة الثانية بـ ( )22تك ار اًر بنسبة مئوية ( )% 4654من المجموع

الكمي لمتك اررات البالغة ( )485تك ار اًر ،وجاء المفيوم االقتصادي في المرتبة الثالثة بـ ()20
تك اررات بنسبة مئوية ( )%4612من المجموع الكمي لمتك اررات البالغة ( )485تك ار اًر ،جدول

( )3يوضح ذلك.
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جدول ( )3النسب المئوية لمفاىيم التنمية المستدامة في كتاب الفيزياء لمصف الرابع
العممي

ت

المفاىيم

التكرار

النسبة المئوية %

1

المفيوم االجتماعي

443

%91,34

2

المفيوم البيئي

22

%4,54

3

المفيوم االقتصادي

20

%4,12

485

%100

المجموع

مما سبق يظير عدم توازن النسب المئوية لألبعاد في محتوى كتاب الفيزياء لمصف
الرابع العممي الذي تم تناولو بالتحميل ،إذ تركز االىتمام عمى المفيوم االجتماعي ،ويميو

المفيوم البيئي و المفيوم االقتصادي حيث كانت نسبتيما قميمة مقارنة مع المفيوم

االجتماعي.
المؤشرات:

 – 1المفيوم االجتماعي:
بينت النتائج أن المفيوم االجتماعي في كتاب الصف الرابع عممي حصل عمى

( )443تك ار اًر توزعت بين قضيتين رئيسيتين اثنتين ،وتركز االىتمام عمى قضية (التعميم)
بواقع ( )433تك ار اًر بنسبة مئوية ( )%9768تمييا قضية (السكن) بواقع ( )7تك اررات بنسبة

( )%166في حين ان قضايا (العدالة االجتماعية) ،و(الصحة) ،و(األمن) تكاد ان تيمل
حيث حصمت كل منيا عمى تكرار واحد فقط اي ما نسبتو ( ،)%062و أىمل الكتاب

قضية (السكان) وكان نصيبو صف اًر ،أي لم تحصل عمى أي تكرار ،جدول ( )4يوضح

ذلك.
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جدول ( )4التك اررات والنسب المئوية لقضايا المفيوم االجتماعي
ت

القضايا

التك اررات

النسبة المئوية

1

العدالة االجتماعية

1

%0,2

2

الصحة

1

%0,2

3

التعميم

433

%97,8

4

السكان

0

%0

5

السكن

7

%1,6

6

األمن

1

%0,2

443

%100

المجموع

ويرى الباحث أن ىناك عددا من القضايا الفرعية ميممة مثل قضية (السكان) ،او
تكاد ال تذكر وتكون قيمة تك ارراتيا قميمة ونسبة تضمنيا في الكتاب بسيط و محدود و

يتمثل ذلك في قضايا (العدالة االجتماعية ،والصحة ،واالمن) ،أي إنيا لم تحصل عمى أي

تكرار ،أن عدم تمثيل ىذه القضايا الفرعية يعد مؤش اًر غير ايجابي و سمبي عن الكتاب ،لذا
نأمل من لجنة إعداد الكتب المدرسية الى مراجعة الكتاب المدرسي و تضمينو بمفاىيم وفقا
لمتنمية المستدامة و تكون موافقة لمنسب المقترحة من قبل الخبراء ،ألنيا تعد من القضايا

الميمة والتي بوصفيا تيدف إلى البناء الكامل لشخصية الطمبة.
– المفيوم االقتصادي:
اظيرت النتائج أن المفيوم االقتصادي في محتوى كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي
حصل عمى ( )20تك ار اًر توزع بين قضيتين رئيستين ،حيث تركز االىتمام عمى قضية
(التنمية االقتصادية) بواقع ( )14تك ار ار بنسبة مئوية ( )% 70تمييا قضية (أنماط اإلنتاج
واالستيالك) بواقع ( )6تك اررات بنسبة مئوية ( ،)% 30جدول ( )5يوضح ذلك.
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جدول ( )5التك اررات والنسب المئوية لقضايا المفيوم االقتصادي
ت

القضايا

التك اررات

النسبة المئوية%

1

التنمية االقتصادية

14

% 70

2

أنماط اإلنتاج واالستيالك

6

% 30

20

%100

المجموع

ويرى الباحث أن السبب يعود الى طبيعة موضوعات كتاب الفيزياء لمصف الرابع

العممي ،الذي تم تناول موضوعات تتعمق ببعض القضايا الفرعية مثل (الزراعة و الصناعة
و دورىما في تحقيق التنمية االقتصادية ،واستخدام الطاقة المتجددة ،و موارد البيئة

الطبيعية) وقضايا اخرى ،أما بقية القضايا الفرعية لم تحصل عمى أي تكرار ،مثل (التنمية

االقتصادية والعمل بيا ،و ترشيد استيالك المياه العذبة) باإلضافة الى قضايا اخرى فرعية
لم يتضمنيا الكتاب ،ويرى الباحث ان عدم تمثيل ىذه القضايا في الكتاب يعد مؤش اًر سمبياً،
لذلك يتطمب االمر الوقوف عند ىذه القضايا ومحاولة تضمينيا في الكتاب لما ليا من

أىمية تساعد الطمبة وتمكنيم من اإلسيام بدور نافع وفعال في المجتمع لمحاضر

والمستقبل.

– المفيوم البيئي:
اظيرت النتائج أن المفيوم البيئي في كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي ،حصل
عمى ( )22تك ار اًر توزعت بين قضية (الغالف الجوي) بواقع ( )8تك اررات بنسبة مئوية

( ،)%36636وقضية (المياه العذبة) بواقع ( )6تك اررات بنسبة مئوية ( ،)%27627و
قضية (التربة) بواقع ( )4تك اررات بنسبة مئوية ( ،)%18618و قضية (التنوع االحيائي)

بواقع ( )3تك اررات بنسبة مئوية ( ،)%13664و قضية (البحار و المحيطات) لو تكرار
واحد فقط بنسبة مئوية ( ،)%4655أي إنيا اقل القضايا الفرعية تك اررا ،جدول ( )6يوضح

ذلك.
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جدول ( )6التك اررات والنسب المئوية لقضايا المفيوم البيئي
ت

القضايا

التك اررات

النسبة المئوية %

1

الغالف الجوي

8

%36636

2

التربة

4

%18618

3

التنوع اإلحيائي

3

%13664

4

البحار والمحيطات

1

%4655

5

المياه العذبة

6

%27627

22

%100

المجموع

ويرى الباحث أن قضية الغالف الجوي حظيت باىتمام اكبر نسبيا ثم يمييا قضية

المياه العذبة بينما نجد قضية البحار و المحيطات لم تنل اال اىتماما ضئيال من قبل
المؤلفين ،لذا يتطمب االمر اعادة النظر في محتويات الكتاب ليتناول قضايا ميممة او تكاد

ان تكون ميممة ،حيث تناول قضايا المفيوم البيئي بنسب بسيطة وليس بالمستوى الجيد،

يعتبر احد االسباب في حصول الكتاب عمى نسبة منخفضة في تضمينو لقضايا المفيوم

البيئي.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
االستنتاجات:
.1

تشير النتائج إلى إىمال كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي لعدد من القضايا

الرئيسة وما تتضمنو من قضايا فرعية لكل مفيوم من المفاىيم ،وىذا يعني وجود

ضعف في محتوى الكتاب وموضوعاتو.
.2

التأكيد عمى االستم اررية والتسمسل المنطقي لموضوعات كتاب الفيزياء الرابع

العممي.
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التوصيات:

في ضوء النتائج التي أسفر عنيا الدراسة ،يوصي الباحث باآلتي:

 .1التوازن في نسب المفاىيم لمتنمية المستدامة المتضمنة في كتاب الفيزياء لمصف
الرابع العممي.

 .2العمل عمى تضمين كتاب الفيزياء الرابع العممي ،بالقضايا الميممة لمتنمية
المستدامة.

 .3االخذ بعين االعتبار بالنتائج التي توصمت إلييا الدراسة عند محاولة تطوير الكتب
المدرسية.

 .4بناء برنامج لطمبة المرحمة اإلعدادية ،وفقاً لمفاىيم التنمية المستدامة.

المقترحات:

يقترح الباحث ما يأتي:

 .1ضرورة وجود دليل لممدرس يشمل مفاىيم التنمية المستدامة.

 .2بناء برامج تدريبية لمدرسي الفيزياء و بقية التخصصات العممية وفقا ألبعاد و مفاىيم
التنمية المستدامة.

 .3تحميل صور ورسومات كتاب الفيزياء لمصف الرابع العممي في ضوء مفاىيم التنمية
المستدامة.

المصادر
.1

إبراىيم ،محمد التوم إبراىيم ،)2012( ،تحميل كتب العموم بالمرحمة الثانوية
بالسودان في ضوء مفاىيم التنمية المستدامة ،جامعة الخرطوم  ،كمية العموم،

الخرطوم.

.2

بارود ،نعيم سممان ،)2005( ،متطمبات التنمية المستدامة والمتكاممة من

.3

بني صعب ،وجيو بن قاسم ،)2008 ( ،مقروئية الكتب المدرسية ،دروب،

المؤشرات اإلحصائية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
الرياض.
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التل ،سعيد ،مروان اإلبراىيم وعامر قندلجي وعبد الرحمن عدس وخميل عميان

وفريد كامل أبو زينة ،)2007 ( ،مناىج البحث العممي ،ط ،2دار المسيرة،
عمان.

التميمي ،عواد جاسم محمد ،)2009( ،المنيج وتحميل الكتاب ،ط ،1دار الحوراء
 ،بغداد.

.6

الجادري ،عدنان حسين ويعقوب عبد اهلل أبو حمو ،)2009( ،األسس المنيجية

.7

الجريوي ،عبد الرحمن بن عبد العزيز" ،)2012( ،أثر الوقف في التنمية

واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العموم التربوية ،إثراء ،عمان.

.8

المستدامة" ،بحث مقدم لممتقى مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد
اإلسالمي  ،جامعة .8ماي 1945قالمة ،الجزائر.

حسن ،احمد فرغمي،)2007( ،البيئة والتنمية المستدامة :اإلطار المعرفي
والتقييم المحاسبي ،مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث في العموم اليندسية،

كمية اليندسة ،جامعة القاىرة ،القاىرة.
.9

.10

حمس ،داود درويش" ،)2007( ،دراسة تقويمية لمعايير جودة الكتاب المدرسي
ومواصفاتو لتالميذ المرحمة األساسية" ،بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث

(جودة التعميم الفمسطيني مدخل لمتميز) ،الجامعة االسالمية ،كمية التربية ،غزة.

حمودي ،آالء فايق حبيب" ،)2016( ،بناء برنامج تدريبي لمتربية من اجل
التنمية المستدامة لمدرسي عمم االحياء و اثره في ثقافتيم العممية والوعي

البيئي لطمبتيم" ،اطروحة دكتوراه ،كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم ،جامعة
.11

بغداد.

خديجة ،عصماني وعمو من الغالية" ،)2013 ( ،إشكالية التنمية المستدامة في

الجزائر" ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الميسانس في العموم السياسية ،جامعة
قاصدي مرباح -ورقمة.
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الداغستاني ،عصام صالح ميدي" ،)2009( ،أدارة التنمية المستدامة في البيئة

الحضرية لمدينة بغداد" ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى معيد التخطيط الحضري
.13

واإلقميمي لمدراسات العميا ،جامعة بغداد.

دبور ،مرشد محمود وابراىيم ياسين الخطيب ،)2001 ( ،أساسيات التدريس،
الدار العممية الدولية ودار الثقافة ،عمان.

.14

دويكات ،خالد عبد الجميل ،)2000( ،دور الدراسات العميا والبحث العممي في

.15

ديب ،ريدة وسميمان مينا" ،)2009( ،التخطيط من أجل التنمية المستدامة" ،مجمة

.16

ال ارزقي ،وسن موحان محسن" ،)2016( ،تحميل محتوى كتب العموم في المرحمة

تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.

جامعة دمشق لمعموم اليندسية ،المجمد  ،25العدد  ،1ص(.)34-1

االبتدائية وفقا ألبعاد التنمية المستدامة" ،اطروحة دكتوراه ،كمية التربية لمعموم

.17

الصرفة /ابن الييثم ،جامعة بغداد.

الركابي ،فرح شاكر محمود" ،)2015( ،تحميل محتوى كتب الحاسوب لممرحمة

المتوسطة في ضوء أىداف تدريس المادة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية لمعموم
الصرفة /ابن الييثم ،جامعة بغداد.

.18

الزويني ،ابتسام صاحب وضياء العرنوسي وحيدر حاتم ،)2013 ( ،المناىج

.19

الساموك ،سعدون محمود وىدى عمي جواد الشمري ،)2009 ( ،المناىج

.20

سمارة ،نواف احمد وعبد السالم موسى العديمي ،)2008( ،مفاىيم ومصطمحات

.21

السنبل ،عبد العزيز عبد اهلل" ،)2001( ،دور المنظمات العربية في التنمية

وتحميل الكتاب ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

المدرسية بين التقميد والتحديث ،ط ،1الوراق ،بغداد.
في العموم التربوية ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.

المستدامة" ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية واألمن في الوطن العربي(
األمن مسؤولية الجميع) ،الرياض.
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.22

الشافعي ،حسن احمد ،)2012( ،التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئية

.23

الشعباني ،صالح إبراىيم يونس وخالص حسن يوسف الناصر" ،)2012( ،دور

في التربية البدنية والرياضة ،دار الوفاء ،االسكندرية.

.24

االفصاح البيئي في دعم التنمية المستدامة" ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،السنة
الخامسة والثالثون ،عدد ،93ص(.)13-1

الشمراني ،سوسن شيير" ،)2010( ،التنمية المستدامة في دول المنطقة العربية:
الواقع والمأمول" ،الدراسات العميا ،برنامج الماجستير ،كمية إدارة األعمال ،جامعة

.25

الممك سعود ،الرياض.

شيخو ،أشرف أنور" ،)2015( ،دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعميم

لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة وسبل تطويره" ،رسالة ماجستير،

.26

.27
.28

غزة.

طبابية ،سميمة وحسين كشيتي" ،)2013( ،دور السياسات النقدية اإلسالمية في
تحقيق التنمية المستدامة" ،بحث مقدم لممشاركة في المؤتمر الدولي التاسع

لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ،جامعة  8ماي  1945قالمة ،الجزائر.

الطحان ،مصطفى محمد ،)2006 ( ،التربية ودورىا في تشكيل السموك ،دار

المعرفة ،بيروت.

طويل ،فتحية" ،)2013( ،التربية البيئية ودورىا في التنمية المستدامة"،

أطروحة دكتوراه ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر-
بسكرة ،الجزائر.

.29

عباس ،سحر قدوري" ،)2009( ،توظيف اإلدارة البيئية في الوصول إلى التنمية

.30

عبد الجميل ،ىويدي" ،)2014( ،العالقة التفاعمية بين السياحة البيئية والتنمية

المستدامة :العراق أنموذجاً" ،مجمة كمية التراث ،العدد ،5ص( .)91 -71

المستدامة" ،مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية /جامعة الوادي ،العدد،9
ص(.)225-211
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عبد الرحمن ،أنور حسين وعدنان حقي شياب زنكة ،)2007 ( ،األنماط

المنيجية وتطبيقاتيا في العموم اإلنسانية والتطبيقية ،شركة الوفاق المحدودة
.32
.33

،بغداد.

العزاوي ،رحيم يونس كرو ،)2009( ،القياس والتقويم في العممية التدريسية ،

ط ،1دار دجمة ،عمان.

العساف ،صالح بن حمد ،)2006( ،المدخل إلى البحث في العموم السموكية،

ط ،4مكتبة العبيكان ،الرياض.

.34

عطية ،محسن عمي ،)2010 ( ،البحث العممي في التربية مناىجو – أدواتو –

.35

عطية ،محسن عمي ، )2008( ،الجودة الشاممة والمنيج ،دار المناىج ،عمان.

.36

العيساوي ،رىيف ناصر عمي وداود عبد السالم صبري وزينب حمزة راجي( ،

.37

قاسم ،خالد مصطفى ،)2010 ( ،إدارة البيئة والتنمية المستدامة ،مطبعة المنار

وسائمو اإلحصائية ،دار المناىج ،عمان.

 ،)2012المنيج والكتاب المدرسي ،مكتبة نور الحسن ،بغداد.

الجامعة ،االسكندرية.

.38

المقاني ،أحمد حسين وعمي أحمد الجمل ،)2003 ( ،معجم المصطمحات التربوية

.39

المجمس األعمى لمتعميم ،)2008( ،التنمية المستدامة :ندوة حول رؤية دولة قطر

.40

محمد ،وائل عبد اهلل وريم أحمد عبد العظيم ،)2012( ،تحميل محتوى منيج

.41

المسعودي ،عباس فاضل طالب" ،)2015 ( ،قضايا ) (S.T.S.E.في

المعرفة في المناىج وطرائق التدريس،ط ،3عالم الكتب  ،القاىرة.
الشاممة لمتنمية المستدامة ،2030الدوحة.
العموم ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.

محتوى كتب عمم األحياء لممرحمة الثانوية و امتالك مدرسي األحياء ليا

وعالقتيا بالثقافة العممية لطمبتيم" ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية
لمعموم الصرفة /ابن الييثم ،جامعة بغداد.
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.42

المممكة العربية السعودية ،و ازرة الشؤون البمدية والقروية ،)2005( ،دليل تفعيل

.43

المندالوي ،عالء عبد الخالق " ،)2015 ( ،تقويم كتب المغة العربية لمصف

التنمية المستدامة في التخطيط  ،ط ،1الرياض.

السادس االبتدائي في ضوء أبعاد التنمية التربوية المستدامة" ،رسالة ماجستير،

.44

كمية التربية  /ابن رشد ،جامعة بغداد.

نزال ،شكري حامد ،)2003 ( ،مناىج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسيا،

دار الكتاب الجامعي ،العين.

.45

الياشمي ،عبد الرحمن ومحسن عمي عطية ،)2009( ،تحميل محتوى المناىج -

.46

ياحي ،مصطفى" ،)2012( ،قيمة العمل في اإلسالم ودوره في التنمية

رؤية نظرية تطبيقية ،دار الصفاء ،عمان.

المستدامة" ،بحث مقدم إلى الممتقى الدولي حول :مقومات تحقيق التنمية

المستدامة في االقتصاد اإلسالمي ،جامعة قالمة.
Coll, Richard ,(2003), "Using Work-Based Learning to Develop
Education for Sustainability: A proposal" Journal of
Vocational Education and Training, Vol.55,No.2,P (169182).
Elkington, J, (1999), "Triple Bottom Line Revolution:
Reporting for the Third Millennium",Australian CPA, Vol.6,
NO.9. P(69-80).
Holsti, O,R.,(1969), Content Analysis for the Social Science
and Humanities, Addison-Westey Publishing, New York.
Mahgoub, Yasser, (1997),"Sustainable Arehitecture In The
United Arab Emirates", CAA-IIA International Conference
On Urbanism& Housing, GOA, India.

47.

48.

49.
50.

51. Mckeown, Rosalyn (2002), Education for Sustainable
Development Toolkit, Paris, UNESCO.
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ممحق ( )1أسماء السادة الخبراء والمحكمين
المقب

ت

االسم

1

ماجدة ابراىيم عمي

أ.د

2

فاطمة عبد االمير الفتالوي

أ.د

طرائق تدريس االحياء

3

حسن كامل رسن

أ.د

طرائق تدريس

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

4

حازم سممان ناصر

أ.د

فمسفة

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

5

باسم محمد جاسم

أ.م.د

طرائق تدريس الرياضيات

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

6

انعام ابراىيم عبد الرزاق

أ.م.د

طرائق تدريس الرياضيات

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

7

وسن ماىر جميل

أ.م.د

طرائق تدريس الكيمياء

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

8

ماىر صبري الحمي

أ.م.د

تاريخ

الجامعة المستنصرية

9

عادل كامل شبيب

م.د

طرائق تدريس الفيزياء

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

10

سميم توفيق عمي

م.د

طرائق تدريس

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

العممي

التخصص

مكان العمل

طرائق تدريس الفيزياء

كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم
كمية التربية لمعموم الصرفة  /أبن الييثم

ممحق ()2

قائمة مفاىيم التنمية المستدامة وقضاياىا (الصورة النيائية ألداة التحميل)

 – 1المفيوم االجتماعي:
الرئيسة

القضايا

الفرعية

العدالة االجتماعية

 .1القيم االجتماعية كالصدق واألمانة و مساعدة الضعيف.
 .2المساواة بين أبناء المجتمع الواحد.

 .3حقوق المواطنة وواجباتو ودوره في بناء وطنو.
 .4توفير فرص عمل ألبناء المجتمع الواحد.
 .5حرية الفرد وممارستيا بشكل صحيح.
 .6التخمص من دخان المصانع.

الصحة

 .7التدخين وأض ارره المادية والصحية عمى الفرد والمجتمع.
 .8النظافة ودورىا في المحافظة عمى الصحة.
 .9األغذية الفاسدة وأثرىا في صحة اإلنسان.

 .10سوء التغذية وعالقتيا ببعض األمراض .
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 .11إساءة استخدام األدوية عمى الصحة.

 .12الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية.

 .13روح األلفة والعمل الجماعي بين زمالء الدراسة.
التعميم

 .14النشاطات ودورىا في الحفاظ عمى البيئة.

 .15معمومات لتعميم مفاىيم البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
 .16تعزيز فرص التعميم لكل األفراد في المجتمع.
 .17اآلثار السمبية لزيادة السكان.

السكان

 .18اليجرة من الريف إلى المدينة أسبابيا وطرائق معالجتيا.
 .19سوء توزيع الكثافة السكانية.

السكن
األمن

 .20توفير السكن الصحي لجميع المواطنين.
 .21البيئة المناسبة داخل وخارج المسكن الصحي.
 .22ثقافة التسامح والسالم وتجنب العنف.

 – 2المفيوم االقتصادي:
القضايا
الفرعية

الرئيسة

 .23اإلنتاج الحيواني ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية.

التنمية االقتصادية

 .24الزراعة ودورىا في تحقيق التنمية االقتصادية.
 .25الصناعة ودورىا في تحقيق التنمية االقتصادية.
 .26التنمية االقتصادية والعمل بيا.
 .27االستخدام األمثل لطاقات الموارد البشرية.
 .28استخدام الطاقة المتجددة.
 .29ترشيد استيالك المياه العذبة.

أنماط

اإلنتاج

واالستيالك

 .30ترشيد استيراد المواد الغذائية وتحقيق االكتفاء الذاتي.
 .31ترشيد االستيالك لمصادر الطاقة النفطية تجنباً لفقدىا.
 .32موارد البيئة الطبيعية ،استيالكيا ،أو المحافظة عمييا.
 .33استثمار الثروة السمكية.
 .34إعادة تدوير النفايات.
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مركز البحوث النفسية
 –3المفيوم البيئي:
القضايا
الفرعية

الرئيسة
الغالف الجوي

 .35غازات الغالف الجوي وأىمية الحفاظ عمى توازنيا.
 .36االحتباس الحراري.
 .37الحزام األخضر حول المدن.
 .38أنواع التموث البيئي الجوي.
 .39التصحر (مظاىره ،وأسبابو ،ومكافحتو).

األراضي

 .40تموث التربة.
 .41الرعي الجائر والقطع الجائر لألشجار.

التنوع

اإلحيائي
البحار

والمحيطات

 .42تيديد الحياة البرية (كالصيد الجائر).
 .43مضار صيد األسماك في فترة التكاثر.
 .44حماية الحياة البرية.
 .45مضار إلقاء مخمفات المصانع والصرف الصحي في مياه.
 .46أىمية الطحالب في البحار والمحيطات.
 .47مضار تسرب النفط الى المياه.
 .48األمراض المرتبطة بالماء المموث.

المياه

العذبة

 .49تأمين الماء الصالح لمشرب.
 .50اإلفادة من مياه األمطار قدر اإلمكان.
 .51استثمار المياه الجوفية.
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