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 مجلة  العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية

المعلمينية والعلوم واآلدب بالتربة من جهة نظر الطلبة تقيم برنامج إعداد المعلم بكلية الترب/.           

ية في الجمهورية اليمنية في ضوء تصور مقترح لتطوير محتوى كتب الفيزياء بالمرحلة الثانو

        .بعاد التنمية المستدامةأ

ظة تعزطلبة الصف الثالث الثانوي العلمي في محافلثقافة البيولوجية لدى عينة من مستوى ا.                 

رنة في القانونين المدني ثارها "دراسة مقاوآ شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين

   والمصري.اليمني 

 التفضيل واالصطفاء مجاالتها ومنهج العقيدة اإلسالمية في فلسفتها.                                           

 الرياضيات لتنمية المفاهيم الرياضية ومهارات التفكير المعرفي لدى فاعلية برنامج بنائي في

 .تالميذ الصف السابع األساسي
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 البحث: ممخص
 في الثانوية لممرحمة كتب الفيزياء محتوى لتطوير مقترحتصور  إعداد ىإلىذا البحث  يدفي     

 الوصفي المنيج، وقد استخدم الباحثان كاًل من التنمية المستدامة أبعاد ضوء الجميورية اليمنية في
إعداد  ولتحقيق ىدف البحث تم ،عند عممية التطوير البنائي والمنيج التحميمي عند عممية التحميل،

 نتتضمقائمة أبعاد التنمية المستدامة الواجب توافرىا في محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية 
البعد  -البعد االجتماعي -بعدًا فرعيًا موزعة عمى خمسة أبعاد رئيسة ىي: )البعد االقتصادي (63)

تم تحويميا إلى  ثباتياو  صدقيا من التأكد وبعدالبعد السياسي واألمني(،  -البعد التكنولوجي -البيئي
توصمت نتائج و  في اليمن، الثانوية لممرحمة الفيزياء كتب محتوى استمارة تحميل استخدمت في تحميل

ضئيمة جًدا ولم  جاءت في محتوى تمك الكتب بعاد التنمية المستدامةأ البحث إلى أن نسبة تضمين
 تصل إلى النسبة المقبولة تربوًيا.

    

 الثانوية لممرحمة الفيزياء كتب محتوى إلثراء المقترح التصور وضع تم وفي ضوء نتائج البحث   
 كما تم وضع جممة من التوصيات والمقترحات. ء أبعاد التنمية المستدامة،ضو  في

 

 : تصور مقترح، أبعاد التنمية المستدامة، محتوى كتب الفيزياء، المرحمة الثانوية.الكممات المفتاحية
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Abstract 

This research aims at preparing a proposed vision for developing the content of 

secondary school books of Physics using sustainable development dimensions in 

the Republic of Yemen. The researchers have used the descriptive and analytical 

methods during the analysis stage, while during the development stage, the 

structural method has been used. To achieve the aims of this research, a list of the 

sustainable development dimensions that should be available within the content of 

the secondary school books of Physics. This list contains sixty three sub-

dimensions distributed to five primary dimensions which are; the economic 

dimension, the social dimension, the environmental dimension, the technological 

dimension, the political and security dimension. After proving their validity and 

invariability, these dimensions have been transformed into an analysis form which 

has been used to analyze the content of the secondary school books of Physics. 

The result of the research shows that including the sustainable development 

dimensions in the content of those books is very low and cannot reach an 

educational acceptable percentage. 

     Based on the result of this research, a vision has been proposed to enrich the 

content of the books of Physics using the sustainable development dimensions. 

Suggestions and recommendations have been made in this regard.  

 

Key words: Vision, Proposed, Sustainable Development Dimensions, The 

Content of the Secondary School Books of Physics, Secondary School. 
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  :وأىميتو بحثال مقدمة
فػػي ىػػذا  ؛وغيرىػػا ا بتصػػادية وا جتماعيػػةالمجػػا ت نسػػاف فػػي ال ع التنميػػة التػػي بػػاـ بيػػا يمشػػار إف      

العديد التغيرات التي صاحبيا معيا جممة مف  مف المنجزات، إ  أنيا أحدثت الكثير تحقيؽلى العصر أدت إ
ت العديػػد مػػف قػػدوازاء ىػػذه المخػػاطر ع   وبمواردىػػا المختمفػػة؛ ضػػرار بالبيئػػةالمػػف المخػػاطر والمشػػك ت و 

 الدولية لمحيمولة دونيا والتخفيؼ منيا.المؤتمرات 
مؤتمرات  العديد مف المؤتمرات؛ أىميا أربعةاألمـ المتحدة  ( عقدت1224 -2861) يبيف عامما و      

 قػد الثػانيالنسػاف، وع  و بيئػة الحػوؿ  (2861)السػويد عػاـ بفي استوكيولـ األوؿ قد ع   ،دولية ذات أىمية
 "،رضمػػؤتمر بمػػة األ "طمػػؽ عميػػو أو  ،حػػوؿ البيئػػة والتنميػػة (2881)عػػاـ  البرازيػػؿبفػػي ريػػو دي جػػانيرو 

فػي جوىانسػبورغ جنػوب  قػد الثالػثوع   "،جنػدة القػرف الحػادي والعشػريف"أخطة عمؿ شاممة سماىا ب خرجو 
( حػوؿ 1228، وع قد الرابع في الصيف )كوبف ىاجف( عػاـ )حوؿ التنمية المستدامة (1221) عاـإفريقيا 

 (Oluwole, 2011, p41لمدوؿ العربية دور بارز في عمميػة الحضػور والمشػاركةالتغير المناخي وكاف 
(. أمػػا المػػؤتمرات عمػػى مسػػتوى الػػدوؿ Daniella,et al., 2002,p2؛ و 16، ص1226؛ وخػػامرة، 

(، ثـ ت ه مؤتمر عػف 2878العربية؛ فقد تعددت فبدأ ا ع ف العربي عف البيئة والتنمية في تونس عاـ )
(، وكػذا إعػ ف الربػاط حػوؿ فػرص ا سػتثمار مػف 2882ية وآفاؽ المستقبؿ في القاىرة عاـ )البيئة والتنم

(، وفي العاـ نفسو ع قد بالقاىرة مؤتمر عالمي خرج بالع ف العربػي 1222أجؿ التنمية المستدامة عاـ )
المسػتدامة عف التنمية المسػتدامة، وطػرح الخطػط لتجػاوز المعيقػات والتوجػو نحػو تحقيػؽ أىػداؼ التنميػة 

( وغيرىػػا مػػف المػػؤتمرات التػػي أولػػت ا ىتمػػاـ بالتنميػػة 1222وتقريػػر التنميػػة النسػػانية العربيػػة عػػاـ )
 (.26،ص1221؛ والمقمحي، 86-74، ص1222؛ وبوزيد، 53-52، ص1223المستدامة)شمبي، 

أما عمى المستوى المحمي بدأ ا ىتماف بالبيئة والتنمية المستدامة فػي مطمػع التسػعينيات مػف القػرف      
العشريف؛ وبد تمثؿ ىذا ا ىتماـ مف خ ؿ إعادة تنظيـ مجمس حماية البيئة واىتـ بالربابة والرصد البيئي 

ة، وظيػػرت الييئػػات والمنظمػػات واصػػدار التشػػريعات والنصػػوص الدسػػتورية، وانشػػئت وزارة الميػػاه والبيئػػ
( التػي تنػابش الوضػع البيئػي ومػع ىػذا ا ىتمػاـ 1226 -1222وع قدت العديد مف المؤتمرات منذ عػاـ )

ظمت نظرية في كثير مف أبعادىا إ  أنيػا تشػكؿ ا سػاس الػذي يمكػف أف تتواصػؿ بػو اليػوـ حركػة التنميػة 
 (.1223الحكيمي، ؛ و 1224الصانع، ؛ و 2، ص1225)الييئة العامة لحماية البيئة، المستدامة 

ي ف، فا ستدامة طابع اكتسب حتى الثانية العالمية الحرب منذعدة  مراحؿب التنمية مفيـو مروبد     
 وفي منتصؼ ،القومي الدخؿ لزيادة ا بتصادي والنمو ،بالصناعة التنميةبترنت ا منتصؼ الستينيات

 لمعالجة خطط بوضع وذلؾ ا بتصادي، البعد جانب إلى ااجتماعيً ا بعدً  التنمية مفيـو أخذ السبعينيات
 منتصؼ وفي (.(Oluwole, 2011,p37 الدخؿ توزيع في والمساواة الفقر :مثؿ اجتماعية بضايا

 في ا بتصادي النمو معد ت زيادة مف ا ستفادة عمى ركز الذي الشاممة التنمية مفيوـ برز الثمانينيات
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 القضايا تعالج لكونيا ؛المطموب النجاح تحقؽ لـىذه التنمية  لكف ،لألفراد المعيشية الظروؼ تحسيف
 بضاياه لمعالجة مختمفة تنمية إلى ـالعال أحوجاألمر الذي معالجة تجزيئية غير متكاممة،  المجتمعية
 التنمية مفيـو برز ناى   ومف .(Daniella,et al., 2002,p9؛ و 5،ص1227الميندي، ) المتنوعة

 عنواف تحت (2876)عاـ  والتنمية لمبيئة العالمية المجنة تقرير في مرة ألوؿبروزًا واضًحا  المستدامة
 ,Madeleine)، وتضمف تعاريؼ عدة رغـ الجدؿ الكبير الدائر حوؿ مفيوميا المشترؾ" مستقبمنا"

2013,p22 و ؛Oluwole, 2011,p37 و ؛Daniella,et al., 2002,p4). 
 بالطابة الضرار عدـ": التنمية المستدامة مف الناحية ا بتصادية بأنيا ترفع  ومف ىذا المنطمؽ؛      

ع رفت . و (1227، )المينديالحالي"  الجيؿ عف ياورث التي الحالة في وتركيا، المقبمة لألجياؿ النتاجية
 الخدمات أفضؿ وتقديـ ،السكاني النمو في ا ستقرار لتحقيؽ تسعىبأنيا تنمية  مف الناحية ا جتماعية

 مستوى تطوير خ ؿ مفوذلؾ  ؛المدف عمى األفراد تدفؽ ووبؼوالعدالة ا جتماعية،  والتعميمية الصحية
، )طارؽ لمتنمية التخطيط في شعبيةال مشاركةالو  العدالة وتحقيؽ ،الريفية لممناطؽ المقدمة الخدمات
 ابتصادي نمو تحقيؽ بضرورة تقر التي "العممية :بأنيا ؛ فقد ع رفتالبيئية الناحية أما مف. (1222
 ؛ةتكنولوجيمف الناحية الأما  (.1227)الميندي،  "والمحافظة عمى مواردىا البيئة قدراتم مع يت ءـ

خضراء، تكنولوجيا بنقؿ المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدـ  تيتـ تنمية" :عرؼ بأنيات  ف
 لمحرارة والحابسة المموثةالغازات الحد مف ، و الموارد الطبيعية ذنقااعمى وطابة نظيفة ذات كفاءة، وبدرة 

العالمي، وتساىـ في النشاط ا بتصادي )طوير، ناخ ساعد عمى استقرار الم  ت  و  ،األوزوف بطبقة والضارة
 .(1222وطارؽ،  ؛1224

 الفرص نفس إتاحة يضمف الذي المتصؿ التكافؤ بتحقيؽ تيتـ عممية ":بأنيا فعرفيا الدولي البنؾ أما     
 الزمف عبر المستمرة زيادتو أو الشامؿ الماؿ رأس ثبات ضمافمع  ،القادمة لألجياؿ الحالية التنموية
 (. 18، ص1226)خامرة، 

 وصيانتيا، الطبيعية الموارد باعدة إدارة بأنيا( 1988عاـ  والزراعة األغذية منظمة مجمس) عرفياو     
 بصورة المقبمةو  الحالية لألجياؿ البشرية ا حتياجات تمبية تضمف بطريقة التكنولوجية التغيرات وتوجيو
 .(Gertrud,et al.,2004و ؛18، ص1226)خامرة،  مستمرة

(، وبحسب تعريؼ المجنة 2876الذي أصدرتو األمـ المتحدة عاـ ) وت عرؼ بحسب تقرير برونت ند     
العالمية لمتنمية المستدامة بأنيا: "التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دوف المساس بمقدرات أجياؿ 

 ؛ Oluwole ,2011,p37؛ و Anne, 2012,p83المستقبؿ؛ لتمبية ا حتياجات الخاصة بيـ" )
  (.Daniella,et al., 2002,p3و
وفي ضوء التعريفات السابقة يتضح التبايف فييا، وىو تبايف يرجع إلى تعدد استخداميا، وزاوية     

النظر إلييا فبعضيـ يتعامؿ معيا كرؤية اخ بية، وبعضيـ يراىا أنموذًجا تنموًيا، وىناؾ مف يرى أنيا 
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لكؿ بعد مف أبعاد التنمية إص ح وتصحيح لموضع البيئي، لذلؾ يمكف تعريفيا في ىذا البحث وفًقا 
تسعى إلى التنمية المتجددة التي بأنيا: "  المختمفة المستدامة أو مف خ ؿ القواسـ المشتركة بيف أبعادىا

ؽ يتحقعمى  وتعمؿ ،ىاىدر  عوامؿ مف ؿيقموالت جدواىامع زيادة  ارشيدً الطبيعية استغ ً   الموارد استغ ؿ
؛ كي تمبي حاجات بصورة مستمرة والتكنولوجي وا جتماعي وا بتصاديالتوازف بيف النظاـ البيئي 

 .الحاضر دوف المساس في نصيب ومقدرات األجياؿ القادمة"
بسبب  ؛بالبيئة صيفخصتبمؽ الم عفانبثؽ ا شائعً  االتنمية المستدامة مفيومً لقد أصبح مفيـو     

ا يثيره برنامج األمـ المتحدة ثـ صار اىتمامً  ،تدىور الموارد الطبيعية الذي تسببو التنمية التقميدية
واعتماد جدوؿ أعماؿ القرف  ،في ريو دي جانيرو "بمة األرض"النمائي بصورة منيجية منتظمة عقب 

 .(Daniella,et al., 2002,p2؛ و (Oluwole, 2011,p37 (2881)الحادي والعشريف في عاـ 
مفيـو التنمية المستدامة، فدخؿ في العديد مف الجوانب وعمى نحٍو متزايد أثمرت تمؾ الجيود بظيور      

العممية والتقنية والبيئية، وكذا الجوانب النسانية وا جتماعية وا بتصادية، وغيرىا مف أبعاد التنمية التي 
يعبر عنيا بالتنمية المستدامة، وىي تسعى إلى التوازف بيف ىذه الجوانب التي وحدت جميعيا في مفيوـ 

 الطابة استي ؾ خفض المتقدمة لمدوؿ بالنسبة نيتع فمف الناحية ا بتصادية؛المستدامة(،  )التنمية
 والحد المعيشة مستوى رفع أجؿ مف الموارد توظيؼ تعني فيي النامية لدوؿإلى ا بالنسبة أما والموارد،

فيي  البيئيةأما مف الناحية  .(1222وطارؽ،  ؛ 222، ص1222بوزيد، و  ؛ 1224طوير، )" الفقر مف
. (1222)طارؽ،  المائية والموارد الزراعيةي ضالألر  األمثؿ وا ستخداـ الطبيعية الموارد حمايةتيتـ ب

مف الناحية التربوية والتعميمية أوجدت التنمية المستدامة اتجاًىا جديًدا وىو التعميـ مف أجؿ التنمية و 
المستدامة، والذي يؤكد ضرورة إعادة توجيو مناىج التعميـ نحو تحقيؽ التنمية المستدامة مف خ ؿ 

، 1228ديب، ومينا، ّ؛  3،ص1223تضميف أبعادىا في المناىج الدراسية عمى اخت فيا )عبد القوي، 
(. ومف الناحية الثقافية تسعى إلى رفع مستوى ثقافة Daniella, et al.,2002,p14؛ و 378ص

أفراد المجتمع، وتطوير التفاع ت فيما بينيـ، ومف الناحية السياسية تسعى إلى تغيير اجتماعي متعدد، 
توفير األمف ا جتماعي منية تسعى إلى ومف الناحية األ وترسخ مفاىيـ الوطنية والقومية والو ء لمدولة.

، ع وة عمى توفير األمف الصحي والغذائي وايصالو إلى جميع أفراد وحماية المواطنيف مف الجرائـ
 (.22ص1223؛ وفريؽ مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ،  1224المجتمع دوف إستثناء )طوير، 

 البيئي األثر بتقييـ ا ىتماـ عمىاساًسا ينصب المستدامة التنمية ىدؼوخمص الباحثاف مما سبؽ أف     
، وتيدؼ إلى الحد مف الفقر وتحقيؽ حياة التنموية لممشاريعوالسياسي واألمني  وا بتصادي وا جتماعي

أفضؿ، والتركيز عمى تأثيرات العولمة في المجتمعات، كما تيدؼ إلى المحافظة عمى الموارد المتجددة 
ارد الغذائية والصحية، وربط التكنولوجيا بأىداؼ المجتمع، وتمبية احتياجات وغير المتجددة، وتوفير المو 

 الحاضر دوف ا خ ؿ بمقدرات األجياؿ القادمة، أي تحقيؽ حالة مف التوازف في ذلؾ.
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أف ظيػػور مفيػػوـ  (Elvan, 2013, p225(، والفػػاف )3، ص1223ويعتبػػر كػػؿ مػػف )عبػػد القػػوي،     
فػي العصػر الحػديث ي عػد مػف أىػـ التطػورات؛ فقػد  (Sustainable Development)التنمية المسػتدامة 

بدـ إضافة نوعية إلى أدبيات التنمية خ ؿ العقود األخيرة مف القرف العشػريف؛ التػي أثػرت تػأثيًرا كبيػًرا فػي 
اىػا العديػد مػف التربية والتعميـ في كؿ دوؿ العالـ، إذ ت عد التنميػة المسػتدامة أحػد نمػاذج التنميػة التػي تتبن

الػػدوؿ والمنظمػػات؛ نتيجػػة وجػػود الكثيػػر مػػف التحػػديات البيئيػػة وا جتماعيػػة مثػػؿ: زيػػادة التمػػوث، وضػػعؼ 
التػػػوازف البيئػػػي، واسػػػتنزاؼ المػػػوارد الطبيعيػػػة، والتغيػػػرات المناخيػػػة، وا حتبػػػاس الحػػػراري، ونقػػػص الميػػػاه 

 ؛ 52، ص1223لنمػػػو السػػػكاني )شػػػيمي، والطابػػػة، والزراعػػػة، والتنػػػوع البيولػػػوجي، والفقػػػر والبطالػػػة، وا
ّOluwole,2011,p36). 

 التنميػػةأف ( 378، ص1228، وديػػب، ومينػػا )(8، ص1222فػػي حػػيف يػػرى كػػؿ مػػف الطويػػؿ )     
المػوارد  مػع التوافػؽ إلػى وتػدعو البيئيػة، المشػك ت عمػى لمتغمػب جديػدة ورؤيػة كوسيمة ظيرت المستدامة

، وي عد ىذا المفيـو في إطاره العاـ مفيوًمػا بيئًيػا، ثػـ تحػوؿ مجتمع كؿل الخصوصية عمى القائمة ةيالطبيع
 التنميػة رحػتط   وليػذاإلى مفيـو تنموي شامؿ يراعي البعد البيئي وا جتماعي وا بتصادي والتكنولوجي، 

 ضمف متكاممة ةمماش بطريقة التفكير عمى تقـو ونظرية ،معيشةٍ  وأسموب حياةٍ  نيجم باعتبارىا المستدامة
 شػراؾإ إلػى تػؤدي بحيػث الطبيعيػة،مػوارد وال ا جتماعية، ا عتبارات بيف ةتفاعممال الع بات مف مجموعة

، كمػا البيئيػة مشػك تلم األوؿ المسػببي النسػان سػموؾال وتعػديؿ يػريتغ فػي مسػؤولة بطريقػة فػراداألكافة 
 ,.Franziska, et alوالتقػدـ )أنيػا تتشػابؾ مػع العديػد مػف المفػاىيـ األخػرى مثػؿ: التخطػيط وا نتػاج 

2013,p5074.)  
 ا رتبػاط( أف 1، ص1227، ومنصوري، ورمػزي )(Oluwole, 2011,p42)ويرى كؿ مف واوليولي      

عنػد  -الحسػباف فػي تأخػذ أف يجػب التػي؛ المسػتدامة التنميػة ظيػور إلػىأدى  والتنميػة البيئػة بػيف الوثيؽ
 الحيويػػػة األنظمػػػة بػػػيف والتفاعػػػؿ با سػػػتقرار ا تصػػػاؼ -ىاتنفيػػػذة و التنمويػػػالمشػػػاريع  تخطػػػيط عمميػػػة

الوبػػت  فػػيإلػػى أنػػو  (163، ص1225، عبػػد السػػ ـ) ويشػػير بشػػكؿ مسػػتمر. وا جتماعيػػةة وا بتصػػادي
 الوسػيمة عتبارىػابا الثالػث، العػالـ دوؿ فػي خاصػةبو  العػالـ مسػتوى عمػىبالتنميػة  ا ىتمػاـ ازدادالػراىف 
 فػي التنميػة خطط أف ي  حظ ولكف، الدوؿ المتقدمة وبيف بينيا الفجوة تضييؽوالسعي نحو  لمتقدـ الفعالة
يا. ففي العديد مف الدوؿ النامية فرضػت العولمػة مجتمعات وطموحات أىداؼ تحقؽ لـ العربية الدوؿ بعض

ا حتياجػػات ا بتصػػادية والتغيػػر التكنولػػوجي المطالػػب الممحػػة أشػػكاً  جديػػدة مػػف تنميػػة الميػػارات لتمبيػػة 
وا جتماعيػػة، وىػػذا يتطمػػب إنشػػاء وتجديػػد بػػرامج التػػدريب والتطػػوير المينػػي بشػػكؿ مسػػتداـ يحقػػؽ اليػػدؼ 

 (.Gertrud,et al.,2004) المنشود
 كعمميػة متكامػؿ بشػكؿ التربيػة توجيػو بإعػادة "التعمػيـ مػف أجػؿ الحيػاة"قد ت رجـ شػعار بناًء عميو؛ فو      

 خػ ؿ مػف النظػامي، وغيػر النظػامي التعمػيـ مراحػؿ جميػع ثػـ المدرسة؛ ببؿ مرحمة ما مف تبدأ مستدامة،
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ا بتصػػادية وا جتماعيػػة والبيئيػػة والتكنولوجيػػة أبعػػاد التنميػػة المسػػتدامة المتمثمػػة باألبعػػاد وتحديػػد اختيػػار 
وذلػؾ ، (Gertrud,et el.,2004؛ و Magdalena, et el.,2012,p81) وغيرىػاوالسياسية واألمنية 
 عمى النحو التالي:

بتمبية  معيشة األفرادالبعد عمى تحسيف مستوى ىذا يركز  البعد ا بتصادي لمتنمية المستدامة: -2
يسمح  حتى منو جزءٍ  إعادة استثمار يمكف مرتفع دخؿ كما ييتـ بتوليد احتياجاتيـ مف السمع والخدمات،

نتاج موارد،ال وصيانة ،والتجديد الح ؿ بإجراء  مستوى عمى المحافظةو إنتاًجا مستمًرا والخدمات  السمع وا 
غير أف ىذا يتعذر تحقيقو ( Gertrud, et al.,2004؛ و222، ص1222)بوزيد،  التوازف مف معيف

مثمة توالم ؛ما لـ تتحقؽ العناصر الرئيسة ليذا البعد ،في ظؿ محدودية الموارد المتاحة لمعديد مف األبطار
ورأس الماؿ،  ،والمعرفة ،والتنظيـ ،ا ستقراراألمف، و في مقدمتيا و لرئيسة النتاج ا توفر عناصر في

بتنفيذ السياسات والبرامج  معنّييفرفع مستوى الكفاءة والفاعمية لألفراد ال، كذلؾ والعدالة ا بتصادية
وترشيد استي ؾ  ،في مختمؼ مجا ت النتاج دائـزيادة معد ت النمو ا بتصادي ال، ع وة عمى التنموية

 ؛ Elvan, 2013,p219؛ و 62،ص1223)شيمي،  فرادة في توزيعيا بيف األاوالمساو  ،الموارد الطبيعية
 (.Daniella,et al., 2002,p5و
فػػي ىػػذا البعػػد تبػػرز فكػػرة التنميػػة المسػػتدامة فػػي رفػػض الفقػػر البعػػد ا جتمػػاعي لمتنميػػة المسػػتدامة:  -1

جػوىر  ىػوف النسػاف أعمػى والبطالة والتفربة التي تحد بيف الجنسيف أو بيف األغنياء والفقراء، وىو يركز 
 لو،   يمكف الحديث عف تنمية حقيقية في الحسباففبدوف تأىيمو وأخذ مصالحو  ،التنمية وىدفيا األسمى

يصػػاؿ توزيًعػػا متسػػاوًياومكافحػػة الفقػػر وتوزيػػع المػػوارد  ،بالعدالػػة ا جتماعيػػة -إذف -بعػػدييػػتـ ىػػذا ال ، وا 
ومػف أىػـ عناصػر  ،الخدمات ا جتماعية كالصحة والتعميـ إلى المستفيديف وكؿ المحتاجيف دوف أي تمييز

ية، والتنػػػوع البعػػد ا جتمػػاعي: ضػػبط السػػكاف والحػػراؾ ا جتمػػاعي، والصػػحة والتعمػػيـ، والمشػػاركة الشػػعب
؛  62، ص1223الثقافي وتحقيؽ العدالة ا جتماعية بػيف أفػراد الجيػؿ الحػالي واألجيػاؿ القادمػة )شػيمي، 

 (.382، ص1228؛ وديب، ومينا،  5ص1223وفريؽ مؤتمر الحوار الوطني الشامؿ، 
ف خػػ ؿ وضػػع ييػػتـ ىػػذا البعػػد بمعالجػػة ع بػػة التنميػػة بالبيئػػة، مػػالبعػػد البيئػػي لمتنميػػة المسػػتدامة:  -2

األساسيات التي تقـو عمييا الحدود التي يجب أ  تتعداىا، كمػا يتمثػؿ فػي الحفػاظ عمػى المػوارد الطبيعيػة، 
وا ستخداـ األمثؿ عمى أساس مستداـ، وتوبع ما بد يحدث لمنظـ األيكولوجية مػف جػراء التنميػة ل حتيػاط 

وتوظيفيػا  ،حسػف التعامػؿ مػع المػوارد الطبيعيػةو  ،عمى حماية وسػ مة الػنظـ األيكولوجيػة يركزو والوباية، 
ويمكف إجماؿ األبعاد البيئية فيما يمػي: عػدـ إتػ ؼ ، لصالح النساف دوف إحداث الخمؿ في مكونات البيئة

التربة عف طريؽ استعماؿ المبيدات، وتػدمير الغطػاء النبػاتي وتػدىور النظػاـ البيئػي، والعمػؿ عمػى صػيانة 
حمايػػػة التنػػوع البيولػػػوجي لألجيػػػاؿ القادمػػػة، وحمايػػة الم نػػػاخ مػػػف ا حتبػػػاس الميػػاه وتحسػػػيف شػػػبكاتيا، و 
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أبػػو و  ؛ 62، ص1223الحػػراري، وا سػػتغ ؿ الرشػػيد لممػػوارد الطبيعيػػة المختمفػػة وعػػدـ اسػػتنزافيا )شػػيمي، 
 (.25، ص1226خامرة، و  ؛ 1، ص1228بكر، ومحمد، 

مػػف خػػ ؿ األخػػذ بالتكنولوجيػػات المحسػػنة، البعػػد التكنولػػوجي: يمكػػف تحقيػػؽ ا سػػتدامة التكنولوجيػػة  -3
وسػػف القػػوانيف والتشػػريعات الزاجػػرة، والعمػػؿ عمػػى الحػػد مػػف انبعػػاث الغػػازات المختمفػػة، وعػػوادـ السػػيارات 
والصناعات المسببة ل حتباس الحراري التي تػؤدي إلػى تػدىور طبقػة األوزوف، ووضػع المقػاييس العدديػة 

وايجػػاد وسػػائؿ أو طابػػة بديمػػة لممحروبػػات، ، ماؿ تكنولوجيػػا نظيفػػةلممموثػػات. وي شػػير ىػػذا البعػػد إلػػى اسػػتع
فػػي المرافػػؽ الصػػناعية و سػػيما مػػع تػػدفؽ النفايػػات وتحديػػًدا فػػي الػػدوؿ  وا سػػتفادة مػػف الطابػػة الشمسػػية

الناميػػة التػػي تسػػتخدـ تكنولوجيػػات تقميديػػة تفتقػػر إلػػى الكفػػاءة أو لعمميػػات التبديػػد و  تخضػػع لمربابػػػة، 
فالتنمية المستدامة فػي ىػذا البعػد تعنػي التحػوؿ إلػى تكنولوجيػات أنظػؼ، وتقمػيص اسػتي ؾ الطابػة غيػر 

، 1226؛ وخػػامرة، 228، ص1222؛ وبوزيػد،  61، ص1223ة إلػى أدنػػى حػد ممكػف )شػػيمي، المتجػدد
 (.26ص
البعد السياسػي واألمنػي: ليػذا البعػد أثػر بػالك عمػى كافػة األبعػاد األخػرى لتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة،  -4

د ارة الحيػػاة فيػػو الركيػػزة األساسػػية لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة مػػف خػػ ؿ تجسػػيد مبػػادئ الحكػػـ الراشػػد وا 
السياسية واألمنية تجسيًدا يراعي ويضمف مرتكزات الديمقراطية والشفافية في اتخػاذ القػرارات وتنػامي الثقػة 

ىػذا (. وي عد 61، ص1223والمصدابية، وتولي السيادة وا ستغ لية لممجتمع بأجيالو المت حقة )شيمي، 
فقػػد ظمػػت وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ  الجوانػػب، فػػي مختمػػؼبعػػاد الميمػػة لحػػدوث تنميػػة مسػػتدامة مػػف األ البعػػد

مػػف خجولػػة سػػواء فػػي ا سػػتراتيجية الدوليػػة أو العربيػػة والمحميػػة، فعػػدـ ا سػػتقرار وغيػػاب األ إليػػوالشػػارة 
 يفقد حيث، ت عد العقبة األولى التي تواجو جيود التنمية المستدامة أو متخمؼٍ  متقدـٍ  في أي بمدوالحروب 

أو  المسػتدامة التنميػة تحقػؽ   بو الحػر و  ،الطبيعيػة والثػروات المػوارد فييػا وتتبػدد، حياتػو النسػاف فييػا
أف مفيـو األمف لـ ي عد اليـو يعني مػا و بد مف معرفة . (Elvan, 2013,p224)األمف والس ـ النساني 

أف مضػػامينو وأبعػػاده أصػػبحت أكثػػر شػػمولية بعػػد أف تفرعػػت مجا تػػو وتنوعػػت بػػؿ ببػػؿ، مػػف كػػاف يعنيػػو 
 .(Oluwole, 2011,p44)وتداخمت مسؤولياتو  ،تخصصاتو

فػي المنػاىج الدراسػية،  أبعػاد التنميػة المسػتدامة تضميفوبد اختمؼ المربوف ومطورو المناىج حوؿ      
 (Berkeley ,2007,p3)(، وبيركيمػي Magdalena, et al.,2012,p81فيشػير كػؿ مػف مجػدلينا )

إلى أنو   يوجد أنموذج واضح في تبني مدخؿ معيف لكيفية تضميف مفاىيـ وأبعاد التنميػة المسػتدامة فػي 
مقػرر أو برنػامج دراسػي مسػتقؿ  عبػرتدريسيا يتـ بشكؿ مباشر  أفيرى  يـبعض إ  أف المناىج الدراسية،
 مرتبطة موضوعات وبضايا تقديـ عبرا ضمنيً  يكوف أف تدريسيا ينبغي خر أفاآل يـبعض بذاتو، بينما يرى

وىنػاؾ مػف يػرى أف تدريسػيا يػتـ عػف طريػؽ تشػريب  كياف المادة الدراسية،عمى لمحفاظ  ؛التدريس بعممية
 .بأبعػػاد التنميػػة المسػػتدامة وتمونيػػا بمػػوف ا سػػتدامة مػػا أمكػػف ذلػػؾبمفػػاىيـ و محتػػوى الكتػػب الدراسػػية 
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يػتـ  اخ ليػ فمػف ،بوضػعيا الحػالي الفيزيػاء منػاىج نسػب فػيوالباحثػاف يتفقػاف مػع ىػذا ا تجػاه كونػو األ 
ليكتسب المتعمـ أنماط التفكير و  أبعاد التنمية المستدامة، وفيـ لممتعمميف لدراؾ المناسبة المعمومات تقديـ

مياراتو لعػداده ة سموكو وتنمي بترشيد ا ىتماـمع  ،بشكؿ مستداـ اليجابية والمعارؼ، والقيـ وا تجاىات
عمى التعايش مػع عناصػر البيئػة وحمايتيػا  فيصبح بادًرامف التعامؿ السميـ مع منجزات التنمية  بما يمكنو

؛  22، ص1222، ؛ والطويػؿ 122، ص1223،نشوافإلى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة )منو ا سعيً 
 . ((Elvan , 2013,p218و

لعديد ا فيالتربويوف إلى إص ح التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة  سارع ا ىتماـ؛ ىذاوانط ًبا مف      
 التنميةمفاىيـ وأبعاد  ناوؿتت جديدةمف الدوؿ في السنوات األخيرة مف القرف العشريف؛ فأستحدثوا مناىج 

ت عد المرحمة الثانوية باعتبارىا مرحمة متوسطة وميمة و   سيماو  ،في جميع المراحؿ الدراسية المستدامة
 ؛22، ص1222)الطويؿ، نقطة انط بة نحو التعميـ الجامعي وا ندماج في الحياة العممية 

Magdalena, et el., 2012,P83 و ؛Gertrud,et al.,2004). ةىج المدرسياالمن تولما كان 
النمو الشامؿ  تحقيؽ ومف خ ليا يتـ ؛المرحمة ىذه الوسائؿ التربوية الميمة فياألدوات و  حدىإ
والتعميـ  أىداؼ وتطمعات التربية تيـ، وتحقيؽشخصي تشكيؿ في األكبر الدورب قوـوت لمتكامؿ لممتعمميف،وا

وا ستفادة مف الخطط  التغيرات المت حقة؛ لمواكبةإلى تطويرىا  الحاجة ظيرتفي أي مجتمع؛ فقد 
 الفيزياء مناىجو  ،والتجارب الناجحة في ىذا المجاؿ حتى تكوف منسجمة مع التوجيات العالمية المعاصرة

في  كبيرة تغيرات حدوث إلى أدتالتي  المتسارعةالعممية والتقنية  بالتغيرات ارتباطً ا المناىج أكثر مف
 ،1223 ،نشواف)في أي مجتمع  التنمية المستدامة بادرة عمى تحقيؽ أىداؼ، فيي الحياة مجا ت جميع
 .(Franziska, et el., 2013,p5072؛ و 122ص

 ،أبعاد التنمية المستدامةالفيزياء و  مناىج بيف بويةرية و جوىويشير التربويوف إلى أنو توجد ع بة      
دور  أىمية بالك عف باىتماـ يتحدثوف والتنمية التربية مجاؿ في يفصخصتلمامف  العديد جعؿ الذي األمر
 ابادرً  الفرديكوف  كي فكرًياو ا سياسيً واجتماعًيا و  اابتصاديً  وتنميتو المجتمع تطوير في الفيزياء مناىج
بمختمؼ  بالتنمية المناىجتمؾ  ضرورة ربط عف يـبعض تحدثولذا  ،مجريات الحياة مع التكيؼ عمى

 ,.Franziska, et al) في مختمؼ المجا ت المجتمع لحاجات ا ستجابة مف منطمؽأبعادىا، 

2013,p5074  و؛Madeleine, 2013,p26 1221شبات، و  الزعانيف،؛ و). 
مناىج  فالفيزياء وأبعاد التنمية المستدامة يمكف القوؿ: إ مناىج بيف الرابطة عمؽ عمى ولمد لة    

 في مختمؼ متكامً   اإعدادً  النساف إعدادب ؛ وذلؾالتنمية أىداؼ تحقيؽ في التعميـ وسيمة الفيزياء ت عد
 ؛كما ت عد مجاً  خصًبا لتنمية الوعي وا تجاىات والقيـ والميارات ال زمة لدى الطمبة ،شخصيتو جوانب

في ، بحياة النساف وبمختمؼ أبعاد التنمية المستدامةا ا وثيقً لما تتضمنو مف موضوعات مرتبطة ارتباطً 
ففيـ الظواىر  ،ا في تعمـ الفيزياءا أساسيً المستدامة تعتبر جوىرً  أف موضوعات وبضايا التنميةحيف 
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 ،وصياغة الع بات والقوانيف ذات الع بة بيا ،الطبيعية واألحداث، والتغيرات في الكوف وتفسيرىا وتحميميا
شكًؿ بتعميـ الفيزياء و  التنمية ف ذلؾ ي عد ىدفًا مف أىداؼإومف ثـ التفكير فييا، واتخاذ موابؼ نحوىا ف

 .(1221شبات، و  الزعانيف،؛ و  Gertrud, et al.,2004و ؛ 175، ص1225، عبدالس ـ) مستداـ
الفيزياء،  مناىج بناء إعادة أف تتبنى وزارة التربية والتعميـ في اليمف فكرة واستجابة لما سبؽ؛ يمكف    

عبر عف التنمية المستدامة التي ت  فكار والقضايا والقدرات والميارات والقيـ المعارؼ واأل يابحيث يتـ تضمين
المعمموف  يستطيع بحيث ،لدمجيا في المناىج الدراسية بمختمؼ المراحؿ التعميمية ىا؛لكؿ بعد مف أبعاد

أبعاد التنمية المستدامة  ف موضوعات وبضاياوبي الموضوعات الدراسية مفردات بيف صراحة الربط
 (.Oluwole, 2011,p49ّ ؛ Magdalena, et al., 2012,P83؛ و 7،ص1221، )اليونسكو

عدة موضوعات وبضايا أساسية يستطيع التعميـ ومناىجو أف ينمي مف خ ليا  اليونسكووبد حددت     
عمى جممة مف الموضوعات والقضايا  المتحدة األمـ في األعضاء دوؿمفيـو التنمية المستدامة، واتفقت 

، بحيث يتـ السياسية وغيرىاالتكنولوجية، و و  ،وا بتصادية ،وا جتماعية ،البيئية باألبعادذات ع بة 
وىذه  تناوليا في المناىج الدراسية عمى اخت فيا بيدؼ تنمية الوعي بمفيـو التنمية المستدامة،

ليا مثؿ: ا حتباس الحراري، الطابة، النفايات  حموؿ يجادإ بالصع مف يكوف ما اغالبً  الموضوعات
المتجددة وغير  استنزاؼ الموارد والثروات المعدنية ،ناخي، التموثالم   التغير النووية، الحروب النووية،

 أنماط تغيير الفقر، العدالة ا جتماعية، ،التنوع البيولوجي ،واليواء الماء ،األرض حماية ،المتجددة
 ؛Elvan, 2013,p224)النساف، وغيرىا  العالمي وصحة النمو السكاني في والتحكـ ا ستي ؾ

ت عد مناىج الفيزياء مف أكثر المقررات . و (Gertrud, et al.,2004ّ ؛ 5،ص1221، اليونسكوو 
وسموًكا إيجابًيا وثقافة  اوليا دور بارز في إكساب الفرد وعيً بتمؾ الموضوعات والقضايا، الدراسية ع بًة 

أف معظـ و  فييا خصوًصابتمؾ األبعاد بشكؿ يحد مف آثارىا السمبية ويبرز الدور الوظيفي لعمـ الفيزياء 
. (Madeleine, 2013,p22) يا بشكؿ وثيؽتتعامؿ معيا، و ذات صمة مباشرة ب ائيةموضوعات الفيزيال

الوعاء الذي يعزز وينمي الوعي  ت عد التنمية المستدامةأبعاد مناىج الفيزياء و لذلؾ يمكف القوؿ: إف 
، وىذا ما أشارت إليو العديد مف ليااليدؼ المطمؽ وىو لدى الطمبة،  وا تجاىات نحو موضوعات التنمية

 Board of Studies).؛ و238 -237، ص1227وعبد الممؾ،  ،الدراسات )لطؼ اهلل

(NSW),2004,p16  
نو متى ما كاف محتوى منيج الفيزياء في المرحمة الثانوية يتناوؿ مفاىيـ ترتبط إوعميو يمكف القوؿ:      

يمكف أف ي سيـ في تعميؽ تمؾ المفاىيـ في أذىاف المتعمميف، األمر الذي  فإنو؛ بأبعاد التنمية المستدامة
 التنمية لممجتمع اليمني.مفيوـ ساعد عمى تحقيؽ بد ي  
 ىعمػى المسػتو -تعددت ونظًرا لمدور الميـ الذي تقـو بو مناىج الفيزياء بمختمؼ جوانب الحياة، فقد      
سػعت إلػى تضػميف محتػوى المنػاىج أبعػاد التنميػة المسػتدامة،  التػيالدراسات والبحػوث  -والعربي ميالعال

ف كانت معظميا دراسػات نظريػة اعتمػدت عمػى عمميػة التحميػؿ. فقػد سػعت  ( 1223) عبػد القػوي دراسػةوا 
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لػػى تطػػوير مػػنيج التسػػويؽ بالمدرسػػة الثانويػػة التجاريػػة نظػػاـ ثػػ ث السػػنوات فػػي ضػػوء متطمبػػات التنميػػة إ
شػػارت أو ، عمػػى ضػػوئيا تػػـ تحميػػؿ محتػػوى الكتػػبالتػػي متطمبػػات بالائمػػة وحػػددت ب ،المسػػتدامة فػػي مصػػر

بامػػت  وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ ؛عػػدـ تنػػاوؿ محتػػوى تمػػؾ الكتػػب معظػػـ متطمبػػات التنميػػة المسػػتدامةإلػػى نتائجيػػا 
بقائمػػة وصػػت با ىتمػػاـ ، وأبإعػػداد تصػػور مقتػػرح لتطػػوير مػػنيج التسػػويؽ بالمدرسػػة الثانويػػة التجاريػػة

يػدفت إلػى ف( 1223، القرشػيدراسػة )أمػا  .وتضػمينيا فػي المنػاىج الدراسػية لمواكبػة العصػرالمتطمبات، 
حياء بالمرحمة الثانوية في اليمف لممفاىيـ البيئية والتنمية المستدامة، معرفة مدى تضميف محتوى كتب األ

وؿ محتػوى تمػؾ عدـ تناعف سفرت نتائجيا أو ، والثالث الثانوي ،لى تحميؿ كتابي الصؼ الثانيإحيث سعت 
ا مػػف مفػػاىيـ التنميػػة المسػػتدامة، وأوصػػت بتضػػميف محتػػوى الكتػػب الدراسػػية بالمرحمػػة الثانويػػة الكتػػب أًيػػ

 (Elvan, 2013الفػاف )سعت دراسػة  وفي نفس السياؽمفاىيـ وموضوعات وبضايا التنمية المستدامة. 
اد التنميػة المسػتدامة التػي نػادت بعػأساسية في تركيا فػي ضػوء تحميؿ مناىج الدراسات ا جتماعية األإلى 

بعػاد التنميػة المسػتدامة المتفػؽ عمييػا فػي أف تمػؾ المنػاىج تناولػت إلػى أشػارت نتائجيػا أبيا اليونسكو، و 
وصػت بتطػوير المنػاىج الدراسػية عمػى وأليسػت بالدرجػة المطموبػة والكافيػة،  يػاولكن ،مـ المتحدةمؤتمر األ

 Franziska, et)ف يخػر آكا و زيسػفرا دراسػة جػاءتفي حيف بعاد التنمية المستدامة. أاخت فيا في ضوء 

al., 2013 )ليػو المعممػوف مػف الكفايػات ال زمػة إومػا يحتػاج  ،ا لتعمػيـ التنميػة المسػتدامةنموذجً أ وبدمت
امة فػي جؿ التنمية المستدامة في سويسرا، وأوصت بتضميف أبعاد وبضايا التنمية المسػتدأفي التعميـ مف 

مػادليف أمػا دراسػة  .وتػدريب المعممػيف عمػى كيفيػة تعميميػا ،المناىج الدراسية عمى اخت فيػا بدرجػة كافيػة
(Madeleine S, 2013) لػػى دمػػج ا سػػتدامة البيئيػػة فػػي منػػاىج الكيميػػاء الجامعيػػة فػػي فقػػد سػػعت إ
 عينتيػافػراد أف جميػع إلػى أشػارت نتائجيػا أو  ،ستراليا بيدؼ تقميؿ الضرر مف التغيرات المناخيػة العالميػةأ

( معرفػة 1222) وتناولػت دراسػة الطويػؿ .بعاد التنمية المستدامة فػي منػاىج الكيميػاءأضرورة دمج  أكدوا
المػنيج الوصػػفي التحميمػػي لتحميػػؿ  واعتمػػدتدور التربيػة البيئيػػة لتحقيػػؽ التنميػػة المسػتدامة فػػي الجزائػػر، 

 شػارت نتػائج عمميػة تحميػؿ الكتػبأربية المدنية في التعمػيـ المتوسػط، و كتب الجغرافيا والتمحتوى مضموف 
وأف مػػا تضػػمنتو مػػف موضػػوعات بيئيػػة   تػػدعـ  ،أنيػػا   تحمػػؿ مفػػاىيـ أو بضػػايا التنميػػة المسػػتدامة إلػػى

لػدمج مفػػاىيـ التنميػة المسػتدامة ضػػمف  الحاجػة الممحػةشػارت إلػػى أالع بػة مػع التنميػة المسػػتدامة، كمػا 
لبنػػػاء شخصػػػية تحقػػػؽ التنميػػػة لممتعممػػػيف ساسػػػية المعرفيػػػة والوجدانيػػػة والمياريػػػة لحاجػػػة األمنطمقػػػات ا
فقػد ىػدفت إلػى تضػميف أبعػاد  (Magdalena, et al.,2012)أمػا دراسػة مجػدلينا وآخػريف  المسػتدامة.

التنمية المستدامة في التعميـ الجامعي في السويد ثـ بامت بتجريب بعض الػدروس عمػى الطمبػة، وأشػارت 
نتائجيا إلى تحسف مستوى الطمبة في التعميـ وأدى إلى رفع دافعيتيـ نحو الػتعمـ، وأوصػت بتضػميف أبعػاد 

إلػػى بدراسػػة ىػػدفت ( 1222الربعػػاني )وبػػاـ الدراسػػية. التنميػػة المسػػتدامة فػػي مختمػػؼ المنػػاىج والبػػرامج 
التعػػرؼ عمػػى مػػدى تضػػميف مؤشػػرات التنميػػة المسػػتدامة لمسػػكاف فػػي كتػػب الدراسػػات ا جتماعيػػة بسػػمطنة 
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وابتصػر  ، مػف مؤشػرات التنميػة المسػتدامةا بمػيً  ف تمؾ الكتػب تضػمنت عػددً إلى أشارت نتائجيا أو  ،ع ماف
فيما لـ تتضمف بابي الكتب بالصػفوؼ  ،ساسيوالتاسع مف التعميـ األ ،بعالسا صفيفكتابي الفي تضميف ال

وصػػػت بضػػػرورة ا ىتمػػػاـ بتضػػػميف مؤشػػػرات التنميػػػة أو  أًيػػػا مػػػف مؤشػػػرات التنميػػػة المسػػػتدامة، المختمفػػػة
لػى تطػوير إ( دراسػة ىػدفت 1225عبػد السػ ـ ) فػي حػيف أجػرى .عموًمػاالمستدامة فػي محتػوى المنػاىج 

 امقترًحػ اتصػورً  وبػدـ ،ومواجية تحديات العولمػة فػي مصػر ،الثانوي لتمبية متطمبات التنميةىج التعميـ امن
 (Gertrud, et al.,  2004)ف يدراسػة جيرتػرود وآخػر  أمػا. التنميػةمتطمبػات ىج التعمػيـ فػي ضػوء المنػ

روع مشػػمػػف خػػ ؿ مشػػروع إدخػػاؿ مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة فػػي المنػػاىج الدراسػػية فػػي اسػػكتمندا  فقػػدمت
، وركػػزت عمػػى تضػػميف التعمػػيـ البيئػػي والمعرفػػة والميػػارات مػػف أجػػؿ التنميػػة (التعمػػيـ مػػف أجػػؿ الحيػػاة)

   .الرئيسة والفرعية في المناىج الدراسية ىاالمستدامة، وسعت إلى إدخاؿ العديد مف أبعاد
 مدى عمى التعرؼ في المحتوى تحميؿ أسموب استخدمت أنيا يتضح ؛السابقة الدراسات عرض مفو      

 السابقة الدراسات مع الحالي بحثال ويمتقي ،التنمية المستدامة أبعادالمناىج الدراسية  محتوى تضميف
الخمفية النظرية  في الدراساتتمؾ  مف ثافالباحأفاد  . وبدنفس أسموب تحميؿ المحتوى استخداـأنو  في
ومنابشتيا؛ إ  أف أًيا مف تمؾ الدراسات  وتفسيرىا البحث نتائج تحميؿ طريقة وفيالمحتوى،  تحميؿ آليةو 
وىذا ما تميز بو لتطوير منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية،  التحميؿ نتائج ضوء في امقترحً ا تصورً  تضع لـ

وعميو فقد خمص الباحثاف مف الطار النظري والدراسات السابقة  البحث الحالي عف الدراسات السابقة.
 اد التنمية المستدامة والتي سترد في الجزء الخاص بإجراءات البحث.إلى إعداد محاور بائمة أبع

 ىلمسػتو ا  عمػى اواضػحً  اجيػدً  ىنػاؾ أف يتضػح؛ ودراسػات بحػوث مػف عرضػو سػبؽ مػا إلػى ااسػتنادً و     
تطػوير محتػوى ب مباشػر اىتمػت عمػى نحػوٍ دراسػة لػـ تتػوفر  إ  أنػو حسػب عمػـ البػاحثيف والعربي، العالمي

ومػف ىنػا تتضػح الحاجػة إلػى إجػراء فػي ضػوء أبعػاد التنميػة المسػتدامة، بالمرحمة الثانوية منيج الفيزياء 
البحث الحالي والذي مف خ لو سوؼ يتـ طرح رؤية لتطوير محتوى منيج الفيزياء بالمرحمػة الثانويػة فػي 

 اليمف في ضوء أبعاد التنمية المستدامة.
  :بحثال مشكمة
الدراسية كدراسة )عبد القوي،  مناىجتحميؿ أو تطوير ال استيدفت التي الدراساتندرة  مف الرغـعمى      

؛ 1225، عبد الس ـ؛ و Madeleine S, 2013؛ وFranziska, et al., 2013؛ و1223
ًة دراسة عمى المستوى العربي أو البيئة اليمنية سعت أيّ إ  أنو لـ ت جر ( Gertrud, et al.,  2004و

لعمـو أو منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة إلى تحميؿ أو تطوير مناىج ا
( والتي ابتصرت عمى معرفة مدى تضميف 1223سواء دراسة )القرشي،  -الباحثيف عمـ حدود في -

 ضوء فيو  محتوى كتب ا حياء بالمرحمة الثانوية في اليمف لممفاىيـ البيئية والتنمية المستدامة ليس إ .



 2017اإلًظبً٘خ                                                 الؼذد )األّل( أكزْثز  دهجلخ الؼلْم الززثْٗخ ّالذارطب

 د/ ثشزٓ الٌظبرٕ ، د/ طل٘وبى الوؼوزٕ          ...فٖرظْر همززح لزطْٗز هذزْٓ كزت الف٘شٗبء ثبلوزدلخ الضبًْٗخ فٖ الجوِْرٗخ ال٘وٌ٘خ  

 
48 

محتوى  لتطوير المقترح التصور ما: التالي الرئيس السؤاؿ في بحثالىذا  تحديد مشكمة كفيم ذلؾ
   ضوء أبعاد التنمية المستدامة؟ في في اليمف الثانوية المرحمة في الفيزياء منيج

 أىداؼ البحث وأسئمتو:
 :التالية األسئمةيحاوؿ ىذا البحث الجابة عف      
 ؟في اليمف ةالثانوي لمرحمةبا الفيزياء كتب محتوى في تضمينيا المستدامة الواجبأبعاد التنمية  ما -2
 في اليمف؟ الثانوية لمرحمةبا الفيزياء كتب محتوىفي التنمية المستدامة  توافر أبعاد مدىما  -1
التنميػة  لتطوير محتوى منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء أبعاد المقترح التصور ما -2

   المستدامة؟
  :ىذا البحث في أنو أىمية تكمف :بحثال أىمية

 .التنمية المستدامة أبعاد تناولت التي الدراسات ندرةفي ظؿ  أىمية ذا اموضوعً  عالجي -2
بد يفيد مخططي ومطوري مناىج الفيزياء ويوجييـ إلى إعادة النظر فػي محتػوى تمػؾ المنػاىج؛ عمػى  -1

 التنمية المستدامة في ضوء نتائج عممية التحميؿ.أف تتضمف أبعاد 
 دراسػات لجػراء آخػريف بػاحثيف ببػؿ مػف اسػتخداميا يمكفالتي  التنمية المستدامة بأبعاد بائمة وفري -2

  .مشابية
التنميػة  أبعػاد ضػوء فػي الػيمففػي  الثانويػة بالمرحمػة الفيزيػاء كتب مػادة لمحتوىحًا مقتر ا تصورً  قدـي -3

 منػو الفػادة يمكػفبما يتوافؽ مع التطورات العالمية ووابع البيئة واحتياجات المجتمع اليمني و  ،المستدامة
  .يةاليمنالبيئة  فيأو غيرىا مف المناىج  الفيزياء تطوير مناىجعند 
بد ي ساعد معممي الفيزياء في تعريفيـ بمفيـو التنمية المستدامة وأبعادىا المختمفة وفي تدعيـ  -4

  كمما كاف ذلؾ ممكًنا كاتجاه حديث نسبًيا في المجتمع اليمني والعربي عموًما.متطمبات التنمية المستدامة 
 

 :عمى الحالي بحثال قتصري :بحثال حدود
أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة المتمثمة بػػػػ)البعد ا بتصادي، والبعد ا جتماعي، والعبد البيئػي، والبعػد  -

 والبعد السياسي واألمني( وما تتضمف مف أبعاد فرعية.التكنولوجي، 
وؿ، والثػاني، والثالػث( الثػانوي بالمرحمػة األ ) الصػؼ طمبػة عمػى الفيزيػاء المقػررة كتػب محتػوى تحميػؿ -

، التنميػػػة المسػػػتدامة أبعػػػادـ. وذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء 1224/ 1223فػػػي العػػػاـ الدراسػػػي  فػػػي الػػػيمفالثانويػػػة 
يػػؿ المحتػػوى المفظػػي لممػػادة العمميػػة المتضػػمنة بػػالمنيج، ولػػـ يشػػمؿ وابتصػػرت عمميػػة التحميػػؿ عمػػى تحم

 التحميؿ األىداؼ وطرؽ التدريس وأساليب التقويـ.
التنمية  أبعادوضع تصور مقترح لتطوير محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء  -

المستدامة ذات الع بة  وبضايا أبعاد التنمية مفاىيـ وموضوعات وصؼ عمى ويقتصر التطوير .المستدامة
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 إطار صورة في وتقديميا ،الثانوية المرحمة في الصفوؼ مف صؼ لكؿ تعميميا يمكف التيبالفيزياء، و 
 يتـ دمجيا وتشريبيا في محتوى كتب الفيزياء ما أمكف ذلؾ. مقترح

 :بحثال مصطمحات
 ورد في البحث الحالي العديد مف المصطمحات يمكف تعريفيا كما يمي:   

 ومفػػاىيـ وموضػػوعاتمعمومػػات مػػف الػػدروس تتضػػمف بأنػػو مجموعػػة إجرائًيػػا: ي عػػرؼ التصػػور المقتػػرح: 
 وبضايا أبعاد التنميػة المسػتدامة ذات صػمة بالفيزيػاء وتتناسػب مػع وابػع وظػروؼ البيئػة اليمنيػة، وت ػدرس

ة الثانوية في الصفوؼ الث ثة بحيث يتـ تشريبيا ضػمف محتػوى كتػب الفيزيػاء دوف الخػ ؿ المرحمطمبة ل
 بالمحتوى القائـ.

 

الطبيعية  الموارد استغ ؿتسعى إلى التنمية المتجددة التي " إجرائًيا بأنيا:ت عرؼ  :المستدامة التنمية
تحقؽ التوازف بيف النظاـ البيئي عمى  وتعمؿ ،ىاىدر  عوامؿ مف ؿيقموالت جدواىاا مع زيادة رشيدً  استغ  ً 

كي تمبي حاجات الحاضر دوف  بصورة مستمرة؛والسياسي واألمني  والتكنولوجي وا جتماعي وا بتصادي
 .المساس بنصيب األجياؿ القادمة
يقصد بيا في ىذا البحث الجوانب ا بتصادية وا جتماعية والبيئية  أبعاد التنمية المستدامة:

والتكنولوجية والسياسية واألمنية وما تتضمنيا مف مفاىيـ وموضوعات وبضايا مشتركة ذات ع بة 
بالتنمية، والواجب توافرىا في محتوى كتب الفيزياء في المرحمة الثانوية؛ كي تحقؽ أىداؼ التعمـ مف أجؿ 

 التنمية المستدامة.
جراءاتمنيجية البحث و   :وا 

، تحميػؿ محتػوى كتػب الفيزيػاء عنػد التحميمػي الوصػفي المػنيج عمػى ثافالباح عتمدا :الدراسة منيج: أو ً 
 ضػوء فػي الثانويػة لممرحمػة الفيزيػاء لمػنيج المقتػرح التصػورعنػد وضػع  البنػائي المنيج عمىاعتمدا  كما

 أبعاد التنمية المستدامة.
 :تووعينالبحث  مجتمع :اثانيً 
يتكوف مجتمع البحث مف محتوى كتب الفيزياء لمصفوؼ )األوؿ، والثاني، والثالث( الثانوي بالجميورية    

ـ( أما عينة البحث، فيي مجتمع البحث فقد شممت ث ثة كتػب بمػك 1223/1224اليمنية لمعاـ الدراسي )
 ( موضوًعا.252( صفحة، وبد احتوت ىذه الصفحات )582عدد صفحاتيا )

 

 دوات البحث: ثانًيا: أ
 األدوات اآلتية:الباحثان  ستخدملتحقيق أىداف البحث ا   
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بعػػػػاد التنميػػػػة المسػػػػتدامة الواجػػػػب توافرىػػػػا ألتحديػػػػد بائمػػػػة  بائمػػػػة أبعػػػػاد التنميػػػػة المسػػػػتدامة: -2
 جراءات اآلتية:لإلا ىا وفقً ؤ في محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمف تـ بنا

تيػػػػػدؼ القائمػػػػػة إلػػػػػى تحديػػػػػد أبعػػػػػاد التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة التػػػػػي تتعمػػػػػؽ  القائمػػػػػة:اليػػػػػدؼ مػػػػػف  -أ
لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى مػػػػػدى مراعػػػػػاة محتػػػػػوى كتػػػػػب الفيزيػػػػػاء  تخدمسػػػػػت  وا ،بػػػػػالمحتوى والخبػػػػػرات التعميميػػػػػة

 .ا بالمرحمة الثانوية في اليمف لتمؾ األبعادحاليً  قررةالم
ا مػػػف قائمػػػة ابتػػػرح الباحثػػػاف عػػػددً ماألوليػػػة للعػػػداد الصػػػورة  إعػػػداد الصػػػورة األوليػػػة لمقائمػػػة: -ب

بمغػػػػت بعػػػػاد الفرعيػػػػة مػػػػف األ جممػػػػةأبعػػػػاد متضػػػػمنة  سػػػػبعةبمغػػػػت  ،أبعػػػػاد التنميػػػػة المسػػػػتدامة الرئيسػػػػة
 مف خ ؿ: ىاإعداد الفيزياء بيد الدراسة. وبد تـكتب ينبغي توافرىا في محتوى ( بنًدا 85)
مراجعػػة الدراسػػات السػػابقة التػػي اىتمػػت بتطػػوير منػػاىج الفيزيػػاء بالمرحمػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء أبعػػاد  - 

ليػو تمػؾ الدراسػػات مػف نتػائج وتوصػيات، وكػذا ا طػ ع عمػى المشػػاريع إومػا توصػمت  ،التنميػة المسػتدامة
 والتنمية المستدامة.مناىج الفيزياء والتعميـ بيف واألدبيات التربوية والكتب التي اىتمت بالع بة 

وتقػارير األمػـ المتحػدة ومنظمػة  ،التنمية المسػتدامة ا ط ع عمى أىداؼ ومفاىيـ وموضوعات وبضايا -
 .اليونسكو ونتائج وتوصيات المؤتمرات الميتمة بذلؾ

اليمنيػة، وتطمعػات واحتياجػات ومشػك ت المجتمػع اليمنػي فػي  لبيئػةتتبػع الوضػع التنمػوي الحػالي فػي ا -
 الثانوية في اليمف. منيج الفيزياء بالمرحمةمحتوى مراجعة ، كما تـ مجا ت التنمية مختمؼ

فػي ضػوء الخطػوات السػابقة تػـ صػياغة البنػود الفرعيػة لكػؿ بعػد رئػيس مػف  صياغة بنػود القائمػة: -جػ
 .أبعاد التنمية المستدامةا مف ( بعدً 85أبعاد القائمة، وبد بمك عدد األبعاد الفرعية )

تػػـ  ،لمتأكػػد مػػف صػػدؽ القائمػػة ومناسػػبتيا لتحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذي وضػػعت مػػف أجمػػو القائمػػة:صػػدؽ  -د
في مجاؿ المناىج وطرائؽ تدريس العمـو والتربيػة  تخصصيفعرضيا في صورتيا األولية عمى عدد مف الم

وتحديػد  مدى أىمية ومناسبة عبارات القائمػة لطمبػة المرحمػة الثانويػة فػي الػيمف،لبداء آرائيـ في  البيئية
، وكػذا إضػافة مػا يمكػف إضػافتو أو حػذؼ مػا يمكػف حذفػو الرئيسة إلى أبعادىامدى انتماء األبعاد الفرعية 

دمج البعػد الصػحي والبعػد التعميمػي ومػا تـ ، وبد مف بنود القائمة، وبد أبدى المحكموف بعض الم حظات
( 22عض األبعاد الفرعية تراوحػت )فرعية ضمف البعد ا جتماعي ع وة عمى حذؼ ب يتعمؽ بيما مف أبعاد

 .بعًدا فرعًيا
، أصػػػبحت القائمػػػة وفبعػػػد إجػػػراء التعػػػدي ت التػػػي ابترحيػػػا المحكمػػػ الصػػػورة النيائيػػػة لمقائمػػػة: -ىػػػػ

ينبغػػػػي توافرىػػػػا فػػػػي  اا فرعًيػػػػدً نػػػػ( ب52) تضػػػػـرئيسػػػػة أبعػػػػاد خمسػػػػة بصػػػػورتيا النيائيػػػػة مكونػػػػة مػػػػف 
 وبد صنفت ىذه األبعاد كما يمي:(. 2محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمف )ممحؽ

 .افرعيً  بنًدا( 25البعد ا جتماعي: وتضمف ) - .افرعيً  بنًدا( 22بعد ا بتصادي: وتضمف )لا -
 بنود فرعية.( 22وتضمف ): التكنولوجيلبعد ا -    ا.فرعيً  بنًدا( 23البعد البيئي: وتضمف ) -
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 بنود فرعية. ( 22مني: وتضمف )األالسياسي و البعد  -
 أبعػػػاد التنميػػػة المسػػػتدامةمػػػا  :و  عػػػف السػػػؤاؿ األوؿ الػػػذي نّصػػػ اوبػػػذلؾ يكػػػوف الباحثػػػاف بػػػد أجابػػػ    

 ؟اليمفالتي ينبغي توافرىا في محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية  في 
محتػػػػوى كتػػػػب الفيزيػػػػاء بالمرحمػػػػة الثانويػػػػة.  تحميػػػػؿا لوأصػػػػبحت الصػػػػورة النيائيػػػػة لمقائمػػػػة محًكػػػػ      
 فقد تـ تعديؿ شكؿ بائمة األبعاد بحيث تصبح أداة تحميؿ لتحقيؽ ىدؼ البحث.  ؛وعميو

 إلعداد أداة التحميل قام الباحثان باإلجراءات اآلتية: إعداد أداة تحميؿ المحتوى: -2
البحػػػػث التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدى ىػػػػذا تسػػػػتيدؼ عمميػػػػة التحميػػػػؿ فػػػػي  اليػػػػدؼ مػػػػف التحميػػػػؿ:تحديػػػػد  -أ

 ا بالمرحمػػػػة الثانويػػػػة فػػػػيحالًيػػػػ قػػػػررةتػػػػوافر أبعػػػػاد التنميػػػػة المسػػػػتدامة فػػػػي محتػػػػوى كتػػػػب الفيزيػػػػاء الم
ورصػػػد تكػػػرارات تمػػػػؾ  ،بعػػػاد الرئيسػػػػة والفرعيػػػةعػػػد مػػػف األ، ومراعػػػاة محتػػػوى تمػػػؾ الكتػػػػب لكػػػؿ ب  الػػػيمف

جػػػداوؿ خاصػػػة بػػػذلؾ، والخػػػروج بصػػػورة واضػػػحة عمػػػا ىػػػو كػػػائف، ومعرفػػػة مػػػدى معالجػػػة بعػػػاد فػػػي األ
وبػػػد تػػػـ التحميػػػؿ فػػػي ضػػػوء التعريػػػؼ  ،ومػػػف ثػػػـ تقػػػديـ التوصػػػيات المطموبػػػة ،المحتػػػوى لتمػػػؾ األبعػػػاد

 جرائي ألبعاد التنمية المستدامة.ال
الكتػػػب مػػػف خػػػ ؿ التػػػي يتناوليػػػا محتػػػوى "الفقػػػرة" ـ وحػػػدة اتػػػـ اسػػػتخد تحديػػػد وحػػػدة التحميػػػؿ: -ب 

وىػػػػي تعبػػػػر عػػػػف عػػػػدة عمػػػػى اعتبػػػػار أف الفقػػػػرة مكونػػػػة مػػػػف جمػػػػؿ  ،موضػػػػوع أو فكػػػػرة كوحػػػػدة تحميػػػػؿ
 الفقرات الواردة بالكتب بيد التحميؿ.

البحػػػػث بمجموعػػػػة أبعػػػػاد ىػػػػذا تمثمػػػػت فئػػػػات التحميػػػػؿ فػػػػي  تحديػػػػد فئػػػػات تحميػػػػؿ المحتػػػػوى: -جػػػػػ
التحميػػػػػؿ بصػػػػػورتيا النيائيػػػػػة لتحميػػػػػؿ أداة  التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة الرئيسػػػػػة والفرعيػػػػػة التػػػػػي تتضػػػػػمنيا

 بعاد رئيسة. أ خمسة( فئة تحميؿ موزعة عمى 52محتوى الكتب والبالك عددىا )
، تكونػػػػت الصػػػػورة األوليػػػػة ألداة التحميػػػػؿ مػػػػف صػػػػفحة المقدمػػػػة أداة التحميػػػػؿ بصػػػػورتيا األوليػػػػة: -د
ثػػػـ فئػػػات التحميػػػؿ ، واليػػػدؼ مػػػف التحميػػػؿ ،تضػػػمنت بيانػػػات عامػػػة عػػػف كتػػػب الفيزيػػػاء بيػػػد التحميػػػؿ إذ

والمتمثمػػػػػة فػػػػػي أبعػػػػػاد التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة الرئيسػػػػػة والفرعيػػػػػة، وصػػػػػممت فػػػػػي جػػػػػدوؿ يشػػػػػمؿ فئػػػػػات 
 .يبيف مدى التناوؿلمحكـ عمى ما تضمنتو محتوى تمؾ الكتب، ويقابميا مقياس متدرج  ؛التحميؿ

 ،تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ صػػػػػدؽ المحكمػػػػػيف والصػػػػػدؽ الظػػػػػاىري ألداة التحميػػػػػؿ صػػػػػدؽ أداة التحميػػػػػؿ: -(2)
وتػػػػـ عرضػػػػيا عمػػػػى الخبػػػػراء أنفسػػػػيـ الػػػػذيف حكمػػػػوا بائمػػػػة  ،وذلػػػػؾ لمحكػػػػـ عمػػػػى صػػػػ حيتيا لمتطبيػػػػؽ

 ،والتعػػػػرؼ عمػػػػى م حظػػػػاتيـأبعػػػػاد التنميػػػػة المسػػػػتدامة  سػػػػتط ع آرائيػػػػـ فػػػػي إمكانيػػػػة اسػػػػتخداميا، 
بعػػػاد، وبػػػذلؾ أصػػػبحت وبػػػد أسػػػفرت ىػػػذه الخطػػػوة عػػػف إجػػػراء بعػػػض التعػػػدي ت لصػػػياغة عػػػدد مػػػف األ

 .افرعيً  بنًدا( 52أبعاد رئيسية و) خمسةؿ في صورتيا النيائية تتضمف أداة التحمي
ا وحػدتيف دراسػيتيف مػف كتػاب الفيزيػاء لمصػؼ الثػاني اختار الباحثاف عشػوائيً  ثبات أداة التحميؿ: -(1) 

 ا نتيػاء( صفحة. وبعد 24( موضوعًا بوابع )21بتحميميما، وبمك عدد الموضوعات فييما ) االثانوي وبام
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ا، ( يوًمػػ12بفاصػػؿ زمنػػي بػػدره ) ثيفعيػػد التحميػػؿ مػػرة أخػػرى مػػف ببػػؿ البػػاحأ  مػػف عمميػػة التحميػػؿ األولػػى 
( لحسػاب نسػبة ا تفػاؽ وا خػت ؼ بػيف التحميمػيف، وتطابقػت نتػائج Cooperسبت باستخداـ معادلػة )وح  

الفيزياء، وبػد بمػك  ( فئة في كتاب52مف فئات التحميؿ مف جممة ) ات( فئ7التحميؿ في المرتيف في عدد )
 وىي بيمة مناسبة وتشير إلى ثبات التحميؿ. ،(2,75معامؿ الثبات )

 

تػـ وضػعيا فػي صػورتيا  ؛بعد التأكد مف صدؽ أداة التحميؿ وثباتيػا الصورة النيائية ألداة التحميؿ: -ىػ
محتػػوى كتػػب  تػػـ اسػػتخداميا فػػي تحميػػؿ افرعًيػػ بنػػًدا( 52أداة التحميػػؿ ) بنػػود أصػػبح مجمػػوع إذالنيائيػػة، 

 (.1)ممحؽ ليمفالفيزياء بالمرحمة الثانوية المطبقة حاليًا في ا
 

 ا: تطبيؽ أدوات البحث لتحميؿ محتوى كتب الفيزياء:ثالثً 
لكتػػب باسػػتخداـ أداة التحميػػؿ المعػػدة فػػي صػػورتيا لمحتػػوى ابػػاـ الباحثػػاف بتحميػػؿ المحتػػوى العممػػي      

ـ، ويبػيف الجػدوؿ 1224/1225معػاـ الدراسػي لمقػررة فيزيػاء ( كتػب 2اشتمؿ التحميؿ عمػى ) إذالنيائية، 
( بيانات بالكتب التي تـ تحميميا مف حيث الصؼ والطبعة، وعدد الوحدات، وعدد الموضوعات الرئيسة، 2)

 حات. والعدد الكمي لمصف
 ( بيانات عامة بكتب الفيزياء التي تم تحميميا.1جدول )

ع/ الموضوعات  الوحداتعدد  الطبعة اسـ الكتاب والصؼ ـ
 ع/ الصفحات الكمية الرئيسة

 123 25 / وحدات7 1224 الصؼ األوؿ الثانوي 2
 162 48 / وحدات22 1224 الصؼ الثاني الثانوي 1
 125 54 / وحدات8 1224 الصؼ الثالث الثانوي 2

 582 252 / وحدات16 المجمػػػػػػػػوع 
 

 عرض النتائج ومنابشتيا:
 المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:أوً : النتائج 

 .من ىذا البحث تمت اإلجابة عن ىذا السؤال في الجزء الخاص باإلجراءات     

 ثانًيا: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني ومنابشتيا:
 لمرحمػةبا الفيزيػاء كتػب محتػوىبالتنميػة المسػتدامة  تػوافر أبعػاد مػدىمػا نػص السػؤاؿ الثػاني عمى"    

" ولإلجابة عنو باـ الباحثاف بتحميؿ محتوى تمػؾ الكتػب كػؿل عمػى حػدة فػي ضػوء بائمػة في اليمف؟ الثانوية
أبعاد التنمية المستدامة بعد تحويميا إلى استمارة تحميػؿ المحتػوى، وتػـ حسػاب التكػرارات والنسػب المئويػة 
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الجػدوؿ  لمدى تضميف أبعاد التنمية المستدامة، وكشفت عممية التحميؿ عف النتائج كما ىػي موضػحة فػي
(1.) 

( نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء في الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء أبعاد 1جدوؿ )
 .التنمية المستدامة مف حيث التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافر

بعد
ال

 

 أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية ـ
الصؼ 

 وؿاأل 
 المجموع الثالثالصؼ  الصؼ الثاني

 % ت % ت % ت % ت

عد 
 الب

وً :
أ

دي
صا

 بت
ا

 

 :خذ با عتبارات التاليةيمكف تحقيؽ التنمية المستدامة في الجانب ا بتصادي مف خ ؿ األ

فراد بصورة يتناوؿ المحتوى تحسيف معيشة مستوى األ 2
 - - - - - - - - مستدامة.

يقاؼ تبديد الموارد إسياـ في يركز المحتوى عمى ال 1
 نماط ا ستي ؾ لدى األفراد.أالطبيعية بتغير 

- - - - - - - - 

2 
يعرض المحتوى تنمية التخطيط لممشاريع التنموية 
 - - - - - - - - والصناعية كضماف لحماية البيئة بصورة مستمرة.

3 
نماط ا ستي ؾ والتقميؿ مف أيبيف المحتوى ترشيد 

 - - - - - - - -  الخاـ.تصدير المواد 

4 
شير المحتوى إلى ا ستي ؾ غير الرشيد لمصادر ي  

 6,6 2 6,6 2 - - - -  يعمؿ عمى إنيائيا.و الطابة غير المتجددة 

سيـ المحتوى في تمويؿ حماية البيئة وصيانتيا مف ي   5
 التموث والتدىور بشكؿ مستمر.

- - 2 6,6 2 6,6 1 24,3 

6 
الخاص  يفتنمية الشراكة بيف القطاعينابش المحتوى 

 - - - - - - - - والعاـ وتوفير فرص العمؿ لألفراد.

يؤكد المحتوى دعـ البحث العممي في الجانب  7
 - - - - - - - - ا بتصادي بشكؿ مستداـ.

نتاج يوضح المحتوى مكافحة الفقر والسعي في ال  8
 وا ستي ؾ المستداـ.

- - - - - - - - 

 - - - - - - - - نفاؽ في المجاؿ العسكري.ينابش المحتوى تقميص ال  22

رفع مستوى معيشة الفرد اليمني)عمؿ، بييتـ المحتوى  22
 - - - - - - - - جياؿ القادمة.ترفيو، وبود،..( دوف تقميؿ مف فرص ال

ييتـ المحتوى بمعالجة انبعاثات الغازات مف المصانع  21
 الحراري.المسببة ل حتباس 

- - 2 6,6 - - 2 6,6 

22 
يتناوؿ المحتوى التنمية المستدامة في بطاع الصناعة 

 - - - - - - - - في اليمف.

 22,7 3 24,3 1 24,3 1 - - إجمالي البعد ا بتصادي
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أبعاد  ( نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء في الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء1جدوؿ )تابع 
 .التنمية المستدامة مف حيث التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافر

   
د  

لبع
ا

 

 أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية ـ
الصؼ 

 وؿاأل 

الصؼ 
 الصؼ الثالث الثاني

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
 با عتبارات التالية:خذ يمكف تحقيؽ التنمية المستدامة في الجانب ا جتماعي مف خ ؿ األ

عي
تما

 ج
د ا
لبع
: ا
انيًا

ث
 

شير المحتوى إلى رفع مستوى نوعية حياة ي   2
 نسانية.ميف حقوبيـ ال أوت ،فراداأل

- - - - - - - - 

1 
والعدالة في  ةو نابش المحتوى تحقيؽ المساي  

عمى جياؿ مع المحافظة توزيع الموارد بيف األ
 ألجياؿ القادمة.حؽ ا

- - - - - - - - 

2 
 ،يؤكد المحتوى تحقيؽ العدالة ا جتماعية

 - - - - - - - - وتنميتيا بيف أفراد الجيؿ الحالي والمستقبمي.

يشير المحتوى إلى المساوة بيف الجنسيف  3
 - - - - - - - - جياؿ. جناس والمساواة بيف األوبيف األ

4 
يؤكد المحتوى ا ىتماـ بالتنمية البشرية 

البشرية والتقميؿ مف الفوارؽ والموارد 
 ا جتماعية.

- - - - - - - - 

لى رفع مستوى الوعي بالنمو إيشير المحتوى  5
 - - - - - - - - السكاني والفقر.

6 
سياـ في تنمية الحس يركز المحتوى عمى ال

خ بي والمسؤولية ا جتماعية تجاه الديني واأل
 اآلخريف.

- - - - - - - - 

المحتوى إلى ا ستثمار في القدرات يشير  7
 - - - - - - - - البشرية لمتخفيؼ مف الفقر في اليمف.

8 
يثير المحتوى في توفير الخدمات والمنافع 
ألفراد المجتمع اليمني بما يحقؽ التنمية 

 المستدامة.
- - - - - - - - 

22 
كفالة حؽ الفرد في نصيب عمى يركز المحتوى 

الطبيعية والخدمات عادؿ مف الثروات 
 .المختمفة )مأوى، طعاـ، ممبس، ىواء...(

- - - - - - - - 

التنمية  فيالتعميـ ثر المحتوى أيوضح  22
 - - - - - - - - المستدامة.

 
21 

ييتـ المحتوى بتنمية ميارات التفكير وحؿ 
 21,5 1 - - 5,2 2 5,2 2 المشك ت لدى المتعمـ اليمني بشكؿ مستداـ.
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( نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء في الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء أبعاد 1جدوؿ )
 .التنمية المستدامة مف حيث التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافر

بعد
ال

 

 أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية ـ
الصؼ 

 وؿاأل 
 الصؼ الثاني

الصؼ 
 الثالث

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت

عي
تما

 ج
د ا
لبع
ع ا

تاب
 

22 
والعيش معًا  ،حداث تعميـ لمحياةبإييتـ المحتوى 

تاحةو   - - - - - - - - التعميـ لجميع األفراد في المجتمع مدى الحياة. ا 

والنظافة  ،نسافيعرض المحتوى تنمية صحة ال  23
 5,2 2 - - 5,2 2 - - العامة في المجتمع اليمني بشكؿ مستمر.

ينابش المحتوى الخدمات والرعاية الصحية لكافة أفراد  24
 المجتمع بشكؿ مستمر.

- - - - - - - - 

25 
مراض بيف أفراد يوضح المحتوى الحد مف انتشار األ

 - - - - - - - - المجتمع اليمني.

 27,8 2 - - 21,5 1 5,2 2  إجمالي البعد ا جتماعي
 خذ با عتبارات التالية:البيئية مف خ ؿ األ ا ستدامةيمكف تحقيؽ   

ئي
البي

عد 
 الب

لثًا:
ثا

 

يؤكد المحتوى حماية التنوع البيولوجي والحد مف  2
 جياؿ القادمة.استنزافيا ومراعاة حقوؽ األ

- - - - - - - - 

سياـ في وبؼ تدىور المواطف يبيف المحتوى ال 1
 البيئية الطبيعية في اليمف.

- - - - - - - - 

2 
دعـ التنمية الزراعية  عف يعطي المحتوى فكرة

 - - - - - - - - مستمر. والنباتية في الريؼ والمدينة في اليمف بشكؿٍ 

سمحة البيولوجية يشرح المحتوى الحد مف مخاطر األ 3
 6,2 2 6,2 2 - - - - والنووية والدمار الشامؿ.

4 
وترشيد يوضح المحتوى كيفية توفير مياه شرب نقية 

استي كيا وحمايتيا مواردىا مف التموث بشكؿ 
 مستداـ.

- - - - - - - - 

سيـ المحتوى في ا ستخداـ المستديـ لمموارد ي   5
 - - - - - - - - حياء البحرية.المائية وحماية األ

يشير المحتوى إلى حماية التربة والماء واليواء  6
 والغ ؼ الجوي مف التموث.

- - 2 6,2 - - 2 6,2 

7 
ينابش المحتوى ترشيد استي ؾ الطابة والثروات 

 6,2 2 - - - - 6,2 2 المعدنية المتجددة وغير المتجددة.

8 
ينابش المحتوى ترشيد استي ؾ الغطاء النباتي 
والثروة الحيوانية والسعي إلى تنميتيا بصورة 

 مستدامة.
- - - - - - - - 
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كتب الفيزياء في الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء أبعاد التنمية ( نتائج تحميؿ محتوى 1دوؿ )تابع ج
 .المستدامة مف حيث التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافر

بعد
ال

 

 أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية ـ
الصؼ 

 وؿاأل 
 الصؼ الثالث الصؼ الثاني

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت

ًا: 
ثالث

ئي
البي

عد 
الب

 

22 
ييتـ المحتوى بإدارة الموارد الطبيعية والتنبؤ 

 - - - - - - - - بالكوارث البيئية بصورة مستدامة.

يبيف المحتوى كيفية المحافظة عمى النظـ  22
 - - - - - - - - يكولوجية والقدرة عمى التكيؼ.األ

21 

دارة المخمفات والنفايات إ عفيعطي المحتوى فكرة 
مخمفات  -المواد الخطرة -المبيدات -)الصمبة

غازات  -مخمفات الصرؼ الصحي -المستشفيات
 بخرة المصانع( ومعالجتيا.أو 

- - - - - - - - 

22 
يشير المحتوى إلى حماية البيئة وصيانتيا 

الحروب آثار زالة ا  وا ىتماـ بالس ـ البيئي و 
 النووية.

- - - - 2 6,2 2 6,2 

23 
عمى مكافحة التموث والتصحر  يؤكد المحتوى

والجفاؼ والمراجعة البيئية المستدامة بشكؿ 
 مستمر.

- - 2 6,2 - - 2 6,2 

 24,6 4 23,2 1 23,2 1 6,2 2  إجمالي البعد البيئي
  خذ با عتبارات التالية:مف خ ؿ األ في البعد التكنولوجييمكف تحقيؽ ا ستدامة 

جي
ولو

تكن
د ال

لبع
: ا
بعًا
را

 

2 
المحتوى صناعة تقنيات ت سيـ في الحفاظ ينابش 

وحماية طبقة  ،عمى تدىور الموارد البيئية
 وزوف.األ 

- - - - - - - - 

1 
يتعرض المحتوى إلى تطوير القطاع الصناعي 

 والتكنولوجي مف أجؿ التنمية المستدامة.
- - - - - - - - 

2 
يبيف المحتوى التقميؿ مف الصناعات المسببة 

 -تربة -ىواء -لتدىور مكونات البيئة )ماء
 غ ؼ جوي(. 

- - - - - - - - 

3 
يركز المحتوى عمى زيادة ا نتاج الصناعي بحيث 

 - - - - - - - -   يؤدي إلى التغيرات المناخية العالمية.

البديمة نتاج الطابة إيشير المحتوى إلى تنمية  4
 - - - - - - - - والمحافظة عمى الثروات المعدنية في اليمف.

5 
ينابش المحتوى بضية التخمص مف النفايات 

 - - - - - - - - الطبية بشكؿ آمف في البيئة اليمنية.
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أبعاد التنمية  ( نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء في الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء1دوؿ )تابع ج
 .المستدامة مف حيث التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافر

 
 أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية ـ

الصؼ 
 وؿاأل 

 المجموع الصؼ الثالث الصؼ الثاني

 % ت % ت % ت % ت

6 
تشجيع البحوث العممية  إلى يشير المحتوى

والتطور التكنولوجي في مجاؿ البيئة 
 والتنمية المستدامة.

- - - - - - - - 

7 
التقنيات لتحسيف  استخداـينابش المحتوى 

 - - - - - - - - نتاج في اليمف.الزراعة وال 

8 
شير المحتوى إلى استخداـ الطابة البديمة ي  

وتقميؿ  ،نظؼواستخداـ ا نتاج األ 
 ا حتباس الحراري.

- - 2 22 2 22 1 12 

22 
سياـ في النمو ينابش المحتوى ال

ا بتصادي والصناعي وتقييـ األثر البيئي 
 ليا بشكؿ مستديـ.

- - - - - - - - 

 12 1 22 2 22 2 - -  إجمالي البعد التكنولوجي
 خذ با عتبارات التالية:مف خ ؿ األالسياسي واألمني  البعد  يمكف تحقيؽ ا ستدامة في

: ا
سًا
خام

عد 
لب

 
ني
ألم
 وا
سي

سيا
ال

 

2 
يؤكد المحتوى عمى سف القوانيف 

والتشريعات لحماية البيئة والنساف والعمؿ 
 عمى تنفيذىا.

- - - - - - - - 

1 
يركز المحتوى عمى تدعيـ استقرار الحياة 
السياسية ودعـ الشعب اليمني في بناء 

 دولة بوية موحدة.
- - - - - - - - 

2 
سيـ المحتوى في تنمية الحكـ الرشيد ي  

مف والس ـ في تحقيؽ األ والعمؿ عمى
 اليمف.

- - - - - - - - 

3 
يعرض المحتوى حؿ النزاعات والحروب في 

عداد خطة مستقبمية لتحقيؽ ا  اليمف و 
 التنمية المستدامة.

- - - - - - - - 

4 
يؤكد المحتوى عمى تطوير التشريعات 

البيئية وا بتصادية وا جتماعية والصحية 
 والتعميمية بشكؿ مستمر.

- - - - - - - - 
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( نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء في الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية في اليمف في ضوء أبعاد التنمية 1دوؿ )تابع ج
 .المستدامة مف حيث التكرارات والنسب المئوية لمدى التوافر

 
5 

مثؿ  مف الشامؿيتناوؿ المحتوى تنمية األ
)الصحي، والغذائي، والتعميمي،  األمف

 النفسي، وا جتماعي، والمعموماتي(.و 
- - - - - - - - 

ينابش المحتوى حماية أفراد المجتمع  6
 - - - - - - - - اليمني مف الجرائـ.

7 
يبيف المحتوى محاسبة المخالفيف لقوانيف 

عمؿ عمى تحقيؽ لمحماية الموارد الطبيعية 
 سيادة القانوف.

- - - - - - - - 

8 
صدار برارات إلى إيشير المحتوى 

جياؿ وتشريعات مف شأنيا تحمي حقوؽ األ
 القادمة.

- - - - - - - - 

 - - - - - - - - يركز المحتوى عمى نشر ثقافة الس ـ. 22
 - - - - - - - - إجمالي البعد السياسي واألمني

المجموع الكمي لمتكرارات والنسبة المئوية ألبعاد التنمية 
 11,1 23 6,8 4 22,2 6 2,1 1 .ا( بعدً 52عدد األبعاد الفرعية )إجمالي المستدامة حيث 

 

 حدة كما يمي:عرض نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء الث ثة بالمرحمة الثانوية كّؿ عمى 
 بالنسبة إلى كتاب الفيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي: -أ

أف محتوى كتاب الفيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي بػد تنػاوؿ بعػًدا فرعًيػا واحػًدا  (1)يتضح مف الجدوؿ       
ِٗتزن الوذزتْٓ ثزٌو٘تخ هِتبراد الزف ٘تز ( بعًدا فرعًيا مػف البعػد ا جتمػاعي الػرئيس، وىػو: "25مف أصؿ )

( بعػػًدا 23". كمػا تنػاوؿ ب عػػًدا فرعًيػا واحػًدا مػػف أصػؿ )لوشت تد لتتذٓ الوتزؼلن ال٘وٌتتٖ ثشت   هظتتزذامّدت  ا
ٌٗتتبلا الوذزتتْٓ رزاتت٘ذ اطتتزِتن الطبلتتخ ّالضتتزّاد الوؼذً٘تتخ  فرعًيػػا مػػف البعػػد البيئػػي الػػرئيس وىػػو: "

انوي بعػديف فػرعييف وعميو؛ فقد تناوؿ محتوى كتاب الفيزياء لمصػؼ األوؿ الثػ ".الوزجذدح ّغ٘ز الوزجذدح
( بعػػًدا فرعًيػػا لػػألداة ككػػؿ، وبػػد اتسػػـ ىػػذا التنػػاوؿ بعػػرض مباشػػر 52%( مػػف إجمػػالي )2,1فقػػط بنسػػبة )

وصريح، إ  أنو ركز عمػى الجانػب المعرفػي وأىمػؿ الجانػب الميػاري والوجػداني. بينمػا لػـ يتنػاوؿ محتػوى 
ا بتصػػػادي، والتكنولػػػوجي، والسياسػػػي الكتػػػاب عمػػػى الطػػػ ؽ بػػػابي األبعػػػاد الرئيسػػػة المتمثمػػػة بالبعػػػد )

د فػي حيػاة الطالػب فػي ىػذه واألمني(، وما يتعمؽ بيا مف أبعػاد فرعيػة عمػى الػرغـ مػف أىميػة ىػذه األبعػا
 المرحمة.
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 بالنسبة إلى كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني الثانوي: -ب
أف محتػوى كتػاب الفيزيػاء لمصػؼ الثػاني الثػانوي تنػاوؿ بعػديف فػرعييف مػف  (1)يتضح مف الجدوؿ      

سػػيـ المحتػػوى فػػي تمويػػؿ حمايػػة البيئػػة "ي  ( بعػػًدا فرعًيػػا مػػف البعػػد ا بتصػػادي الػػرئيس، وىمػػا: 22أصػػؿ )
مػف المصػانع  عػوادـييػتـ المحتػوى بمعالجػة انبعاثػات ال"و  ".وصيانتيا مف التموث والتدىور بشكؿ مسػتمر

( بعػًدا فرعًيػا مػف البعػد ا جتمػاعي 25بعػديف فػرعييف مػف أصػؿ )". كما تناوؿ ة ل حتباس الحراريالمسبب
. "ييتـ المحتوى بتنمية ميارات التفكير وحؿ المشك ت لدى المتعمـ اليمني بشػكؿ مسػتداـوىما: " الرئيس

كمػا تنػاوؿ  ."سػتمرنساف والنظافة العامة فػي المجتمػع اليمنػي بشػكؿ ميعرض المحتوى تنمية صحة ال و"
شػير المحتػوى إلػى حمايػة "ي  ( بعػًدا فرعًيػا مػف البعػد البيئػي الػرئيس، وىمػا: 23بعديف فرعييف مػف أصػؿ )

يؤكػػد المحتػػوى عمػػى مكافحػػة التمػػوث والتصػػحر و" ".التربػػة والمػػاء واليػػواء والغػػ ؼ الجػػوي مػػف التمػػوث
( أبعػاد 22بعػًدا فرعًيػا واحػًدا مػف أصػؿ )ؿ كما تناو". والجفاؼ والمراجعة البيئية المستدامة بشكؿ مستمر

نتػاج شير المحتوى إلى استخداـ الطابة البديمة واسػتخداـ ال ي   فرعية مف البعد التكنولوجي الرئيس، وىو:"
( 6وعميو؛ فقد تناوؿ محتوى كتاب الفيزيػاء لمصػؼ الثػاني الثػانوي ) ".وتقميؿ ا حتباس الحراري ،نظؼاأل 

( بعًدا فرعًيا لػألداة ككػؿ، وعمػى الػرغـ مػف الوصػوؿ إلػى 52%( مف إجمالي )22,2)أبعاًدا فرعية بنسبة 
ىذه النسبة الضئيمة؛ فإف اسموب التناوؿ ليذه األبعاد الفرعية كاف بمثابػة سػرد دوف توضػيحيا، وبػد ورد 
ىذا التناوؿ بشػكؿ عػارض وبإيجػاز شػديد، ولػـ يػرد تحػت موضػوعات أو دروس مسػتقمة، كمػا يتضػح أف 

ى ىذا الكتاب لـ يتناوؿ عمػى الطػ ؽ البعػد )السياسػي واألمنػي(، ومػا يتعمػؽ بػو مػف أبعػاد فرعيػة؛ محتو 
  عمى الرغـ مف أىمية ىذا البعد في حياة الطالب في ىذه المرحمة.

 

 بالنسبة إلى كتاب الفيزياء لمصؼ الثالث الثانوي: -جػ
الػث الثػانوي تنػاوؿ بعػديف فػرعييف مػف أف محتػوى كتػاب الفيزيػاء لمصػؼ الث (1)يتضح مػف الجػدوؿ     

شػير المحتػوى إلػى ا سػتي ؾ غيػر الرشػيد ي  " ( بعًدا فرعًيا مف البعد ا بتصادي الرئيس، وىما:22أصؿ )
سيـ المحتوى في تمويؿ حماية البيئة وصػيانتيا ي  و" ".يعمؿ عمى إنيائياو  ،لمصادر الطابة غير المتجددة

( بعػػًدا فرعًيػػا مػػف البعػػد 23كمػػا تنػػاوؿ بعػػديف فػػرعييف مػػف أصػػؿ ) ".والتػػدىور بشػػكؿ مسػػتمر ،مػف التمػػوث
. "سػمحة البيولوجيػة والنوويػة والػدمار الشػامؿ"يشرح المحتوى الحػد مػف مخػاطر األ البيئي الرئيس، وىما:

كما تناوؿ  ."زالة الحروب النوويةا  شير المحتوى إلى حماية البيئة وصيانتيا وا ىتماـ بالس ـ البيئي و ي  و"
شػير المحتػوى إلػى " ي  ( أبعاد فرعيػة مػف البعػد التكنولػوجي الػرئيس، وىػو:22بعًدا فرعًيا واحًدا مف أصؿ )

وعميػو؛ فقػد تنػاوؿ محتػوى  ."نظؼ وتقميؿ ا حتبػاس الحػرارينتاج األ استخداـ الطابة البديمة واستخداـ ال 
( بعػػًدا فرعًيػػا 52%( مػػف إجمػػالي )6,8نسػػبة )( أبعػػاٍد فرعيػػٍة ب4كتػػاب الفيزيػػاء لمصػػؼ الثالػػث الثػػانوي )

إلػى تػدني مسػتوى التنػاوؿ، إذ يركػز المحتػوى عمػى الجوانػب  لألداة ككؿ، وت شير ىذه النسبة رغـ ضآلتيا
بشكؿ عػارض  النظرية والجانب المعرفي لممعرفة الفيزيائية مما يجعميا أكثر صعوبة، وبد ورد ىذا التناوؿ
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نمػا أوردىػا ضػمنًيا، وبشػكؿ وبإيجاز شديد، ولـ يبرز المح توى عناويف رئيسة لكؿ ب عػد مػف ىػذه األبعػاد وا 
بينما لـ يتناوؿ محتوى الكتاب عمى الط ؽ البعد )ا جتماعي، والسياسػي واألمنػي(، ومػا يتعمػؽ متناثر. 

 بيا مف أبعاد فرعية عمى الرغـ مف أىمية ىذه األبعاد في حياة الطالب بيذه المرحمة.
 

أف محتػػوى كتػػب الفيزيػػاء الث ثػػة بالمرحمػػة الثانويػػة فػػي  (1): يتضػػح مػػف الجػػدوؿ لقػػوؿوخ صػػة ا    
( بعًدا فرعًيا مف أبعاد التنمية المسػتدامة بشػكؿ مػوجز، ممثمػة مػا نسػبتو 23اليمف بد تناوؿ تناوً  جزئًيا )

والمتمثمػػػػػة  -%(، وتبػػػػػدو ىػػػػػذه النسػػػػػبة ضػػػػػئيمة لػػػػػـ تصػػػػػؿ إلػػػػػى الحػػػػػد المقبػػػػػوؿ تربوًيػػػػػا، 11,11)
كمػػا أف ىػػذا وانعػػداـ وجػػود التػػوازف فػػي تضػػميف تمػػؾ األبعػػاد فػػي محتػػوى تمػػؾ الكتػػب،  -(2)%(42نسػػبة)ب

التنػاوؿ   يعكػػس عمػى الطػػ ؽ أىميػة التنميػػة بالنسػبة إلػػى الطالػب أو البيئػػة أو المجتمػع اليمنػػي، ومػػف 
المفترض أف الطالب في ىذه المرحمة بادر عمى تمقػي أكبػر بػدر مػف مفػاىيـ وموضػوعات وبضػايا التنميػة 

دراكيا وتكػويف اتجاىػات إيجابيػة نحوىػا. وتتفػؽ ىػذه ال نتيجػة مػع نتػائج دراسػة كػّؿ مػف )أبػو المستدامة وا 
لػـ يتنػاوؿ عمػػى (. فػي حػػيف أف محتػوى تمػؾ الكتػػب 112،ص1222؛ والطويػؿ،268ص1222جحجػوح، 
، لػذلؾ كػاف %( مف إجمالي عدد األبعػاد المتضػمنة فػي القائمػة66,67( بعًدا فرعًيا بنسبة )38الط ؽ )

مراعػػاة النػػػواحي الوجدانيػػػة والنفسػػػية  مػػف المفتػػػرض تعزيػػػز تمػػؾ األبعػػػاد فػػػي محتػػػوى كتػػب الفيزيػػػاء مػػػع
والمياريػة وا جتماعيػة، وربػط مفػاىيـ وموضػوعات الفيزيػاء بأبعػاد وبضػايا التنميػة المسػتدامة فػي البيئػػة 
اليمنيػػة بمختمػػؼ الجوانػػب، مػػف منطمػػؽ ترسػػيخ مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة فػػي الػػيمف؛ ألف مسػػتوى فيػػـ 

لػـ تتضػمف  -عمػى اخت فيػا-ًبا، ع وة عمى أف الكتػب الدراسػية الطمبة والمعمميف ليذا المفيـو مازاؿ غائ
وتتفؽ ىذه النتيجػة مػع مػا توصػمت إليػو نتػائج  دراسػة مفاىيـ وأبعاد التنمية المستدامة بالشكؿ المقبوؿ. 

 ,.Gertrud, et al ؛ Jeanne,2007؛ ّ Elvan, 2013,p224 ؛ و 1223كػػؿ مػػف )القرشػػي، 
 ضميف أبعػاد التنميػة المسػتدامة فػي المنػاىج الدراسػية عمػى اخت فيػا.التي أشارت إلى ضرورة ت (2004

لػػذلؾ تؤكػػد ىػػذه النتػػائج أنػػو يمكػػف تطػػوير محتػػوى مػػنيج الفيزيػػاء فػػي المرحمػػة الثانويػػة مػػف خػػ ؿ إثػػراء 
 محتواىا بأبعاد التنمية المستدامة.

 ويعزو الباحثاف عدـ تناوؿ ىذه األبعاد إلى جممة مف األسباب منيا:    
عدـ اىتماـ وزارة التربية والتعميـ بتضميف أبعاد التنميػة المسػتدامة الرئيسػة والفرعيػة فػي محتػوى كتػب  -

الفيزياء بالمرحمة الثانوية؛ مما نتج عنو الوصوؿ إلى تمؾ النسبة الضئيمة مف خ ؿ ما أشارت إليو نتائج 
بػة فػي كيفيػة التعامػؿ معيػا، وبػد ىذا البحث، ولـ يتضمف محتوى تمػؾ الكتػب إرشػادات تفيػد أو ترشػد الطم

 يكوف مرد ذلؾ أنو يمكف تغطية تمؾ األبعاد في مواد دراسية أخرى.

                                                 
1

 .ح فٖ المجْل%( فأػلٔ ػلٔ اػزجبر أى ُذٍ الٌظجخ ُٖ الوؼ٘بر الوؼزوذ55) الٌظجخ رزثْٗبً ُٖ الذذ الومجْل - 
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لمطمبػة بصػورة جػاىزة ولػيس بصػورة ـ التػي تقػد المجردة ف المعمومات والمعارؼ الفيزيائيةالكـ اليائؿ م -
ع بػػة بالفيزيػاء بػالمجتمع وبأبعػاد التنميػة المسػػتدامة. وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػػع بػراز إلػى وظيفيػة تسػعى إ

التػػػي أشػػارت إلػػػى أف الطمبػػة يواجيػػػوف  (Paul,2010,p110؛ و272ص1222)أبػػػو جحجػػوح، دراسػػة 
 اكبيػرً  ايقػدـ كًمػ اىػامحتو صعوبات في فيـ مادة الفيزياء التي تتسـ بالتجرد والصعوبة المتأصمة فييػا؛ ألف 

عارؼ العممية، والمسػائؿ الرياضػية شػديدة التعقيػد، ويصػبح ىػـ الطالػب ىػو حفػظ آليػة عمومات والممف الم
وىػذا يتنػابض مػع التعمػيـ  مما يؤدي إلى ضػعؼ ا سػتعداد والدافعيػة لتعمميػا،حميا دوف فيـ ما يقدـ لو؛ 

 مف أجؿ التنمية.
ألىمية تضميف أبعاد التنمية اليمف  عدـ إدراؾ مخططي ومطوري مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في -

وىذا بحسب ما أشار إليو كؿ مف  .المستدامة في محتوى تمؾ الكتب أو لغياب ىذا المفيـو لدييـ
مف أنو تغيب لدى كثير مف مخططي المناىج  (Gertrud, et al., 2004؛ و 22ص1226)الغامدي،

مثؿ: مفيـو "التنمية المستدامة"، وىـ يروف  الدراسية المفاىيـ الجديدة التي تظير عمى الساحة التربوية
لتحقيؽ أىدافيا وفقًا لتوصيات أنو يتوجب عمى مخططي المناىج تضميف أبعاد التنمية المستدامة 

المؤتمرات التي تنادي باستغ ؿ الموارد الطبيعية وفقًا لسياستيا البيئية والتخطيط السميـ لصالح الجيؿ 
 .الحالي واألجياؿ القادمة

 

 تعقيب عاـ عمى نتائج تحميؿ محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمف:
 مف العرض السابؽ لنتائج عممية تحميؿ محتوى كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية يتضح اآلتي:     
عدـ تضميف العديد مف أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية فػي محتػوى مػنيج الفيزيػاء بالمرحمػة  -

الثانوية، ولـ ينؿ أي ب عد مف أبعاد التنمية المستدامة ا ىتماـ الكػافي فػي المنػاىج الدراسػية. وتتفػؽ ىػذه 
؛  7، ص1221؛ واليونسػػكو، 1221؛ وعبػد العػػاؿ، 1223، القرشػػي) النتيجػة مػػع نتػائج دراسػػة كػػٍؿ مػف

بمػػا يضػػمف دمػػج أبعػػاد (، والتػػي أكػػدت إعػػادة مراجعػػة منػػاىج التعمػػيـ بالمرحمػػة الثانويػػة؛ Garth,2008و
 التنمية المستدامة في محتواىا.

إف محتوى تمؾ الكتب ركز تركيًزا كبيًرا عمػى الجانػب المعرفػي باعتبػاره الطريػؽ لتحقيػؽ أىػداؼ المػنيج،  -
والوجػػداني، كمػػا أىمػػؿ مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة  ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ اىتمػػاـ أو تػػوازف مػػع الجانػػب الميػػاري

والعديػػد مػػف أبعادىػػا المختمفػػة الرئيسػػة والفرعيػػة الػػواردة فػػي بائمػػة التحميػػؿ، وبخاصػػة األبعػػاد المتعمقػػة 
والصحي والتعميمي والسياسي واألمني. وربما يرجع ذلػؾ  ئة والوضع التكنولوجي وا بتصاديبالفيزياء والبي

( 32، ص1221)اليونسػكو، ىذه األبعاد في محتوى تمؾ الكتب التي أشارت إلييػا  إلى صعوبة إدراج مثؿ
والمتمثمة بعدـ فيـ مفيـو ا سػتدامة لحداثتػو نسػبًيا والقيػود الزمنيػة والجػدوؿ المدرسػي وكثافػة الػدروس، 

و نتػػائج دراسػػة )عمػػي، وضػػيؽ الوبػػت المخصػػص لتػػدريس مػػادة الفيزيػػاء فػػي ىػػذه المرحمػػة. وىػػذا مػػا أكدتػػ
التػي أشػارت إلػى أنػػو يتطمػب تضػميف محتػوى المنػػاىج الدراسػية تعػديميا وفًقػا ألىميػػة ( 221، ص1228
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ىذه األبعاد بالنسبة إلى طمبة ىذه المرحمة، ع وة عمى احتياجاتيـ واىتماماتيـ ومسػتوى نمػوىـ، كمػا أف 
الجيػػات أو  ىػػذه األبعػػاد بػػد يكػػوف تناوليػػا غيػػر ممكػػف فػػي المنػػاىج بسػػبب معارضػػة بعػػض الشػػركات أو

 الحكومات التي   تؤمف بإستنزاؼ البيئة والمحافظة عمى الموارد الطبيعية.  
يتضح أف محتوى كتب الفيزياء مميئ بالمفاىيـ العممية التػي تصػيب الطالػب بالممػؿ، والشػعور بػالخوؼ  -

يضػاح أبعػاد  ع وة عمى أف المعمـ   يتسنى لو الوبػت الكػافي لتعمػيـ مف صعوبة وجفاؼ مادة الفيزياء، وا 
 ,.Magdalena, et alالتنميػػة المسػػتدامة وع بتيػػا بالفيزيػػاء، وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا يػػراه كػػًؿ مػػف )

2012,P83 ّ ؛ Franziska, et al., 2013,p5070 إذ يػروف ضػرورة  (24، ص1221اليونسػكو، ؛ و
كسػػابيـ ميػػارات عاليػػة تمكػػنيـ مػػف تصػػميـ العػػروض التعميميػػة فػػي تػػدريس  تأىيػػؿ وتمكػػيف المعممػػيف وا 

 الفيزياء وربطيا بالتنمية المستدامة وتنفيذىا ثـ تقييميا. 

لػػـ ي شػػر محتػػوى تمػػؾ الكتػػب إلػػى الكػػوارث والمشػػك ت التػػي تعػػاني منيػػا البيئػػة اليمنيػػة أو العربيػػة أو  -
العالمية والتي تتعمؽ بمنظومة التنمية، وىػي تشػكؿ أىػـ التحػديات التػي تواجػو تطبيػؽ التنميػة المسػتدامة 

؛ 8ص1221؛ والحمػػػادي، 1223أبعادىػػا المختمفػػػة والتػػػي أشػػػارت إلييػػػا دراسػػػة كػػػؿ مػػػف )أبػػػو جػػػودة، ب
( والمتمثمة بػالتغيرات المناخيػة وا حتبػاس الحػراري Dzelalija,2004,p2؛ و23، ص1221اليونسكو، و 

األميػة، وفقػداف والتدىور البيئي ونقص الطابة، والنفايات والحروب النووية، وتزايد النمو السكاني والفقػر و 
التنوع البيولوجي والتصحر، وانعداـ األمف والسمـ والحياة، وضػعؼ المػوارد الطبيعيػة، وبمػة الػوعي بالبحػث 

 العممي وسوء إدارة الموارد، والعولمة، وغيرىا. 

يتضح مف خ ؿ عممية التحميػؿ ضػعؼ ارتبػاط موضػوعات الفيزيػاء بأبعػاد التنميػة المسػتدامة ممػا نػتج  -
تأكيد التطبيقات الحياتية المستفادة مف عمـ الفيزياء. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسػة كػؿ عنو ضعؼ 

(، والمتيف أشػارتا إلػى ضػعؼ تأكيػد محتػوى 268ص1222أبو جحجوح، ؛ و 2، ص1223)الزعانيف، مف 
ب فػي حيػرة مناىج الفيزياء عمى التطبيقات الحياتية وبضايا البيئة والحاجات المجتمعيػة، ممػا يجعػؿ الطالػ

مما يدرسػو فػي ىػذه المػادة؛ عمػى الػرغـ مػف أف الفيزيػاء تحػيط بالطالػب مػف كػؿ جانػب؛ إ  أنػو   يشػعر 
 بذلؾ.
 وبانتياء ىذه ا جراءات يكوف الباحثاف بد أجابا عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث.    

 

 المقتصصرح التصصور مصا" عمصى نصص ىصذا السصؤالثالثًػا: النتػائج المتعمقػة بالجابػة عػف السػؤاؿ الثالػث: 
؟" ولإلجابصة عنصو التنميصة المسصتدامة أبعاد لتطوير محتوى الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمن في ضوء

 تم اتباع الخطوات اآلتية:
 :أسس ومنطمقات بناء التصور المقترح -2

 با عتماد عمى: افالمقترح باـ الباحث تصورعند بناء ال - أ
 بائمة أبعاد التنمية المستدامة الرئيسة والفرعية. - 
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 في ضوء بائمة أبعاد التنمية المستدامة. نتائج عممية تحميؿ منيج الفيزياء -    

 مف موضوعات التنمية المستدامة. ومناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في اليمف وما تضمنتوابع  -    
ذات  ا تجاىات العالميػة المعاصػرةو  وتوصيات المشاريع والمؤتمراتنتائج الدراسات والبحوث السابقة  -  

 الصمة.

الظروؼ ا بتصادية وا جتماعية والبيئية والتكنولوجية والسياسية واألمنيػة والصػحية والتعميميػة التػي  -  
 يعيشيا أفراد المجتمع اليمني وحاجاتو وتطمعاتو التنموية مقارنة بالدوؿ األخرى.

 ؛والخبػرات التعميميػة ،تضػمف األىػداؼ العامػة، والمحتػوى المقتػرحر تصػو لم األوليػةالصػورة إعداد  - ب
وأسػػاليب  ،طرائػػؽ التػػدريس واألنشػػطة التعميميػػةعػػ وة عمػػى بمػػا يتفػػؽ مػػع األىػػداؼ المرسػػومة، 

 وتحقؽ األىداؼ المرسومة. التصور، ذ محتوىيتنفت سيـ في التقويـ التي 
عمػػػى عػػػدد مػػػف  -األوليػػػة  توصػػػور ب- وعرضػػػمػػػف خػػػ ؿ  التحقػػػؽ مػػػف صػػػ حية التصػػػور المقتػػػرح -ج
وذلػػؾ والتنميػػة؛  ،والتربيػػة البيئيػػة ،وفػػي المنػػاىج وطرائػػؽ التػػدريس ،الفيزيػػاء تمجػػا الفػػي  تخصصػػيفالم

، وأصػبح رتصػو تػـ تعػديؿ الحولػو المحكمػيف آراء . وفي ضػوء تو لمطمبةبيدؼ إبداء الرأي في مدى مناسب
 جاىزًا بصورتو النيائية.

راعػػى التصػػور أف تكػػوف أىدافػػو منسػػجمة مػػع فمسػػفة  :تحديػػد األىػػداؼ العامػػة لمتصػػور المقتػػرح -1
 التعميـ في اليمف وتواكب التنمية المستدامة وىي:

 تنمية الوعي بمفيوـ التنمية المستدامة وأبعادىا وتوظيفيا في حياة الطمبة. -
 ايا وأبعاد التنمية المستدامة.مساعدة الطمبة في اكتساب المفاىيـ والحقائؽ المتعمقة بقض -
 الوعي بأىمية الفيزياء في تطوير مجا ت الحياة المختمفة في المجتمع. -
 .تنمية المستدامةالأبعاد و وبضايا إدراؾ الع بة الوظيفية بيف عمـ الفيزياء  -
 .لسياـ في حمياالناتجة عف التقنيات الفيزيائية وا الحالية والمستقبمية لتعرؼ عمى المشك ت البيئيةا -
 تثير بضايا ومشك ت بيئية والعمؿ عمى حميا. فيـ التطبيقات الفيزيائية التيمساعدة الطمبة في  -
 تحسيف مستوى الخدمات األساسية، وا جتماعية، والمعيشية لجميع أفراد المجتمع. -
 الحفاظ عمى الموارد الطبيعية والتوازف البيئي لتحقيؽ حياة أفضؿ لألفراد. -
دارتيا. -  ا ىتماـ بنظاـ تكنولوجي يعزز أنماًطا مستدامًة لمتجارة، والعمؿ عمى إعادة وتوجيو المخاطر وا 
تػػػوفير ا حتياجػػػات األساسػػػية، والمعيشػػػية، وتػػػوفير فػػػرص العمػػػؿ والغػػػذاء، والطابػػػة والميػػػاه والصػػػرؼ  -

 الصحي، وتحقيؽ األمف؛ لضماف مستوى معيشي مستداـ ألفراد المجتمع.
فػػي الموابػػؼ الحياتيػػة  نحػػو البيئػػة أثنػػاء التعامػػؿ معيػػا الرشػػيدةالسػػميمة و ة الطمبػػة لمسػػموكيات ممارسػػ -

 مما يقمؿ مف تدىور واستنزاؼ ثروات البيئة المحمية.اليومية، 
دارة الموارد الطبيعية في البيئة اليمنية وتحقيؽ التعميـ لمجميع مدى الحياة. -  ترشيد استخداـ وا 
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 ة الفرد، وتقميؿ عدد الوفيات، ومكافحة األمراض المختمفة.العمؿ عمى تحسيف صح -
 تشجيع البحوث والتطوير في مجاؿ البيئة والتنمية المستدامة. -
 إكساب الطمبة ميارات التحاور والنقاش مع اآلخريف. -
 

 :محتوى التصور المقترح: ثالثاً 
بتبني مشروع " التعميـ مف أجػؿ التنميػة المسػتدامة" وحػددت  (5ص، 1221)بامت منظمة اليونسكو     

بائمة بالمفاىيـ والقضايا والميارات والقيـ التػي ينبغػي تأكيػدىا عنػد تعمػيـ التنميػة المسػتدامة، مػع مراعػاة 
باألبعػػاد ذات ع بػػة عمػػى مجموعػػة منيػػا  المتحػػدة األمػػـ فػػي األعضػػاء دوؿ واتفقػػتخصوصػػية كػػؿ بمػػد، 

ليػػتـ تناوليػػا فػػي المنػػاىج الدراسػػية؛ بيػػدؼ تنميػػة  وغيرىػػاوالتكنولوجيػػة لبيئيػػة جتماعيػػة واا بتصػػادية وا 
 يجػادإ بالصػع مػف يكػوف مػا اغالًبػوىػذه القضػايا . الػوعي بمفيػوـ التنميػة المسػتدامة وبأبعادىػا المختمفػة

 ، ويمكف تصنيفيا في األبعاد الخمسة كما يمي:ليا حموؿ
 

 أوً : في البعد ا بتصادي:
التنميػػة  -رأس المػػاؿ -تتضػػمف مفػػاىيـ التنميػػة المسػػتدامة فػػي البعػػد  بتصػػادي )مسػػتوى المعيشػػة -أ

األنشػػػطة  -ا بتصػػػاد -المصػػػروفات –ا رادات  -النفػػػاؽ -والتمويػػػؿ ا بتصػػػادي التخطػػػيط -ا بتصػػػادية
 مبادئ التنمية المستدامة(.  - -ا بتصادية

مكافحػػة الفقػػر والسػػعي فػػي النتػػاج  بتصػػادي فتتضػػمف ) أمػػا بضػػايا التنميػػة المسػػتدامة فػػي البعػػد -ب
تقمػيص النفػاؽ فػي  -مػؿ والترفيػو والوبػودرفع مستوى معيشػة الفػرد مػف حيػث الع -وا ستي ؾ المستداـ

تنميػػة الشػػراكة بػػيف القطػػاع الخػػاص  –دعػػـ البحػػوث العمميػػة فػػي الجانػػب ا بتصػػادي -المجػػاؿ العسػػكري
تقيػيـ اآلثػار  -إيقاؼ تبديد الموارد الطبيعيػة -صادر الطابة غير المتجددةا ستي ؾ الرشيد لم -والمختمط
التخطػيط لممشػاريع التنمويػة والصػناعية  -)عمؿ، ترفيو، وبود،..(تحسيف مستوى معيشة األفراد  -البيئية

ترشػػيد  -بمعالجػػة انبعاثػات الغػػواد مػف المصػانع ووسػػائؿ النقػؿ -تقمػيص النفػاؽ فػػي المجػاؿ العسػكري -
 (.والتقميؿ مف تصدير المواد الخاـ اط ا ستي ؾأنم

   ثانًيا: في البعد ا جتماعي:
 -الحريػػػات - حقػػػوؽال - المسػػػؤوليةتتضػػػمف مفػػػاىيـ التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػي البعػػػد ا جتمػػػاعي ) -أ

محػػػو  -الحػػػراؾ ا جتمػػػاعي -الفقػػػر -النمػػػو السػػػكاني -المػػػوارد البشػػػرية -التوزيػػػع -العدالػػػة -المسػػاواة
 -المخػاطر الطبيػة -النظافة العامة -األمراض المعدية -المياه العذبة -الصحة -التنمية المينية -األمية

 (.النفايات الطبية

ي النمػػو السػػكان)مسػػتوى الػػوعي فػػي أمػػا بضػػايا التنميػػة المسػػتدامة فػػي البعػػد ا جتمػػاعي؛ فتتضػػمف  -ب
الحػس  -التنميػة البشػرية -حقػوؽ األجيػاؿ القادمػة مراعػاة -تحقيؽ المساواة العدالة ا جتماعيػة -والفقر
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توزيػع الثػروات المعدنيػة بػيف  -ا ستثمار في القدرات البشػرية -الديني وا خ بي والمسؤولية ا جتماعية
زيػادة معػدؿ التعمػيـ العػاـ والتػدريب  -احتراـ الحقوؽ والحريػات -رفع مستوى نوعية الحياة لألفراد -األفراد

فيػروس الرعاية الصػحية و  -إحداث تعميـ مدى الحياة والتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة -الفني والميني
 -الحد مف انتشػار األمػراض بػيف األفػراد -توفير غذاء ومياه شرب صحية وعذبة -ةنقص المناعة البشري

 .دا ىتماـ بتنمية ميارات التفكير وحؿ المشك ت لدى الفر  -أثر التعميـ في التنمية المستدامة
 

   ثالثًا: في البعد البيئي:
التغيػر  -التمػوث البيئػي -البيئيػة كارثػةال -البيئػة) تتضمف مفاىيـ التنمية المسػتدامة فػي البعػد البيئػي -أ

 -الثروات المعدنيػة -حماية البيئة -المموثات -التنوع البيولوجي -النفايات -ا حتباس الحراري -المناخي
 الجفاؼ(. -النظـ األيكولوجية -المخمفات الخطرة -ا ستنزاؼ -طبقة األوزوف

 النفايػػاتإدارة المخمفػػات و  -أمػػا بضػػايا التنميػػة المسػػتدامة فػػي البعػػد البيئػػي فتتضػػمف )أزمػػة الطابػػة -ب

 اسػتنزاؼ المػوارد الطبيعيػة -الشػامؿ  الػدمار والنوويػة البيولوجية األسمحة مخاطر -الخطرةالمواد و  الصمبة
الوبايػػة مػػف الكػػوارث  إدارة المػػوارد الطبيعيػػة -البيولػػوجي التنػػوع -األيكولوجيػػةوالمحافظػػة عمػػى الػػنظـ 

والسػػ ـ  والجفػػاؼ التصػػّحرمكافحػػة التمػػوث و  -الغطػػاء النبػػاتي والثػػروة الحيوانيػػة -والتخفيػػؼ مػػف آثػػاره
ميػة دعػـ التن -تػدىور المػواطف البيئيػة الطبيعيػة -ء والخػ ؼ الجػويواليػوا والمػاءالتربػة  حمايػة -البيئي

ترشػػيد  -ترشػػيد اسػػتي ؾ الميػػاه وحمايػػة مواردىػػا مػػف التمػػوث -الزراعيػػة والنباتيػػة فػػي الريػػؼ والمدينػػة
 استي ؾ الطابة، والثروات المعدنية المتجددة وغير المتجددة(.

 رابعًا: في البعد التكنولوجي وتشمؿ:
 -التكنولوجيػا النظيفػة -المسػتدامةتشمؿ مفاىيـ التنمية المستدامة في البعد التكنولوجي )التكنولوجيػا  -أ

 نقؿ التكنولوجيا(.
أما بضايا التنمية المستدامة في البعد  بتصادي فتتضمف )السياـ في النمو ا بتصػادي والصػناعي  -ب

 -تكنولوجيػػا الميػػاه العذبػػة -تحسػػيف الزراعػػة والنتػػاج فػػي الػػيمف -مػػف أجػػؿ التنميػػة وتقيػػيـ ا ثػػر البيئػػي
 -التنميػة والتوسػع الحضػري المسػتداـ -مكافحػة التمػوث -مخمفػات والنفايػات بأنواعيػاالسياـ فػي إدارة ال

غػػ ؼ  -تربػػة -ىػػواء -التقميػػؿ مػػف الصػػناعات المسػػببة لتػػدىور مكونػػات البيئػػة )مػػاء -تػػوفير الخػػدمات(
داـ اسػتخداـ الطابػة البديمػة واسػتخ -تنمية إنتاج الطابة البديمة والمحافظة عمى الثروات المعدنيػة -جوي(

 .تشجيع البحوث العممية والتطور التكنولوجي في مجاؿ البيئة والتنمية المستدامة -ا نتاج األنظؼ
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   خامًسا: في البعد السياسي واألمني:
 -الوحدة الوطنيػة -التشريعات -القوانيفتشمؿ مفاىيـ التنمية المستدامة في البعد السياسي واألمني ) -أ

 (.الحماية -الحروب -النزاعات -الحكـ الرشيد -الشفافية -ءالو  -األماف -الس ـ –األمف  -ا نتماء

وا جتمػػاعي  األمػػف النسػػانيبضػػايا التنميػػة المسػػتدامة فػػي البعػػد السياسػػي واألمنػػي فتتضػػمف )أمػػا  -ب
قرار دعػـ اسػت -تنميػة روح الػو ء وا نتمػاء الػوطني -سػف القػوانيف والتشػريعات لحمايػة البيئػة -الشامؿ 

تنميػػة األمػػف الشػػامؿ فػػي -تنميػػة الحكػػـ الرشػػيد -حػػؿ النزاعػػات والحػػروب فػػي الػػيمف -الحيػػاة السياسػػية
نشػر ثقافػة السػ ـ بػيف أفػراد المجتمػع اليمنػي وحمايتػو  -محاسبة المخػالفيف لمقػوانيف -مختمؼ المجا ت

 مف الجرائـ(.

 عمميػػة بميػػارات الطمبػػة تزويػػدعمػى  (7، ص1221فقػد ركػػزت اليونسػكو ): مػف حيػػث الميػاراتوأمػا 

عمػؿ التقػارير  – ا تصػا ت -التفكيػر البػداعي -التفكير النابػد) مثؿ: المستدامة التنمية فيـ مف لتمكنيـ
 الم حظػػػة -ريػػػادة األعمػػػاؿ -اسػػػتخداـ تقنيػػػات المعمومػػػات -رصػػػنع القػػػرا -حػػػؿ المشػػػك ت -بحػػػوثوال

 العػيش سػبؿ يجػادإ -المدرسػة بعػد الػتعمـ مواصػمة -التغييػر والثبػاتمراعػاة  -إدارة الوبػت -والتقصػي

 الموابػؼ وراء الكامنػة القػيـ تحميػؿ عمػى القػدرة -اوكتابًيػا شػفييً  بفاعميػة التواصػؿ عمػى القػدرة -المسػتداـ

 مػع التعػاوني العمػؿ عمػى القػدرة - المتعػددة نظػرال وجيػات باستخداـ النقدي التفكير القدرة عمى -المختمفة

 (.اآلخريف
 -الميالعػػ السػػ ـ -ا سػػتق ؿ -إعطػػاء أىميػػة فػػي وحػػدة األسػػرة -العػػدؿفقػػد ركػػزت عمػػى ) القػػيـ:أمػػا 

 -المسػؤولية -الحػب -حتػراـ ا -الحريػة -الضػيافة -التسامح -الجمالية -الصدؽ -التضامف -ا جتياد
 النظافة(.

فػي  ا سػتدامة فكرتأصيؿ  وىو اليدؼ حقؽت، بحيث الدروس فييا عف طريؽ تشريبويمكف تناوؿ ذلؾ    
ة الوطنيػ أو المحميػة ا سػتدامة أىػداؼ عمػى عمى أف يكوف ىػذا التضػميف بائمػاً  التعميـ والمناىج الدراسية؛

 ( كما يمي:2دوف إحداث خمؿ في بنية محتوى المنيج، ويمكف توضيح ذلؾ في الجدوؿ)
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لمنيج الفيزياء في المرحمة الثانوية ( يوضح مصفوفة المدى والتتابع لنمو المفاىيـ والقضايا 2جدوؿ )
 في اليمف في ضوء أبعاد التنمية المستدامة موزعة عمى الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية.

 م

أثؼبد 

الزٌو٘خ 

الوظزذاهخ 

 الزئ٘ظخ

الوفبُ٘ن 

ّالمضبٗب 

 الفزػ٘خ

 هفبُ٘ن ّلضبٗب الزٌو٘خ الوظزذاهخ الفزػ٘خ هْسػخ ػلٔ الظفْف الضتصخ

 الضبلش الضبًْٕ الضبًٖ الضبًْٕ الضبًْٕاألّل 
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لج
ا

 

ا
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ُ
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لو

 

رأص  -هظزْٓ الوؼ٘شخ

 االلزظبد -اإلًفبق -الوبل

 -الزوْٗ  االلزظبدٕ

 -اإلٗزاداد -الوظزّفبد

 هجبدئ الزٌو٘خ الوظزذاهخ.

- األًشطخ االلزظبدٗخ

 -الزٌو٘خ االلزظبدٗخ

الزٌو٘خ ّالزْطغ 

  -الذضزٕ الوظزذام

ٗب
ضب

لم
ا

 

ه بفذخ الفمز ّالظؼٖ فٖ 

اإلًزبط ّاالطزِتن 

 الوظزذام

رفغ هظزْٓ هؼ٘شخ الفزد  -

هي د٘ش الؼو  ّالززفَ٘ 

دػن الجذْس  -ّالْلْد

الؼلو٘خ فٖ الجبًت 

إٗمبف رجذٗذ  - االلزظبدٕ

 الوْارد الطج٘ؼ٘خ.

الوظبآلخ ّالشزكبد هظؤّل٘خ 

رٌو٘خ  -ّالزظبد الظْق

 الشزاكخ ث٘ي المطبع الخبص

االطِبم فٖ الٌوْ  -ّالوخزلظ

 -ٖااللزظبدٕ ّالظٌبػ

 -الزخط٘ظ للوشبرٗغ الزٌوْٗخ

هي ؼْاد هؼبلجخ اًجؼبصبد ال

 ّّطبئ  الٌم . الوظبًغ

رمل٘ض اإلًفبق فٖ الوجبل 

االطزِتن  -الؼظ زٕ

الزا٘ذ لوظبدر الطبلخ 

غ٘ز الوزجذدح ّالزمل٘  

 - هي رظذٗز الوْاد الخبم

رذظ٘ي هظزْٓ هؼ٘شخ 

)ػو ، رزفَ٘،  األفزاد

رم٘٘ن اٙصبر  -ّلْد،..(

 الج٘ئ٘خ.
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 الوفبُ٘ن

 -الذزٗبد –الذمْق 

الٌظبفخ -الظذخ-الفمز

 الؼبهخ.

 -الٌوْ الظ بًٖ -الوظبّاح

 -هذْ األه٘خ -الوظؤّل٘خ

الوخبطز  -األهزاع الوؼذٗخ

 الطج٘خ.

 -الزخط٘ظ -الزْسٗغ -الؼذالخ

الذزان  -الوْارد الجشزٗخ

-الو٘بٍ الؼذثخ -االجزوبػٖ

الزٌو٘خ  -الٌفبٗبد الطج٘خ

 الوٌِ٘خ.
ٗب
ضب

لم
ا

 
ادززام الذمْق 

هظزْٓ   -ّالذزٗبد

الْػٖ فٖ الٌوْ الظ بًٖ 

 -الفمزالزخف٘ف هي ّ

 -الوشبركخ الشؼج٘خ

ف٘زّص  -الزػبٗخ الظذ٘خ

رْف٘ز  -ًمض الوٌبػخ

غذاء ّه٘بٍ ازة طذ٘خ 

 .ّػذثخ

الذض الذٌٖٗ ّاالختلٖ 

 -ّالوظؤّل٘خ االجزوبػ٘خ

الوظؤّل٘خ االطزضوبر 

الزٌو٘خ  -االجزوبػ٘خ

رفغ هظزْٓ  -الجشزٗخ

الذذ  -ًْػ٘خ الذ٘بح لألفزاد

هي إًزشبر األهزاع ث٘ي 

الزؼل٘ن هي أج   -األفزاد

 .الزٌو٘خ الوظزذاهخ

رذم٘ك الوظبّاح ّالؼذالخ  

االطزضوبر فٖ  -االجزوبػ٘خ

رْسٗغ  -جشزٗخالمذراد ال

الضزّاد الوؼذً٘خ ث٘ي 

إدذاس رؼل٘ن هذٓ  -األفزاد

هؼذل الزؼل٘ن سٗبدح  -الذ٘بح

الؼبم ّالزذرٗت الفٌٖ 

هزاػبح دمْق  -ّالوٌِٖ

االُزوبم  -األج٘بل المبدهخ

ثزٌو٘خ هِبراد الزف ٘ز ّد  

 .الوش تد لذٓ الفزد
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المفاىيـ والقضايا لمنيج الفيزياء في المرحمة الثانوية في اليمف في ( يوضح مصفوفة المدى والتتابع لنمو 2جدوؿ )تابع 
 ضوء أبعاد التنمية المستدامة موزعة عمى الصفوؼ الث ثة بالمرحمة الثانوية.

3 
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ا

 

 الوفبُ٘ن

 -الج٘ئخ الطج٘ؼ٘خ-الج٘ئخ

الٌظن  -الجفبف

طجمخ  -األٗ ْلْج٘خ

 األّسّى.

الزلْس  -ال برصخ الج٘ئ٘خ

 -الزٌْع الجْ٘لْجٖ -الج٘ئٖ

 الضزّاد الوؼذً٘خ.

الوخلفبد  -الٌفبٗبد -الولْصبد 

دوبٗخ  -الزغ٘ز الوٌبخٖ -الخطزح 

الوخلفبد  -االطزٌشاف -الج٘ئخ

 الخطزح.

ٗب
ضب

لم
ا

 

إدارح  -أسهخ الطبلخ

 الٌفبٗبدالٌفبٗبد ّ

ّالوْاد  الظلجخ

رزا٘ذ  -الخطزح

اطزِتن الو٘بٍ ّدوبٗخ 

 -هْاردُب هي الزلْس

رزا٘ذ اطزِتن الطبلخ 

ّالضزّاد الوؼذً٘خ 

الوزجذدح ّغ٘ز 

 الوزجذدح.

 األطلذخ الجْ٘لْج٘خ هخبطز

اطزٌشاف  - ّالٌّْٗخ

 الوْارد الطج٘ؼ٘خ

ّالوذبفظخ ػلٔ الٌظن 

ه بفذخ  -األٗ ْلْج٘خ

 ّالجفبف الزظّذزالزلْس ّ

الزٌْع  -ّالظتم الج٘ئٖ

رذُْر الوْاطي  -الجْ٘لْجٖ

 الج٘ئ٘خ ّالطج٘ؼ٘خ.

الٌفبٗبد ّالذزّة  -الشبه  لذهبرا

 إدارح الوْارد الطج٘ؼ٘خ -الٌّْٗخ

الْلبٗخ هي ال ْارس ّالزخف٘ف ّ

الغطبء الٌجبرٖ ّالضزّح  -هي آصبرٍ

 ّالوبء الززثخ دوبٗخ -الذْ٘اً٘خ 

دػن  -ّالغتف الجْٕ ّالِْاء

الزٌو٘خ الشراػ٘خ ّالٌجبر٘خ فٖ 

االدزجبص  -الزٗف ّالوذٌٗخ

 .الذزارٕ
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 ًم  الز ٌْلْج٘ب الز ٌْلْج٘ب الٌظ٘فخ الز ٌْلْج٘ب الوظزذاهخ الوفبُ٘ن

ٗب
ضب

لم
ا

 

اإلطِبم فٖ الٌوْ 

 االلزظبدٕ ّالظٌبػٖ

 -هي أج  الزٌو٘خ

رذظ٘ي الشراػخ 

الزمل٘  هي  -ّاإلًزبط

الظٌبػبد الوظججخ 

لزذُْر ه ًْبد الج٘ئخ 

 -رزثخ -ُْاء -)هبء

 غتف جْٕ(

-الو٘بٍ الؼذثخر ٌْلْج٘ب 

اإلطِبم فٖ إدارح الوخلفبد 

رٌو٘خ  -ثأًْاػِب ّالٌفبٗبد

ًزبط الطبلخ الجذٗلخ إ

ّالوذبفظخ ػلٔ الضزّاد 

 الوؼذً٘خ

الزٌو٘خ ّالزْطغ  -ه بفذخ الزلْس

رْف٘ز  -الذضزٕ الوظزذام

اطزخذام  - -الخذهبد االجزوبػ٘خ

الطبلخ الجذٗلخ ّاطزخذام االًزبط 

لؼلو٘خ رشج٘غ الجذْس ا -ًظفاأل

ّالزطْر الز ٌْلْجٖ فٖ هجبل 

 الوظزذاهخ الج٘ئخ ّالزٌو٘خ

5 

الجؼذ 

الظ٘بطٖ 

 ّاألهٌٖ

 الوفبُ٘ن

 -األهي -االًزوبء

 -الذزّة -الشفبف٘خ

 .الْدذح الْطٌ٘خ

 -الذوبٗخ-الٌشاػبد -ىاألهب

 المْاً٘ي.

 -الذ ن الزا٘ذ -الْالء -الظتم

 الزشزٗؼبد.

ٗب
ضب

لم
ا

 

الؼٌبٗخ ثذمْق 

د  الٌشاػبد  -اإلًظبى

 .ّالذزّة فٖ ال٘وي

األهي اإلًظبًٖ رٌو٘خ 

الشبه   ّاالجزوبػٖ

دػن  -ثوخزلف الوجبالد

 -اطزمزار الذ٘بح الظ٘بط٘خ

هذبطجخ الوخبلف٘ي 

 للمْاً٘ي.

لذوبٗخ  ّالزشزٗؼبد طي المْاً٘ي

رٌو٘خ رّح الْالء  -الج٘ئخ

رٌو٘خ الذ ن  -ّاالًزوبء الْطٌٖ

ًشز صمبفخ الظتم ث٘ي  -الزا٘ذ

ّدو٘زَ هي  أفزاد الوجزوغ ال٘وٌٖ

 الجزائن.

6 

 الوِبراد

ػو   -االرظبالد

 -الزمبرٗز ّالجذْس

اطزخذام رمٌ٘بد 

 هْاطلخ -الوؼلْهبد

 -الوذرطخ ثؼذ الزؼلن

 الؼو  ػلٔ المذرح

 اٙخزٗي. هغ الزؼبًّٖ

د   -الزف ٘ز الٌبلذ

 -رٗبدح األػوبل -الوش تد

 إٗجبد -الوتدظخ ّالزمظٖ

-الوظزذام الؼ٘ا طج 

 الم٘ن رذل٘  ػلٔ المذرح

 الوْالف ّراء ال بهٌخ

 الوخزلفخ.

 -طٌغ المزار -الزف ٘ز اإلثذاػٖ

هزاػبح الزغ٘٘ز  -إدارح الْلذ

 الزْاط  ػلٔ المذرح -ّالضجبد

 افًِ٘ب، ّكزبثً٘ب، ّػلٔ ثفبػل٘خ

 الزف ٘ز المذرح ػلٔ -الزف ٘ز

 ٌظزال ّجِبد ثبطزخذام الٌمذٕ

 الوزؼذدح.

 الم٘ن

 -أُو٘خ ّدذح األطزح

 -الزضبهي -االجزِبد

 الذت. -اإلدززام

 -الظذق -االطزمتل

 -الزظبهخ -الجوبل٘بد

 الض٘بفخ. 

 -الذزٗخ -الظتم الؼبلوٖ -الؼذل

 األختق. -الوظؤّل٘خ -الٌظبفخ
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 :لمتصور المقترح طرائؽ التدريس واألنشطة والوسائؿ التعميمية: رابًعا
إف تعميـ أبعاد التنمية المسػتدامة وتدريسػيا ضػمف محتػوى مػنيج الفيزيػاء بالمرحمػة الثانويػة يتطمػب      

 -ا ستقصػاء العممػي –حػؿ المشػك ت  -العصػؼ الػذىني -طرؽ تدريس تعتمد عمى: الحػوار والمنابشػة 
التعمػيـ  -لػتعّمـ مػف بعػد ا -الػتعمـ التعػاوني والتوليػدي -التػدريس التبػادلي -الػتعمـ الػذاتي -دراسة الحالػة
طريقة المحاضرة. كما يمكف ا ستعانة بالوسائؿ واألنشطة التعميمية التي ت ساعد فػي تػدريس  -اللكتروني

نحو تعّمـ أبعاد التنمية المستدامة  ةمحتوى التصور، وتعمؿ عمى زيادة دافعية الطمبة، ومشاركتيـ اليجابي
كتابػة األوراؽ  -أشػكاؿ تخطيطيػة لمػوارد طبيعيػة مسػتدامة – مثؿ: جداوؿ توضح بيانات لقضايا مستدامة

الزيػارات الميدانيػة إلػى  –البحثية، وعمؿ التقارير العممية حوؿ بضايا التنمية المستدامة في البيئة اليمنيػة
 –البحػػوث والمقػػا ت  -الػػدورات التدريبيػػة -الشػػركات والمصػػانع التػػي تطبػػؽ مفيػػوـ التنميػػة المسػػتدامة

 المشروعات.
بطابة  –يمكف استخداـ ا ختبارات التحريرية والشفوية :أساليب تقويـ التصور المقترح: خامًسا

الواجبات  -استمارات التقويـ -مقايس التقدير -مقاييس الميوؿ وا تجاىات  –المقاب ت  -الم حظة
 المنزلية بعد كؿ موضوع.

 وبيذا الجراء يكوف الباحثاف بد أجابا عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث.   
 :البحث توصيات

 انط بًا مف نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثاف باآلتي:   
لت فػي أوجػو  ا؛كتػب الفيزيػاء بالمرحمػة الثانويػة فػي الػيمف، والعمػؿ عمػى تطويرىػمحتوى  مراجعةإعادة  -

الرئيسة والفرعية وتوظيفيا بصػورة جيػدة تضميف أبعاد التنمية المستدامة بالمادة، وذلؾ  وصعوبةالقصور 
لبػراز الػدور الػوظيفي لعمػـ الفيزيػاء فػي  ؛عف طريؽ التشريب مػا أمكػف ذلػؾومتوازنة مع الجانب المعرفي 

 حياة الطمبة.
لمتحػػػدة ومنظمػػػة اليونسػػػكو تعزيػػػز مبػػػدأ "التعمػػػيـ مػػػف أجػػػؿ التنميػػػة"، وا سػػػتفادة مػػػف وكػػػا ت األمػػػـ ا -

واليسسػػػكو والمنظمػػػات المعنيػػػة تربوًيػػػا فػػػي الجوانػػػب الثقافيػػػة والتربويػػػة والفكريػػػة والوجدانيػػػة لمتنميػػػة 
 المستدامة.

ثرائيا وتشريبيا بالعديػد مػف أبعػاد التنميػة  تبني استراتيجية جديدة فيمراجعة - تطوير محتوى تمؾ الكتب وا 
 المستدامة وفؽ التوجيات العالمية المعاصرة.

ثنػػػاء الخدمػػػة عمػػػى تػػػدريس مػػػادة الفيزيػػػاء فػػػي ضػػػوء أبعػػػاد التنميػػػة أتػػػدريب معممػػػي الفيزيػػػاء ببػػػؿ و  -
 المستدامة.

مػػع مراعػػاة  ،الفيزيػػاء بالمرحمػػة الثانويػػةمحتػػوى كتػػب فػػي ف أبعػػاد التنميػػة المسػػتدامة يضػػرورة تضػػم -
بحيث يتـ تحقيؽ التكامؿ األفقي والرأسي  ،استمرارية دراسة ىذه األبعاد مف صؼ آلخر ومف مرحمة ألخرى
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بعػػاد ضػػمف موضػػوعات مػػنيج الفيزيػػاء أو بشػػكؿ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ دمػػج ىػػذه األ ،بػػيف محتػػوى تمػػؾ الكتػػب
بعػػاد التنميػػة ألػػذي افترضػػو الباحثػػاف فػػي كيفيػػة تضػػميف ويمكػػف ا سترشػػاد بالتصػػور المقتػػرح ا ،مسػػتقؿ

 المستدامة في محتوى المنيج.
براز دور عمـ الفيزياء فػي خدمػة وتطػوير المجتمػع اليمنػي  - ا ىتماـ بربط منيج الفيزياء بحياة الطمبة وا 

 مختمؼ المجا ت.في وحؿ مشك تو 
والجيػات المسػئولة ذات الع بػة لدراسػة أبعػاد تشكيؿ لجاف عممية متخصصة مف وزارة التربيػة والتعمػيـ  -

 عند تطوير المناىج الدراسية عمى اخت فيا. حسباففي ال أخذىاو  ،والتخطيط ليا ،التنمية المستدامة
عمى الحكومة اليمنية وضع استراتيجية التنمية المستدامة لمبمد في مختمؼ المجا ت، متضمنة الغايات  -

 محاور الرئيسة، والعمؿ عمى تفعيميا ما أمكف ذلؾ.واألىداؼ ومؤشرات القياس وال

 ا ليذا البحث يمكف إجراء الدراسات التالية:امتدادً  :البحثمقترحات 
تصػػػػور مقتػػػػرح فػػػػي مػػػػادة العمػػػػوـ فػػػػي المرحمػػػػة األساسػػػػية فػػػػي الػػػػيمف فػػػػي ضػػػػوء أبعػػػػاد التنميػػػػة  -

 المستدامة.
 الكيمياء واألحياء بالمرحمة الثانوية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة. حتوى كتبتحميؿ م -
فاعميػػػة برنػػػامج بػػػائـ عمػػػى توظيػػػؼ أبعػػػاد التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػي تػػػدريس الفيزيػػػاء عمػػػى تنميػػػة  -

 ولية البيئية وا جتماعية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية الشمايتيف.ؤ المس
 مراجع البحث:

اليمن: . البيئة والتنمية البشرية في اليمف .(2009محمد ميدي، ومحمد، فارع محمد )أبو بكر،  -
 منشورات جامعة صنعاء.

(. طبيعة عمم الفيزياء وعالقتو بطرائق التدريس لدى معممي الفيزياء 2013أبو جحجوح، يحيى محمد ) -
-177(،2)17، نية()سمسمة العمـو النسا:مجمة جامعة األبصىفي المدارس الثانوية بفمسطين.

217. 
مجمة الدفاع (. التنمية المستدامة وأبعادىا االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 2014أبو جودة، إلياس ) -

 متاح عمى الرابط ،، مركز البحوث والدراسات االستراتيجية، لبنانالوطني
       file:///D:/%D9%A%D8%A9.htm#.WbTl3Czdsy4. 

. دور الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية المستدامة في الدوؿ العربية حالة الجزائر(. 2013بوزيد، سايح ) -
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم االقتصادية وعموم التيسير والعموم التجارية، جامعة أبي بكر 

 بمقايد، الجزائر.

file:///D:/Ù%25AØ©.htm%23.WbTl3Czdsy4
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تقرير حوؿ التقدـ المحرز في مجاؿ مؤشرات التنمية المستدامة (. 2012الحمادي، حامد عبده ) -
 صنعاء. ،. الجيورية اليمنية وزارة المياه والبيئةوتقارير حالة البيئة في اليمف

المشصكالت والحمصصول فصي ضصصوء أراء  –(. الواقصصع البيئصي فصصي الصيمن2004الحكيمصي، عبصد الحكصصيم محمصد أحمصد ) -
 .216 -192(، 1(، ج)2)20، جامعة اسيوط، . مجمة كمية التربيةب الجامعةطال

فعالية برنامج مقترح في التربية البيئية لتنمية الوعي (. 2008الحكيمي، إشراق ىائل عبد الجميل ) -
. رسالة والمسئولية البيئية تجاه مشكمة ا حتباس الحراري لدى طمبة كمية التربية بجامعة تعز

 ر منشورة، كمية التربية جامعة تعز.دكتوراه غي
مدخؿ لمساىمة المؤسسة ا بتصادية في  :المسؤولية البيئية وا جتماعية(. 2007خامرة، طاىر ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الحقوق والعموم تحقيؽ التنمية المستدامة "حالة سوناطراؾ"
 الجزائر. ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،االقتصادية

مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو (. التخطيط من أجل التنمية المستدامة. 2009ديب، ريدة، ومينا، سميمان ) -
 .520-487(، 1)25، اليندسية

(: مؤشرات التنمية المستدامة لمسكان المضمنة في كتب 2010الربعاني، أحمد بن أحمد بن حمدان ) -
، كمية نسانية وا جتماعيةبة لمعمـو ال مجمة جامعة الشار الدراسات االجتماعية بسمطنة عمان. 

 .191-169(، 2)7التربية، جامعة السمطان قابوس، 
(. تصور مقترح لمساق الفيزياء العامة في ضوء عالقتيا بالتكنولوجيا 2014الزعانين، جمال عبده ربو ) -

، نفسيةس مية لمدراسات التربوية والمجمة الجامعة الفي الكميات التقنية في محافظة غزة. 
22(1 ،)1-30. 

(. تطوير مناىج الفيزياء في المرحمة الثانوية في فمسطين 2002الزعانين، جمال، وشبات، محمد موسى ) -
 .68-33 (،1)10 ،مجمة الجامعة الس ميةلمقرن الحادي والعشرين. 

دور استراتيجية الجودة الشاممة في تحقيؽ التنمية المستدامة في المؤسسة (. 2014شيمي، إليام ) -
. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية ا بتصادية )دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسكيكدة(

 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسير، جامعة فرحات عباس اسطيف، الجزائر.
(. مستوى المعمومات البيئية لدى طمبة األقسام العممية بكميصة التربيصة بجامعصة 2005) الصانع، محمد ابراىيم -

 .224 -215اليمن، جامعة تعز،  "المؤتمر الثالث لمبيئة والموارد الطبيعية"،ذمار. 
ا ستخداـ المتكامؿ لممواصفات العالمية )اليزو( في المؤسسة ا بتصادية (. 2011طارق، راشي ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، مية المستدامةلتحقيؽ التن
 جامعة فرحات عباس، جميورية الجزائر.
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. متاح عمى الرابط التنمية المستدامة بيف البعديف الدولي والوطني(. 2015طوير، عمي ) -
www.marocdroit.com (7/2/2015)m 

التربية البيئية ودورىا في التنمية المستدامة دراسة ميدانية بمؤسسات التعميـ (. 2013الطويل، فتحية ) -
، رسالة دكتوراه منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة المتوسط بمدينة بسكرة بالجزائر

 محمد خيضر بالجزائر. 
منيج التعميم الثانوي لتمبية متطمبات التنمية ومواجية تطوير  .(2006عبد السالم، مصطفى عبد السالم ) -

، مؤتمر التعميـ النوعي ودوره في التنمية البشرية في عصر العولمةتحديات العولمة في مصر. 
 .310-271المؤتمر العممي األول لكمية التربية النوعية جامعة المنصورة، 

عض مبادئ العدالة البيئية في مناىج (. تصور مقترح لتضمين ب2012عبد العال، رييام رفعت ) -
مجمة العمـو التربوية الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي بجميورية مصر العربية. 

 .243 -211(، 2)13، والنفسية
(. تطوير منيج التسويق بالمدرسة الثانوية التجارية في ضوء متطمبات 2014شرف بيجات )أعبد القوي،  -

معيد البحوث والدراسات التربوية جامعة القاىرة، العدد  مجمة العموـ التربوية،ة. التنمية المستدام
 .35 -1(، 2(، ج)1)

أبعاد التنور الفيزيائي المتضمنة في محتوى منياج الفيزياء  .(2009عمي، جالل عبد ربو الشيخ ) -
التربية الجامعة . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية لمصؼ الحادي عشر ومدى اكتساب الطمبة ليا

 فمسطين. ،سالمية بغزةاإل
التنمية المستدامة بيف الحؽ في استغ ؿ الموارد الطبيعية (. 2007الغامدي، عبد اهلل بن جمعان ) -

 منشورات جامعة الممك سعود. :المممكة العربية السعودية. ولية عف حماية البيئةؤ والمس
، سمسمة كتيبات الحوار التنمية المستدامة وبناء ا بتصاد(: 2014فريق مؤتمر الحوار الوطني الشامل ) -

 صنعاء.اليمن: (، 2الوطني )
في الثانوية حياء بالمرحمة مدى تضميف محتوى كتب األ(: 2014القرشي، سوسن عبد الفتاح عمي ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة، المعيد الجميورية اليمنية لممفاىيـ البيئية والتنمية المستدامة
 لعالي لمتربية والتكوين المستمر، جامعة تونس االفتراضية.ا

(. مقرر مقترح في البيئة والصحة وتدريسو 2008) لطف اهلل، نادية سمعان وعبد الممك، لوريس إميل -
ستراتيجية التفكير التشاركي لتنمية التحصيل والتفكير الناقد والمسئولية البيئية لطالب اباستخدام 

المؤتمر العممي الثاني عشر، يات التربية. الجمعية المصرية لمتربية العممية، الشعب األدبية بكم
 .186 – 133، مجمد المؤتمر، "التربية العممية والوابع المجتمعي التأثير والتأثر"
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(. االخالقيات البيئية والتصورات المستقبمية لعالقة االنسان بالبيئة 2012المقمحي، ياسين عمي محمد ) -
مجمة البحوث البيئية والمحمية واحتماالت تحقيقيا من وجية نظر طمبة كمية التربية بالنادرة. العالمية 
 .74-17(، االصدار االول، 1، جامعة المنوفية، العدد )والطابة

(. المراجعة البيئية كأحد متطمبات المؤسسة 2008منصوري، كمال محمد، ورمزي، جودي محمد ) -
، جامعة فرحات عباس كمية العموم وؿالمؤتمر العممي األ المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة. 

 .واالقتصاد وعموم التيسير بالجزائر
جتماعية المستدامة في دولة بطر الوابع مؤشرات التنمية ا (. 2008الميندي، حسين بن ابراىيم ) -

 المجنة الدائمة لمسكان في قطر.قطر: ، 1. طواآلفاؽ
(. تصور مقترح لتطوير محتوى كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية بفمسطين 2014نشوان، تيسير محمود ) -
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