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مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتب الحاسب
كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية ،مف خالؿ بناء قائمة بمفاىيـ
التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في محتكل الكتب ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة
المنيج الكصفي التحميمي ،حيث تـ بناء قائمة بمفاىيـ التنمية المستدامة بأبعادىا االجتماعية
كاالقتصادية كالبيئية ،اشتممت عمى (ٖٓ) مفيكمان ،كمف ثـ تـ بناء أداة تحميؿ المحتكل كالتي

كيمثؿ مجتمع الدراسة كتب الحاسب كتقنية
اشتممت عمى (٘ )ٛمؤش انر مكزعة عمى المفاىيـُ ،
المعمكمات لممرحمة الثانكية (نظاـ المقررات) في المممكة العربية السعكدية ،كتمثمت عينتو في
كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) ،المقرر عمى طالبات الصؼ الثاني الثانكم
(نظاـ المقررات) في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ ،كالذم تـ اختياره
بطريقة قصدية.
كبعد رصد التك اررات كحساب النسب المئكية تكصمت الدراسة إلى عدـ تكازف النسب
البعد
المئكية ألبعاد التنمية المستدامة في محتكل الكتاب ،حيث جاءت بالمرتبة األكلى مفاىيـ ُ

االجتماعي لمتنمية المستدامة ،بمجمكع تك اررات (٘ )ٕٛتك ار انر كبنسبة مئكية (ٓ ،)%ٜٔ,ٚيمييا
البعد االقتصادم لمتنمية المستدامة ،بمجمكع تك اررات (٘ )ٛتك ار انر كبنسبة مئكية
مفاىيـ ُ
البعد البيئي ،بمجمكع تك اررات ( )ٙتك اررات ،كبنسبة
(ٓ ،)%٘,ٜكجاءت بالمرتبة األخيرة مفاىيـ ُ
مئكية (ٔٗ ،)%ٓ,كجاء تضميف إجمالي مفاىيـ التنمية المستدامة في كتاب الحاسب كتقنية
المعمكمات (ٕ) بدرجة ضعيفة ،بمجمكع تك اررات ( )ٖٚٙتك ار انر كبنسبة مئكية ( ،)%ٕٙكفي
ضكء نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجمكعة مف التكصيات ،أىميا :ضركرة التكازف في نسب
تضميف أبعاد التنمية المستدامة في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) ،باإلضافة إلى مساعدة
خبراء التربية كمطكرم المناىج الدراسية لالستفادة مف نتائج الدراسة الحالية؛ لتضميف مفاىيـ
التنمية المستدامة في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات خاصة ،كبقية الكتب الدراسية عامة.

الكممات المفتاحية :التنمية المستدامة-كتب الحاسب وتقنية المعمومات.
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Abstract
The study aims at identifying the extent of integrating concepts of

sustainable development in the books of computer and information
technology in the secondary stage in the kingdom of Saudi Arabia

through making a list of sustainable development's concepts that should
be included in the content of the books. To achieve this goal, the

researcher used the descriptive analytical method. A list of the concepts
of sustainable development with its social, economic and environmental

dimensions was made and it included (30) concepts. Then, a content
analysis tool was made, which included (85) indicators distributed on the
concepts. The Population Study represents the books of computer and
information technology for the secondary stage (curriculum system) in

the kingdom of Saudi Arabia, and the sample of the study was in the

book of computer and information technology (2), scheduled for the
students in the second year in secondary stage (curriculum system) in

the kingdom of Saudi Arabia for the academic year of 1439/1440 H,
which was chosen intentionally.

After monitoring the iterations and calculating percentages, the

study found that the percentages of the dimensions of sustainable
development in the content of the book were not balanced. The

concepts of the social dimension of sustainable development came first,
with a total of (285) iterations and a percentage of (19.70%), followed
by the concepts of the economic dimension of sustainable development

with a total of (85) iterations and a percentage of (5.90%). The
concepts of the environmental dimension ranked last with a total number

of (6) iterations and a percentage of (0.41%), the inclusion of the total

concepts of sustainable development was low, with a total of (376)
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iterations and a percentage (26%). In light of the results of the study,

the researcher made a number of recommendations, the most important

of which are: The necessity to make balance of the proportions of
integrating the dimensions of sustainable development into book of
Computer and Information Technology (2). In addition to directing the

experts of education and curriculum developers to take advantage of the
results of the current study; to include the concepts of sustainable

development in the books of computer and information technology in
particular, and the rest of the textbooks in general.

Keywords: Sustainable Development, Books of Computer and

Information Technology.
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المقدمة:
يشيد العالـ تفاقمان لممشكالت المختمفة ،كالفقر كأزمات الغذاء كالجكع ،كتفشي األمراض
كالمخاطر الصحية ،كانتشار األمية كانعداـ المساكاة كتفشي البطالة ،كتبديد المكارد كالتمكث
بأنكاعو كغيرىا مف األزمات التي تُيَ ِّد ُد حاجات كمتطمبات األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية،
كمع تفاقـ حجـ المشكالت تََزَايد اىتماـ الحككمات كالمجتمعات في دكؿ العالـ بتحقيؽ
االكتفاء لشعكبيا كتنمية مجتمعاتيا كاستغالؿ مكاردىا مف خالؿ إدارة كاعية كرشيدة؛
لتحقيؽ حياة أفضؿ لكافة أفراد المجتمع؛ مما أدل إلى ظيكر مفيكـ التنمية المستدامة
 Development Sustainableألكؿ مرة عاـ  ٜٔٛٚفي تقرير المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية؛
كالمعركفة بمجنة ) (Brandt Landبعنكاف "مستقبمنا المشترؾ" Our Common Future؛
كالذم يشير إلى التنمية التي تستجيب لمحاجات الحالية بدكف تعريض حاجات كقدرات األجياؿ
القادمة لمخطر (شعت.)ٕٜٓٔ ،
ثـ تكالت المؤتمرات عمى كافة المستكيات الدكلية كاإلقميمية لمناقشة كتكجيو االىتماـ نحك
التنمية المستدامة؛ كأبرزىا مؤتمر قمة األرض في ريكدم جانيرك بالب ارزيؿ عاـ ٕ ،ٜٜٔكالذم
ب عميو المعاىدة الدكلية "ميثاؽ
أضفى الشرعية الدكلية عمى مفيكـ التنمية المستدامة ،كتََرتَّ َ
األرض" بما تضمنتو مف مبادئ لتحقيؽ التنمية المستدامة ،يميو مؤتمر القمة العالمي المنعقد في
جكىانسبرغ بجنكب أفريقيا عاـ ٕٕٓٓ؛ كالذم أ ّكد ضركرة كضع كؿ دكلة الستراتيجيتيا الخاصة
كتقييـ ما تـ عممو مف منجزات؛ لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة ،ثـ جاء مؤتمر األمـ المتحدة
في ريكدم جانيرك (ريك  )ٕٓ+عاـ ٕٕٔٓ ،أم بعد عشريف عامان مف مؤتمر قمة األرض
التاريخي ،يمي ذلؾ اعتماد الكثيقة الختامية " تحكيؿ عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعاـ ٖٕٓٓ"
في مؤتمر قمة األمـ المتحدة بنيكيكرؾ عاـ ٕ٘ٔٓ ،كالذم تضمف ( )ٔٚىدفان شمؿ ()ٜٔٙ
غاية ،لتمثيؿ نطاؽ كاسع ألىداؼ التنمية المستدامة مستيدفة العالـ بأسره (إبراىيـ.)ٕٜٓٔ ،
كقد أ ّكد التقرير العالمي لرصد التعميـ  ٕٓٔٙأف التعميـ ىك المدخؿ األكثر أىمية لكؿ
ب ٍ
عد مف أبعاد التنمية المستدامة؛ حيث يمنحنا أدكات رئيسة – اقتصادية كاجتماعية كتقنية
ُ
لتبِّني أىداؼ التنمية المستدامة كتحقيقيا ،كيتضمف اليدؼ الرئيس الرابع لمتنمية
–
أخالقية
ك
َ
المستدامة خطةن تعميميةن أكثر طمكحان كأكثر قدرة عمى إحداث التحكالت ،فالتعميـ ليس ىدفان بذاتو
فحسب؛ كانما ىك أداة لتحقيؽ خطة عالمية شاممة لمتنمية (اليكنسكك ،)ٕٓٔٙ ،حيث خمُص
خبراء التعميـ كالبيئة في المؤتمر الدكلي لمتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة (ٕ٘ٓٓ )ٕٓٔٗ-إلى
ضركرة تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في مناىج التعميـ ،بما ُيم ّكف الطمبة مف اكتساب
المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات في مجاؿ البيئة كالتنمية المستدامة ،كيزيد مف قدراتيـ
بالمساىمة الفاعمة في تحقيؽ التنمية المستدامة كمكاجية التحديات المستقبمية ،كاتخاذ الق اررات
المناسبة في التكقيت المناسب (حياتي.)ٕٓٔٙ ،
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أكدت عميو العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية مف أىمية تضميف
كذلؾ ما ّ
مفاىيـ التنمية المستدامة في المناىج كالكتب الدراسية ،كدراسة عبد الرضا ( )ٕٓٔٚالتي
أكصت بضركرة االىتماـ بالقضايا الفرعية ألبعاد التنمية المستدامة كضركرة تضمينيا في
ْ
محتكل كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتكسط بالعراؽ ،كدراسة السامرائي ( )ٕٓٔٚالتي
اىتمت بأبعاد التنمية المستدامة المتضمنة كتاب العمكـ لمصؼ الرابع االبتدائي ببغداد،
إضافة إلى دراسة ( )Ulrika ,2017التي تمحكرت حكؿ ما تضمنتو المناىج
الدراسية الثانكية في السكيد مف أبعاد اجتماعية كاقتصادية كبيئية لمتنمية المستدامة ،كدراسة
( )Mohammadnia & Moghadam, 2019التي ّبينت دكر سمسمة كتب المغة اإلنجميزية التي
ت في ضكء إطار التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة كلتعزيز تمؾ المفاىيـ.
طُ ِّكَر ْ

كتماشيان مع التطكرات العالمية كالعممية كالبيئية اىتمت المممكة العربية السعكدية بالتنمية
المستدامة؛ حيث كضعت في رؤيتيا ٖٕٓٓ استراتيجية كاضحة األىداؼ ،متمحكرة حكؿ ثالث
ركائز أساسية ،ىي :مجتمع حيكم ،كاقتصاد مزدىر ،ككطف طمكح ،تنطكم عمى عدد مف
األىداؼ التي تمتقي كتتالءـ مع األىداؼ السبعة عشر لمتنمية المستدامة (كثيقة رؤية المممكة
العربية السعكدية ٖٕٓٓ ،)ٕٓٔٙ ،ممتزمةن بتحقيؽ ذلؾ عبر عدد مف المشاريع كالمياـ ،منيا
مشركع الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز –رحمو اهلل -لتطكير التعميـ العاـ ،حيث يمثؿ ىذا المشركع
دعمان كبي انر لجيكد ك ازرة التعميـ ،كتحقيقان لرؤيتو في بناء معايير مناىج كطنية تسيـ بالكصكؿ
بالمممكة إلى مصاؼ الدكؿ المتقدمة.

كبذلؾ ظير االىتماـ بالحاسب كتقنية المعمكمات ،كمف خالؿ تصميـ مناىج جديدة
لمقرر الحاسب كتقنية المعمكمات لمتعميـ العاـ تُك ِ
اكب التطكرات الحديثة في مجاؿ تقنية
َ
المعمكمات ،كتالئـ متطمبات العصر ،حيث ُيعد الحاسب كتقنية المعمكمات مف أىـ التطبيقات
اإللكتركنية بالحياة المعاصرة كالذم لو األثر األكبر في تقدـ الحياة البشرية كتطكرىا بكافة مياديف
صى ،كمكنتو مف طرؽ
الحياة ،فقد أتاحت ىذه التقنية لإلنساف تكفير خدمات كمنتجات ال تُ ْح َ
يبؽ مجاؿ مف مجاالت حياة اإلنساف إالّ ككاف لمحاسب
آفاؽ عديدة في المجاالت المختمفة ،فمـ َ
فعاؿ في تنميتو (العريشي كالصبحي.)ٕٓٔٙ ،
كتقنية المعمكمات دكر ّ

كقد أ ّكد ذلؾ ىكليف تشاك األميف العاـ لالتحاد الدكلي لالتصاالت؛ حيث أشار إلى أف
كفعالة؛ لتحقيؽ جميع أبعاد التنمية المستدامة
تقنية المعمكمات تُساىـ بتكفير كسيمة مبتكرة ّ
االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية ()ITU,2018؛ إذ تُعد تقنية المعمكمات رافدان أساسيان لمنيضة في
كافة المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالعممية كالتربكية ،ككسيمة ال غنى عنيا في التطكر
كنشر الثقافة كالحضارة بيف المجتمعات اإلنسانية المختمفة ،فقد َم َّكَن ِت مف تقارب المجتمعات،
ت تكاصميا كاتصاالتيا ،كىي التي أنتجت تطبيقات غاية في األىمية لنيضة المجتمع ،كما
َّر ْ
َ
كيس َ
م ّكنت مف نشر التعميـ؛ عبر منظكمات متطكرة إلى كؿ فرد بالعالـ ،كساىمت في نمك االقتصاد
العالمي (زايد.)ٕٓٔٚ ،
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لذا تُعد كتب الحاسب كتقنية المعمكمات مف الكتب الميمة في أم نظاـ تربكم تعميمي
عمى مستكل العالـ ،كلضماف أف تككف ىذه الكتب شاممة لمعايير منظمة معممي عمكـ الحاسب
 CSTA؛ التي تكضح ما ينبغي أف يتعممو الطالب في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات بما
يتالءـ مع متطمبات العصر ،حيث تـ بناؤىا لتُ َغطِّي أبعادان متكاممة كمترابطة؛ تشمؿ استخداـ
التفكير الحاسكبي لحؿ المشكالت كالقضايا المجتمعية كتصميـ األنظمة ،كتطكير فيـ الطالب
لقكة الحكسبة كدقتيا كشمكليتيا لمناحي الحياة ،كدكر الحاسب كشبكاتو كتقنيات اإلنترنت في
تسييؿ االتصاؿ العالمي ،كممارسة القيـ الكطنية مف خالؿ اإلنترنت ،كتمبية متطمبات العصر
مف بنا ء األساس العممي كالميارات العممية الالزمة إلعداد الطالب لسكؽ العمؿ ،كتييئتيـ لتقييـ
التأثيرات السمبية كاإليجابية لمحاسب عمى المجتمع ،مف خالؿ التعمـ باستخداـ التقنية كالمشاركة
في تحقيؽ التنمية (كثيقة منيج الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية.)ٕٖٓٔ ،

مشكمة الدراسة:

أدرؾ العالـ اليكـ أىمية التنمية المستدامة لمحصكؿ عمى مقكمات الحياة الحاضرة
كالمستقبمية ،كبرز ذلؾ مف خالؿ المؤتمرات العالمية المتتالية؛ التي أكدت عمى ضركرة تكعية
المجتمعات بمفاىيـ التنمية المستدامة ،كالتي كاف مف أبرزىا مؤتمر قمة األمـ المتحدة بنيكيكرؾ
عاـ ٕ٘ٔٓ " تحكيؿ عالمنا :خطة التنمية المستدامة ٖٕٓٓ" ،متضمنةن ( )ٔٚىدفان شممت
( )ٜٔٙغاية ،لتمثيؿ نطاؽ كاسع مف أىداؼ التنمية المستدامة ،لُِيشكؿ اليدؼ الرابع فييا ضماف
التعميـ الجيد كالشامؿ لمجميع.
فالتعميـ ىك مفتاح التنمية المستدامة؛ حيث يتطمب تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة كضع
استراتيجية؛ يبدأ تنفيذىا بالتعميـ ،كىذا ما أقره المؤتمر الدكلي لميكنسكك؛ التعميـ مف أجؿ التنمية
المستدامة (ٕ٘ٓٓ ،)ٕٓٔٗ-فقد حقؽ المؤتمر نجاحان كبي انر في تكعية المجتمعات بأىمية التعميـ
مف أجؿ التنمية المستدامة ،كخمص الخبراء في ىذا المؤتمر إلى كضع برنامج عمؿ عالمي
لتحقيؽ مفاىيـ التنمية المستدامة ،مف خالؿ التركيز عمى عدة محاكر ،أبرزىا تضميف مفاىيـ
التنمية المستدامة في مناىج التعميـ ،بما ُيم ّكف الطمبة مف اكتساب المعارؼ كالميارات كالقيـ
كاالتجاىات في مجاؿ البيئة كالتنمية  ،كمما يزيد مف قدراتيـ بالمساىمة الفاعمة لتحقيؽ التنمية
المستدامة كمكاجية التحديات المستقبمية (حياتي.)ٕٓٔٙ ،
أكدت عمى مفاىيـ التنمية
كانطالقان مف رؤية المممكة العربية السعكدية ٖٕٓٓ كالتي ّ
المستدامة كأىداؼ ليا في ٍ
عدد مف المحاكر ،مثؿ ضماف االستدامة البيئية ،كالحد مف التمكث
بمختمؼ أنكاعو ،كتمكيف حياة عامرة كصحية ،كتعزيز اليكية الكطنية كقيـ العدالة كالشفافية،
كتحسيف تكافؤ فرص الحصكؿ عمى التعميـ ،كتنمية االقتصاد الرقمي كغيرىا مف األىداؼ التي
انطمقت منيا رؤية المممكة العربية السعكدية ٖٕٓٓ كتكافقت مع مفاىيـ التنمية المستدامة
(كثيقة رؤية المممكة العربية السعكدية ٖٕٓٓ ،)ٕٓٔٙ ،كاستجابة لالتجاىات العالمية
كالتكصيات الخاصة بالمؤتمرات كالدراسات السابقة التي تُكصي بتضميف أبعاد كمفاىيـ التنمية
المستدامة في المناىج كالكتب الدراسية.
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مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي
د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كألىمية كتب الحاسب كتقنية المعمكمات في المرحمة الثانكية ،حيث تحتؿ مكانة ميمة
بيف الكتب الدراسية استنادان إلى األىداؼ العامة لسياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية
كالتي تؤكد في أحد محاكرىا عمى األخذ بمستجدات العمـ كالتقنية كالتفاعؿ الكاعي مع التطكرات
الحضارية في شتى المياديف ،إلعداد ككادر قادرة عمى العمؿ في عصر الحاسب كالمعمكمات
كمتطمباتو الكظيفية مف خالؿ تفيميـ كادراكيـ العميؽ ألساسيات عمكـ الحاسب كتقنية
المعمكمات (كثيقة منيج الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية.)ٕٖٓٔ ،
كمف خالؿ خبرة الباحثة في تدريس مقررات الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية
كا طالعيا عمى عدد مف المؤتمرات كالدراسات بمجاؿ التنمية المستدامة؛ الحظت ضعؼ تضميف
مفاىيـ التنمية المستدامة في ىذه المقررات ،كتأكدت ىذه المالحظة مف خالؿ ما أثبتتو نتائج
الدراسة االستطالعية التي قامت بيا الباحثة باستطالع رأم معممات الحاسب كتقنية المعمكمات
لممرح مة الثانكية حكؿ مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في ىذه المقررات ،حيث جاءت
نتائجيا تُشير إلى أف ( )%ٖٗ,ٚمف المعممات يؤكدف ضعؼ تضميف الكتب لمفاىيـ التنمية
المستدامة ،في حيف أف (ٗ )%ٖٙ,منيف ُيشرف إلى عدـ تضميف الكتب لتمؾ المفاىيـ ،بينما
( )%ٕٛ,ٛمنيف فقط ت رل أف تضميف كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لمفاىيـ التنمية المستدامة
جاء بشكؿ جيد.
لتكجُّيَات ك ازرة التعميـ مف خالؿ مشاريعيا لتطكير مناىج
كفي ضكء ما تقدـ كاستنادان َ
التعميـ ،كبما أف االنطالؽ في تطكير المناىج يكمف في تحميؿ محتكل الكتب الدراسية القائمة
كالتعرؼ عمى مدل مالءمتيا لممستجدات التربكية كتطمعات المجتمع ،يتضح ضركرة دراسة
محتكل كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية ،لمتعرؼ
عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة فييا ،السيما أنو ال تكجد دراسات تناكلت التنمية
المستدامة في ُكتب الحاسب كتقنية المعمكمات – عمى حد عمـ الباحثة -حتى اآلف ،لذا فقد
تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في
كتب الحاسب كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟

أسئمة الدراسة:
تفرع
ٔ.
ٕ.
ٖ.

عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ما مفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات
بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟
البعد االجتماعي في كتاب الحاسب
ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
كتقنية المعمكمات (ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟
البعد االقتصادم في كتاب الحاسب
ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
كتقنية المعمكمات (ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البعد البيئي في كتاب الحاسب كتقنية
ٗ .ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
المعمكمات (ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟

أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتب الحاسب
كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية ،كينبثؽ عف ىذا اليدؼ الرئيس األىداؼ التفصيمية التالية:
ٔ .بناء قائمة بمفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية
المعمكمات بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية.
البعد االجتماعي في كتاب
ٕ .التعرؼ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
الحاسب كتقنية المعمكمات(ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية.
البعد االقتصادم في كتاب
ٖ .التعرؼ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
الحاسب كتقنية المعمكمات(ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية.
البعد البيئي في كتاب الحاسب
ٗ .التعرؼ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
كتقنية المعمكمات(ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية.

أىمية الدراسة:

تتمثل أىمية الدراسة في الجوانب التالية:

األىمية العممية النظرية:

 إثراء المحتكل العممي التربكم ،فيما يتعمؽ بالتنمية المستدامة كمفاىيميا التي ينبغي تضمينيا
كتب الحاسب كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية.
 تكفير أداة مكضكعية لتحميؿ كتب الحاسب كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية في المممكة
العربية السعكدية في ضكء مفاىيـ التنمية المستدامة.
 فتح المجاؿ لمباحثيف إلجراء بحكث كدراسات تتناكؿ التنمية المستدامة في كتب دراسية أخرل
كلمراحؿ تعميمية مختمفة.

األىمية العممية التطبيقية:
 قد تُفيد الدراسة القائميف عمى بناء كتخطيط المناىج الدراسية في تضميف مفاىيـ التنمية
المستدامة الكاردة في ىذه الدراسة بكتب الحاسب كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية.
 قد تُسيـ الدراسة في مساعدة معممي كمعممات الحاسب كتقنية المعمكمات لمتركيز عمى
مفاىيـ التنمية المستدامة المتضمنة بالكتب؛ مما يساعد في تنمية مفاىيـ التنمية المستدامة
لدل الطالب كالطالبات كتعزيز اتجاىاتيـ نحكىا.
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أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي

مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود الدراسة:

َّدت نتائج ىذه الدراسة بالحدود التالية:
تَ َحد َ

الحدود الموضوعية :اقتصر مكضكع الدراسة عمى:
ٔ .تحديد مفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات
بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية.
ٕ .تحميؿ محتكل كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) ،كالمقرر عمى طالبات الصؼ الثاني
الثانكم في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ ،مف خالؿ أداة تحميؿ
تـ بناؤىا في ضكء قائمة مفاىيـ التنمية المستدامة بأبعادىا االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية.
الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ.

مصطمحات الدراسة:
التنمية المستدامة :Development Sustainable
عرفتيا لجنة البيئة كالتنمية التابعة لألمـ
ْ
تعددت مصطمحات التنمية المستدامة فقد ّ
المتحدة كالمعركفة بمجنة ) (Brandt Landفي تقريرىا "مستقبمنا المشترؾ" عاـ ٜٔٛٚـ بأنيا:
"التنمية التي تسمح بتمبية احتياجات األجياؿ الحاضرة دكف اإلخالؿ بقدرة األجياؿ القادمة عمى
أما تعريؼ الفاك  FAOالذم تـ تبنيو عاـ
تمبية احتياجاتيا" (عبد الحميد ،ٕٜٓٔ ،صّ ،)ٔٛ
 ٜٜٔٛأف التنمية المستدامة ىي" :إدارة كحماية قاعدة المكارد الطبيعية ،كتكجيو التغير التقني
كالمؤسسي بطريقة تضمف تحقيؽ كاستمرار إرضاء الحاجات البشرية لألجياؿ الحالية كالمستقبمية،
بحيث تحمي البيئة ،كمَن ِ
اسَبة مف الناحية االقتصادية ،كمقبكلة مف الناحية االجتماعية"
ُ
(خديجة كربيع ،ٕٜٓٔ ،صٓ.)ٜ
عرف الباحثة التنمية المستدامة إجرائياً بأنيا :التنمية التي تسمح بتمبية احتياجات
وتُ ّ
األجياؿ الحاضرة دكف اإلخالؿ بحقكؽ األجياؿ المستقبمية ،كالتي ينبغي تضميف مفاىيميا في
محتكل كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية لمعاـ
الدراسي ٔٗٗٓ /ٖٜٔٗق ،كالتي سيتـ قياسيا مف خالؿ أداة تحميؿ المحتكل.
كتب الحاسب وتقنية المعمومات:
عرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا :كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية ،التي
تُ ّ
قررت ك ازرة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية تدريسيا لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػػ.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي.

مجتمع الدراسة:
يتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في ُكتب الحاسب كتقنية المعمكمات المقررة عمى طالبات
المرحمة الثانكية (نظاـ المقررات) بالمممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ.

عينة الدراسة:
تمثمت عينة الدراسة في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) ،المقرر عمى طالبات
الصؼ الثاني الثانكم (نظاـ المقررات) في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي
ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ.

أدوات الدراسة:

لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا تم استخدام األدوات التالية:
ٔ .قائمة بمفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات
لممرحمة الثانكية ،كتضمنت أداة القائمة (ٖٓ) مفيكمان تغطي األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة
كىي األبعاد االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية.
ٕ .أداة تحميؿ المحتكل ،كالتي تـ بناؤىا في ضكء قائمة المفاىيـ السابقة ،حيث تضمنت أداة
تحميؿ المحتكل (٘ )ٛمؤش انر ،تكزعت عمى مفاىيـ التنمية المستدامة.

صدق أداة الدراسة:

تعتمد معظـ طرؽ تقدير أساليب الصدؽ عمى األحكاـ التقييمية لخبراء المكاد الدراسية أك
الميتميف بتنمية الميارات كالكفايات التعميمية ،كعمى ىذا األساس قامت الباحثة بعرض أداة قائمة
المفاىيـ بصكرتيا األكلية عمى (ٗٔ) محكمان ،مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس
كتقنيات التعميـ ،كذلؾ لمعرفة مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ كابداء الرأم فيما يتعمؽ بإضافة أك حذؼ
بعض المفاىيـ ،كمدل مناسبة المفيكـ لممحكر كصحة صياغة المفيكـ ،كفي ضكء ذلؾ قامت
كبناء عمى ذلؾ تـ إعداد
الباحثة بإجراء التعديالت؛ إلخراج أداة قائمة المفاىيـ بصكرتيا النيائية،
ن
أداة تحميؿ المحتكل بصكرتيا األكلية ،كعرضيا عمى (ٕٔ) محكمان مف المتخصصيف في المناىج
كطرؽ التدريس كتقنيات التعميـ ،كذلؾ لمعرفة مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ كابداء الرأم فيما يتعمؽ
بمدل انتماء المؤشرات لممفاىيـ ،ككضكح صياغة المؤشرات ،كقد أسفرت عممية التحكيـ عف
إجراء بعض التعديالت تضمنت حذؼ أك إعادة صياغة بعض المؤشرات ،لتككف أداة تحميؿ
المحتكل قد أخذت صكرتيا النيائية متضمنةن (٘ )ٛمؤش انر ،تكزعت عمى (ٖٓ) مفيكمان.
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مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي
د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبات أداة الدراسة:
قامت الباحثة بإعادة عممية التحميؿ بعد التحميؿ األكؿ بثالثة أسابيع ،كمف ثـ حساب
معامؿ الثبات بيف التحميميف باستخداـ معادلة ىكلستي (طعيمو ،ٕٓٓٗ ،ص )ٕٕٙكالتالي:

ر=

2س

22
2

س + 2س

كبعد تطبيؽ معادلة ىكلستي بمغت قيمة معامؿ الثبات (ٓ ،)ٓ,ٜكىك معامؿ ثبات
ٍ
عاؿ ُيطَ ْمئِ ُف الباحثة الستخداـ أداة تحميؿ المحتكل ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (ٔ) عمى
النحك التالي:
جدول ( :)1نتائج حساب ثبات أداة تحميل المحتوى.
التك اررات

المجاؿ

التحميؿ األكؿ لمباحثة

البعد االجتماعي
ُ
البُعد االقتصادم

٘ٛ

األداة ككؿ

ٖٚٙ

البُعد البيئي

ٕ٘ٛ

التحميؿ الثاني لمباحثة
ٕٗٚ
ٖٜ
٘

ٙ

ٕٖٚ

نقاط االتفاؽ

معامؿ الثبات

ٕٔ٘

ٓٓ,ٜ

ٜٚ
٘

ٖٖ٘

ٓ,ٜٛ
ٓٓ,ٜ
ٓٓ,ٜ

ضوابط التحميل:
بعد تحقؽ الباحثة مف صدؽ كثبات أداة تحميؿ المحتكل ،تـ استخداـ األداة كفؽ اآلتي:






تحديد ىدؼ التحميؿ ،كىك التعرؼ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتب

الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية (نظاـ المقررات) بالمممكة العربية السعكدية.
تحديد عينة التحميؿ ،كالتي تمثمت في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ)
(نظاـ المقررات) لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ.
تحديد فئات التحميؿ ،كىي العناصر التي يتـ التحميؿ عمى أساسيا ،كالتي تمثمت بمفاىيـ
التنمية المستدامة كفئات رئيسية لمتحميؿ ،كالمؤشرات الخاصة لكؿ مفيكـ مف المفاىيـ
كفئات جزئية لمتحميؿ.
تحديد كحدة التحميؿ ،كقد اعتمدت الباحثة كحدة الفكرة (مضمنة كصريحة) ككحدة لمتحميؿ.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




تحديد كحدة التسجيؿ ،باعتماد الشكاىد ككحدة تسجيؿ.
تـ التحميؿ في إطار المحتكل العممي لمكتاب (بجزئيو الطالب كالتدريبات) ،مع استبعاد
الغالؼ كمقدمة الكتاب كالفيارس.
اشتمؿ التحميؿ عمى محتكل األنشطة كاإلثراء العممي كاثارة التفكير كالمسائؿ التحفيزية
كاألشكاؿ كالصكر الكاردة في الكتاب ،كما اشتمؿ عمى مشركع الكحدة كالتمرينات كأسئمة
االختبار في نياية كؿ كحدة.

إجراءات الدراسة:
قامت الباحثة لإلجابة عن أسئمة الدراسة وتحقيق أىدافيا ،باإلجراءات التالية:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

كضع قائمة بمفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية
المعمكمات بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية.
تحكيـ القائمة؛ كذلؾ بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرؽ
التدريس ،كتقنيات التعميـ ،كاجراء التعديالت الالزمة عمييا كاعدادىا بالصكرة النيائية.
تصميـ أداة تحميؿ المحتكل ،في ضكء قائمة المفاىيـ التي تـ تحكيميا.
تحكيـ أداة تحميؿ المحتكل ،كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا ،كاجراء التعديالت الالزمة إلخراجيا

بالصكرة النيائية.
٘ .تحديد عينة التحميؿ كالمتمثمة في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) بالمممكة العربية
السعكدية لمعاـ الدراسي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػػ.
 .ٙتحديد الفكرة (بنكعييا الصريحة كالمضمنة) ككحدة لمتحميؿ ،كالتكرار كحدة لمتعداد.
عد إجمالي األفكار المتكافرة في الكتاب بشكؿ عاـ ،لحساب النسبة المئكية منيا.
ّ .ٚ
المعدة ليذه الدراسة-كفئات
 .ٛاعتماد مفاىيـ التنمية المستدامة -التي تـ تضمينيا في القائمة
ّ
يتـ التحميؿ عمى أساسيا.

 .ٜتحميؿ محتكل كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) ،في ضكء مفاىيـ التنمية المستدامة ،مف
خالؿ تطبيؽ األداة مرتيف متتاليتيف يفصؿ بينيما (ٖ) أسابيع.
المعدة ليذا الغرض.
ٓٔ .جمع البيانات كتفريغيا في الجداكؿ
ّ
ٔٔ .إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة عمى عمميات التحميؿ.
ٕٔ .تحميؿ النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا في ضكء أسئمة الدراسة كأىدافيا.
ٖٔ .تقديـ التكصيات في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج.
ٗٔ .اقتراح عدد مف الدراسات المستقبمية ذات العالقة بالدراسة.
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أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي

مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أساليب التحميل اإلحصائي:
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا استخدمت الباحثة عددان مف األساليب

اإلحصائية لمعالجة البيانات ،كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
 التك اررات كالنسب المئكية.

 معادلة ىكلستي لحساب ثبات أداة الدراسة ،مف خالؿ معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف لمباحثة.
 الحكـ عمى مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في عينة الدراسة كفؽ اآلتي:
النسبة المئكية

درجة التضميف

مف

إلى

ٓ%

ٕٓ %

مضمف بدرجة ضعيفة جدان

أكبر مف ٕٓ %

ٓٗ %

مضمف بدرجة ضعيفة

أكبر مف ٓٗ %

ٓ% ٙ

مضمف بدرجة متكسطة

أكبر مف ٓ% ٙ

ٓ% ٛ

مضمف بدرجة مرتفعة

أكبر مف ٓ% ٛ

ٓٓٔ %

مضمف بدرجة مرتفعة جدان

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:
 .1إجابة السؤال األول:
ينص السؤاؿ األكؿ عمى" :ما مفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب
الحاسب كتقنية المعمكمات بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟".
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بالرجكع إلى األدب التربكم كالدراسات السابقة
كاألبحاث كالكتب كتقارير المؤتمرات ذات العالقة بالتنمية المستدامة ،كفي ضكء ذلؾ قامت
الباحثة ببناء قائمة بمفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية
البعد االجتماعي،
المعمكمات ،كذلؾ بتضمينيا في ثالثة أبعاد رئيسة لمتنمية المستدامة ىيُ :
البعد البيئي ،كيندرج تحت كؿ ُبعد عدد مف المفاىيـ المرتبطة بو ،كما ىك
البعد االقتصادم ،ك ُ
كُ
مكضح في الجدكؿ (ٕ).
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)0مفاىيم التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب وتقنية
المعمومات لممرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.
التعريؼ االجرائي لممفيكـ

المفيكـ

البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة الت ي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية:
المحكر األكؿ /مفاىيـ ُ
ٔ

المحافظة عمى الصحة:

استخداـ التقنيات الحديثة لتكفير الظركؼ الصحية الالزمة لمطالبة؛ حتى تقكـ بمياميا التنمكية عمى أكمؿ كجو.

ٕ

التعميـ لمجميع:

اإلتاحة الكافية لمتعميـ المنصؼ لمجميع؛ مف أجؿ حياة متكاممة كمنتجة.

ٖ

محك األمية الرقمية:

اكتساب المعمكمات كالميارات التقنية المتنكعة التي تحتاجيا الطالبة في مختمؼ مجاالت الحياة.

ٗ

تحقيؽ الرفاىية

تسخير التقنيات الحديثة لتحقيؽ الرضا النفسي كالترابط االجتماعي لمطالبة في مجتمعيا.

٘

المساكاة االجتماعية:

ٙ

العدالة بيف األجياؿ:

مدل االنصاؼ كالشمكؿ المذيف تكزع بيما المكارد كتُمنح الفرص لمحد مف التفاكت بيف فئات المجتمع.

مراعاة امتالؾ األجياؿ القادمة نفس القدر مف الفرص كتمبية االحتياجات كالثركات الطبيعية التي تمتمكيا األجياؿ الحالية.

ٚ

المسؤكلية االجتماعية:

شعكر الطالبة بمسؤكليتيا تجاه الحد مف ضغكط التنمية عمى البيئة كالمجتمع.

ٛ

المكاطنة:

تنمية اليكية الكطنية لدل الطالبة كالمحافظة عمى التراث الثقافي لمكطف.

ٜ

القيـ األخالقية:

اكساب الطالبة القيـ كالمبادئ اإلسالمية كالمثُؿ العميا لممساىمة في النيكض بالمجتمع.

ٓٔ

السالـ:

تعزيز كجكد مجتمعات آمنة تخمك مف الخكؼ كالعنؼ كالنزاع.
فعالة مف حيث التكمفة لتجنب الممارسات التي تُمثؿ تيديدان لمبيئة كالمجتمع كصحة اإلنساف.
اتخاذ تدابير ّ

ٔٔ

الكقاية:

ٕٔ

التمكيف (المشاركة):

إعطاء الطالبة فرصة المش اركة الفعالة في عمميات التغيير كاتخاذ الق اررات كتنفيذ خطط التنمية.

ٖٔ

الكعي:

أىمية التقنيات الحديثة في رفع الكعي كاستيعاب الطالبة لمفاىيـ التنمية المستدامة كاالىتماـ بيا.

البعد االقتصادم لمتنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية:
المحكر الثاني /مفاىيـ ُ

ٗٔ

الحد مف الفقر:

استخداـ التقنيات الحديثة لالرتقاء بمستكل المعيشة كتكفير متطمبات الحياة األساسية بما يحقؽ التنمية المستدامة.

٘ٔ

اإلنتاج كاالستيالؾ:

اكساب الطالبة أساليب لإلنتاج كترشيد االستيالؾ ،كطرؽ تفعيميا.

ٔٙ

التكازف:

تكعية الطالبة الستخداـ مكارد أقؿ بشكؿ أكثر كفاءة ،كالحد مف اآلثار الضارة لألنشطة االقتصادية عمى البيئة كالصحة.

ٔٚ

البحث العممي كاالبتكار:

تشجيع البحث العممي كالحث عمى االبتكارات التكنمكجية المالئمة لمتنمية المستدامة.

ٔٛ

سكؽ العمؿ:

تييئة الطالبة كاكسابيا األسس العممية كالميارات العممية ،كمكاءمة مخرجات التعميـ لمتطمبات سكؽ العمؿ.

ٜٔ

التصنيع:

ٕٓ

االستثمار:

استثمار كتكظيؼ المكجكد بقصد تحقيؽ النماء مستقبالن.

ٕٔ

االقتصاد الرقمي:

تكظيؼ التقنيات الحديثة في تكليد كمعالجة كاستخداـ المعمكمات في كؿ مجاالت الحياة مف أجؿ التنمية المستدامة.

إيجاد صناعات صديقة لمبيئة ،ال تؤدم إلى نتائج عكسية عمى صحة البشر ،كتحكيؿ الصناعات الحالية إلى صناعة أكثر
استدامة.

المحكر الثالث /مفاىيـ البُعد البيئي لمتنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية:
ٕٕ

التدىكر البيئي:

استخداـ التقنيات الحديثة لمحد مف التدىكر البيئي الناتج عف األنشطة الغير كاعية.

ٖٕ

مكافحة التصحر:

اتخاذ اإلجراءات االحتياطية لمحد مف التصحر كالتخفيؼ مف آثار الجفاؼ.

ٕٗ

إدارة النفايات:

ٕ٘

ترشيد المياه:

استخداـ التقنيات الحديثة لتحقي ؽ اإلدارة المستدامة كاالستخداـ األمثؿ لممياه.

ٕٙ

إدارة الككارث:

تكعية الطالبة بطريقة التعامؿ مع الككارث ،كالمخاطر البيئية.

ٕٚ

تكفير الطاقة:

االستعماؿ الكؼء لمطاقة الكيربائية كامدادىا لمجميع.

الطاقة البديمة
(المتجددة):

كفعالة اقتصادينا
االنتقاؿ إلى استعماؿ أنكاع أنظؼ مف الكقكد كالطاقة ،أكثر سالمة مف الناحية البيئية كمقبكلة اجتماعيانّ ،
لتحقيؽ التنمية المستدامة.

ٕٜ

حماية المكارد الطبيعية:

تشجيع الطالبة عمى االستعماؿ المستداـ لممكارد الطبيعية كادارتيا ،ككضع التشريعات الالزمة لحمايتيا.

ٖٓ

الكعي البيئي:

ٕٛ

اإلدارة السميمة بيئينا لمنفايات ،كاعادة تدكيرىا كاستعماليا ،كالحد بدرجة كبيرة مف إطالقيا في اليكاء كالماء كالتربة ،مف أجؿ
التقميؿ إلى أدنى حد مف آثارىا الضارة عمى صحة اإلنساف كالبيئة.

ا ستخداـ التقنيات الحديثة لتنمية المعارؼ كالميارات كالحمكؿ لممساعدة في زيادة االىتماـ بالبيئة ،كبناء الكعي لدل الطالبة
بسمككيات أكثر صداقة لمبيئة.
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مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي
د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابة السؤال الثاني:

البعد
ينص السؤاؿ الثاني عمى" :ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
االجتماعي في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة
العربية السعكدية؟".
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ أداة تحميؿ المحتكل ،ثـ القياـ بعممية
التحميؿ كحساب التك اررات كالنسب المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات مفاىيـ التنمية المستدامة ذات
البعد االجتماعي ،كيمكف عرض نتائج التحميؿ كفؽ الجدكؿ (ٖ).
ُ
جدول ( :)3التك اررات والنسب المئوية لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

البعد االجتماعي في كتاب الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة
ذات ُ
العربية السعودية.
الرتبة

الرقـ

ٔ

ٕ

ٖ

ٖ

ٕ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٜ

التعميـ لمجميع

٘ٗ

ٔٔ% ٖ,

محك األمية الرقمية

ٖٛ

ٖ% ٕ,ٙ

المفيكـ

التكرار

ٔٔ

الكقاية

ٕٔ

التمكيف (المشاركة)

ٖ٘

ٛ

المكاطنة

ٖٕ

ٜ
٘
ٗ
ٔ

القيـ األخالقية

المحافظة عمى الصحة

ٛ

المسؤكلية االجتماعية

ٙ

العدالة بيف األجياؿ

ٗ

تحقيؽ الرفاىية

ٓٔ

السالـ

ٖٔ

ٙ

ٖٓ

المساكاة االجتماعية

ٖٔ

ٔٔ

ٗٗ

ٕٔ

الكعي

ٚ

ٕٔ

عدد األفكار الكمية في الكتاب

ٔٗٗٚ

البعد االجتماعي
إجمالي مفاىيـ ُ

ٔٛ
ٛ
٘
ٕ٘ٛ

النسبة المئكية
ٗٓ% ٖ,
ٕٗ% ٕ,
ٓٔ% ٕ,
% ٔ,ٜ٘
٘ٗ% ٔ,
ٕٗ% ٔ,
٘٘% ٓ,
٘٘% ٓ,
ٔٗ% ٓ,
ٖ٘% ٓ,
% ٓ,ٕٛ

ٓ%ٜٔ,ٚ

بالبعد االجتماعي
يظير مف الجدكؿ (ٖ) أف تك اررات مفاىيـ التنمية المستدامة المتعمقة ُ
تراكحت بيف (ٗ )ٗ٘-تك ار انر ،جاء بالمرتبة األكلى مفيكـ التعميـ لمجميع أعمى تضمينان ،حيث بمغ
مجمكع تك ارراتو (٘ٗ) تك ار انر بنسبة مئكية (ٔٔ ،)%ٖ,كأخي انر جاء مفيكـ العدالة بيف األجياؿ أقؿ
تضمينان بتكرار (ٗ) كنسبة مئكية (.)%ٓ,ٕٛ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعد االجتماعي في كتاب
شكل ( :)1رسم بياني لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة ذات ُ
الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.

إجابة السؤال الثالث:
البعد االقتصادم
ينص السؤاؿ الثالث عمى" :ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات(ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟".
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ أداة تحميؿ المحتكل ،ثـ القياـ بعممية
التحميؿ كحساب التك اررات كالنسب المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات مفاىيـ التنمية المستدامة ذات
البعد االقتصادم ،كيمكف عرض نتائج التحميؿ كفؽ الجدكؿ (ٗ).
ُ
جدول ( :)4التك اررات والنسب المئوية لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة
البعد االقتصادي في كتاب الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية
ذات ُ
في المممكة العربية السعودية.
الرتبة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
ٗ
ٙ
ٙ
ٛ

الرقـ
٘
ٕ
ٛ
ٔ
ٖ
ٗ
ٚ
ٙ
إجمالي

المفيكـ
سكؽ العمؿ
اإلنتاج كاالستيالؾ
االقتصاد الرقمي
الحد مف الفقر
التكازف
البحث العممي كاالبتكار
االستثمار
التصنيع
البعد االقتصادم
مفاىيـ ُ
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عدد األفكار الكمية في الكتاب
التكرار
ٜٔ
ٔٙ
٘ٔ
ٓٔ
ٓٔ
ٙ
ٙ
ٖ
٘ٛ

ٔٗٗٚ
النسبة المئكية
ٖٔ%ٔ,
ٔٔ%ٔ,
ٗٓ%ٔ,
ٓ%ٓ,ٚ
ٓ%ٓ,ٚ
ٔٗ%ٓ,
ٔٗ%ٓ,
ٕٔ%ٓ,
ٓ%٘,ٜ
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مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي
د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالبعد االقتصادم
يظير مف الجدكؿ (ٗ) أف تك اررات مفاىيـ التنمية المستدامة المتعمقة ُ

تراكحت بيف (ٖ ،)ٜٔ-حيث جاء بالمرتبة األكلى مفيكـ سكؽ العمؿ كبمغ مجمكع تك ارراتو ()ٜٔ
تك ار انر بنسبة مئكية (ٖٔ ،)%ٔ,كجاء بالمرتبة الثامنة كاألخيرة مفيكـ التصنيع بتكرار(ٖ) كنسبة
مئكية (ٕٔ.)%ٓ,

البعد االقتصادي في كتاب
شكل ( :)0رسم بياني لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة ذات ُ
الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.

إجابة السؤال الرابع:
البعد البيئي
ينص السؤاؿ الرابع عمى" :ما مدل تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة ذات ُ
في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية؟".
كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ أداة تحميؿ المحتكل ،ثـ القياـ بعممية
التحميؿ كحساب التك اررات كالنسب المئكية لكؿ مؤشر مف مؤشرات مفاىيـ التنمية المستدامة ذات
البعد البيئي ،كيمكف عرض نتائج التحميؿ كفؽ الجدكؿ (٘).
ُ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( :)5التك ار ارت والنسب المئوية لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة
البعد البيئي في كتاب الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة
ذات ُ
العربية السعودية.
عدد األفكار الكمية في الكتاب

ٔٗٗٚ

التكرار

النسبة المئكية
%ٓ,ٕٚ

الرتبة

الرقـ

المفيكـ

ٔ

ٙ

تكفير الطاقة

ٗ

ٕ

ٔ

التدىكر البيئي

ٔ

%ٓ,ٓٚ

ٕ

٘

إدارة الككارث

ٔ

%ٓ,ٓٚ

ٗ

ٕ

مكافحة التصحر

ٓ

ٓٓ%ٓ,

ٗ

ٖ

إدارة النفايات

ٓ

ٓٓ%ٓ,

ٗ

ٗ

ترشيد المياه

ٓ

ٓٓ%ٓ,

ٗ

ٚ

الطاقة البديمة (المتجددة)

ٓ

ٓٓ%ٓ,

ٗ

ٛ

حماية المكارد الطبيعية

ٓ

ٓٓ%ٓ,

ٗ

ٜ

الكعي البيئي

ٓ

ٓٓ%ٓ,

ٙ

ٔٗ%ٓ,

البعد البيئي
إجمالي مفاىيـ ُ

بالبعد البيئي
يظير مف الجدكؿ (٘) أف تك اررات مفاىيـ التنمية المستدامة المتعمقة ُ
تراكحت بيف (ٓ ،)ٗ-حيث جاء بالمرتبة األكلى مفيكـ تكفير الطاقة كبمغ مجمكع تك ارراتو (ٗ)
مفيكما التدىكر البيئي كادارة الككارث
تك اررات بنسبة مئكية ( ،)%ٓ,ٕٚكبالمرتبة الثانية جاء
َ
حيث بمغ مجمكع تك ارراتيما (ٔ) تكرار بنسبة مئكية ( ،)%ٓ.ٓٚفي حيف أىمؿ محتكل الكتاب
كالن مف مفاىيـ مكافحة التصحر ،كادارة النفايات ،كترشيد المياه ،كالطاقة البديمة (المتجددة)،

البعد
كحماية المكارد الطبيعية ،كالكعي البيئي ،حيث لـ يظير أم تكرار ليذه المفاىيـ ضمف ُ
البيئي ،كترل الباحثة أف إغفاؿ ىذه المفاىيـ ُيعد مؤش انر سمبيان عمى الكتاب ،حيث أف اطِّالع
الطالبة عمى ىذه المفاىيـ يجعميا قادرة عمى المحافظة كاالىتماـ بمكارد البيئة الطبيعية
كاستعماليا بما يضمف حياة كريمة لألجياؿ الحالية كالمستقبمية ،لذا تأمؿ الباحثة مف ك ازرة
التعميـ كشركة تطكير لمخدمات التعميمية تضميف ىذه المفاىيـ في كتاب الحاسب كتقنية
المعمكمات (ٕ).
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أ  /نوره بنت عبد اهلل بن محمد العقيمي

مدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة

د /حمد بن عبد اهلل بن مطمق القميزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعد البيئي في كتاب
شكل ( :)0رسم بياني لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة ذات ُ
الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.
كبعد االنتياء مف عممية تحميؿ المحتكل كحساب التك اررات كالنسب المئكية لكؿ مؤشر
مف مؤشرات مفاىيـ التنمية المستدامة بأبعادىا االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية ،يتضح مدل
تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية في
المممكة العربية السعكدية كفؽ الجدكؿ (.)ٙ
جدول ( :)6التك اررات والنسب المئوية لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة في كتاب
الحاسب وتقنية المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.
عدد األفكار الكمية
في الكتاب

الرتبة

الرقـ

المجاؿ

ٔ

ٔ

ٕ

ٕ

ٖ

ٖ

البعد االجتماعي
ُ
البعد االقتصادم
ُ
البُعد البيئي

إجمالي مفاىيـ التنمية المستدامة في كتاب
الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ)
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ٔٗٗٚ

مدل التضميف

التكرار

النسبة المئكية

ٕ٘ٛ

ٓ% ٜٔ,ٚ

٘ٛ

ٓ% ٘,ٜ

مضمف بدرجة ضعيفة جدان

ٙ

ٔٗ% ٓ.

مضمف بدرجة ضعيفة جدان

ٖٚٙ

% ٕٙ

مضمف بدرجة ضعيفة

مضمف بدرجة ضعيفة جدنا
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظير مف الجدكؿ ( )ٙأف تك اررات مفاىيـ التنمية المستدامة تراكحت بيف (،)ٕٛ٘-ٙ
ض َّمَنة بدرجة ضعيفة
البعد االجتماعي لمتنمية المستدامةُ ،م َ
حيث جاءت بالمرتبة األكلى مفاىيـ ُ
جدان حيث بمغ مجمكع تك ارراتيا (٘ )ٕٛتك ار انر بنسبة مئكية (ٓ ،)%ٜٔ,ٚيمييا بالمرتبة الثانية
ض َّمَنة بدرجة ضعيفة جدان ،حيث بمغ مجمكع
البعد االقتصادم لمتنمية المستدامةُ ،م َ
مفاىيـ ُ
تك ارراتيا (٘ )ٛتك ار انر بنسبة مئكية (ٓ ،)%٘,ٜكجاءت بالمرتبة الثالثة كاألخيرة المفاىيـ المتعمقة
ض َّمَنة بدرجة ضعيفة جدان ،حيث بمغ مجمكع تك ارراتيا ( )ٙتك اررات بنسبة مئكية
بالبعد البيئي ُم َ
ُ
(ٔٗ ،)%ٓ,كجاء إجمالي التضميف لمفاىيـ التنمية المستدامة في كتاب الحاسب كتقنية
المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية بدرجة ضعيفة ،بمجمكع تك اررات ( )ٖٚٙتك ار انر كبنسبة مئكية
(.)%ٕٙ

شكل ( :)4رسم بياني لمدى تضمين مفاىيم التنمية المستدامة في كتاب الحاسب وتقنية
المعمومات ( )0بالمرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.
كيتضح مف الشكؿ (ٗ) عدـ تكازف النسب المئكية لألبعاد في محتكل الكتاب ،إذ تَ َّ
رك َز
البعد البيئي الذم
البعد االقتصادم كأخي انر ُ
البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة ،يميو ُ
االىتماـ عمى ُ
ض َّمَنة ،كترل الباحثة أف إغفاؿ ىذه المفاىيـ
جاء تضمينو بدرجة ضعيفة جدان تكاد تككف غير ُم َ
ُيعد مؤش انر سمبيان عمى الكتاب ،حيث إف لكؿ مفيكـ أىميتو التي تُنمي لدل الطالبة جانبان مف
جكانب المحافظة عمى التنمية المستدامة كاستشعار أىميتيا.
كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع أغمب الدراسات السابقة في عدـ تكازف النسب المئكية
ألبعاد التنمية المستدامة في ال ُكتب المحممة ،حيث تََرَّك َز االىتماـ عمى ُب ْع ٍد معيَّف في حيف تـ
إغفاؿ ب ٍ
عد آخر ،كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ٍّ
كؿ مف العفكف ()ٕٓٔٙ؛ عبد
ُ
البعد االجتماعي ىك األعمى تضمينان ،بينما اختمفت
ككف
في
)
ٕٓٔٚ
(
عبيد
)؛
ٕٓٔٚ
(
الرضا
ُ
مع دراسة ٍّ
كؿ مف إدريس (ٕ٘ٔٓ)؛ ()Lee et al., 2016؛ ( )Ulrika , 2017كالتي تُشير
البعد البيئي ىي األعمى تضمينان ،إضافة الختالفيا مع نتائج دراسة ٍّ
كؿ
نتائجيا إلى أف مفاىيـ ُ
مف إدريس (ٕ٘ٔٓ)؛ العفكف ()ٕٓٔٙ؛ ()Lee et al., 2016؛ ( )Tsakeni ,2018في
البعد االقتصادم لمتنمية المستدامة في عينات الدراسة.
إىماؿ تضميف ُ
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ممخص نتائج الدراسة:
ٔ.

ٕ.

ٖ.

ٗ.

٘.

إعداد قائمة بمفاىيـ التنمية المستدامة التي ينبغي تضمينيا في كتب الحاسب كتقنية
المعمكمات لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية ،كذلؾ بتنظيميا عبر ثالثة أبعاد
البعد البيئي ،كيندرج
البعد االقتصادم ،ك ُ
البعد االجتماعي ،ك ُ
رئيسية لمتنمية المستدامة ىيُ :
تحت كؿ ُب ْع ٍد عدد مف المفاىيـ المرتبطة بو ،بمغ عددىا (ٖٓ) مفيكمان.
البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة المضمنة في كتاب الحاسب كتقنية
بمغ إجمالي مفاىيـ ُ
المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية (٘ )ٕٛتك ار انر ،بنسبة مئكية
بمغت (ٓ ،)% ٜٔ,ٚتكزعت بنسب متفاكتة عمى (ٖٔ) مفيكمان ،كيمكف ترتيبيا تنازليان
كاآلتي :مفيكـ التعميـ لمجميع بنسبة بمغت (ٔٔ ،)%ٖ,كمفيكـ الكقاية بنسبة بمغت
(ٗٓ ،)%ٖ,كمفيكـ محك األمية الرقمية بنسبة بمغت (ٖ ،)%ٕ,ٙكمفيكـ التمكيف
(المشاركة) بنسبة بمغت (ٕٗ ،)%ٕ,كمفيكـ القيـ األخالقية بنسبة بمغت (ٓٔ ،)%ٕ,كمفيكـ
المكاطنة بنسبة بمغت ( ،)%ٔ,ٜ٘كمفيكـ المساكاة االجتماعية بنسبة بمغت (٘ٗ،)%ٔ,
كمفيكـ تحقيؽ الرفاىية بنسبة بمغت (ٕٗ ،)%ٔ,كمفيكما المحافظة عمى الصحة كالكعي
بنسبة بمغت (ٍّ٘٘ )%ٓ,
لكؿ منيما ،كمفيكـ المسؤكلية االجتماعية بنسبة بمغت (ٔٗ،)%ٓ,
كمفيكـ السالـ بنسبة بمغت (ٖ٘ ،)%ٓ,كمفيكـ العدالة بيف األجياؿ بنسبة بمغت
(.)%ٓ,ٕٛ
البعد االقتصادم لمتنمية المستدامة المضمنة في كتاب الحاسب كتقنية
بمغ إجمالي مفاىيـ ُ
المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية (٘ )ٛتك ار انر ،بنسبة مئكية
بمغت (ٓ ،)% ٘,ٜتكزعت بنسب متفاكتة عمى ( )ٛمفاىيـ ،كيمكف ترتيبيا تنازليان كاآلتي:
مفيكـ سكؽ العمؿ بنسبة بمغت (ٖٔ ،)%ٔ,كمفيكـ اإلنتاج كاالستيالؾ بنسبة بمغت
(ٔٔ ،)%ٔ,كمفيكـ االقتصاد الرقمي بنسبة بمغت (ٗٓ ،)%ٔ,كمفيكمي الحد مف الفقر
كالتكازف بنسبة بمغت (ٍّٓ )%ٓ,ٚ
لكؿ منيما ،كمفيكما البحث العممي كاالبتكار كاالستثمار
بنسبة بمغت (ٍّٔٗ )%ٓ,
لكؿ منيما ،كمفيكـ التصنيع بنسبة بمغت (ٕٔ.)%ٓ,
البعد البيئي لمتنمية المستدامة المضمنة في كتاب الحاسب كتقنية
بمغ إجمالي مفاىيـ ُ
المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية ( )ٙتك اررات ،بنسبة مئكية
بمغت (ٔٗ ،)% ٓ,تكزعت بنسب متفاكتة عمى (ٖ) مفاىيـ مف أصؿ ( )ٜمفاىيـ ،كيمكف
ترتيبيا تنازليان كاآلتي :مفيكـ تكفير الطاقة بنسبة بمغت ( ،)%ٓ,ٕٚكمفيكما التدىكر البيئي
كادارة الككارث بنسبة بمغت (ٍّ )%ٓ,ٓٚ
لكؿ منيما ،في حيف تـ إغفاؿ تضميف بقية مفاىيـ
البعد كالتي شممت مفيكـ مكافحة التصحر ،كادارة النفايات ،كترشيد المياه ،كالطاقة
ىذا ُ
البديمة (المتجددة) ،كحماية المكارد الطبيعية ،كالكعي البيئي.
بمغ إجمالي مفاىيـ التنمية المستدامة المضمنة في كتاب الحاسب كتقنية المعمكمات (ٕ)
لممرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية ( )ٖٚٙتك ار انر ،بنسبة مئكية بمغت (،)% ٕٙ
كذلؾ ُيشير إلى أف تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في الكتاب جاء بدرجة ضعيفة.
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توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ،فإن الباحثة توصي بما يمي:
ٔ .ضركرة التكازف في نسب تضميف أبعاد التنمية المستدامة بكتاب الحاسب كتقنية المعمكمات
(ٕ) لممرحمة الثانكية ،بحيث ال يطغى ُبعد عمى بقية األبعاد.
ٕ .ضركرة االىتماـ بمفاىيـ التنمية المستدامة الميممة ،كالعمؿ عمى تضمينيا في كتاب الحاسب
كتقنية المعمكمات (ٕ) لممرحمة الثانكية.

ٖ .االستفادة مف نتائج الدراسة الحالية لتضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتب الحاسب
كتقنية المعمكمات خاصة ،كبقية الكتب الدراسية عامة ،بشكؿ مدركس كبطريقة متدرجة كفقان
لخصائص المراحؿ العمرية.
ٗ .االستفادة مف التجارب العالمية في تضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتب الحاسب كتقنية
المعمكمات لممرحمة الثانكية.

مقترحات الدراسة:
التالية:

بناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كتكصيات ،تقترح الباحثة إجراء الدراسات
ن

ٔ .تحميؿ محتكل كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة المتكسطة في ضكء مفاىيـ التنمية
المستدامة.
ٕ .تصكر مقترح لتضميف مفاىيـ التنمية المستدامة في كتب الحاسب كتقنية المعمكمات.
ٖ .دراسات مقارنة بيف محتكل كتب الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية في المممكة
العربية السعكدية كالدكؿ المتقدمة في ضكء مفاىيـ التنمية المستدامة.
ٗ .فاعمية برامج مقترحة لتنمية مفاىيـ التنمية المستدامة لدل طالبات التعميـ العاـ.
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المراجع العربية:
إبراىيـ ،ماجد احمد .)ٕٜٓٔ( .محاسبة التنمية المستدامة .اإلسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة.

حياتي ،الطيب أحمد .)ٕٓٔٙ( .التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة .مجمة دراسات تربكيةٔٚ ،
(ٖٖ).ٕٔٛ-ٕٓٚ ،

خديجة ،عزكزم؛ كربيع ،باليمية .)ٕٜٓٔ( .التنمية السياحية المستدامة .اإلسكندرية :دار الكفاء
لدنيا الطباعة كالنشر.

زايد ،محمد .)ٕٓٔٚ( .االستثمار في المعرفة كالتقنيات الحديثة طريؽ سريعة لمتنمية المستدامة.
تكنس :مجمع األطرش لمكتاب المختص.
شعت ،عبد اهلل .) ٕٜٓٔ( .التنمية المستدامة ما بعد تجاكز القدرة البيئية .اإلسكندرية :مكتبة
الكفاء القانكنية.
طعيمو ،رشدم أحمد .)ٕٓٓٗ( .تحميؿ المحتكل في العمكـ اإلنسانية .القاىرة :دار الفكر
العربي.
عبد الحميد ،صالح .)ٕٜٓٔ( .التنمية المستدامة .الجيزة :دار الحدث لمنشر كالتكزيع.
عبد الرضا ،مكفؽ عبد الزىرة .)ٕٓٔٚ( .تحميؿ محتكل كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتكسط
كفقان ألبعاد التنمية المستدامة .مجمة البحكث التربكية كالنفسية،٘ٗ ،
.ٖ٘ٓ-ٖٕٙ
عماف :الدار
العريشي ،جبريؿ حسف؛ كالصبحي ،حميدة عبيد .)ٕٓٔٙ( .الحاسب كالمعمكماتّ .
المنيجية لمنشر كالتكزيع.
كثيقة

رؤية

المممكة العربية السعكدية ٖٕٓٓ .)ٕٓٔٙ( .متاح
( https://vision2030.gov.sa/استرجع بتاريخ ٕٔ.)ٕٜٓٔ/٘/

عمى

ك ازرة التعميـ .)ٕٖٓٔ( .كثيقة منيج الحاسب كتقنية المعمكمات لممرحمة الثانكية .المممكة العربية
السعكدية ،شركة تطكير لمخدمات التعميمية ،الرياض.
اليكنسكك .)ٕٓٔٙ( .التقرير العالمي لرصد التعميـ :التعميـ مف أجؿ الناس كالكككب .فرنسا:
اليكنسكك.
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