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التعرف عىل مدى تضمني أبعاد التنمية املستدامة يف منهج العلوم
املخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل ّ
املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن ،ومتثلت عينة الدراسة يف حتليل حمتوى كتاب التلميذ والنشاط
للصف اخلامس للفصل الدرايس األول للعام الدرايس 2021-2020م .ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع
املنهج الوصفي التحلييل بأسلوب حتليل املحتوى ،وتم تصميم بطاقة لتحليل املحتوى تضمنت أبعاد
التنمية املستدامة (البعد البيئي ،البعد االجتامعي ،البعد االقتصادي) ،وقد تم التحقق من صدقها
بعرضها عىل جمموعة من املختصني يف جمال تدريس العلوم والتنمية املستدامة .وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن حمتوى الكتب املحللة تضمنت مجيع أبعاد التنمية املستدامة وبنسب متفاوتة؛ حيث جاء
البعد االجتامعي باملرتبة األوىل وبنسبة ( ،)%80.07يليه البعد البيئي وبنسبة تضمني ( ،)%13.41ثم جاء
يف املرتبة األخرية البعد االقتصادي وبنسبة ( .)%6.52وأوصت الدراسة زيادة تضمني القضايا الفرعية
يف حمتوى منهج العلوم املحلل التي مل تظهر بشكل ٍ
كاف مقارنة بغريها؛ نظرا ألمهيتها يف حتقيق
االستدامة.
الكلامت املفتاحية :أبعاد التنمية املستدامة ،منهج العلوم املطور ،الصف اخلامس ،سلطنة ُعامن
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Abstract: The current study aimed at identifying the amount of sustainable
development dimensions were included in the developed science curriculum for the
fifth grade in the Sultanate of Oman. The sample of this study consisted of analyzing
the content of the students’ textbook and activity book for the fifth grade for the first
semester of the academic year 2020-2021. A descriptive content analysis was adopted
to achieve the purpose of the study. A content analysis card was further designed that
included the dimensions of sustainable development (the environmental dimension, the
social dimension, and the economic dimension) and the reliability was checked by some
academic referees. The results of the study revealed that the content of the analyzed
textbooks included all dimensions of sustainable development, to varying degrees. The
availability of social dimension was the highest with (80.07%) percent, followed by the
environmental dimension with a percentage of (13.41%), and the lowest dimension was
economic with (6.52%) percent. Increasing the availability of sub-issues in the content
of the analyzed science curriculum that did not appear sufficiently compared to others
was recommended due to its relevance to achieve sustainability.
Key words: Dimensions of sustainable development, Improved science curriculum,
Fifth grade, Sultanate of Oman
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مقدمة
لقد شهدت البرشية يف العقد املايض ويف أوائل القرن احلايل ،العديد من املشكالت التي أدت
إىل اإلخالل بتوازن النُظم البيئية والتي ختطت احلدود السياسية؛ نتيجة للتقدم الصناعي واالقتصادي
والتكنولوجي ،والتي ُتعد مسؤولية كل من يعيش عىل األرض؛ لذا يتوجب عىل اإلنسان املحافظة عىل
سالمة البيئة ،ولكنه يف طريقه إلشباع حاجاته األساسية والثانوية جتاوز حدوده وأصبحت ممارساته
مصدر هتديد للبيئة ،ولكي تظل البيئة قادرة عىل تلبية متطلبات حياتنا وحياة األجيال من بعدنا ،البد
من خلق وعي وتربية وثقافة بيئية سليمة تؤسس لتعايش اإلنسان مع البيئة تعايشا معقوال وحريصا.
لقد أولت معظم دول العامل اهتامما كبريا بقضايا العامل املتعلقة بالبيئة ،حيث تعالت األصوات
املنادية باحلد من األرضار النامجة عن األنشطة البرشية املختلفة ،وترتب عىل ذلك عقد العديد من
املؤمترات والندوات ،ابتداء بمؤمتر ستوكهومل الذي ُعقد يف العام (1972م) حول البيئة اإلنسانية الذي
ناقش ألول مرة القضايا البيئية وعالقتها بالفقر (رمدوم ،)2017 ،امتدا ًدا لظهور مفهوم التنمية
املستدامة ( )Sustainable Developmentيف تقرير جلنة برونتالند

( Bruntland Commission

 )Reportعن البيئة والتنمية يف العام (1987م) واملعروف باسم مستقبلنا املشرتك

( Our Common

 ،)Futureوقد تم بموجب هذا التقرير دمج االحتياجات االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف تعريف
عرفها
واحد ،إذ ُيعد هذا املؤمتر نقطة التحول الرئيسة يف مفهوم التنمية املستدامة (العودة ،)2015 ،حيث ّ
عىل أهنا تلك التنمية التي تلبي احتياجات األجيال احلالية دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية
احتياجاهتا (الركايب2018 ،؛ رمدوم؛ سلامن2011 ،؛ Fedosejeva, Boce, Romanova., & Ilisko,

.)2018; Mingnaqui, 2014
وعرفها أوسبينا املذكور يف احلوشاين ( )2016عىل أهنا "مدرك أخالقي أكثر منها مفهوما علميا
ّ
مرتبطا بقيمة اهلوية الثقافية وحوار متعدد الثقافات كام أهنا عالقات طويلة املدى جديدة ومتحددة
تكتمل فيها العلوم الطبيعية واالقتصادية واحلياة االجتامعية بام حتتويه من قيم وعالقات تربط بني
األفراد بعضهم ببعض" (ص  .)9وهذا يقودنا إىل أن التنمية املستدامة تستند عىل منطق التوزيع املناسب
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والعادل للحقوق والثروات بني األفراد عىل مر الزمن مع عدم اإلرضار باملوارد الطبيعية (الربكي،
2012؛ احلوشاين ،)2016 ،فهي أنموذج للتفكري حول املستقبل للمحافظة عىل البيئة واملوازنة بني
مكوناهتا مع األخذ يف االعتبار أبعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية بحيث تتداخل هذه املجاالت
مع بعضها البعض (الركايب2018 ،؛ سميسم.)2019 ،
واستندت التوضيحات اإلضافية ملفهوم التنمية املستدامة أساسا إىل النهج ثالثي األركان الذي
يميز بني األبعاد البيئية واالجتامعية واالقتصادية ( ،)Salmane, 2018فاألبعاد االقتصادية
(ُ )Economic Dimensionsتعنى بالبحث عن األساليب الفاعلة ملراعاة حصة االستهالك الفردي من
املوارد الطبيعية ،واملساواة يف توزيع املوارد للتقليل من حدة الفقر ،واحلد من التفاوت يف املداخيل
لتحسني املستوى املعييش .وأما األبعاد البيئية ( )Environmental Dimensionsف ُتعنى باالستثامر
األمثل للبيئة ومحاية مواردها الطبيعية واإلفادة منها بشكل متوازن ،ويتضمن هذا البعد محاية املناخ من
ظاهرة االحتباس احلراري والوقاية من الكوارث ،واحلفاظ عىل الرتبة والغطاء النبايت ،وترشيد
استهالك املياه ومحاية الكائنات احلية من االنقراض .واألبعاد االجتامعية (ُ )Social Dimensionsتعنى
باالستخدام الكامل للموارد البرشية واالستفادة من كل الطاقات البرشية ،واحلرص عىل استقرار النمو
السكاين والتقليل من هجرة السكان؛ وذلك من أجل حصول األفراد عىل اخلدمات األساسية كالصحة
والتعليم؛ ليصبحوا عنارص فعالة يف التنمية املستدامة (إدريس واخلليفة2015 ،؛ حامد2019 ،؛
احلوشاين2016 ،؛ سميسم ،)2019 ،ومن هنا يتضح أن األبعاد الثالثة ال متثل أهدافا منفصلة؛ ولكن
تشكل هدفا واحدا ،حيث تسعى التنمية يف التقارب فيام بني املسارات الثالثة للنمو االقتصادي والتطور
االجتامعي ومحاية البيئة.
وأوضح تقرير النمو األخرض الشامل أنه ال يمكن احلكم بأي األبعاد الثالثة أفضل
( ،)Mingnaqui, 2014حيث إن التأكيد عىل البعد البيئي يف فلسفة التنمية املستدامة جاء من منطلق ،أن
إقامة املشاريع االقتصادية الكثرية واملتنوعة من شأهنا أن ُجتهد البيئة ملا حتدثه هذه املشاريع من هدر
للموارد الطبيعية وتلويث للبيئة؛ لذا تعطي التنمية املستدامة اهتامما متساويا ومتوازيا للظروف البيئية
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مع الظروف االقتصادية واالجتامعية لتكون محاية البيئة ومواردها جزءا ال يتجزأ عن عملية التنمية
املستدامة (حممد.)2017 ،
وقد انعكس ذلك عىل الرتبية فظهر مفهوم التعليم من أجل التنمية املستدامة (عبدالرمحن،
 ،)2017فأعلنت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة بموجب قرارها ( )254\57املؤرخ ( 20ديسمرب
2002م) يف فرتة السنوات العرش املستهلة يف ( 1يناير  ،)2005عقدا أمميا للتعليم من أجل التنمية املستدامة
وكان هدف العقد "إدراج مبادئ التنمية املستدامة وقيمها وممارساهتا يف مجيع جوانب التعليم والتعلم
من أجل إجياد مستقبل أكثر استدامة من حيث السالمة البيئية واجلدوى االقتصادية ،وإقامة جمتمع عادل
لصالح األجيال احلارضة والقادمة" (اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،2015 ،ص  .)3ونظمت منظمة
اليونسكو مؤمترين عامليني بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة ،مها :املؤمتر العاملي للتعليم من أجل
التنمية املستدامة عام (2009م) الذي ُعقد يف بون ،واملؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة يف
عام (2014م) الذي ُعقد يف آييش-ناغويا ،وصدر عن املؤمترين إطالق برنامج العمل العاملي للتعليم
من أجل التنمية املستدامة (مندوبية ليبيا لدى اليونسكو2014 ،؛ منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة .)2009 ،وهيدف التعليم من أجل التنمية املستدامة إىل تغيري النهج املتبع يف التعليم من خالل
دمج املبادئ والقيم واملامرسات واالحتياجات يف مجيع أشكال التعلم (.)Dambudzo, 2015
ويؤدي التعليم يف مجيع مستوياته دورا بارزا يف حتقيق أهداف الرتبية من أجل التنمية املستدامة
كوهنا تعمل عىل إكساب األفراد القيم واالجتاهات واملعارف للعيش يف نمط استدامي حيث تعمل عىل
إجياد املوازنة بني حاجات الفرد االقتصادية دون اإلخالل باملوارد الطبيعية للبيئة التي يعيش عليها
(أمبوسعيدي ،)2011 ،لذا فإن الرتبية من أجل التنمية املستدامة تسعى إلعداد اجليل للغد القادم من
أجل حتقيق أهداف املجتمع وتلبية احتياجاته ،و ُتعد املدرسة التي تتضمن التعليم من أجل االستدامة
يف مناهجها املدرسية جمتمعا تعليميا يعد وكالءه للمستقبل (،)Alcarria, Perez., & Vilches, 2017
فهي املكان الذي يقيض فيه املتعلم نصف يومه وحوايل  18سنة من عمره ،فهي ُتعد عامال مهام لتحقيق
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أهداف الرتبية من أجل التنمية املستدامة ففيها يتم تربية املتعلم ليتصف بصفات املواطن الصالح؛
لينعكس أثر ذلك عىل سلوكياته جتاه البيئة (الفرجيات.)2019 ،

لذا فإن نجاح التنمية املستدامة يتطلب نرش الوعي البيئي والتدريب ،فالوعي بأمهية احلفاظ
عىل البيئة والتثقيف البيئي جيب أن يتلقاها الطفل منذ الصغر ،باإلضافة إىل رضورة دمج مفهوم التثقيف
البيئي ضمن حمتوى املناهج الدراسية (الزعبي والعنزي والصالح ،)2009 ،وأكد وزراء العرب
واملسؤولون عن شؤون البيئة والطاقة يف عام (2003م) عىل رضورة االهتامم بالتوعية البيئية واحلفاظ
عىل املوارد الطبيعية ،ورفع كفاءة استخدام وترشيد استهالك الطاقة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة
وإدخال ذلك ضمن حمتوى املناهج الدراسية (الفيل.)2011 ،
وقام املصلحون قديام وحديثا بجهود حثيثة من أجل بلورة حمتوى املناهج الدراسية لرتبية الفرد
تربية تتالءم مع فطرته يف حتقيق ديمومة التنمية مدى احلياة ،و ُتعد املناهج من أقوى األدوات يف حتقيق
طموح الشعوب وتطلعاهتا وما من أمة سعت إىل التقدم والرقي واالزدهار واملنافسة يف أي جمال من
جماالت العلم ،إال وعكفت عىل مراجعة وتطوير وإصالح مناهجها ،ومثال عىل ذلك جتربة الواليات
املتحدة األمريكية يف مراجعة وتطوير مناهج العلوم والرياضيات سعيا ملنافسة روسيا يف الوصول إىل
الفضاء وذلك بعد إطالقها للقمر الصناعي األول يف العامل "سبوتنيك ،"1كذلك قامت إحدى
املؤسسات بالواليات املتحدة األمريكية ،وتدعى بمؤسسة التعليم

األخرض( Green Education

 ،)Foundationبمرشوع هيدف إىل حماولة خلق مستقبل مستدام ،وذلك من خالل ستة برامج تتضمن
أنشطة متكّن من دمج قضايا التنمية املستدامة يف جماالت العلوم ،والرياضيات ،والصحة ،والفنون،
واللغة ،والدراسات االجتامعية (حجازي وسليامن وأمحد.)2017 ،
ومن هنا يربز دور املؤسسات التعليمية عموما ومناهج العلوم خصوصا بأمهية نرش الوعي
لدى الطلبة بقضايا التنمية املستدامة ،حيث انطلقت جهود وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعامن يف
مرشوع إعداد وتطوير املناهج (الرحمي ،)2004 ،وقد تبنت الوزارة مرشوع تطوير مناهج العلوم
والرياضيات باستخدام السالسل العاملية (سالسل كامربدج :مناهج العلوم املطورة) هبدف رفع جودة
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التعليم وتزويد الطالب باملعارف والقيم واالجتاهات؛ لتعزيز قدراهتم يف اإلسهام يف املجاالت
االجتامعية واالقتصادية والبيئية يف السلطنة (احلامدية ،)2019 ،وأشار أمبوسعيدي ( )2011إىل آليات
تضمني هذه األبعاد يف املناهج الدراسية ،حيث توجد ثالثة مداخل ،هي:
أوال :املدخل املستقل :الذي ُيقصد به إعداد مناهج مستقلة ضمن خطة دراسية ُتعني بدراسة
املفاهيم واملوضوعات املرتبطة بالرتبية من أجل التنمية املستدامة ،ولكن عند قراءة الواقع الرتبوي يف
العديد من دول العامل نجد أنه من الصعب ختصيص منهج مستقل وخاص بالرتبية من أجل التنمية
املستدامة.
ثانيا :املدخل اجلزئي :و ُيقصد به ختصيص وحدات خاصة عن املفاهيم واملوضوعات اخلاصة
بالرتبية من أجل التنمية املستدامة ،ضمن املواد القريبة من الرتبية من أجل التنمية املستدامة كالعلوم
والدراسات االجتامعية ،وهذا املدخل هو الشائع يف الكثري من دول العامل.
ثالثا :املدخل التكاميل (االندماجي أو الشمويل) :الذي ُيقصد به دمج املفاهيم واملوضوعات
املتعلقة بالرتبية من أجل التنمية املستدامة يف املواد الدراسية املقررة كافة ضمن خطة الطالب .ويري
الباحثون حيث ُيعد من أفضل املداخل كونه يتناول تلك املفاهيم واملوضوعات يف مجيع الكتب املدرسية
مقترصا يف منهج واحد.
وليس
ً
ومن خالل االطالع عىل كتب العلوم املطورة (سالسل كامربدج) ،الحظت تضمنها أبعاد
التنمية املستدامة (البعد البيئي ،والبعد االجتامعي ،والبعد االقتصادي) من خالل املواضيع التي تناوهلا
كتاب العلوم للصف اخلامس ،ومن أمثلة ذلك :احتواء الكتاب عىل بعض جماالت البعد االجتامعي
مثل( :التعليم ،واألمن والسالم) ،ومن جماالت البعد االقتصادي التي تضمنها حمتوى الكتاب (التنمية
االقتصادية) ،وفيام يتعلق بالبعد البيئي تضمن الكتاب جمال (اإلدارة السليمة للبيئة) من خالل املحافظة
عىل التنوع البيولوجي.
وهناك العديد من الدراسات التي قامت بإجراء حتليل لكتب العلوم يف ضوء أبعاد التنمية
املستدامة ،ومدى تضمني هذه الكتب الدراسية هلذه املوضوعات مثل دراسة العبدلية ( )2018يف سلطنة
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ُعامن والتي حللت كتب العلوم القديمة يف ضوء جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة ،و ُتعد هذه
الدراسة من الدراسات البكر التي قامت بتحليل كتب العلوم احلديثة (سالسل كامربدج) يف ضوء أبعاد
التنمية املستدامة يف سلطنة ُعامن ،ومن الدراسات العربية التي هدفت إىل حتليل كتب العلوم دراسة
سميسم ( ،)2019التي هدفت إىل حتليل حمتوى كتاب علم األحياء للصف اخلامس والسادس وفقا
ألبعاد التنمية املستدامة ،ووجدت هذه الدراسة أن الكتب أمهلت اجلانب البيئي والتقني وآثاره
االجتامعية إال بنسبة ضئيلة جدا ال تتناسب مع أمهية هذه املرحلة الدراسية ،ودراسة الركايب ()2018
التعرف عىل مدى تضمني حمتوى كتب علم األحياء للمرحلة اإلعدادية ألبعاد التنمية
التي هدفت إىل ّ
املستدامة ،وتوصلت هذه الدراسة إىل أن كتاب الصف السادس هو الكتاب األكثر تناوال ألبعاد التنمية
املستدامة  ،وكان البعد البيئي األكثر اهتامما وجاء البعد االجتامعي ثانيا ،وحل يف املرتبة األخرية البعد
االقتصادي.
وهلذا هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تضمني حمتوى كتاب العلوم املطور للصف اخلامس
ألبعاد التنمية املستدامة؛ لسد القصور الناتج عن ندرة الدراسات املحلية يف جمال حتليل حمتوى كتب
العلوم املطورة "مناهج كامربدج" لصفوف احللقة الثانية من التعليم األسايس يف سلطنة ُعامن يف ضوء
أبعاد التنمية املستدامة ،ونتأمل بأن تضيف هذه الدراسة فائدة لألدب الرتبوي ،و ُتبنى عليها دراسات
مستقبلية أخرى ،وأن يستفيد منها معلمو العلوم واملسؤولون يف تصميم وتطوير املناهج املمثلة بدائرة
تطوير املناهج؛ ألجل تضمني مجيع أبعاد التنمية املستدامة يف كتب العلوم لصفوف احللقة الثانية،
وكذلك يف الكتب التي مل يشملها التطوير إىل اآلن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
يواجه العامل اليوم العديد من األزمات التنموية ،والبيئية ،واالقتصادية التي ُتنذر بانعكاسات
سلبية عىل املجتمعات؛ لذا وقع عىل عاتق الرتبية والتعليم باعتبارمها الوسيلة الفاعلة يف تنمية املجتمع
اقتصاديا واجتامعيا وتوعيته وتثقيفه ،إعداد املناهج لتدعم الفكر املستدام ،حيث أشارت العبدلية
( )2018يف دراستها التي ُطبقت يف البيئة ال ُعامنية وتناولت حتليل كتب العلوم للحلقة الثانية ومدى
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تضمنها ملفاهيم التنمية املستدامة ،أنه ال يوجد اتساق واستمرارية ملجاالت البعد البيئي للتنمية املستدامة
ومدى تضمينها يف كتب العلوم ،وكذلك الحظت تضمني جماالت معينة أكثر من جماالت أخرى.
وقد أثبتت دراسات أخرى ،مثل( :حجازي وآخرون2017 ،؛ الركايب2018 ،؛ السامرائي
والعفون2017 ،؛ سميسم )2019 ،إىل رضورة وضع منهجية متكاملة ومتوازنة لتغطية أبعاد التنمية
املستدامة وتضمينها يف كتب العلوم ،وهلذا فإن إعادة توجيه كتب العلوم نحو حتقيق التنمية املستدامة
بات من الرضورات ،وذلك من خالل تضمني متطلبات هذا النوع من التنمية بكل عنارص هذه الكتب
بداية من أهدافها ،مرورا بمحتواها الذي ينبغي أن يتضمن كل القضايا املتعلقة بأبعاد التنمية املستدامة
الثالثة (البيئية ،واالقتصادية ،واالجتامعية) (السامرائي والعفون) ،حيث ينظر إىل هذه األبعاد من
منظور أكثر اتساعا فلم ُيعد االهتامم فقط باجلوانب املعرفية؛ بل البد من النظر إىل اجلانب السلوكي
وتكوين االجتاهات والقيم لدى املتعلمني .وأوىص املؤمتر الوطني للرؤية املستقبلية ُعامن  2040عىل
رضو رة رفع جودة التعليم املدريس وتطوير املناهج ملواكبة متطلبات التنمية املستدامة (املجلس األعىل
للتخطيط.)2019 ،
ومن واقع خربة الباحثان لوحظ أن هذه املرحلة هلا خصوصياهتا من حيث عمر الطلبة
وخصائص نموهم ،حيث ُتعد بداية تكوين املعارف والقيم البيئية ،ومن خالل االطالع عىل حمتوى
مناهج العلوم املطورة يظهر ارتباط واضح بني مادة العلوم وأبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي ،والبعد
االقتصادي ،والبعد االجتامعي) ،إال أنه ال يوجد -عىل حد علم الباحثني -ما يشري إىل أبعاد التنمية
املستدامة بشكل مبارش يف مناهج العلوم املطورة ،وكذلك من خالل املناقشة مع بعض الزمالء يف جمال
التدريس حول تضمني حمتوى كتب العلوم لقضايا وأبعاد التنمية املستدامة ،المس الباحثون غموضا
وتضاربا يف اآلراء ومما جتدر اإلشارة إليه أن تلك اآلراء تظل يف إطار االنطباعات العامة.
يدرسن مناهج العلوم املطورة (سالسل
كذلك تم إجراء دراسة استطالعية بني ( )11معلمة ممن ّ
كامربدج) لصفوف احللقة الثانية ،حيث أظهرت نتائجها أن ( )%72.73من املعلامت عىل معرفة سابقة
بمفهوم التنمية املستدامة من مصادر متنوعة ،مثل :القراءات اخلارجية ،ووسائل التواصل االجتامعي،
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واملشاغل التي ُتقام يف املدارس ،وأفادت ( )%63.64من املعلامت أن حمتوى مناهج العلوم املطورة
تتضمن قضايا التنمية املستدامة ،مثل :إعادة التدوير ،والتشجري ،ومواضيع الطاقة ،بينام ترى
( )%36.36من املعلامت خالف ذلك ،وأ ّيدت مجيع املعلامت دمج مواضيع التنمية املستدامة وأبعادها يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة؛ لتنشئة جيل وا ٍع بأمهية املحافظة عىل املوارد الطبيعية للبيئة .ومن هنا تربز
احلاجة املاسة للقيام هبذه الدراسة للوقوف عىل مدى مواكبة كتب العلوم املطورة هلذا التوجه ،والكشف
عن مدى تضمينها ألبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي-البعد االجتامعي-البعد االقتصادي)،
وحتددت مشكلة الدراسة يف حماولة اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآليت:
ما مدى تضمني جماالت أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس
يف سلطنة ُعامن؟
وينبثق عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 .1ما مدى تضمني جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف
اخلامس يف سلطنة ُعامن؟
 .2ما مدى تضمني جماالت البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور
للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن؟
 .3ما مدى تضمني جماالت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور
للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن؟
أهداف الدراسة


الكشف عن مدى تضمني جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور
للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.



الكشف عن مدى تضمني جماالت البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم
املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.
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الكشف عن مدى تضمني جماالت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم
املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.



مربرات الدراسة.



ُتعد من الدراسات البكر التي تناولت حتليل كتب العلوم املطورة (سالسل كامربدج) يف ضوء
أبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) يف سلطنة ُعامن.



جاءت استجابة لتوصية عدد من الدراسات كدراسة( :حجازي وآخرون2017 ،؛ الركايب،
2018؛ سميسم )2019 ،التي أكدت عىل أمهية تضمني أبعاد التنمية املستدامة يف مناهج
العلوم.



ُتعد امتثاال جلهود السلطان قابوس (طيب اهلل ثراه) يف االهتامم بموضوع التنمية املستدامة؛
حيث خصص جائزة السلطان قابوس للتنمية املستدامة يف البيئة املدرسية.



تتزامن الدراسة مع التوجهات الوطنية لرؤية ُعامن ( ،)2040إىل رضورة وجود مناهج تعليمية
مواكبة ملتطلبات التنمية املستدامة.

أمهية الدراسة
أوالً :األمهية النظرية


اإلسهام يف إثراء األدب الرتبوي املتعلق بتحليل املحتوى وفقا ألبعاد التنمية املستدامة.



استجابة لدعوات العديد من الدراسات واملؤمترات التي تدعو إىل رضورة االهتامم بتوعية
وتثقيف الطالب منذ مرحلة الطفولة املبكرة بأبعاد التنمية املستدامة.



إلقاء الضوء عىل مدى تناول مناهج العلوم املطورة (سالسل كامربدج) ملجاالت أبعاد التنمية
املستدامة (البعد البيئي ،والبعد االجتامعي ،والبعد االقتصادي).



قد ُتفيد نتائج الدراسة خمططي املناهج يف تعزيز مناهج العلوم التي مل يشملها التطوير بعد
بأبعاد التنمية املستدامة.
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ثاني ًا :األمهية التطبيقية


فتح املجال أمام الباحثني إلجراء دراسات مماثلة يف حتليل مناهج العلوم للصفوف (.)10-6



تقديم أداة حتليل ملحتوى كتب العلوم يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة التي قد ُتفيد مطوري
مناهج العلوم.

متغريات الدراسة
 .1أبعاد التنمية املستدامة (البيئية ،االقتصادية ،االجتامعية).
 .2منهج العلوم املطور للصف اخلامس.
حدود الدراسة
 .1حدود موضوعية.


التعرف عىل مدى تضمني جماالت أبعاد التنمية املستدامة يف منهج العلوم املطور للصف
ّ
اخلامس يف سلطنة ُعامن.



كتب العلوم املطورة (سالسل كامربدج) للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن يف ضوء أبعاد التنمية
املستدامة (البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) ،وتم االقتصار عىل هذه
األبعاد الثالثة؛ لتعدد الدراسات التي ركزت عىل هذه األبعاد معا كدراسة( :احلربية واجلرب،
2019؛ الركايب2018 ،؛ عبد الرضا2017 ،؛ العفون والرازقي ،)2017 ،ولوجود العديد من
االتفاقيات ،مثل :اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول التغري املناخي ،واتفاقية التنوع
البيولوجي اللتان متثالن أدوات قانونية دولية ملعاجلة املسائل االقتصادية والبيئية واالجتامعية
بأسلوب متكامل (منظمة األمم املتحدة.)2020 ،



كتب العلوم املقررة عىل طلبة الصف اخلامس واملتمثلة يف كتاب (التلميذ والنشاط) للعام
الدرايس  2021\2020م؛ حيث ُتعد هذه املرحلة بداية السلم التعليمي للحلقة الثانية يف سلطنة
ُعامن ،ومن أهم مراحل اإلعداد والتكوين للمرحلة التي تليها؛ لذلك جيب أن يكون هذا
التأسيس مبنيا عىل أسس علمية صحيحة وحمتوى مالئم.
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 .2حدود مكانية :منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.
 .3حدود زمانية :االقتصار عىل منهج العلوم املطور للصف اخلامس للفصل الدرايس األول
املتضمن يف كتابني؛ لقرص الفرتة الزمنية املحددة لتطبيق الدراسة.
مصطلحات الدراسة
عرفها الرازي املذكور يف العفون وحممد (" )2017أبعاد مجع ُبعد
 .1األبعاد (ّ :)Dimensions
وهي اتساع الفجوة أو املسافة" (ص .)450
عرفه (حسن :)2015 ،لغة :هو جعل اليشء يف باطن يشء آخر،
 .2التضمني (ّ :)Embedding
وإيداعه إياه .اصطالحا :أن يؤدي (أو يتوسع) يف استعامل لفظ توسعا جيعله مؤديا معنى لفظ
وتعرفه هذه الدراسة إجرائيا
آخر مناسب له ،فيعطي األول حكم الثاين يف التعدي واللزومّ .
عىل أنه :إدخال بعض املفاهيم والقضايا املرتبطة بمجاالت أبعاد التنمية املستدامة (البعد
البيئي-البعد االجتامعي-البعد االقتصادي) يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس
يف سلطنة ُعامن.
عرفها تقرير برونتالند (مستقبلنا
 .3التنمية املستدامة (ّ :)Sustainable development
املشرتك) عىل أهنا" :تلك التنمية التي ُتؤمن احتياجات اجليل احلايل دون املساس بقدرة
األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاهتا" (العودة ،2015 ،ص  ،)115وأيضا ُع ّرفت التنمية
املستدامة عىل أهنا" :عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات واألعامل التجارية برشط تلبية
احتياجات األجيال احلالية دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاهتا" (متويل،
عرف هذه الدراسة أبعاد التنمية املستدامة بأهنا :جمموعة من احلقائق
 ،2011ص  .)226و ُت ّ
واملفاهيم واملعلومات واملهارات األساسية ملجاالت أبعاد التنمية املستدامة ،التي حددها
الباحثون يف هذه الدراسة يف مخس جماالت للبعد البيئي ،وهي( :التلوث البيئي والسيطرة
عليه ،محاية اهلواء من التلوث ،محاية املصادر املائية من التلوث ،محاية الرتبة من التلوث،
واإلدارة السليمة للبيئة) ،وجمالني للبعد االقتصادي ،ومها( :التنمية االقتصادية ،وأنامط
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اإلنتاج واالستهالك) ،ومخسة جماالت للبعد االجتامعي ،وهي( :املساواة االجتامعية،
الصحة ،التعليم ،السكن والسكان ،واألمن والسالم) ،حيث اندرج حتتها جمموعة من
املؤرشات التي من املفرتض تواجدها يف منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.
 .4مناهج العلوم املطورة (سالسل كامربدج للصفوف احللقة الثانية) :هو برنامج تعليمي دويل
للمتعلمني الذين ترتاوح أعامرهم بني  11و 14عاما ،و ُيبنى عىل التعلم من كامربدج االبتدائية
حيث ُيعد املتعلمني جلميع املؤهالت العلمية املتاحة يف املرحلة الثانوية العليا من كامربدج،
ويطور لدى املتعلمني الصغار العديد من املهارات جلعلهم واثقني من أنفسهم وقادرين عىل
حتمل املسؤولية ،ويتم تنظيم منهج كامربدج للعلوم يف أربعة جماالت ،وهي :االستقصاء
العلمي ،واألحياء ،والكيمياء ،والفيزياء

( Cambridge Assessment International

.)Education, 2019
اإلطار النظري والدراسات السابقة
املحور األول :التنمية املستدامة:
تطور مفهوم التنمية املستدامة:
إن ِ
اال ْختِالَالت البيئية التي أصابت النظام البيئي كانت نتيجة التقدم االقتصادي يف مجيع أنحاء
العامل (باخلري ،)2017 ،مما ترتب عىل ذلك ظهور العديد من املشكالت التي بدأت تؤثر عىل دول العامل،
مثل :زيادة الكثافة السكانية ،وانعدام األمن الغذائي واملائي ،واتباع طرق خاطئة يف جمال التنمية ،مما
اِستَدْ عَى رضورة صياغة مفهوم جديد للتنمية (العبدلية ،)2018 ،ومن أجل ذلك ُعقدت العديد من
املؤمترات تطور من خالهلا مفهوم التنمية املستدامة ،ومن أبرزها:
 .1يف عام (1970م) أكد تقرير نادي روما أن احلدود البيئية للنمو االقتصادي عامل مهم يف
التنمية االقتصادية (اهلدابية.)2018 ،
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 .2يف عام (1972م) أوىل مؤمتر ستوكهومل املعني بالبيئة اإلنسانية عناية خاصة باإلدارة الفعالة
للموارد الطبيعية ،وجعل التنمية االقتصادية مرتبطة بالعدالة االجتامعية ومحاية البيئة (وثائق
األمم املتحدة "البيئة".)2020 ،
 .4يف عام (1992م) ُعقدت قمة األرض األوىل يف "ريودي جانريو" ،ونتج عن هذه القمة عدة
اتفاقيات ،منها :اتفاقية مكافحة التصحر ،واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي (مؤمتر
األمم املتحدة للتنمية املستدامة)2020 ،
 .5يف عام (2002م) ركز مؤمتر جوهانسربج عىل جمموعة من األهداف كتخفيف حدة الفقر،
وحتقيق رفاهية اإلنسان واملحافظة عىل املوارد الطبيعية والبيئية (مركز التنمية والبيئة
االجتامعية.)2020 ،

شكل ( .)1أهداف التنمية املستدامة (سليامن)2016 ،

ويتضح لنا من خالل استعراض التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة ،أنه يتوجب عىل املؤسسات
واملجتمعات املحلية التخطيط اجليد للمستقبل بتحديد األولويات وأهداف االستدامة عىل املستويات
كافة.
مفهوم التنمية املستدامة (:)Sustainable Development
يتكون مصطلح التنمية املستدامة من جزأين( :التنمية واالستدامة) ،فمصطلح "التنمية يشري
إىل النمو الذي يتكفل بإعامر األرض واالستفادة من اإلمكانات املادية والبرشية املتاحة بقصد خدمة
اإلنسان الذي ُيعد هدف التنمية األول .وأما مصطلح االستدامة فيؤكد عىل رضورة التوازن يف جوانب
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التنمية املختلفة بشكل ال يؤثر سلبا عىل البيئة ،وال يستنزف مواردها الطبيعية وحيفظ كذلك حقوق
عرف كيم وبانسال وهوف ()2019
األجيال املتعاقبة للعيش الكريم" (العويف ،2017 ،ص  .)3وكذلك ّ
 Kim, Bansal, Haughالتنمية املستدامة عىل أهنا األمر الذي يتطلب من املنظامت تلبية احتياجات
اجليل احلايل دون املساومة بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاهتا ،ويف دراسة أجرهتا العبدلية
التعرف عىل مدى تضمني جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة يف كتب العلوم ،وجدت
( )2018حول ّ
عند تتبعها لتعريفات التنمية املستدامة أن هذه التعريفات تؤكد عىل حتسني مستوى املعيشة لألجيال
احلالية واملستقبلية ،من خالل اتباع طرق تنموية اقتصادية واجتامعية حتقق االستدامة للموارد الطبيعية.
عرف التنمية املستدامة عىل أهنا :االستخدام األمثل للموارد الطبيعية للبيئة
ومما سبق يمكن أن ُت ّ
من خالل اختاذ إسرتاتيجيات ف ّعالة إلحداث تغيري يف سلوك الفرد نحو بيئته؛ لضامن حتقيق احلياة
الكريمة جلميع أفراد املجتمع يف احلارض واملستقبل.
أهداف التنمية املستدامة (:)Sustainable Development Goals
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام (2015م) خطة أهداف التنمية املستدامة لعام
2030م ،وتكونت اخلطة من ( )17هدفا ،وتسعى هذه األهداف إىل أن حتقق جلميع دول العامل حاليا
ومستقبال حياة مستدامة تنعم بالسلم والرخاء (اليونسكو ،)2017 ،ويوضح شكل  1أهداف التنمية
املستدامة حسب منظمة األمم املتحدة (2015م):
ويمكن تلخيص هذه األهداف فيام ييل (سليامن2016 ،؛ اهلدابية:)2018 ،


القضاء عىل الفقر واجلوع التام.



ضامن الصحة والتعليم اجليد ،وحتقيق املساواة بني اجلنسني.



ضامن احلصول عىل طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ،وتوفري مياه الرشب النظيفة.



حتفيز الصناعة وتشجيع االبتكار.



احلد من أوجه عدم املساواة ،وضامن توفري العمل الالئق للجميع ،وتعزيز النمو االقتصادي.



جعل املدن واملجتمعات املحلية آمنة ومستدامة ،والتشجيع عىل إقامة السالم والعدل.
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ضامن وجود أنامط استهالك وإنتاج مستدامة.



اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتغري املناخي.



ربية وترميمها وتعزيزها عىل نحو مستدام.
حفظ احلياة البحرية ،ومحاية النُظم األيكولوجية ال ّ



تعزيز وسائل التنفيذ وعقد الرشاكات العاملية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

شكل ( .)2أبعاد التنمية املستدامة والرتابط بينها (من تصميم الباحثان)

ومما سبق يتضح أن هذه األهداف الــ 17هي نقطة انطالق لتحقيق التنمية املستدامة ،ومواجهة
التحديات العاملية املتعلقة بالفقر واجلوع وعدم املساواة؛ لضامن حتقيق العيش الكريم جلميع الناس.
باإلضافة إىل أهنا تتصف بالشمولية والرتابط؛ حيث إن حتقيق هدف ما مرتبط بشكل كبري باألهداف
األخرى ،مما يتطلب من دول العامل التآزر والتكاتف فيام بينها لتحقيق االستدامة.
أبعاد التنمية املستدامة (.)Dimensions of Sustainable Development
للتنمية املستدامة ثالثة أبعاد (بيئية-اجتامعية-اقتصادية) ،ترتابط وتتكامل هذه األبعاد مع
بعضها بعضا ،وشكل  2يوضح هذا الرتابط.
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فيام ييل رشح موجز لكل ُبعد وفقا ملا ورد يف دراسة كل من( :إدريس واخلليفة2015 ،؛ الركايب،
التعرف عىل مدى تضمني حمتوى كتب
2018؛ عبد الرضا ،)2017 ،حيث هدفت هذه الدراسات إىل ّ
العلوم (الكيمياء أو األحياء) ملبادئ وأبعاد التنمية املستدامة:


البعد البيئي ( .)Environmental Dimensionيركز البعد البيئي عىل اإلدارة السليمة
للموارد الطبيعية للبيئة ،ويتضمن ذلك محاية وسالمة النُظم البيئية واحلفاظ عىل الرتبة،
والغطاء النبايت واالهتامم بالتنوع البيولوجي ،وبالثروات املعدنية وموارد الطاقة املتجددة
التعرف عىل
وغري املتجددة .ويف اإلطار نفسه أشارت دراسة عسكر ( ،)2015التي هدفت إىل ّ
أهم قضايا البعد البيئي للتنمية املستدامة التي يمكن تضمينها يف حمتوى كتب العلوم بالشق
األول من مرحلة التعليم األسايس ،إىل أن البعد البيئي هيتم بإدارة املوارد الطبيعية التي ُمتثل
قاعدة البناء األساسية للتنمية املستدامة ،وعامل االستنزاف ملوارد البيئة يؤدي إىل فقدان
توازهنا وعدم حتقيق االستدامة؛ لذلك فهناك حاجة ماسة إىل معرفة علمية إلدارة حكيمة
للنظم البيئية ،للتقليل دون زيادة الضغوطات عليها.



البعد االجتامعي ( .)Social Dimensionيركز البعد االجتامعي عىل أن اإلنسان هو أساس
التنمية وهدفها النهائي ،هلذا يرمي إىل إعداد أشخاص قادرين عىل اإلسهام الف ّعال يف أنشطة
املجتمع؛ لتحقيق ُسبل الرفاهية من خالل القضاء عىل الفقر واجلوع ،وحتقيق املساواة بني
اجلنسني ،وتوفري اخلدمات االجتامعية كالصحة والتعليم .وهذا ما أكدته دراسة السامرائي
والعفون ( )2017التي هدفت إىل حتليل حمتوى كتاب العلوم للصف الرابع للمرحلة االبتدائية
وفقا ألبعاد التنمية املستدامة ،أن البعد االجتامعي يتضمن تأمني االحتياجات األساسية إىل
السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع (املياه النظيفة ،والغذاء الصحي) ،وكذلك حتسني
الرفاهية االجتامعية ،ومحاية التنوع الثقايف والبرشي .حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن
البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف كتاب للعلوم للصف الرابع ركز عىل قضية الصحة كوهنا
السبب الرئيس لوجود أفراد منتجني يمتلكون القوة والقدرة عىل العطاء والبذل.
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البعد االقتصادي ( .)Economic Dimensionهيتم هذا البعد بدراسة التطورات
االقتصادية؛ لتحقيق الرفاهية بنحو مستمر لألجيال املتعاقبة من دون إحلاق الرضر بالبيئة
الطبيعية ،كذلك هتدف االستدامة االقتصادية للحد من الفقر ،وزيادة نصيب الفرد من
استهالك املوارد واخلدمات الرضورية من خالل توفري عنارص اإلنتاج الرضورية للعملية
اإلنتاجية .وأشارت دراسة خو ( Khoo )2015إىل أن التنمية املستدامة تتطلب حتقيق التوازن
بني التنمية االقتصادية مع محاية البيئة ،واحلفاظ يف وقت واحد عىل النظام االجتامعي العادل
بني مجيع األفراد.
وتم تلخيص األفكار األساسية التي يدور حوهلا كل ُبعد من أبعاد التنمية املستدامة حسب ما

ورد يف (احلربية واجلرب2019 ،؛ درادكه2013 ،؛ الركايب2018 ،؛ السامرائي والعفون2017 ،؛ عبد
الرضا2017 ،؛ العبدلية2018 ،؛ عسكر2015 ،؛ العفون والرازقي )2017 ،يف جدول :1
جدول ( .)1القضايا الرئيسة والفرعية التي تتناوهلا أبعاد التنمية املستدامة
أبعاد التنمية
املستدامة

القضايا الفرعية

القضايا الرئيسة

البعد البيئي

-التلوث البيئي والسيطرة عليه.

-تسليط الضوء عىل التلوث البيئي وأنواع امللوثات البيئية.

-محاية اهلواء من التلوث.

-تسليط الضوء عىل القضايا البيئية املحلية ،واإلقليمية،

-محاية املصادر املائية من التلوث.

والعاملية ،والعمل عىل إجياد حلول هلا.

-محاية الرتبة من التلوث.

-التطرق إىل بعض الظواهر مثل االحتباس احلراري ،واألمطار

-اإلدارة السليمة للبيئة.

احلمضية ،والتصحر.
-الدعوة إىل محاية النظم البيئية ،ومنع الصيد والرعي اجلائر.

البعد االجتامعي

-املساواة االجتامعية.

-الدعوة للمساواة بني أفراد املجتمع ،واحرتام التنوع البيولوجي والبرشي.

-الصحة.

-أمهية النظافة واتباع أنامط احلياة الصحية.

-التعليم.

 -الدعوة إىل تعزيز مهارات البحث العلمي والتفكري السليم.

-السكن والسكان.

-الدعوة إىل نرش الوسطية وثقافة التسامح ،واملحافظة عىل األمن

-األمن والسالم.

باعتباره مسؤولية اجلميع.
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أبعاد التنمية
املستدامة

القضايا الفرعية

القضايا الرئيسة
-التنمية االقتصادية.

-الدعوة إىل تنويع االقتصاد الوطني ،واستثامر الطاقة املتجددة

-أنامط االستهالك واإلنتاج.

واملياه اجلوفية.

البعد االقتصادي

 إبراز إسهام اإلنتاج الزراعي ،والسمكي واألنشطة النفطية،والسياحية يف حتقيق االستدامة.
حتسني اإلنتاج احليواين والنبايت.-تشجيع االبتكار واستخدام التقنيات احلديثة.

يتضح مما سبق أن التنمية املستدامة ليست بالعبء ،وإنام فرصة إلجياد التوازن بني أركاهنا الثالثة
(االقتصادية-البيئية-االجتامعية) ،ولذلك فإن االستدامة البيئية ال يمكن حتقيقها إال إذا كان هناك نمو
وتنوع اقتصادي مستمر ومستدام ،واستثامر ناجح يف التعليم والصحة؛ للوصول إىل الغاية املنشودة
وهي حتقيق الرفاهية لألفراد واملجتمعات.
التعليم من أجل التنمية املستدامة (:)Education for Sustainable Development
ُيعد التعليم من أهم العنارص املساندة لتحقيق التنمية املستدامة يف أي جمتمع ،فالتعليم هو األداة
األساسية يف إعداد وتأهيل هذا اإلنسان وتكوينه حسب متطلبات التنمية ،وهلذا ال يمكن وجود تنمية
بدون إنسان (العويف ،)2017 ،وهيدف التعليم من أجل التنمية املستدامة إىل مساعدة املجتمعات يف
اكتساب املعارف واملهارات والقيم الالزمة الختاذ قرارات واعية لتحقيق االستدامة (حيايت2016 ،؛
العنانزة ،) 2014 ،واألهم من ذلك أن التعليم من أجل التنمية املستدامة خيتلف عن النهج التقليدية يف
التثقيف البيئي؛ حيث ُيركز عىل القضايا املعقدة واملساواة بني البرش ،وحقوق اإلنسان ،والسالم
والسياسات التي تقوم عليها (.)Holdsworth & Thomas, 2015
وألجل هذا تبنت األمم املتحدة مرشوع عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة
( ،)2014-2005حيث تم االعرتاف فيه عىل الصعيد العاملي بأمهية التعليم من أجل التنمية املستدامة،
وعرفت اليونسكو التعليم يف جمال التنمية املستدامة بأنه عملية تع ّلم يف صنع القرار تأخذ يف االعتبار
ّ
مستقبل االقتصاد والبيئة واملساواة يف مجيع املجتمعات املحلية عىل املدى الطويل ( Pirosca, Oprescu,
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وعرف نوشني وزي ووسيم وخان ( Nousheen, Zai, Waseem, Khan
ّ ،)Badea., & Dedu, 2020

 (2019التعليم من أجل التنمية املستدامة بأنه :عملية جتهيز الطالب للمعارف واملهارات الالزمة
للعمل ،والعيش بطريقة تضمن الرفاه البيئي واالجتامعي واالقتصادي سواء يف احلارض لألجيال احلالية
أويف املستقبل لألجيال القادمة.
ولذا فإن حتقيق التعليم من أجل التنمية املستدامة يتطلب إعداد األجيال وتثقيفهم من خالل
تضمني قيم ومبادئ وأبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى املناهج الدراسية ،ولذا فإن املدرسة هي وسيلة
الرتبية لتحقيق أهداف التعليم من أجل التنمية املستدامة من خالل إعادة توجيه منظومتها التعليمية نحو
حتقيق االستدامة.
مناهج العلوم والتنمية املستدامـة:
ُتعد مناهج العلوم من أهم املناهج الدراسية يف أي نظام تربوي عىل الصعيد العاملي ،وتنبع أمهية
العلوم وتدريسها من كوهنا تسهم بشكل كبري يف تقدم املجتمعات وتطورها (أمبوسعيدي والبلويش،
 ،) 2015وإن اهلدف األسمى لتدريس العلوم يف مجيع مراحل التعليم هو إعداد التالميذ ليكونوا عىل
درجة عالية من الكفاءة واألداء ،فطبيعة بناء مناهج العلوم وطريقة معاجلتها للموضوعات جيعلها ميدانا
خصب ًا للتدريب وحل املشكالت التي تواجه التالميذ يف حياهتم اليومية (العفون والرازقي.)2017 ،
وهلذا فإن إعادة توجيه مناهج العلوم نحو حتقيق التنمية املستدامة أصبح متطلبا رضوريا ،حيث
أكدت منظمة اليونسكو عىل رضورة دمج مفاهيم التنمية املستدامة وأبعادها يف حمتوى املناهج الدراسية
بداية من أهدافها ،ومرورا بمحتواها وانتهاء بأساليب تقويمها ،بصورة عملية ومرتبطة بحياة الطالب؛
لتسهم يف ترسيخ التنمية املستدامة يف املجتمع (القميزي .)2015 ،ولذلك ُأجريت عدد من الدراسات
التي تناولت موضوعاهتا حتليل حمتوى كتب العلوم يف ضوء قضايا وأبعاد التنمية املستدامة منها دراسة
عرف عىل مدى تضمني مناهج األحياء باملرحلة الثانوية
حجازي وآخرون ( ،)2017التي هدفت إىل الت ّ
ألبعاد وقضايا التنمية املستدامة ،وتكونت عينة الدراسة من مناهج األحياء للصفوف (األول-الثاين-
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الثالث) الثانوي ،وتم بناء قائمة بأبعاد وقضايا التنمية املستدامة ،وأظهرت النتائج انخفاض نسبة
تضمني األبعاد يف املناهج الثالثة؛ حيث تم الرتكيز عىل البعد االجتامعي.
كام أجرت الباحثتان العفون والرازقي ( )2017دراسة هدفت إىل حتليل حمتوى كتاب العلوم
للصف الثاين للمرحلة االبتدائية وفقا ألبعاد التنمية املستدامة ،وتكونت عينة الدراسة من كتاب العلوم
للصف الثاين االبتدائي ،وتم استخدام بطاقة حتليل متضمنه أبعاد التنمية املستدامة (االجتامعية
واالقتصادية والبيئية) ،وأظهرت النتائج أن كتاب العلوم للصف الثاين االبتدائي تناول أبعاد التنمية
املستدامة بنسبة ( )%32.48بواقع ( )51تكرارا.
التعرف عىل مستوى تضمني كتب العلوم للمرحلة
فيام هدفت دراسة احلربية واجلرب ( )2019إىل ّ
املتوسطة يف اململكة العربية السعودية ألبعاد التنمية املستدامة ،وتكونت عينة الدراسة من كتب العلوم
للمرحلة املتوسطة والبالغ عددها ( )6كتب ،وتم استخدام بطاقة حتليل حمتوى تضمنت أبعاد التنمية
املستدامة ،وأظهرت النتائج أن مستوى تضمني أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى كتب العلوم للمرحلة
املتوسطة جاء متوسطا بنسبة ( ،)%33.33باإلضافة إىل أن البعد االجتامعي هو األكثر تضمينا مقارنة
بالبعدين االقتصادي والبيئي.
وأخريا أجرت سميسم ( )2019دراسة هدفت إىل حتليل كتايب علم األحياء للصف اخلامس
والسادس العلمي-الفرع األحيائي للمرحلة اإلعدادية وفقا ألبعاد التنمية املستدامة ،وتكونت عينة
الدراسة من حمتوى كتايب علم األحياء للصف اخلامس والسادس ،وتم استخدام بطاقة حتليل تضمنت
أبعاد التنمية املستدامة ،وأظهرت النتائج أن البعد الصحي جاء يف املرتبة األوىل لكال الكتابني مقارنة
بالبعدين البيئي والتقني وآثاره االجتامعية.
ونستخلص من الدراسات السابقة أمهية تضمني أبعاد ومبادئ وقيم التنمية املستدامة يف حمتوى
املناهج الدراسية ،ملا هلا من دور يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ كون املناهج هي الوسيلة إلكساب
األفراد املعارف والقيم واملهارات الالزمة للعيش يف نمط استدامي.
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املحور الثاين :حتليل حمتوى املنهج:
نظرا لتغيريات التي شهدهتا املنظومة التعليمية ومساراهتا وانعكاس ذلك عىل املناهج الدراسية؛
كان البد من إجراء عملية حتليل للمناهج التعليمية لتشخيص نقاط القوة لتعزيزها ،ونقاط الضعف
ملعاجلتها .هلذا سنتناول احلديث عن مفهوم التحليل وأهدافه وخطواته.
مفهوم حتليل املحتوى.
ورد يف األدب الرتبوي العديد من التعريفات ملفهوم حتليل املحتوى منها :ما أشارت إليه
سميسم ( )2019عىل أنه" :أسلوب من أساليب البحث العلمي يعتمد عىل وصف الظاهرة املراد
وعرفت العفون والرازقي ( )2017حتليل املحتوى عىل
دراستها وصفا موضوعيا ومنظام" (ص ّ .)320
أنه" :أسلوب من أساليب البحث العلمي هيدف إىل وصف الظاهرة وصفا موضوعيا ومنطقيا وكميا
وتعرفه الدراسة احلالية عىل أنه :عملية حتليل ملحتوى منهج العلوم
يف ضوء وحدة التحليل" (ص ّ .)259
املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن وفقا ألبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي-البعد االجتامعي-
البعد االقتصادي)؛ ملعرفة مدى توافر هذه األبعاد يف حمتوى املنهج من خالل األداة املعدة لذلك.
أهداف حتليل املحتوى:
كبريا يف هذه الدراسة ألنه ُيعد األداة التي ُيعتمد عليها يف حتديد
ن ََال حتليل املحتوى اهتامما ً
مواطن القوة والضعف يف حمتوى املناهج الدراسية ،كذلك تزود عملية حتليل املحتوى مؤلفي الكتب
ومطوري املناهج بالتعليامت إىل ما جيب تضمينه أو تعديله أو حذفه ،وتقدم منهجية للبحث يمكن
االحتِذاء هبا عند تأليف الكتب (احلامدية ،)2019 ،وأيضا له فائدة يف إعداد اخلطط الفصلية واليومية،
ْ
ومعرفة التوجهات الثقافية السائدة يف الكتب املدرسية (عبد الرضا .)2017 ،ونالحظ مما سبق أن عملية
حتليل املحتوى ُتعد خطوة أساسية إلعادة النظر يف حمتوى املناهج الدراسية؛ لتقويمها وتطويرها ،وال
تقف عند ذلك بل يمتد تأثريها عىل زوايا املنظومة التعليمية بأكملها بام فيها أساليب التدريس والتقويم
وبرامج إعداد وتأهيل املعلمني.
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خطوات عملية حتليل املحتوى:
يمكن إمجال خطوات التحليل التي اتبعت يف هذه الدراسة فيام ييل (احلامدية:)2019 ،
 .1حتديد اهلدف من أداة التحليل .وهذا يعتمد عىل مشكلة الدراسة وأسئلتها.
 .2حتديد جمتمع التحليل .و ُيقصد به املجال الذي يتم فيه التحليل كتاب أو جزء منه.
 .3اختيار عينة التحليل .ينبغي أن تكون ممثلة ملجتمع البحث.
 .4حتديد فئات التحليل .و ُيقصد هبا العنارص التي تكّون املحتوى.
 .5حتديد وحدات التحليل .هي وحدات املحتوى التي يمكن إخضاعها للعد والقياس.
 .6اعداد دليل حتليل املحتوى .يتضمن تعريفات لفئات التحليل.
 .7التحقق من صدق أداة التحليل وثباهتا.
 .8إجراء عملية التحليل وتفريغ النتائج ومعاجلتها إحصائيا.
مرشوع تطوير مناهج العلوم بسالسل عاملية (سالسل كامربدج) يف سلطنة ُعامن:
حرصت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعامن عىل تطوير املنظومة التعليمية يف جوانبها كافة،
وقد حظيت املناهج الدراسية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات املنظومة التعليمية بمراجعة مستمرة
وتطوير شامل ،حيث أولت الوزارة جمال تدريس العلوم اهتامما كبريا يتواكب مع مستجدات التطور
العلمي والتكنولوجي واملعريف؛ لذا فاجتهت إىل االستفادة من اخلربات الدولية من خالل تبني مرشوع
السالسل العاملية يف العلوم والرياضيات (سالسل كامربدج) ،الذي ُيعد من أهم خطوات الوزارة يف
جتويد وتطوير التعليم (وزارة الرتبية والتعليم .)2018 ،ويستند تبني الوزارة لسالسل كامربدج يف
تدريس العلوم والرياضيات لعدة منطلقات ،أمهها :مواكبة املستجدات العاملية وحاجات املجتمع
ومتطلبات سوق العمل ،ورفع مستوى تدريس العلوم والرياضيات ليتالءم مع املعايري العاملية
والدولية ،واالرتقاء بمستوى اإلعداد املعريف واملهاري ملخرجات التعليم العام (وزارة الرتبية والتعليم،
.)2020
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وتكونت السلسلة من كتاب التلميذ وكتاب النشاط ،ودليل املعلم ،ويتضمن املنهج يف املرحلة
االبتدائية عىل أربعة جماالت رئيسة ،وهي :االستقصاء العلمي ،واألحياء ،والكيمياء ،والفيزياء ،وما
حتتويه من جماالت فرعية.
املحور الثالث :الدراسات السابقة
التعقيب عىل الدراسات السابقة:
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة كثرة الدراسات التي تناولت حتليل حمتوى
املناهج الدراسية يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة ،وتباينت أهداف الدراسات السابقة منها ما ركز عىل
تقويم املناهج يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة كدراسة (حجازي وآخرون ،)2017 ،ومنها ما تناول حتليل
حمتوى كتب العلوم يف ضوء جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة كدراسة (العبدلية2018 ،؛ عسكر،
 ،) 2015ومنها ما تناول حتليل حمتوى املناهج يف ضوء قيم ومبادئ التنمية املستدامة كدراسة (إدريس
واخلليفة ،)2015 ،إال أن هذه الدراسة اتفقت مع دراسة كل من( :احلربية واجلرب2019 ،؛ الركايب،
2018؛ السامرائي والعفون2017 ،؛ سميسم2019 ،؛ عبد الرضا2017 ،؛ العفون والرازقي )2017 ،يف
حتليل حمتوى املنهج يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي-البعد االجتامعي-البعد االقتصادي).
مجيع الدراسات اآلنفة الذكر اعتمدت عىل املنهج الوصفي التحلييل بأسلوب حتليل املحتوى يف
الكشف عن مدى تضمني أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى كتب العلوم ،مما يبدو أن هذا املنهج هو
األكثر مالئمة لتحليل حمتوى املناهج؛ وهلذا تناولت هذه الدراسة هذه املنهجية .أيضا اختلفت
الدراسات السابقة يف حجم العينة املستهدفة بعضها تناول حتليل عدة كتب ملراحل دراسية خمتلفة
كدراسة( :إدريس واخلليفة2015 ،؛ احلربية واجلرب2019 ،؛ سميسم2019 ،؛ العبدلية2018 ،؛ عسكر،
 ،)2015والبعض اآلخر اقترص عىل حتليل كتاب واحد ملرحلة دراسية واحدة كدراسة( :الركايب2018 ،؛
تفردت
السامرائي والعفون2017 ،؛ عبد الرضا2017 ،؛ العفون والرازقي ،)2017 ،إال أن هذه الدراسة ّ
بتحليلها ملحتوى كتاب واحد (التلميذ والنشاط) لسالسل كامربدج العاملية.
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وأظهرت نتائج الدراسات السابقة اختالف يف مستوى تضمينها ألبعاد التنمية املستدامة حيث
جاء البعد االجتامعي يف املرتبة األوىل مقارنة بالبعدين االقتصادي والبيئي يف دراسة كل من( :حجازي
وآخرون2017 ،؛ احلربية واجلرب2019 ،؛ عبد الرضا2017 ،؛ العفون والرازقي ،)2017 ،ونال البعد
البيئي أعىل نسبة تضمني يف دراسة كل من( :إدريس واخلليفة2015 ،؛ الركايب)2018 ،؛ وقد يرجع سبب
اختالف نسبة التضمني ألبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى املناهج التي تم حتليلها يف الدراسات السابقة
إىل املرحلة العمرية التي يتناوهلا املنهج ،حيث إن يف املرحلة العمرية املبكرة يتم الرتكيز عىل تنمية القيم
االجتامعية كالعمل اجلامعي واحرتام الرأي اآلخر وغريها ،وعند التقدم يف املراحل الدراسية يتسع
الرتكيز عىل القيم واملعارف البيئية واالقتصادية .كذلك أظهرت النتائج إىل أمهية دمج مفاهيم وأبعاد
التنمية املستدامة يف حمتوى املناهج الدراسية؛ لتنشئة جيل وا ٍع بأمهية املحافظة عىل املوارد الطبيعية للبيئة،
قادر عىل توظيف معارفه ومهاراته بام يتالءم مع متطلبات التنمية املستدامة يف جمتمعه.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:


حتديد مشكلة الدراسة ،وإثراء اإلطار النظري من خالل احلديث عن التنمية املستدامة
وأبعادها.



إعداد أداة الدراسة.



ربط ومقارنة نتائج الدراسة احلالية أثناء مناقشتها بنتائج الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع
الدراسة.
موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة :متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف

حتليلها لسالسل كامربدج وهي سالسل عاملية ،و ُتعد من الدراسات ال ُعامنية البكر التي تناولت حتليل
سالسل كامربدج يف ضوء أبعاد التنمية املستدامة (البيئي-االجتامعي-االقتصادي).
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الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل بأسلوب حتليل املحتوى ،وهو أسلوب من أساليب
البحث العلمي الذي يدرس ظاهرة أو قضية موجودة حاليا ،للحصول من خالله عىل معلومات
وبيانات جتيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث (درادكه)2013 ،؛ وذلك جلمع البيانات من عينة
الدراسة التي متثلت يف حمتوى كتايب العلوم (التلميذ والنشاط) للصف اخلامس للفصل الدرايس األول
للعام الدرايس 2021-2020م ،وفقا ملجاالت أبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي ،والبعد االقتصادي،
التعرف عىل مدى تضمني جماالت (البعد البيئي واالقتصادي واالجتامعي)
والبعد االجتامعي)؛ بغية ّ
للتنمية املستدامة يف حمتوى كتاب العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن ،وما حيتويه كل جمال
من مؤرشات فرعية ،ورصد تكراراهتا.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تتمثل عينة الدراسة يف جمتمعها؛ حيث تشمل حمتوى كتاب العلوم املطور للصف اخلامس
األسايس يف سلطنة ُعامن املقرر يف املدارس احلكومية للعام الدرايس 2021-2020م ،التي يبلغ عددها
كتابني ،واملتضمنة لكتاب الطالب أو (التلميذ) وكتاب النشاط للصف اخلامس للفصل الدرايس األول.
إعداد دليل حتليل املحتوى:
تم إعداد دليل حتليل حمتوى كتاب العلوم للصف اخلامس وفقا ملجاالت أبعاد التنمية املستدامة
(البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي)؛ وذلك للمساعدة يف فهم عملية التحليل
وتبسيطها ،ولضامن الدقة والوضوح يف ذلك .واشتمل الدليل عىل وحدات وفئات التحليل يف هذه
الدراسة ،باإلضافة إىل أمثلة توضيحية لكيفية احتساب املواضيع التي تتضمن املجاالت الثالثة ألبعاد
التنمية املستدامة (البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) ،باستخدام مواضيع مأخوذة
من عينة كتب هذه الدراسة.
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وحدات التحليل وفئاته:
بداية تم حرص عدد املواضيع املتضمنة يف كل كتاب من كتب العلوم اخلاصة بعينة الدراسة،
حيث تم اعتامد املوضوع كوحدة حتليل .وقد تم اختيار هذه الوحدة لعدة أسباب ،منها :صعوبة حتديد
الفقرات يف حمتوى كتاب العلوم للصف اخلامس؛ حيث تم عرض بعض الدروس بطريقة مل يراع فيها
نظام الفقرات املعهود ،حيث يتكون كل درس من مجلة استفتاحية ،ثم نشاط استقصائي ،ويتبعه أسئلة
وفقرة حتدث عن ،وينتهي الدرس بجزء خاص "بامذا تعلمت" وهو ملخص موجز ملا ورد يف الدرس،
وسيتم اعتبار بند "حتقق من تقدمك" كموضوع مستقل ،وسوف يتم استثناء مقدمة الكتاب ،ومهارات
االستقصاء العلمي الواردة يف هناية كتاب الطالب وتعريف املصطلحات؛ كوهنا ال متثل موضوعات
جديدة؛ وإنام هي توضيح ملا تم التطرق إليه داخل املواضيع .وجدول  2يوضح عدد املواضيع يف عينة
الدراسة؛ حيث شملت كتابني ،مها كتابا (النشاط والتلميذ) للصف اخلامس للفصل الدرايس األول.
جدول ( .)2عدد املواضيع يف عينة الدراسة
الصف

كتاب الطالب

كتاب النشاط

املجموع

اخلامس

24

21

45

و ُيقصد بفئات التحليل هي املكونات الرئيسة أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل
بموجبها (كلمة أو موضوع أو )...والتي يمكن وضع كل صفة من صفات املحتوى فيها ،وتصنف عىل
أساسها (احلامدية .)2019 ،وشملت فئات التحليل يف هذه الدراسة عىل جماالت أبعاد التنمية املستدامة
(البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) ،حيث يبلغ عدد جماالت البعد البيئي مخسة،
وهي( :التلوث البيئي والسيطرة عليه ،محاية اهلواء من التلوث ،محاية املصادر املائية من التلوث ،محاية
الرتبة من التلوث ،واإلدارة السليمة للبيئة) ،ويندرج حتتها جمموعة من املؤرشات يبلغ عددها ()50
مؤرشا .ويبلغ عدد جماالت البعد االقتصادي اثنني ،ومها( :التنمية االقتصادية ،وأنامط اإلنتاج
ً
مؤرشا .ويبلغ عدد جماالت البعد
واالستهالك) ،ويندرج حتتها جمموعة من املؤرشات يبلغ عددها ()26
ً
االجتامعي مخسة ،وهي( :املساواة االجتامعية ،الصحة ،التعليم ،السكن والسكان ،األمن والسالم)،
مؤرشا.
ويندرج حتتها جمموعة من املؤرشات يبلغ عددها ()39
ً
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أداة الدراسة:
من خالل االطالع عىل الدراسات واألدبيات املرتبطة بأبعاد التنمية املستدامة ،تم االستفادة من
جماالت البعد البيئي ومؤرشاته الواردة يف دراسة العبدلية ( )2018بعد أخذ املوافقة منها؛ إلجراء بعض
اإلضافات والتعديالت بام يتناسب مع عينة الدراسة ،وباإلضافة إىل االستفادة من الدراسات اآلتية:
(أبو النرص وحممد2017 ،؛ إسامعيل2015 ،؛ احلربية واجلرب2019 ،؛ درادكه2013 ،؛ الركايب2018 ،؛
السامرائي والعفون2017 ،؛ عبد الرضا2017 ،؛ عسكر2015 ،؛ العفون والرازقي ،)2017 ،تم تصميم
بطاقة حتليل حمتوى كتاب العلوم للصف اخلامس يف ضوء املجاالت الثالثة ألبعاد التنمية املستدامة
(البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) ،واشتملت البطاقة التحليلية عىل املجاالت
الرئيسة للبعد البيئي للتنمية املستدامة ،وهي( :التلوث البيئي والسيطرة عليه ،محاية اهلواء من التلوث،
محاية املصادر املائية من التلوث ،محاية الرتبة من التلوث ،واإلدارة السليمة للبيئة) ،ويندرج حتتها
مؤرشا .واملجاالت الرئيسة للبعد االقتصادي للتنمية
جمموعة من املؤرشات يبلغ عددها ()50
ً
املستدامة ،وهي( :التنمية االقتصادية ،وأنامط اإلنتاج واالستهالك) ،ويندرج حتتها جمموعة من
مؤرشا .واملجاالت الرئيسة للبعد االجتامعي للتنمية املستدامة ،وهي:
املؤرشات يبلغ عددها ()26
ً
(املساواة االجتامعية ،الصحة ،التعليم ،السكن والسكان ،األمن والسالم) ،ويندرج حتتها جمموعة من
مؤرشا.
املؤرشات يبلغ عددها ()39
ً
صدق بطاقة التحليل:
تم التحقق من صدق بطاقة التحليل واملتمثلة يف قائمة ملجاالت أبعاد التنمية املستدامة (البعد
البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) من خالل عرضها عىل سبعة من املحكمني ذوي
االختصاص يف جمال التنمية املستدامة ومناهج العلوم؛ للتأكد من مدى انتامء املؤرشات للمجاالت
املوضوعة فيها ،والصحة اللغوية والعلمية للمؤرشات داخل كل جمال .وهؤالء املحكمني متخصصون
يف جامعة السلطان قابوس من قسم املناهج والتدريس ،وقسم القياس والتقويم بكلية الرتبية ،باإلضافة
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إىل متخصصني يف جمال مناهج وتدريس العلوم من مرشفني ومعلامت من محلة املاجستري والدكتوراه
بوزارة الرتبية والتعليم.
وقد قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاهتم ومدى انتامء املؤرشات الفرعية إىل كل جمال من املجاالت
الرئيسة ،ونتج عن عملية التحكيم عدة ملحوظات بدمج بعض العبارات وتعديل صياغتها ،حيث
تم األخذ باملقرتحات وتعديل الصياغة بناء عليها،
بلغت نسبة االتفاق بني املحكمني ( ،)%83.33وقد ّ
والتوصل لقائمة التحليل بصورهتا النهائية.
ثبات بطاقة التحليل:
للقيام بعملية حساب ثبات التحليل هلذه الدراسة تم االقتصار عىل استخدام أسلوب الثبات
عرب األفراد؛ لقرص الفرتة الزمنية املحددة لتطبيق الدراسة ،حيث تم االستعانة بمحلل ٍ
ثان ،وهي معلمة
هلا خربة تسع سنوات يف إحدى مدارس احللقة الثانية ،باإلضافة إىل أهنا أجرت دراسة لتحليل كتب
العلوم القديمة للصفوف ( )10-5من التعليم األسايس يف ضوء جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة،
مما يؤهلها للقيام بعملية حتليل كتاب العلوم للصف اخلامس يف ضوء جماالت أبعاد التنمية املستدامة
(البعد البيئي ،والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) .وتم توضيح عملية التحليل للمعلمة من خالل
تزويدها بدليل التحليل ،وحتديد عينة التحليل ،وتوضيح آلية التحليل ،وكيفية حرص املوضوعات
الكاملة وحتليلها تبعا للمجاالت املحددة يف هذه الدراسة وتم القيام بعملية التحليل وتكرارها أكثر من
مرة؛ للتأكد من إملام املعلمة واستيعاهبا لعملية التحليل وفقا ملعايري هذه الدراسة ،وتم التأكد من
وحدات ثبات عملية التحليل عن طريق حتليل عينة من كتب عينة هذه الدراسة ،وهي :الوحدة الثالثة
من كتاب العلوم للصف اخلامس ،وقد تم اختيار هذه الوحدة ألهنا تشكل نسبة ( )%41.67من إمجايل
املوضوعات املتضمنة يف هذا الكتاب ،أي تشكل النسبة األكرب من الكتاب مقارنة بالوحدات األخرى.
وتم بعد ذلك احتساب نسبة االتفاق بني املحللني باستخدام معادلة االتفاق لكوبر ،وتم استخراج
معامل الثبات من خالل معادلة كابا ،وفق اخلطوات اآلتية:
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.1حساب نسبة االتفاق =
نسبة االتفاق =

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق+عدد مرات عدم االتفاق

99
5+99

×100

×100

= %95.19
 .2حساب معامل كابا (= )Kappa
معامل كابا (= )Kappa

النسبة احلقيقية لالتفاق−النسبة احلقيقية لعدم االتفاق
−1النسبة احلقيقية لعدم االتفاق

0.0481−0.9519
0.0481−1

= 0.95

تشري قيمة معامل كابا ( )0.95إىل توافر درجة عالية من الثبات يف عملية التحليل عرب األفراد،
وهي نسبة جيدة وكافية للبدء يف عملية التحليل الفعيل بدرجة عالية من الثقة (الطريري.)1997 ،
تطبيق أداة الدراسة:
تم تطبيق أداة الدراسة يف حتليل حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن،
وذلك بعد احلصول عىل املوافقة الرسمية لتطبيق الدراسة خالل العام الدرايس 2021\2020م ،من
املكتب الفني بوزارة الرتبية والتعليم ،وتم اختاذ اإلجراءات اآلتية أثناء عملية التحليل ،وهي:
التعرف عىل مدى تضمني جماالت أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى منهج
 .1اهلدف من التحليلّ :
العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.
 .2فئة التحليل :تم حتديد فئات التحليل وهي القضايا الرئيسة التي تندرج حتت أبعاد التنمية
املستدامة (البعد البيئي -البعد االجتامعي  -البعد االقتصادي) ،ويبلغ جمموعها ( )12قضية
مؤرشا.
رئيسة ،التي تتضمن عددا من املؤرشات بلغ جمموعها ()65
ً
 .3وحدة التحليل :تم اعتامد املوضوع كوحدة حتليل ،ومتت قراءهتا من حيث تضمنها بصورة
مبارشة عن أحد تلك املجاالت بشكل مفصل أو بسيط ،أو بصورة غري مبارشة عن طريق
عرض األشكال أو الرسومات أو االستكشافات أو األسئلة التي توضحها.
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 .4عينة التحليل :متثلت عينة التحليل يف مجيع املوضوعات الواردة يف كتاب العلوم املطور
للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن واملوزعة عىل كتايب (التلميذ والنشاط) للفصل الدرايس
األول ،التي بلغ جمموعها ( )45موضوعا ،مع مراعاة ما ييل:


قراءة املوضوع ككل قراءة جيدة وبصورة عامة لتتضح الصورة يف ذهن املحلل.



اشتمل التحليل عىل األشكال ،والصور ،واجلداول ،والتعليقات التي تتصل هبا،
واألسئلة ،وماذا تعلمت ،وحتدث عن ،وتم اعتبار بند "حتقق من تقدمك" كموضوع
مستقل ،كذلك تم استثناء مقدمة الكتاب ،ومهارات االستقصاء العلمي الواردة يف هناية
كتاب الطالب يف كل صف ،وتعريف املصطلحات؛ كوهنا تم التطرق إليها سابقا ضمن
املواضيع.



يف حالة تكرار ظهور املؤرش أكثر من مرة يف املوضوع الواحد ،فإنه يتم حساب تكرار
واحد فقط بغض النظر عن عدد التكرارات.

املعاجلة اإلحصائية:
 .1تطبيق معادلة كوبر حلساب نسبة االتفاق ،ومعادلة كابا الستخراج معامل الثبات.
 .2حساب التكرارات والنسب املئوية ،والرتتيب ملجاالت أبعاد التنمية املستدامة (البعد البيئي،
والبعد االقتصادي ،والبعد االجتامعي) املتضمنة يف حمتوى كتاب العلوم املطور للصف
اخلامس بالفصل الدرايس األول للعام الدرايس (.)2021-2020
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول "ما مدى تضمني جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة يف حمتوى
منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن؟ تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملجاالت
البعد البيئي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن .ويتضمن
جدول  3خالصة النتائج.
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جدول ( .)3التكرارات والنسب املئوية ملجاالت البعد البيئي املتضمنة يف منهج العلوم املطور للصف اخلامس
املجاالت
الرئيسة

م

التكرار

املؤرشات

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

يسلط الضوء عىل التلوث البيئي (مفهومه،
1

2

أسبابه ،أشكاله املختلفة ،أرضاره عىل اإلنسان).
يوضح أنواع امللوثات البيئية.

الرتتيب

0

0

-

6

16.22

1

يدعو إىل معرفة اآلثار املرتتبة عىل زيادة نسبة
العنارص واملركبات الكيميائية عىل البيئة،

التلوث البيئي والسيطرة عليه

3

21.6

ورضورة التقليل من األنشطة البرشية التي

0

0

%2

-

تلحق الرضر بالبيئة.
يشجع للعمل عىل إجياد احللول للمشكالت
4

2

البيئية والتلوث البيئي.

5.40

2

يسلط الضوء عىل القضايا البيئية املحلية،
واإلقليمية ،والعاملية الناجتة عن التلوث البيئي،
5

كتغري املناخ وارتفاع درجة حرارة األرض،
واجلهود املبذولة يف جمال محاية البيئة واحلفاظ

0

-

0

عليها.
يوضح أمهية احلفاظ عىل توازن نسب غازات
1

2

الغالف اجلوي.
يدعو إىل احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

محاية اهلواء من التلوث

0

0

-

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

-

7

18.92

1

يذكر األمراض التي تصيب اإلنسان نتيجة
3

4

التلوث اهلوائي.
يوضح ظاهرة األمطار احلمضية.

18.9

يعرض ظاهرة االحتباس احلراري واالثار
5

6

املرتتبة عليها.
يعرض أمثله عىل امللوثات اهلوائية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.7
310

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

%2

-

Amal Rabia Saleh Al Kahali & Mohamed Ali Ahmed Shahat
Volume (4) No. (3) 2021

املجاالت
الرئيسة

املؤرشات

م

التكرار

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

الرتتيب

يذكر أسباب تلوث املاء وأمثلته (خملفات
1

املصانع-الرصف الصحي-ترسب النفط من

0

-

0

الناقالت.)...
يدعو إىل تشييد وصيانة السدود والقنوات،
2

وحتسني شبكات املياه ،ومعاجلة مياه الرصف

0

-

0

محاية املصادر املائية من التلوث

الصحي.
يشري إىل دورة املاء يف الطبيعة ،وتوزيع املياه
3

العذبة.

8.11

%

3

8.11

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

3

8.11

0

0

-

0

0

-

1

يعرض األمراض التي تسببها الكائنات الدقيقة
4

املوجودة يف املاء العذب.
يدعو إىل منع الصيد اجلائر لألسامك ،ومحاية

5

األنواع املهددة باالنقراض.
يدعو إىل املحافظة عىل املسطحات املائية وموارد

6

املياه العذبة ،ومحايتها من التلوث.
يسلط الضوء عىل تلوث الرتبة (األسباب-

1

املخاطر).
يشري إىل ظاهرة التصحر (املفهوم-األسباب-

محاية الرتبة من التلوث

2

طرق املكافحة).
يدعو إىل حماربة إزالة الغابات والعمل عىل زيادة

3

املساحات اخلرضاء.

8.11

%

1

يدعو إىل االستخدام اآلمن لألسمدة واملبيدات
4

5

احلرشية.
يدعو إىل منع الرعي اجلائر.
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املجاالت
الرئيسة

م

التكرار

املؤرشات

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

يدعو إىل استصالح األرايض ومنع انجراف
6

الرتبة.

الرتتيب

0

0

-

1

2.70

2

0

0

-

0

0

15

40.54

1

0

0

-

0

0

-

يعدد مصادر توليد النفايات الصلبة واملشعة
1

2

والكيميائية ،والطرق العلمية للتخلص منها.
يبني أسباب تدوير النفايات وإعادة استخدامها.
يدعو إىل منع الصيد اجلائر ،ومحاية احلياة الربية

اإلدارة السليمة للبيئة

3

وإنشاء املحميات.

43.2

يدعو إىل االستغالل املستدام للموارد الطبيعية،
4

واملحافظة عىل التنوع البيولوجي.
يبني الفرق بني مصادر الطاقة املتجددة وغري

5

املتجددة.
يوضح الترشيعات والقوانني الالزمة حلامية

6

املوارد البيئية.
املجموع الكيل للتكرارات

النسبة
املئوية
الكلية

%4

-

37

املجموع الكيل للتكرارات البعد البيئي \ جمموع

13.41
%

التكرارات الكيل لألبعاد الثالثة)

مالحظة( .جمموع التكرارات الكلية لألبعاد الثالثة = )276
يتضح من جدول  3أن نسبة تضمني البعد البيئي يف حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس يف
سلطنة ُعامن بلغت ( ،)%13.41وهي نسبة تضمني ضعيفة مقارنة بأمهية املحافظة عىل البيئة وما تعانيه
من تلوث واستنزاف ملواردها الطبيعية ،باإلضافة إىل أنه تضمن املجاالت الرئيسة للبعد البيئي للتنمية
املستدامة بمستويات متفاوتة ،وكان جمال اإلدارة السليمة للبيئة من أكثر املجاالت تضمنا يف حمتوى
منهج العلوم للصف اخلامس ،حيث بلغت نسبة تضمنه ( ،)%43.24و ُيعزى ذلك إىل تضمن حمتوى
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منهج العلوم للصف اخلامس بشكل عام عدد من الصور التي تشري إىل التنوع البيولوجي ،باإلضافة إىل
وجود عدد من االستكشافات التي تناولت إجراءاهتا كيفية املحافظة عىل املوارد الطبيعية ،وكان املؤرش
(يدعو إىل االستغالل املستدام للموارد الطبيعية واملحافظة عىل التنوع البيولوجي) هو األكثر تكرارا
بنسبة بلغت ( ،)%40.54يليه املؤرش (يعدد مصادر توليد النفايات الصلبة واملشعة والكيميائية والطرق
العلمية للتخلص منها) بنسبة تكرار بلغت ( ،)%2.70يف حني تم إمهال باقي املؤرشات ،وهذه النتيجة
تتفق مع دراسة العبدلية ( )2018حيث أظهرت نتائجها أن حمتوى كتاب العلوم للصف السادس تضمن
مجيع املجاالت الرئيسة للبعد البيئي للتنمية املستدامة ،وكان جمال اإلدارة السليمة للبيئة األكثر تكرارا.
ويف املرتبة الثانية جاء جمال التلوث البيئي والسيطرة عليه؛ حيث بلغت نسبة تضمنه ( ،)%21.62و ُتعد
هذه النسبة منخفضة مقارنة بأمهية وخطورة مشكلة التلوث البيئي عىل الكائنات احلية ،وكان املؤرش
(يوضح أنواع امللوثات البيئية) األكثر تكرارا بنسبة بلغت ( ،)%16.22يليه املؤرش (يشجع للعمل عىل
إجياد احللول للمشكالت البيئية والتلوث البيئي) بنسبة تكرار بلغت ( ،)%5.40يف حني تم إمهال باقي
املؤرشات .وحل ثالثا جمال محاية اهلواء من التلوث حيث بلغت نسبة تضمنه ( ،)%18.92وكان املؤرش
(يعرض أمثله عىل امللوثات اهلوائية) هو املؤرش الوحيد املتضمن يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف
اخلامس وبلغت نسبة تكراره ( ،)%18.92يف حني تم إمهال باقي املؤرشات ،وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة سميسم ( )2019حيث أظهرت النتائج أن نسبة تضمني جمال اهلواء والغالف اجلوي يف حمتوى
كتاب علم األحياء للصف اخلامس يف العراق بلغت ( .)%20ويف املرتبة األخرية جاءا املجالني (محاية
املصادر املائية من التلوث ،ومحاية الرتبة من التلوث) بنسبة تضمني بلغت (.)%8.11
و ُتعزى هذه النتيجة إىل افتقار حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس ملواضيع تتعلق هبذا
البعد ،ومنها عىل سبيل املثال( :تلوث املياه واملحافظة عىل املسطحات املائية ،وتلوث الرتبة واستصالح
األرايض الزراعية ،والطاقة املتجددة وغري املتجددة ،والقضايا البيئية كظاهريت األمطار احلمضية
واالحتباس احلراري) ،وهذا ُيعد مؤرشا سلبيا عىل الكتاب لذلك يتوجب من دائرة تطوير وإعداد
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املناهج مراجعة هذه املواضيع وتضمينها يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس؛ ألمهيتها البالغة
يف تنشئة جيل وا ٍع بأمهية املحافظة عىل األنظمة البيئية ومواردها الطبيعية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العفون والرازقي ( )2017التي أشارت نتائجها أن كتاب العلوم
للصف الثاين للمرحلة االبتدائية يف العراق تناول البعد البيئي بنسبة بلغت ( ،)%13.73ودراسة عسكر
( )2015التي ُطبقت عىل كتب العلوم ملرحلة التعليم األسايس بليبيا ،وأظهرت نتائجها تضمن حمتوى
الكتب املحللة بشكل عام جلميع القضايا الرئيسة للبعد البيئي للتنمية املستدامة .وختتلف مع دراسة عبد
الرضا ( )2017التي ُطبقت عىل مناهج العلوم بالعراق ،حيث أظهرت النتائج أن الكتب املحللة تناولت
البعد البيئي بقدر كبري حيث بلغت نسبة التضمني ( .)%24.61ويوضح شكل  3مدى تضمني جماالت
البعد البيئي للتنمية املستدامة يف منهج العلوم للصف اخلامس بسلطنة ُعامن.

مجاالت البعد البيئي
60
40
20
0
اإلدارة السليمة للبيئة

حماية التربة من
التلوث

حماية المصادر
المائية من التلوث

حماية الهواء من
التلوث

حماية الهواء من التلوث

التلوث البيئي والسيطرة عليه

حماية التربة من التلوث

حماية المصادر المائية من التلوث

التلوث البيئي
والسيطرة عليه

اإلدارة السليمة للبيئة

شكل ( .)3مدى تضمني جماالت البعد البيئي للتنمية املستدامة يف منهج العلوم للصف اخلامس بسلطنة ُعامن

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
لإلجابة عن السؤال الثاين "ما مدى تضمني جماالت البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف حمتوى
منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن؟" تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملجاالت
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البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن.
ويتضمن جدول  4خالصة النتائج.
جدول ( .)4التكرارات والنسب املئوية ملجاالت البعد االجتامعي املتضمنة يف منهج العلوم املطور للصف اخلامس
املجاالت
الرئيسة

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

املساواة االجتامعية

م

املؤرشات

التكرار

1

يدعو إىل املساواة بني أفراد املجتمع.

0

0

2

يشري إىل أمهية العمل اجلامعي.

13

5.88

3

يدعو إىل تبادل احلوار واحرتام الرأي اآلخر.

45

20.36

1

4

يدعو إىل احرتام التنوع البيولوجي والبرشي.

24

10.86

2

0

0

-

1

0.45

3

0

0

-

%37.10

يوضح أثر التدخني واملخدرات والكحول عىل
1

صحة الفرد واملجتمع.

الرتتيب

3

يوضح عالقة سوء التغذية باألمراض ،وأمهية
2

تنويع مصادر الغذاء.
يوضح أمهية التطعيم ،والوقاية من األمراض

3

املعدية وغري املعدية.
يوضح دور النظافة وأمهية اتباع أنامط احلياة

الصحة

4

الصحية ،واالهتامم بالصحة العقلية والنفسية

6

2.72

%4.07

1

ألفراد املجتمع.
يبني االثار السلبية النامجة عن إساءة استخدام
5

األدوية عىل الصحة.

0

0

-

0

0

-

2

0.90

2

يشري إىل ارضار األغذية املعدلة ،واألغذية
6

الفاسدة وتأثريمها عىل صحة املستهلك.
يبني رضورة استخدام التقنيات احلديثة يف حفظ

7

األغذية وختزينها.
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املجاالت
الرئيسة

م

التكرار

املؤرشات

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

الرتتيب

يعزز مهارات البحث العلمي والتفكري
1

السليم.

45

20.36

1

0

0

-

يدعو إىل حب املدرسة واملعلمني ،والبيئة
2

املدرسية عىل نحو عام.
يتناول املعارف واملعلومات الالزمة لتعلم

التعليم

3

مفاهيم يف الرتبية البيئية واالجتامعية

0

0

%55.66

-

واالقتصادية.
يشري إىل االهتامم بفئة ذوي االحتياجات
4

اخلاصة عن طريق توفري ما يناسب إمكانياهتم

45

20.36

1

وقدراهتم التعليمية.

5

يعزز فرص التعلم مدى احلياة للجميع.

14.93
33

2

يدعو إىل توفري السكن املالئم جلميع أفراد
1

6

املجتمع.
يشري إىل اآلثار السلبية النامجة عن االنفجار

السكن والسكان

2

السكاين وإجياد احللول لذلك.

0

2.72

1

0

-

يشري إىل اآلثار النامجة عن سوء توزيع الكثافة
3

السكانية.

0

0

0

0

يعرض أسباب النزوح للمدن وطرق
4

عالجها.
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املجاالت
الرئيسة

م

املؤرشات

التكرار

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

الرتتيب

يدعو إىل املحافظة عىل األمن باعتباره
1

مسؤولية اجلميع.

1

0.45

1

0

0

-

0

0

0

0

يدعو إىل منع استخدام مواد خطرة داخل

األمن والسالم

2

املدن السكانية.
يوضح أثر خملفات احلروب الصحية

3

والنفسية والبيئية عىل الفرد واملجتمع.
يدعو إىل نرش الوسطية وثقافة التسامح

4

وجتنب العنف.
املجموع الكيل للتكرارات

النسبة املئوية

املجموع الكيل للتكرارات البعد االجتامعي \

الكلية

جمموع التكرارات الكيل لألبعاد الثالثة)

%0.45

-

221

%80.07

مالحظة( .جمموع التكرارات الكلية لألبعاد الثالثة = )276
يتضح من جدول  4أن نسبة تضمني البعد االجتامعي يف حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس
يف سلطنة ُعامن ( )%80.07وهي نسبة عالية ،حيث ُتعزى هذه النتيجة إىل أن منهج العلوم للصف
اخلامس مبني عىل برنامج التعلم من كامربدج االبتدائية ،الذي يستهدف بناء شخصية املتعلمني الصغار
وإكساهبم العديد من االجتاهات والقيم وأنامط السلوك املرغوب فيها ،مثل( :التعاون والصدق واحرتام
الرأي اآلخر وغريها) ،ويركز أيضا عىل تطوير لدهيم العديد من املهارات جلعلهم واثقني من أنفسهم
وقادرين عىل حتمل املسؤولية ،مثل :مهارات البحث العلمي ،وفرص التعلم مدى احلياة حيث ظهر
ذلك جليا يف األنشطة االستقصائية التي تضمنها حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس .باإلضافة إىل أنه
تضمن املجاالت الرئيسة للبعد االجتامعي للتنمية املستدامة بمستويات متفاوتة ،وكان جمال التعليم من
أكثر املجاالت تضمنا يف حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس حيث بلغت نسبة تضمنه (،)%55.66
وكان املؤرشين (يعزز مهارات البحث العلمي والتفكري السليم ،ويشري إىل االهتامم بفئة ذوي
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االحتياجات اخلاصة عن طريق توفري ما يناسب إمكانياهتم وقدراهتم التعليمية) مها األكثر تكرارا بنسبة
بلغت ()%20.36؛ ويعود ذلك إىل أمهية إكساب املتعلم املعارف واملعلومات واملهارات التي تساعده يف
مواجهة املشكالت اليومية واختاذ القرارات املناسبة هلا ،يليه املؤرش (يعزز فرص التعلم مدى احلياة
للجميع) بنسبة تكرار بلغت ( ،)%14.93يف حني تم إمهال باقي املؤرشات ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
احلربية واجلرب ( )2019حيث أظهرت نتائجها أن قضية التعليم هي األكثر تكرارا يف حمتوى كتب العلوم
املحللة للمرحلة املتوسطة يف السعودية وبمستوى تضمني ٍ
عال .ويف املرتبة الثانية جاء جمال املساواة
االجتامعية حيث بلغت نسبة تضمينه ( ،)%37.10وكان املؤرش (يدعو إىل تبادل احلوار واحرتام الرأي
اآلخر) األكثر تكرارا بنسبة بلغت ()%20.36؛ ويرجع ذلك إىل رضورة تنمية مهارات احلوار واملناقشة
لدى الطلبة يف هذه املرحلة العمرية ،يليه املؤرش (يشري إىل أمهية العمل اجلامعي) وهو األقل تكرارا بنسبة
بلغت ( ،)% 5.88يف حني مل يتم تضمني املؤرش (يدعو إىل املساواة بني أفراد املجتمع) .وحل ثالثا جمال
الصحة حيث بلغت نسبة تضمنه ( ،)%4.07وكان املؤرش (يوضح دور النظافة وأمهية اتباع أنامط احلياة
الصحية واالهتامم بالصحة العقلية والنفسية ألفراد املجتمع) هو األكثر تكرارا بنسبة بلغت (،)%2.72
و ُيعزى ذلك إىل أمهية املحافظة عىل صحة املتعلم؛ كون النظافة هي عامد الصحة السليمة وخط الدفاع
األول ضد األمراض ،يليه املؤرش (يوضح عالقة سوء التغذية باألمراض وأمهية تنويع مصادر الغذاء)
وهو األقل تكرارا بنسبة بلغت ( ،)%0.45يف حني تم إمهال باقي املؤرشات .ويف املرتبة الرابعة جاء جمال
السكن والسكان حيث بلغت نسبة تضمينه ( ،)%2.72وكان املؤرش (يدعو إىل توفري السكن املالئم
جلميع أفراد املجتمع) هو املؤرش الوحيد املتضمن يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس وبلغت
نسبة تكراره ( ،)% 2.72يف حني تم إمهال باقي املؤرشات .ويف املرتبة األخرية جاء جمال األمن والسالم
بنسبة تضمن بلغت ( )%0.45وهي نسبة ضعيفة جدا ،حيث تضمن فقط املؤرش (يدعو إىل املحافظة عىل
األمن باعتباره مسؤولية اجلميع) بنسبة بلغت ( ،)%0.45يف حني تم إمهال باقي املؤرشات.
ورغم أن نسبة تضمني جماالت البعد االجتامعي يف حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس
مرتفعة ،إال أن بعض املجاالت مثل( :الصحة-السكن والسكان-األمن والسالم) كانت نسبة تضمينها
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ضعيف مقارنة بأمهيتها؛ و ُتعزى هذه النتيجة إىل افتقار حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس
ملواضيع تتعلق هبذا البعد ،ومنها عىل سبيل املثال( :املؤثرات العقلية وأثرها عىل الصحة-األغذية املعدلة
وراثيا-االنفجار السكاين) ،و ُيعد هذا مؤرشا سلبيا عىل الكتاب لذلك يتوجب من دائرة تطوير وإعداد
املناهج مراجعة هذه املواضيع وتضمينها؛ ألمهيتها البالغة يف تثقيف املتعلم وبناء شخصيته املتزنة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من( :حجازي وآخرون2017 ،؛ عبد الرضا )2017 ،التي ُطبقت
يف مرص والعراق عىل التوايل ،حيث أظهرت النتائج الرتكيز عىل البعد االجتامعي مقارنة بالبعدين (البيئي
واالقتصادي) .وختتلف مع دراسة السامرائي والعفون ) )2017يف أن البعد االجتامعي كان األقل تركيزا
مقارنة بالبعدين البيئي واالقتصادي حيث بلغت نسبة تضمينه ( .)%7.78ويوضح شكل  4مدى تضمني
جماالت البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف منهج العلوم للصف اخلامس بسلطنة ُعامن.

مجاالت البعد االجتماعي
60
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شكل ( .)4مدى تضمني جماالت البعد االجتامعي للتنمية املستدامة يف منهج العلوم للصف اخلامس بسلطنة ُعامن

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
لإلجابة عن السؤال الثالث "ما مدى تضمني جماالت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف
حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة ُعامن؟" تم حساب التكرارات والنسب املئوية
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ملجاالت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف سلطنة
ُعامن .ويتضمن جدول  5خالصة النتائج.
جدول ( .)5التكرارات والنسب املئوية ملجاالت البعد االقتصادي املتضمنة يف منهج العلوم املطور للصف اخلامس
املجاالت
الرئيسة

م

املؤرشات

التكرار

1

يشجع عىل االبتكار واستخدام التقنيات احلديثة.

النسبة

النسبة

املئوية%

الكلية

الرتتيب

3

16.67

1

3

16.67

1

0

0

-

0

0

يدعو إىل تنويع االقتصاد الوطني ،واستثامر الطاقة
2

املتجددة.
يربز إسهام قطاع اإلنتاج الزراعي والسمكي

3

التنمية االقتصادية

واحليواين يف حتقيق التنمية املستدامة.
يربز إسهام األنشطة النفطية والسياحية يف حتقيق

4

االستدامة.

%44.44

-

يشجع عىل املهن املتعلقة بالعلوم ،والتكنولوجيا
5

6

والعمل بأشكاله املختلفة.
يدعو إىل حتسني اإلنتاج احليواين والنبايت ،وإجياد

0

0

-

أصناف نباتية وحيوانية مقاومة لألمراض

2

11.11

2

والظروف غري املالئمة.

أنامط اإلنتاج واالستهالك

1

غرس مفهوم ترشيد االستهالك للطاقة.

4

22.22

2

2

يدعو إىل زيادة موارد اإلنتاج املتاحة.

0

0

-

3

يدعو إىل االستثامر يف تدوير النفايات الصلبة.

0

0

-

4

يوضح أمهية التوسع يف استخدام الطاقة البديلة.

6

33.33

5

يدعو إىل أمهية استثامر املياه اجلوفية.

0

0

-

0

0

-

يربز أمهية ضامن األمداد الكايف واالستعامل
6

الكفء ملوارد البناء ونظم املواصالت.
املجموع الكيل للتكرارات

18

النسبة املئوية

املجموع الكيل للتكرارات البعد االقتصادي \

الكلية

جمموع التكرارات الكيل لألبعاد الثالثة)

%6.52

مالحظة( .جمموع التكرارات الكلية لألبعاد الثالثة = )276
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يتضح من جدول  5أن نسبة تضمني البعد االقتصادي يف حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس
يف سلطنة ُعامن ( ،)%6.52وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بتطلعات السلطنة إىل أن تكون دولة متقدمة،
وهلا جمال اقتصادي منتج ومتنوع ومستدام وفقا لرؤية ُعامن  .2040باإلضافة إىل أنه تضمن املجاالت
الرئيسة للبعد االقتصادي للتنمية املستدامة بمستويات متفاوتة ،وكان جمال أنامط اإلنتاج واالستهالك
من أكثر املجاالت تضمنا يف حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس ،حيث بلغت نسبة تضمنه ()%55.56؛
و ُيعزى ذلك إىل تضمن حمتوى منهج العلوم للصف اخلامس بشكل عام عدد من الصور التي تشري إىل
استخدام الطاقة البديلة  ،باإلضافة إىل وجود عدد من االستكشافات التي تناولت إجراءاهتا كيفية
ترشيد استهالك الطاقة  ،وكان مؤرش (يوضح أمهية التوسع يف استخدام الطاقة البديلة) هو األكثر
تكرارا بنسبة بلغت ()%33.33؛ ويعود ذلك إىل أمهية استخدام هذه الطاقة كوهنا طاقة خرضاء صديقة
للبيئة حيث تقلل نسبة التلوث وحتافظ عىل صحة اإلنسان والبيئة ،يليه املؤرش (غرس مفهوم ترشيد
االستهالك للطاقة) بنسبة تكرار بلغت ( ،)%22.22يف حني تم إمهال باقي املؤرشات .وحل ثانيا جمال
التنمية االقتصادية حيث بلغت نسبة تضمنه ( ،)%44.44وكان املؤرشين (يشجع عىل االبتكار
واستخدام التقنيات احلديثة ،ويدعو إىل تنويع االقتصاد الوطني واستثامر الطاقة املتجددة) مها األكثر
تكرارا بنسبة بلغت ( ،)%16.67يليهام املؤرش (يدعو إىل حتسني اإلنتاج احليواين والنبايت وإجياد أصناف
نباتية وحيوانية مقاومة لألمراض والظروف غري املالئمة) وهو األقل تكرارا بنسبة بلغت (،)%11.11
يف حني مل يتم تضمني باقي املؤرشات .و ُتعزى هذه النتيجة إىل افتقار منهج العلوم للصف اخلامس
ملواضيع تتعلق هبذا البعد ،ومنها عىل سبيل املثال( :املهن املتعلقة بالعلوم-نظم املواصالت-تدوير
النفايات الصلبة-األنشطة احليوانية والزراعية والنفطية والسياحية ودورها يف حتقيق االستدامة) و ُيعد
هذا مؤرشا سلبيا عىل الكتاب ،لذلك يتوجب من دائرة تطوير وإعداد املناهج مراجعة هذه املواضيع
وتضمينها؛ ففهم املتعلم هلذه املجاالت ككل جيعله قادرا عىل املحافظة عىل املوارد الطبيعية للبيئة
واستخدامها بطريقة تضمن استمراريتها بام حيقق احلياة الكريمة له ولألجيال القادمة ،وكذلك حيقق
التوجه اإلسرتاتيجي لرؤية ُعامن  2040بوجود اقتصاد متنوع ومستدام قائم عىل املعرفة واالبتكار.
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الركايب ( )2018التي توصلت نتائجها إىل أن كتب علم األحياء
للصف الرابع واخلامس يف العراق تناولت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة بنسبة بلغت ()%5.07
و( )%6.93عىل التوايل ،ودراسة خو ( Khoo )2015التي أظهرت ضعف دمج أبعاد التنمية املستدامة يف
املناهج الدراسية الصينية ،ودراسة إدريس واخلليفة ( )2015حيث أظهرت نتائجها أن مبادئ التنمية
املستدامة ذات البعد االقتصادي متضمنة بنسبة ضعيفة يف حمتوى مقررات حمور اإلنسان والكون ملرحلة
التعليم األسايس بالسودان .وختتلف مع دراسة السامرائي والعفون ) )2017يف أن البعد االقتصادي
كان األعىل تركيزا مقارنة بالبعدين البيئي واالجتامعي حيث بلغت نسبة تضمينه ( ،)%52.95وقد
حصلت كل من قضية (التنمية االقتصادية ،وأنامط اإلنتاج واالستهالك) عىل نسبة ( )%50بواقع ()85
تكرارا .ويوضح شكل  5مدى تضمني جماالت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف منهج العلوم
للصف اخلامس بسلطنة ُعامن.
شكل ( .)5مدى تضمني جماالت البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف منهج العلوم للصف اخلامس بسلطنة ُعامن
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ملخص نتائج الدراسة:


تضمن منهج العلوم للصف اخلامس كل املجاالت الرئيسة للبعد البيئي للتنمية املستدامة
وبنسبة ( ،)%13.41حيث كان جمال اإلدارة السليمة للبيئة هو األكثر تكرارا وبنسبة
(.)%43.24



تضمن منهج العلوم للصف اخلامس كل املجاالت الرئيسة للبعد االجتامعي للتنمية املستدامة
وبنسبة ( ،)%80.07حيث كان جمال التعليم هو األكثر تكرارا وبنسبة (.)%55.66



تضمن منهج العلوم للصف اخلامس كل املجاالت الرئيسة للبعد االقتصادي للتنمية
املستدامة وبنسبة ( ،)%6.52حيث كان جمال أنامط اإلنتاج واالستهالك هو األكثر تكرارا
وبنسبة (.)%55.56



تضمن منهج العلوم املطور للصف اخلامس مجيع أبعاد التنمية املستدامة وبنسب متفاوتة،
حيث جاء البعد االجتامعي باملرتبة األوىل وبنسبة ( ،)%80.07يليه البعد البيئي وبنسبة تضمني
( ،)%13.41ثم جاء يف املرتبة األخرية البعد االقتصادي وبنسبة (.)%6.52



من خالل مالحظة مدى تضمني جماالت أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى منهج العلوم املطور
للصف اخلامس ،افتقار املحتوى إىل الرتابط والتوازن بني موضوعات الوحدات الدراسية،
كام لوحظ أيضا تضمني جماالت معينة أكثر من جماالت أخرى.

التوصيات:
يف ضوء النتائج املعروضة تويص هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات ،وهي:


االستفادة من نتائج الدراسة عند القيام بتطوير منهج العلوم املطور للصف اخلامس من قبل
دائرة إعداد وتطوير املناهج.



مراعاة التكامل والتوازن يف حمتوى منهج العلوم املطور للصف اخلامس يف نسب تضمني أبعاد
التنمية املستدامة بحيث ال يطغى ُبعد عىل بقية األبعاد.
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زيادة تضمني القضايا الفرعية يف حمتوى منهج العلوم املحلل التي مل تظهر بشكل ٍ
كاف مقارنة
بغريها؛ نظرا ألمهيتها يف حتقيق االستدامة.

املقرتحات:
يف ضوء النتائج املعروضة ،تقرتح هذه الدراسة القيام بالدراسات اآلتية:


دراسة مدى تضمني أبعاد التنمية املستدامة يف مناهج العلوم املطورة للصفوف ( )9-6يف
سلطنة ُعامن.



دراسة فاعلية كتيب مساعد يف تنمية الوعي بقضايا ومبادئ التنمية املستدامة لدى طلبة مرحلة
التعليم األسايس وما بعد األسايس.



تصميم وحدة دراسية يف مناهج العلوم املطورة تتضمن أنشطة تفاعلية لقضايا بيئية معارصة
يتم توضيح فيها أبعاد التنمية املستدامة وكيفية ربطها بحياة املتعلم.
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http://www.unesco.org\new\ar\media-services\singleview\news\unesco_to_hold_world_conference_on\_education_for_sustainabl
e

 .56مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ( ،2020سبتمرب  .)11يف موسوعة ويكيبديا.
 .57اهلدابية ،هاجر خلفان سعيد ( .)2018واقع تضمني التعليم األسايس بسلطنة ُعامن ألهداف
التعليم من أجل التنمية املستدامة (أطروحة ماجستري منشورة) ،جامعة السلطان قابوس.
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 .58وثائق األمم املتحدة "البيئة" ( ،2020يونيو  .)8متاح عىل:
http://research.un.org/ar/environment/conferences

 .59وزارة الرتبية والتعليم ( .)2018دليل املعلم ملادة العلوم .وزارة الرتبية والتعليم.
 .60وزارة الرتبية والتعليم ( .)2020النرشة التوجيهية ملادة العلوم وفقا للخطة الدراسية للعام
الدرايس (2020\2019م) .سلطنة ُعامن ،وزارة الرتبية والتعليم.
 .61اليونسكو ( .)2017التعليم من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة .منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة.
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