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 :مستخلص الدراسة
 التنمية بمفاهيم ديةالسعو  العربية بالمملكة الثانوية للمرحلة االسالمية التربية معلمات معرفة مدىالتعرف على  إلىهدفت الدراسة الحالية     

بمنطقة عسير بالمملكة العربية  المرحلة الثانوية( معلمة من معلمات التربية اإلسالمية في 100) منالدراسة  وتكونت عينة  المستدامة
 وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، والمعلومات  تالبياناواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في جمع السعودية، 
 المهارات تنميةو  المستدامة التنميةب المتعلقة بالمفاهيم االسالمية التربية معلمات تزويد ضرورة على الدراسة نتائج وأكدت والمعلومات,

ريق قائم علي توفير ف, و مناهج التربية الدينية االسالميةبدمج التنمية المستدامة ب االهتماموأوصت الدراسة ،  لديهم االساسية والمفاهيم
تعاون وبضرورة ال ,المستدامة بالمدارس الثانوية ةتوفير مقررات التنمي, و فاهيم ومهارات التنمية المستدامةمن م ييتمتعون بقدر كافالتدريس 

 ادارة الخدمات المجتمعية مع المعلمين.مع 

: معلمات التربية اإلسالمية، التنمية المستدامة.لكلمات المفتاحيةا  
 

 :البحث مقدمة
ين والمجتمعات جاهدة للتحول إلى تنمية شاملة أوسع لتحس وتسعى األمميواجه العالم اليوم العديد من المتغيرات في مختلف المجاالت،    

 .ومستجداتهااستكشاف القدرات واإلمكانات وتوجيهيا نحو أهداف التنمية  وضعها الحالي، وهذا يتطلب
 تقتصر الثالث، وال مالعال لدو  ضمن تصنف التي اإلسالمية البلدانالقضايا في عصرنا، وخاصة في  أهم منقضية التنمية تعد  إن

ة الحياة جلعديمومة  لضمانبالدرجة األولى؛  لعقو للي تنمية واستثمار ل هاإلنتاج، ب ىعلوالتركيز  لى زيادة رؤوس األمواعلالتنمية 
 واجتماعًيا واقتصادًيا. ثقافًيا
معدالت النمو العالمية  ل، في ظمعالال هتواج التحديات الرئيسة التي من"التنمية المستدامة ( ان 312, ص2020)الرشيد, ويؤكد    

 أصبحتل حدد، بم مكانى علت مقتصرة المشكالذه هَتُعد  مالمالية واالقتصادية، ول واألزمات فقر وعد المساواة، وتغير المناخللالمرتفعة 
 ل.دد األجياوتهفية االحدود الجغر  فت عالمية ال تعر مشكال

 لطلب األرض في السعي على وحث مستدامة، بصورة العمل االسالم أقر حيث اإلسالمية الشريعة في أصيال مبدأ ُتَعد لتنميةاو    
ِقِه َوِإَليأِه النُُّشوُر( )سورة ﴿ :تعالى هقول في كما ،الرزق  زأ ُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِِّ َض َذُلواًل َفامأ َرأ  .(15 اآليةلملك, اُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األأ

بل يهدف إلى  قط،فألن اإلسالم ليس جانًبا علمًيا معرفًيا  اإلسالمي،تمثل التربية اإلسالمية المنهج الذي يحقق التطبيق الفعلي للتشريع و 
التطبيق العملي فالعلم وسيلة لتحقيق الجانب التطبيقي الصحيح الذي يرسم لإلنسان سبيل الهدى الذي جاء به جميع األنبياء عليهم 

 ويعلمهم يزكيهمو "هو الذي بعث في األميين رسواًل منهم يتلو عليهم آياته  قال تعالى نبينا محمد _صل هللا عليه وسلمخرهم السالم وآ
 (.2األية الجمعة،الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين")سورة 

تحقيق أهداف  صدبقتربية تعمل على تنمية فكر اإلنسان, وتنظيم سلوكه وعواطفه, على أساس الدين اإلسالمي,  التربية اإلسالميةف   
ي وجه ينتفع بهذا وعلى أ قبل كل شيء بتهيئة فكر اإلنسانعملية تتعلق فهي اإلسالم وغايته في حياة الفرد أي في كل مجاالت الحياة, 
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النحالوي, ) اإلنسان, والهدف الذي يجب أن يوجه مساعيه إلى تحقيقه يحيهاحياة المؤقتة التي الكون وبهذه الدنيا, وعن غاية هذه ال
 (.28ص, 2007
الداعم األكبر لشخصية الفرد وتعليمها وتنميتها بما يرضي هللا وذلك من خالل العديد من الجهات مثل األسرة  التربية اإلسالمية وتعتبر

والمدرسة والمسجد, وأيًضا لها دور واضح في التنمية حيث أنها تنمي الفرد نحو الحرية في الفكر والسلوك وتدعوه إلى تحكيم الوازع 
 (.7 14ص ,  2011 ظيم,)عبدالع الديني واألخالقي في التصرف

تهدف التنمية إلى تحقيق تقدم مستمر فى حياة جميع السكان ورفاهيتهم وتقوم على أساس مساهمة جميع األفراد بشكل فعال وحرفى ف    
داد مواكبة التجديدات وقادرة على تلبية متطلبات المجتمع المتركزة على إع المجتمع علييدفع فى التنمية، والتوزيع العادل لعائداتها، مما 

 المواطن العالمى اإليجابى الذى يسهم فى حل مشكالته ومشكالت مجتمعه.   
فى  ةومن ثم؛ شغلت التنمية المستدامة مكانة الصدارة فى قضايا التنمية البشرية، حيث بات واضحًا أن برامج التنمية المستدام       

سبيلها ألن تصبح علمًا اجتماعيًا جديدًا له بنيته الفكرية ومنطقه الخاص وهدفه المتمثل فى تنمية قدرات ومهارات ومعارف األفراد 
عبد ) (2007النحالوي,) (172، ص 2001والمنظمات والمجتمع واستثمارها وفق معايير الكفاية والفاعلية واالستمرارية )محمد منير ،

  (2011,مالعظي
تضمن نحو إحداث التنمية البشرية المستدامة ل الدؤوب، مما يستلزم سعيها السعوديهومن بينها  – مسألة مصير للدول وبالتالى فهى   

ل على التعليم  لنفسها مكانة الئقة بين األمم ومن المسلم به، أن األدبيات المختلفة التى تعالج الفكر التنموى منذ بداياته وحتى اآلن، ُتَعوِِّ
 باعتباره قاطرة التقدم والوسيلة األساسية التى يمكن عن طريقها الفكاك من براثن التخلف واالنطالق نحو التنمية.

 مشكلة البحث:
راسة استطالعية، د ةالباحث أجرت التنمية المستدامة كما بمفاهيمبالمرحلة الثانوية التربية االسالمية  معلماتتدني وعي  ةالباحث تالحظ  

 تعلمو  بمفاهيم التنمية المستدامة، وكذا ضعف قدرتهم على تخطيط مواقف تعليم،وعى المعلمات قصور  وتوصلت نتائج الدراسة الي
 .ذلك لمواجهة برامج تنمية مهنية للمعلمين؛ ضرورة توفير ما يؤكد وهو تستند إلى هذه المفاهيم؛

مدى معرفة معلمات التربية االسالمية للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ما  وهنا تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:
 ؟ بمفاهيم التنمية المستدامة
 :ويتفرع منها االسئلة االتية

 المستدامة الالزمة لمعلمات التربية االسالمية للمرحلة الثانوية؟ما مفاهيم التنمية  .1
 ما مدى معرفة معلمات التربية االسالمية للمرحلة الثانوية بمفاهيم التنمية المستدامة؟ .2

 :أهداف البحث
 التعرف على مفاهيم التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية. -
 على مدى معرفة معلمات التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية لمفاهيم التنمية المستدامة.التعرف  -
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 أهمية البحث:
 .تقديم خلفية نظرية عن التنمية المستدامة, التربية الدينية اإلسالمية 
  قليدية.نمطية االساليب التتقديم محتوى تعليمي يتناسب مع معلمات التربية االسالمية, األمر الذي يسهم في الخروج بهم من 
  :إفادة المعلمين والباحثين والقائمين على بناء البرامج من خالل 
 تحديد مفاهيم التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية. -
 تحديد مدى معرفة معلمات التربية االسالمية بالمفاهيم االساسية بالتنمية المستدامة.  -

 :ود البحثحد
 حدود بشرية: معلمات التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية.

 حدود موضوعية: مفاهيم التمية المستدامة لدى معلمات التربية اإلسالمية.
 منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.حدود مكانية: 

 .2020/2021من العام الدراسي  الثاني الحدود الزمانية: تطبق الدراسة في الفصل الدراسي
 منهج البحث:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ قمت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي: "ويختص المنهج الوصفي على جمع البيانات والحقائق     
 وتصنيفها وتبويبها.
 مصطلحات البحث:
 التنمية المستدامة:

 تعاقدي تيجيااستر  حضاري  إطار نضم ؛ومستقبال أحاضر  البشرية حياةلل متكاملة متواصلة عادلة ترقية إلى يؤدي كل ما هي    
 .(2015)البريدي,  والموارد البيئة وينمي ن يصو 
 بحقوق  رااالضر  دون  امنه اإلفادة يضمن بما وبيئيا واجتماعيا اقتصاديا المتاحة الموارد الستغالل التوجه ابأنه :ةالباحث اعرفهتو    

 اإلسالمية التربية منظور وفق الالحقة ؿاألجيال
 اإلطار النظري للبحث:

 :ديتمه
ذا النوع بالبيئة هو األساس الصلب لعملية التنمية بجميع جوانبها، فه االهتماممفادها أن  مهمةترتكز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة 

من التنمية يركز على بعدين مهمين هما الحاضر والمستقبل. حيث تكمن أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على إيجاد التوازن بين 
 ة، فهي تقوم أساسًا على وضع حوافز تقلل من التلوثمتطلبات التنمية لألجيال الحاضرة دون أن يكون ذلك على حساب األجيال القادم

لموارد الحيوية الماء والهواء وا استهالكللطاقة، كما أنها تضع ضرائب تحٌد من اإلسراف في  الحالي واالستهالكوحجم النفايات والمخلفات 
وعليه  وإضعاف قدرتها على تجديد نفسها األنسان للموارد البيئية أدى إلى تقليص نسبتها على األرض استخداماألخرى. كما أن سوء 
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فأن جوهر سياسات التنمية التي أتبعتها الدول النامية يكٌمن في السعى للوصول إلى نمط الحياة الغربى دون مراعاة لطبيعة الهيكل 
لقومى في توزيع الدخل اوعدم العدالة  االجتماعيوالتخلخل  المشوهةفي مجتمعاتها، مما خلق نوعا من التنمية  واالجتماعي االقتصادي

 (.2017 حجوبة،ولكي تكون التنمية ناجحة البد أن تكون منسجمة مع شروط وضوابط البيئة )بن 
نتيجة لذلك لم تعد التنمية المستدامة ترفًا فكريًا، بل هي مطلب أساسي لتحقيق العدالة واإلنصاف في توزيع ثمار ومكاسب التنمية     

ادى فحسب وإنما ال بالنمو االقتص االهتمامتحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيه  إنلفة والمتعاقبة، حيث والثروات بين األجيال المخت
األخرى ومالم يتم التصدي بصورة كاملة لتحول المجتمع وإدارة البيئة إلى جانب النمو االقتصادى، فإن النمو  االجتماعيةكذلك بالمسائل 

 (.2013في حد ذاته سيتعرض للمخاطر على األمد البعيد )الطاهر، 
كملت األمم المتحدة عقد م است2002م وسنة 1972كما ظهرت فكرة التنمية المستدامة نتيجة المؤتمرات الدولية البيئية بين سنة     

م تحت اسم "مؤتمر األمم المتحدة حول بيئة 1972ثالث سنوات مؤتمرات دولية ذات أهمية خاصة األول فى استكهولم )السويد( سنة 
برج سم تحت أسم "مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية " والثالث عقد في جوهان1992االنسان" والثانى عقد في ريودى جانيرو سنة 

 تيعابواسم تحت لسم "مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة"، فتغير األسماء يعبر عن تطور مفاهيم العالم 2002في سبتمبر 
 (2017العالقة بين األنسان والمحيط الحيوى الذى يعيش فيه ويمارس نشاطات الحياة )ياسمينة، 

.المستدامة التنمية مفهوم  

مستدامة في أطاره العالم منهجا متكامال لما يتميز به من ربط عضوى تام ومتكامل، فهو يجمع ما لين االقتصاد يشكل مفهوم التنمية ال
أكثر من  يةاالقتصادوالبيئة والمجتمع وبحيث ال يمكن النظر إلى أي من هذه المكونات الثالثة، فاالقتصاديون يركزون على األهداف 

حماية الطبيعة ويشدد االجتماعيون على مبادئ العدالة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة ولهذا غيرها وكما يؤكد البيئيون على أهمية 
 تختلف تعريفات االستدامة من اختالف المنظور، ونذكر من هذه التعريفات:

لى الحصول ركيز عدارة المثلى للموارد الطبيعية وذلك بالتأنها: اإل االقتصادييمكن تعريف التنمية المستدامة من خالل المنظور  -1
 (.2018، جمال الدينوبشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها ) االقتصاديةعلى الحد األقصى من منافع التنمية 

م، التنمية المستدامة في تقريرها 1978تعرف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، والتي شكلتها األمم المتحدة لدراسة هذا الموضوع سنة  -2
)المحجوب،  اباحتياجاتهاألجيال الحاضرة دون اإلضرار بقدرات األجيال المستقبلية على الوفاء  احتياجاتأنها "التنمية التي تلبى ب

2017.) 
 االرتقاءيؤدى إلى  الذي( وهو أول من استخدم مصطلح التنمية المستدامة: بأنها ذلك النشاط Edward Barbierكما عرفها ) -3

، ومع الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إلى البيئة االجتماعيةلرفاهية بأكبر قدر ممكن من ا
درامة،  )بو ئيوبي واجتماعي ياقتصادويوضح ذلك أن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو 

2017.) 
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يحتضن  لذياقدرات وإمكانيات النظام البيئي  االعتبارمع األخذ في  اإلنسانيةكما تعرف بأنها: لسعى الدائم لتطوير نوعية الحياة  -4
بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية ألنها تهتم بحق األجيال القادمة بالعيش الكريم كما هي حق لألجيال  وإنسانيةقضية أخالقية  وهيالحياة 

 (.2017لمغربى، الحاضرة )ا
األمثل  الستخدامافي حين يتم تعريفها من منظور بيئى بأنها "التنمية التي تحمى الموارد الطبيعية والزراعية والحيوانية وتركز على  -5

، ميد عبد الحراء على سطح الكرة األرضية )لألراضى الزراعية والموارد المائية في العالم وبما يؤدى الى مضاعفة المساحات الخض
2018.) 

 ( وهمى كما يلي:2014ثالث خصائص رئيسية لعملية التنمية المستدامة )المحمدى،  استخالصمن التعاريف السابقة يمكن 
التنمية المستدامة هي عملية عابرة لألجيال: أي أنها عملية تنتقل من جيل إلى أخر، وهذا يعنى أن التنمية المستدامة ال بد أن  -1

 سنة. 50الى  25تقل عن جبلين، ومن ثم فإن الزمن الكافى للتنمية المستدامة يتراوح بين تحدث عبر فترة زمنية ال 
التنمية المستدامة هي عملية تحدث في عدة مستويات جغرافيا: تتفاوت بين مستوى دولى ومستوى إقليمي ومستوى محلى، وعليه  -2

رافى يتحقق على المستوى الدولى، ويمكن إرجاع هذا التناقض الجغفإن تحقيق التنمية المستدامة على المستوى القومي ليس بالضرورة أن 
 إلى آليات التحويل والتي من خاللها تنتقل النتائج السلبية لبلد أو منطقة معينة إلى بلدان أو مناطق أخرى.

أنه  ، بيئية(. ومعاجتماعية، اقتصاديةالتنمية المستدامة هي عملية ذات مجاالت متعددة: حيث تشمل ثالث مجاالت على األقل ) -3
يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل مجال من المجاالت السابقة منفردة إال أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في العالقات المتداخلة 

 بين تلك المجاالت.

المستدامة التنمية وأبعاد مداخل  

 تواجهها الدول في جميع أنحاء العالم فلزم إيجاد صياغة لألهداف التي واالجتماعية واالقتصاديةفمن خالل النظر إلى المشكالت البيئية 
التي تمثل كمداخل للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى أيجاد حلول للمشاكل البيئية والتنموية العالمية والتي أصبحت  واالستراتيجيات

 (.(Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E 2013واضحة على نحو متزايد 

المستدامة التنمية خلمدا  

 (، وهي : 2018هناك عدة مداخل للتنمية المستدامة ) الكبيسى، 
رف بالجهود وٌيع االستدامة( المدخل األكاديمى للتنمية المستدامة: هدفه أرساء القاعدة الفكرية والنظرية للمعرفة ذات العالقة بمنهج 1

 التي ٌبذلت إلرساء مفاهيمها ومبادئها.
الفرد كقيمة وهدف وطاقة وقد ٌعرف هذا المدخل بحقوق االنسان وسبل  باإلنسان للتنمية المستدامة: وًيعرف اإلنسانيالمدخل ( ۲ 

 تطبيقها.
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( المدخل القيمى والثقافى للتنمية المستدامة: حيث يقف عند دور الثقافة بمتغيراتها وأبعادها الروحية واالخالقية والقيمية في إحداث ٣ 
وكية الموروثة العادات التقليدية والممارسات السل واجتنابى بالقناعات واألرادات ودورها في توجيه وإعادة هندسة السلوكيات التغيير الجوهر 

 وباألخرين من البشر وبقية الكائنات الحية. وباالقتصادالتي تٌضر بالبيئة 
واقعًا في حياتهم بعد أن تكشفت المشكالت  ستدامةاالللتنمية المستدامة: حيث توضح دور السكان في جعل  االجتماعي( المدخل 4 

 فكان الفقر والجوع من ثمارها. لمستدامةاالخطيرة التي نجمت عن تطبيقات التنمية  االجتماعية
 واالجتماعية األخضر وكيف تدمج التنمية البشرية واالقتصادللتنمية المستدامة: يعتبر كمفهوم لالقتصاد البيئي  االقتصادي( المدخل 5 

 واالستثماريةالزراعية الصناعية و  اإلنتاجيةلتحقيق التكامل والتوازن والعدالة فى التوزيع لما تسهم به البرامج  االقتصاديةببرامج التنمية 
 من عوائد ومخرجات.

تحتها  ا( المدخل البيئى للتنمية المستدامة: يعتبر تعريفًا للنظم البيئية ومواردها وثرواتها الطبيعية المتمثلة فى الماء والهواء واالرض وم6 
ية كآليات ئوما فوقها من حيوانات ونباتات، ويطرح هذا المدخل التربية البيئية والتشريعات البيئية والجودة البيئية والجوائز والشهادات البي

 للتوعية بصداقة البيئة من قبل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
( المدخل التقنى ودور التكنولوجيا بالتنمية المستدامة: حيث توضح دور الحكومة االلكترونية وتقنيات النانو والذكاء االصطناعى 7 

 ك في برامج تنقية المياه ومراقبة التلوث وتدوير النفايات.والنظم الذكية والتحول الرقمى وتوظيف ذل
امج والمشروعات والبر  واالستراتيجياتطار يربط بينهما عبر السياسات إالمؤسسي للتنمية المستدامة: حيث يعتبر ك اإلطارالمدخل ( ۸ 

التشريعات  واقتراحات القرار  اتخاذ فيدور القيادات التي تسهم في تنفيذها األجهزة والمؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية وهنا يتم إبراز 
 .امل والتنسيق بين مختلف القطاعاتوتوزيع السلطات والصالحيات من أجل التك

.المستدامة التنمية معوقات  

(  2015( )الشيخ، 2020، الغرباوي ( )2019هناك بعض المعوقات التى تواجه الدول في تبنى برامج وخطط التنمية المستدامة )شعت, 
 أهمها: 

 واألزمات النفسية واألخالقية وعلى المجتمعات أن تضع سياسات تنموية واالجتماعية. يعتبر الفقر أساس لكثير من المشاكل الصحية 1
اطق المحرومة فقرا والتعليمية للمن واالقتصاديةوتوفير فرص العمل والتنمية الطبيعية والبشرية  يقتصاداصالح ابيئي و  إداري وتخطيط 

 وتخلفا وٌأميه وتهميشا.
. معوقات الديون التي حالت دون نجاح خطط التنمية المستدامة وتؤثر سلبا فى المجتمعات الفقيرة ومن واجب الجميع التضامن وطنيا 2

كوارث الطبيعية لى المجتمع، أضافة الى مشكالت امن مخاطرها وتأثيراتها السلبية عل لإلنسانيةودوليا للتغلب على هذه الصعوبات حماية 
 تخلف اجتماعى ناتج عن الجهل والمرض والفقر.من جفاف وتصحر و 
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. معوقات التكدس السكانى فى الدول النامية وتدهور احوال معيشة السكان فى المناطق العشوائية والضغط على الموارد والخدمات 3
 الصحية واالجتماعية والمرافق العامة.

نفاق فى ذلك دون ترشيد لإل واإلنتاج االستهالكبطرق غير عقالنية لدعم أنماط  استنزافها واستمرار. معوقات تدهور الموارد الطبيعية 4
 مما يزيد من نضوب الموارد الطبيعية وتحسين المستوى المعيشى فى الدول النامية.

رامج التنمية بتنمية المستدامة وذلك ألن خطط و زمة لتنفيذ برامج وخطط ال. معوقات عدم توافر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية الال5 
يات وتوظيف التقن استعمالالبشرى الكفء والمتخصص وذا تأهيل عالى، فضال عن أن متطلبات  اإلطارالمستدامة تتطلب وجود 
 عالية. اقتصاديةوالفنيات يتطلب تكاليف 

معدالت انبعاث الغازات الماصة للحرارة وبخاصة غاز ثانى اكسيد الكربون وغاز  ازديادى . معوقات التغييرات المناخية التي ترجع إل6
ستوى سطح م وارتفاعالميثان وتؤثر التغيرات المناخية على مصادر المياه وذلك من خالل تغير كميات ومناطق نزول األمطار ومواسمها 

محاصيل وتغير خريطة التوزيع الجغرافى لل اإلنتاجية، فضال عن نقص البحر الذي سيؤدي إلى غرق نسبة كبيرة من األراضى الزراعية
 الحرارة والرطوبة. وارتفاعالزراعية وباإلضافة إلى ما سبق فهناك التأثيرات الصحية الناتجة عن نقص المياه 

تي حيث تستهلك الجزء األكبر من الموارد ال االقتصاد وانهيار. الحروب والنزاعات المسلحة تنشر الفقر وتعمل على تدمير الحياة 7 
 يجب أن توضع فى تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة.

المستدامة التنمية أهداف  

 ( تتمثل في:2013، شاهين( )2013، فعبد الرؤو تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من األهداف: )
المجتمع  يفت التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية وتحسين نوعية حياة السكان ( تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان عن طريق عمليا1

 من خالل التركيز على الجوانب النوعية للنمو، ال الكمية وبصورة عادلة ومقبولة. واقتصاديا اجتماعيا
مشاركة الفعالة بيئة وحثهم على ال( تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية من خالل تنمية أحساس األفراد بالمسئولية تجاه مشكالت ال2

 فى خلق حلول مناسبة لها عن طريق مشاركتهم فى إعداد برامج ومشروعات التنمية المستدامة وتنفيذها ومتابعتها وتقيمها.
عية ومحتواها يالبيئة الطبيعية حيث ترتكز التنمية المستدامة على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطب احترام( 3 

 .وانسجامتعمل على تطوير هذه العالقة كى تكون عالقة تكامل  والتي اإلنسانيةعلى أنها أساس الحياة 
( ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع ويتحقق ذلك عن طريق توعية السكان بأهمية التكنولوجيا المختلفة لعملية التنمية 4 

بيئية أو  خطارأالجديد منها فى تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينتج عن ذلك المتاح و  استخداموكيفية 
 عليها.على األقل أن تكون هذه المخاطر واألثار مسيطرا 

ح بتحقيق مالمجتمع وتس واحتياجات( إحداث تغيير مناسب ومستمر فى أولويات وحاجات المجتمع ويتم ذلك بطريقة تالئم أمكانيات 5
 من خالله يمكن تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على المشكالت البيئية كافة ووضع الحلول المالئمة لها. الذيالتوازن 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

385 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

المستدامة التنمية مبادئ  

جود وذلك أنه لتحقيق التنمية ينبغي وجود بيئة محمية ونقية وو  انسجامأن العالقة التكاملية بين البيئة والنمو هى عالقة وطيدة وعالقة 
( 2015وهذا ما أدى إلى ظهور مبادئ أساسية تقوم عليها التنمية المستدامة، )محمد وخضير،  عقالنيبشكل  استغاللهاموارد مع 

 وتتجلى في:
باع أساليب لتي تتسبب بتدهور التربة ونتيجة اتالخطط: كثير من السياسات المتبعة فى بعض البلدان هى ا اعتماد أسلوب استخدام -1

الخطط  اعتمادلوب أس استخدامولذلك عمدت التنمية المستدامة إلى  إنتاجيتهاغير راشدة فى الزراعة والتسميد والري، مما يتسبب بتناقص 
 التنموية لتحقيق النظم الفرعية التى تؤدى إلى تحقيق التوازن البيئى. 

 يجاتواالستراتالمشاركة الشعبية: من خالل اعتماد التنمية المستدامة على مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في وضع الخطط  -2
 في المنطقة، حيث يستطيع أبناء المجتمع المحلي تحديد أولويات التنمية بدقة واالجتماعية االقتصاديةالتي تهدف إلى تحقيق التنمية 

 الفائدة المرجوة من التنمية. أكبر ويزيد ذلك من تحقيق
 ، خاصة الموارد المتناقصة مع الحفاظ على التوازن البيئي.االقتصاديةاألمثل للموارد  االستغالل -3
 .واالستهالك واالستثمار اإلنتاجمبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة، وكذلك تحديد وتطوير هياكل   -4

 مصادر أبعاد التنمية المستدامة في اإلسالم:
ن المعلوم أن مصادر التربية اإلسالمية هي مصادر شرعية تتكون من القرآن الكريم، الذي هو المصدر األساسي للشريعة، كما في م

[، وقوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياًنا لكل شيء وهدى ورحمة ۳۸قوله عز وجل: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ]األنعام: 
[، والسنة النبوية تعتبر مصدًرا ثانًيا أساسًيا وغنًيا، ومن خاللها يتم دراسة القيم واألخالق، ولذلك يقول 89وبشرى للمسلمين﴾ ]النحل: 

[، ويقول صلى هللا عليه وسلم: "من أطاعني فقد 34تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ ]األنفال: 
صى هللا" رواه البخاري، ثم يأتي بعد ذلك مصادر اإلجماع والقياس والعرف، وقد ركز الباحث في بحثه أطاع هللا، ومن عصاني فقد ع

على مصدري القرآن والسنة باعتبارهما أكبر مصادر التربية اإلسالمية، وحاول أن يدرس النصوص الواردة في القرآن والسنة حول أبعاد 
 .تماعيةالتنمية المستدامة االقتصادية والبيئية واالج

 اإلسالمية. التربية معلم أهمية
 من بألوان تأخذ إنها حيث بها إال السعيدة الحياة تقوم ال التي اإلسالمية التربية مبادئ األمة أبناء بتعليم يقوم اإلسالمية التربية معلم إن

 منهم يجعل الذي النحو على شخصياتهم وبناء سلوكهم لتعديل اإلسالمية، والمبادئ والمثاليات والقيم الفكر ظل في الموجهة األنشطة
 (.21, ص 1978 ،الحمادي (وأمتهم ووطنهم وأنفسهم لدينهم صالحين داأفر 

 في معلما يكون  أن قبل والصالح للخير وداعية ومصلحا وموجها مرشدا يعتبر اإلسالمية التربية معلم أن) 2020 األهدانى،) ويرى 
 ، ورفعة شرفا صاحبها ارتفع ، نفعأو  أشرف العلمية المادة كانت وكلما ، وأعالها الوظائف أشرف من وظيفته أن حيث سيدراال فصله
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 ِبهِ  َللاَُّ  ُيِردِ  "َمنأ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال الشريفة النبوية والسنة نابالقر  الرتباطها الشرعية العلوم اإلطالق على العلوم وأشرف
هُ  َخيأًرا يِن" ِفي ُيَفقِِّهأ  الدِِّ

 الطالب وتربية اإلسالمية القيم وترسيخ العقيدة غرس في األكبر العبء يتحملون  الخصوص وجه على اإلسالمية التربية ومعلموا     
 بل الزمالء عن فضال الطالب يلجأ واليهم المدرسة، في المصلحين والدعاة الصالحة، القدوة فهم وتعاليمه، اإلسالم بأحكام االلتزام على
 التربية مواد يعلمون  ألنهم الدين، حفظ في تتمثل عظيمة بمهمة يقومون  فهم والدنيوية، الدينية قضاياهم حل في وخاصتهم المجتمع عامة

 جيل إلى جيل من األمة هذه في تطبيقه ويتم الدين تعليم يستمر وبها الدين، من أخذت التي اإلسالمية
 مبادئ التنمية المستدامة في اإلسالم:

المبادئ في التنمية المستدامة في اإلسالم تشمل مفاهيم واسعة، مثل المساواة بين األجيال والسالم وحفظ وصيانة البيئة والتقليل من 
مع  تالءمتاستخدام الموارد غير المتجددة، والحفاظ على حالة الموارد البيئة والطبيعة، فضاًل عن حق األفراد في حياة صحية ومنتجة، 

 (.2021الفقر، وتقليص الفوارق في مستويات المعيشة )العقل,  القضاء على
الباحثة إلى مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها التنمية المستدامة من منظور تربوي، في ضوء ما جاءت به النصوص  توقد توصل

 الشرعية من ذلك: 
عالى: الل شراكة تفاعلية بين فئات المجتمع بشتى أطيافه، قال تمبدأ الشراكة التربوية في عملية التنمية المستدامة: ويتم هذا من خ - ١

 [.13[، وقال تعالى: ﴿إنا جعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا﴾ ]الحجرات: ٢﴿وتعانوا على البر والتقوى﴾ ]المائدة: 
من الشواهد على ي استغالل الموارد، و مبدأ التربية للحفاظ على البيئة، وهذا يتم من خالل الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة المسؤولية ف -۲

[. وقوله تعالى: ﴿وال تفسدوا في األرض بعد ۷۷ذلك قوله تعالى: ﴿وال تبغ الفساد في األرض إن هللا ال يحب المفسدين﴾ ]القصص: 
 [.۸٥إصالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾ ]األعراف: 

لتربية على التوسط في كل شيء وعدم أخذ ما فوق الحاجة، واستخدام الموارد مبدأ االعتدال التربوي والتوسط في االنفاق: وذلك با -٣
[، فاألشياء لم تخلق عبًثا، 67بال إفراط وال تفريط، قال تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ ]الفرقان: 

 [.٨قدار﴾ ]الرعد: وإنما خلقت وفق ميزان وتناسق، قال تعالى: ﴿وكل شيء عنده بم
مبدأ التربية على االستخالف في األرض، وبنائها والحفاظ عليها، فقد اختار هللا اإلنسان ليكون خليفة في األرض، يقوم بعمارتها في  -4

دماء لما يرضي هللا سبحانه وتعالى: ﴿واذ قال ربك المالئكة إني جاعل في األرض خليفة * قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ا
[، فالخالفة مركز مهم مؤثر في الكون، وتتضمن حسن أداء ۳۰ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون﴾ ]البقرة: 

 المسؤولية، وانتقال هذه المسؤولية من جيل إلى جيل.
ذلك  تمامات خاصة للمحتاجين، وعالجمبدأ التربية على تحقيق التكافل االجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، فاإلسالم أولى اه -٥

بالزكاة والصدقات وتلمس احتياجات اآلخرين، ومن ذلك آيات أصناف أهل الزكاة: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
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[. وقوله تعالى: 60ة: بوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وابن السبيل * فريضة من هللا * وهللا عليم حكيم﴾ ]التو 
 [.7﴿وآمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه * فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير﴾ ]الحديد: 

وهذا المبدأ تميزت به الشريعة اإلسالمية عن بقية النظم والمؤسسات الحديثة، فالفقراء والمحتاجون إن لم يتم التضامن معهم فسيشكلون 
 ا وضغًطا على المجتمع اإلسالمي في استخدام الموارد الطبيعة.عبئً 
مبدأ التربية على العدل في توزيع الموارد بين األجيال المتعاقبة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي  -6

 [.۹۰القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ ]النحل: 
[، وقوله تعالى: ﴿ونبئهم أن 8يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا * اعدلوا هو أقرب للتقوى * واتقوا هللا﴾ ]المائدة: وقوله تعالى: ﴿وال 

 [.۲۸( ]القمر: ۲۸الماء قسمة بينهم * كل شرب مختضر )
الذين  -ديه يمينوكلتا ي-من، وفي السنة النبوية قال صلى هللا عليه وسلم: "إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرح

يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "سبعة 
الحالية  جتمعيظلهم هللا تعالى في ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل ..." والعدل يضمن رضا هللا تعالى، ثم رضا جميع فئات الم

 وأيًضا، األجيال الالحقة.
مبدأ التربية على الشورى: وقد أكد على ذلك اإلسالم، من ذلك قوله تعالى: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى  -۷

تالقح األفكار مع الخبراء [، فالشورى تضمن استمرارية التنمية المستدامة، من خالل ۳۸(﴾ ]الشورى: ۳۸بينهم ومما رزقناهم ينفقون )
 والمختصين في شتى شؤون الحياة.

مبدأ الجودة التربوية وتحسين العمل التنموي: بحيث يتربى جميع فئات المجتمع، على أن تكون أعمالهم مبنية على جودة وإتقان،  -۸
[، ۸۸﴿صنع هللا الذي أتقن كل شيء﴾ ]النمل:  [، قوله تعالى:3ولهذا جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿وليبلوكم أيكم أحسن عماًل﴾ ]الملك: 

وقوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه" رواه الطبراني، فمحبة هللا مشروطة بإتقان العمل 
اإلحسان  م، وبال شك أن معنیوأدائه على خير وجه، ولهذا يقول صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء" رواه مسل

(: إن اإلحسان يرادف الجودة واإلتقان وهو الوفاء بمتطلبات العمل على أحسن ۱۸ , ص۲۰۰۰يرادف اإلتقان والجودة، يقول )الشيخ: 
 وجه.

 ( بعض أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في اإلسالم، من ذلك:٨٠٥ , ص۲۰۱۳: وقد ذكر )جمعة
 المسلم، واحترام إنسانيته وحقوقه، واالستغالل األمثل للموارد المتنوعة، ومحاربة الجهل والفقر والتدهور البيئي.بناء قدرات اإلنسان  -
 تطوير وإصالح األنظمة التعليمة، بما يواكب المستجدات والتحديات المتالحقة. -
 املة.دعم دور القطاعين الخاص واألهلي في المشاركة في مسيرة التنمية اإلسالمية الش -
 تعزيز الحوار اإلسالمي، واالستفادة من اإلنجازات والثورات العلمية التي يعدها اآلخرون دون تميز أو تعصب. -
 إعطاء الجميع حقوقهم رجااًل ونساء، ومنحهم الحقوق الالزمة للمشاركة في التنمية. -
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 محاربة األمية وفتح الفرص التعليمة لنشر التعليم. -
 بداع لدى أبناء األمة اإلسالمية، وتوفير المناخ المناسب لهم.دعم االبتكار واإل -

 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية.

 المهنية، التنمية لبدائل تصور لوضع للمعلمين، المستدامة المهنية التنمية واقع تقييم الدراسة (. هدفت2020دراسة )القحطاني,  .1
 وتوظيفها البدائل، تلك لتحديد م،2030 الوطنية  الرؤية وأهداف األدبيات، تحليل وتم المعرفة صناعة مجتمع آليات توظيف ينطلق من

 واحتياجات نحوها، المعلمين واتجاهات المهنية التنمية بدائل ومعوقاتها، المهنية التنمية في )واقع مفردة (40تضمن ) استبيان بناء في
 معامل وبلغ األداة، وثبات صدق حساب وتم م 2030 الوطنية ضوء الرؤية في المستدامة المهنية التنمية في المعلمين

 منطقة في العام التعليم معلمي ( من97) من وتكونت العينة التحليلي، الوصفي المنهج على الدراسة واعتمدت  (0.893)ألفاكرونباخ
 دراسة مع م، 2030 الرؤية الوطنية وفق المعلمين احتياجات تلبية في المهنية التنمية برامج مستوى  ضعف النتائج وبينت تبوك،

 والمحتويات واآلليات، واألهداف، والبدائل، متضمنا: األسس المهنية التنمية لبدائل مقترح تصور الدراسة التدريبية وقدمت االحتياجات
 .للتطبيق قابل صورة في ووضعه تحكيمه مع والمتابعة التقويم واستراتيجيات

 مصر ضوء رؤية في وأبعادها المستدامة التنمية ثقافة مفهوم على التعرف إلى دراسةال ( هدفت2020دراسة )عبدالقادر,  .2
 التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من المصرية طالب الجامعات لدى المستدامة التنمية ثقافة مؤشرات توفر درجة على والتعرف ،2030

 والتكنولوجي، واستخدمت واالجتماعي واالقتصادي البيئي المجاالت في المستدامة التنمية ثقافة مقترحة لتدعيم استراتيجية وضع ثم ومن
 المستدامة التنمية ثقافة مؤشرات توفر تدريس وتوصلت نتائج الدراسة إلى هيئة عضو (31وتكونت عينة الدارسة من ) الوصفي المنهج

 المجال في كبيرة بدرجة كما تتوفر واالقتصادي، واالجتماعي البيئي المجال في متوسطة بدرجة المصرية الجامعات لدى طالب
 التكنولوجي.

(. هدفت إلى تعرف على فاعلية منهج الخامات النسيجية المطور على ضوء بعض متطلبات التنمية 2019دراسة )رزق,  .3
ة من سالمستدامة في زيادة تحصيل طالبات تخصص المالبس الجاهزة وتنمية اتجاهاتهن نحو التنمية المستدامة، وتكونت عينة الدرا

طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي الصناعي تخصص المالبس الجاهزة بمدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات، واستخدمت ( ۳۲)
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت استبانة الستطالع رأي المتخصصين حول متطلبات التنمية المستدامة الواجب توافرها 

ت النسيجية لطالب المدرسة الثانوية الصناعية، وأداة تحليل محتوي منهج الخامات النسيجية لطالب المدرسة الثانوية في منهج الخاما
الصناعية على ضوء متطلبات التنمية المستدامة، واختبار تحصيل المعلومات المتضمنة في وحدة المنسوجات الذكية، ومقياس اتجاهات 

التنمية المستدامة، وكتاب الطالب ودليل المعلم في وحدة المنسوجات الذكية ومن أهم النتائج التي  طالبات شعبة المالبس الجاهزة نحو
توصلت إليها الدراسة أن مستوى متطلبات التنمية المستدامة في الخامات النسيجية لطالب المدارس الثانوية الصناعية يقل عن حد 

ن متوسطات درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار (، ووجود فروق دالة احصائًيا بي%٧٥الكفاية وهو ) 
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التحصيل ومقياس االتجاهات نحو التنمية المستدامة لصالح التطبيق البعدي لالختبار، وحقق تدريس وحدة المنسوجات الذكية تأثير 
 تنمية المستدامة.وفعالية على زياده تحصيل طالبات مجموعة البحث وتنمية اتجاهاتهن نحو ال

هدفت إلى تعرف على أدوار كليات التربية بمجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضوء (. 2018دراسة )بسطويسي,  .4
متطلبات التنمية المستدامة، وبناء رؤية مستقبلية مقترحة ألدوار كليات التربية مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضوء متطلبات 

عضًوا من أعضاء ( ۱۳۳ة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستبيان لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )التنمية المستدام
هيئة التدريس بجامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد وجامعة السويس, ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ضعف وعي أفراد 

وقيمة مساعدة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع، كما توصلت الدراسة إلى أن أكثر المجتمع القائمين على مؤسساته بأهمية 
المعوقات تأثير على أداء أعضاء هيئة التدريس لوظيفتهم في خدمة المجتمع تتمثل في: ضعف االعتمادات المالية الالزمة لمشاركة 

 إنجازات أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وتوصلت الدراسةعضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع، وضعف إشادة وسائل اإلعالم ب
أيًضا إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث من أعضاء هيئة التدريس على المعوقات المرتبطة بعضو هيئة التدريس أكثر 

ئة ًيا بين الذكور واإلناث من أعضاء هيتأثيًرا على أدائهم لوظيفتهم في خدمة المجتمع لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائ
 التدريس على المعوقات المرتبطة بالكلية والمعوقات المرتبطة بمؤسسات المجتمع وأفراده.

(. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور كليات التربية في التنمية المهنية للمعلم في ضوء الرؤية 2017دراسة )األكلبي ودغري,  .5
( مفردة في مجاالت واقع التنمية المهنية 31م، واعتمدت الدراسة على بناء استبانة تكونت من ) 2030ة السعوديةالوطنية للمملكة العربي

مج اللمعلمين، ومعوقات التنمية المهنية للمعلمين، ومتطلبات التنمية المهنية للمعلمين، وبينت نتائج الدراسة ضرورة التركيز على تقويم بر 
تقال أثر التدريب، وتنمية مهارات البحث العلمي لدى المعلمين، وتوظيف برامج التنمية المهنية اإللكترونية، التنمية المهنية، وقياس ان

 وتوظيف برامج التنمية المهنية الذاتية.
(. هدفت إلى استعراض واقع عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية لتحقيق 2020دراسة )الدوسري,  .6

التنمية المستدامة، كما هدفت إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه العمادات في تحقيق التنمية المستدامة، واستخدمت الدراسة  متطلبات
عمد ووكيل من عمادات خدمة ( ۳۲المنهج الوصفي المسحي، كما استخدمت أداتي االستبانة والمقابلة، وتكونت عينة الدراسة من )

عضو هيئة تدريس من أعضاء عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر ( ۲۱۱الجامعات السعودية، و)المجتمع والتعليم المستمر ب
بالجامعات السعودية ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تحقيق البرامج المقدمة في عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

برامج المقترحة من وجهة نظر عمداء ووكالء العمداء )برامج األمن الفكري، وبرامج بالجامعات السعودية، جاءت متوسطة، ومن أبرز ال
ر، االتطوير المهني لقطاع التعليم، والبرامج التثقيفية والتوعوية للشباب، وبرامج التنمية المهنية لإلداريين، وبرامج تنمية مهارات الحو 

وجود فروق دالة إحصائًيا باختالف المؤهل العلمي لتحقيق البرامج المقدمة وبرامج تقنيات االتصاالت والمعلومات(، كما توصلت إلى 
 في عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية لصالح مؤهل الدكتوراه ، وعدم وجود فروق للخبرة العلمية والتخصص.
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تدامة من جانب علمي وضعي ومن جانب (. هدفت فيها الوقوف على مفهوم التنمية المس۲۰۱۷دراسة كريمة وآخرون ) .7
إسالمي، ناقش من خاللها أبرز المفاهيم واألبعاد والمؤشرات، ودرس النصوص ذات العالقة بالمجال الشرعي اإلسالمي، وخصوًصا 

لي تجاه االبعد االقتصادي، وتوصل إلى نتائج، من أهمها: أن التنمية المستدامة ذات مضمون أخالقي ينطوي على مسؤولية الجيل الح
 ءاألجيال القادمة، وقد أسس له الفكر اإلسالمي قبل النظم اإلدارية الحديثة، وأحاط بمعظم األهداف ذات العالقة بالتنمية المستدامة سوا

مي الأكانت مادية أم روحية، ومنها االستثمار في اإلنسان نفسه وتطويره وأنه مستخلف في األرض، وأن التنمية المستدامة في العالم اإلس
ينبغي أن تنطلق وفًقا للرؤية اإلسالمية المتكاملة، مستلهمة لمبادئ الشريعة اإلسالمية، مغطية كافة شعاب الحياة وتضع في حسبانها 
احتياجات أجيال المستقبل، مبنية على أسس المساواة والمشاركة لكافة أطياف المجتمع مع االستخدام األمثل للموارد، ومراعاة البيئة 

 ا من أجل سالمة اإلنسان وسعادته.وحمايته
هدفت الباحث إلعداد نموذج لضوء معايير التنمية والقيم المنبثقة منها وإثرائها باستخدام النموذج المتكامل (. ۲۰۱۳دراسة أكرم ) .8

اعلية في مصر، مفي تنمية قيم التنمية المستدامة، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة من طالب الثانوي بمحافظة اإلس
 ضومن أهم نتائجها: أن الطالب الذين درسوا التربية اإلسالمية وفًقا للنموذج المقترح القائم على معايير التنمية المستدامة قد طرأت بع

مناسًبا  نالتغيرات على منظومة قيم التنمية المستدامة لديهم، وذلك في التطبيق البعدي للمقياس، وأن النموذج المقترح في الدراسة كا
 للطالب.

 الدراسات االجنبية
(. هدفت إلى تقييم فعالية أسلوب قبعات التفكير الستة في تدريس المواد المتعلقة بالتنمية المستدامة في Fatih, 2019دراسة ) .1

طالًبا يدرسون في ( ٣٦فصول الجغرافيا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت استبانة على عينة مكونة من )
الصف الحادي عشر ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أساليب التدريس القائمة على قبعات التفكير الستة أدت إلى نتائج 

متعلقة لأكثر إيجابية مقارنة بالتدريس العادي، باإلضافة إلى وجود أثر كبير لقبعات التفكير الستة على نجاح الطالب في مواد التدريس ا
 بالتنمية المستدامة.

(. هدفت إلى تعرف على التنمية المستدامة بين طالب الجغرافيا في سلوفينيا، واستخدمت الدراسة Khan, 2018دراسة ) .2
( طالًبا من طالب المستوى األول في الجغرافيا في سلوفينيا, 160المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت استبانة على عينة مكونة من )

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الطالب يقيمون معرفتهم بالتنمية المستدامة على أنها جيدة جًدا، ومع ذلك يفتقرون إلى 
المعرفة حول الجوانب االجتماعية للتنمية المستدامة، وأن معظمهم اكتسب المعرفة من خالل التعليم الرسمي، كما توصلت النتائج إلى 

 المستدامة متكاملة بشكل جيد في برامج دراسة الجغرافيا. أن التنمية
. هدفت إلى تحسين كفاءات الطالب في تعليم الجغرافيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، (Leande, et al 2016)دراسة  .3

طالب الجغرافيا في المرحلة طالبة من ( ۱۲۰واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت استبانة على عينة مكونة من )
الجامعية في صربيا, ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تدريس مناهج الجغرافيا يتم خارج الفصول الدراسية العادية حتى 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

391 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ة المستدامة لدى يتتحسن كفاءات تعليم الجغرافيا للطالب التي تعد جزء من التعلم مدى الحياة، باإلضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التنم
 الطالب.

 الدراسات السابقة. ىالتعليق عل
 لدى المعلمين المستدامة المهنية التنمية واقع تقييم الدراسة (. هدفت2020)القحطاني, تتفق الدراسة الحالية مع دراسة من  -1
دراسة و (، 2018, )بسطويسيدراسة (، و2019( دراسة )رزق, 2020, رعبد القاد تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التالية -2

في تناولها للتنمية  (۲۰۱۳دراسة أكرم )، و (۲۰۱۷دراسة كريمة وآخرون )(، و 2020)الدوسري,  ، ودراسة(2017)األكلبي ودغري, 
 .المستدامة

 ودراسة (,2018دراسة )بسطويسي, , و(2020عبدالقادر, )دراسة من  مع دراسة كلفي عينة الدراسة اختلفت الدراسة الحالية  -3
 فكانت عينة الدراسة الحالية معلمات التربية اإلسالمية. (۲۰۱۳دراسة أكرم ), و (۲۰۱۷دراسة كريمة وآخرون ) , و(2020)الدوسري, 

 تفردت الدراسة الحالية في تناولها معلمات التربية الدينية اإلسالمية كعينة للدراسة والتعرف على مدى معرفتهم للتمية المستدامة. -4
 

 البحث إجراءات
التعرف على مدى معرفة معلمات التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية لمفاهيم التنمية المستدامة, والتعرف هدف البحث الحالي إلى     

 .على مفاهيم التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية
 منهج البحث:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ قمت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي: "ويختص المنهج الوصفي على جمع البيانات والحقائق      
وتصنيفها وتبويبها؛ باإلضافة إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق المتعمق؛ بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج؛ لذلك يتم 

القياس والتصنيف والتفسير؛ بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع استخدام أساليب 
 (. 87، ص  2002الدراسة  )صابر وخفاجة،

 مجتمع البحث وعينته:
عليم منطقة تمعلمات التربية الدينية اإلسالمية بالمدارس الثانوية وتم اختيار عينة البحث عشوائيا من إدارة يتمثل مجتمع البحث في     

   .معلمة (100وبلغ عدد العينة ) عسير
 البحث:أداة 
مدى ي ببناء وتطوير استبانه بهدف التعرف عل ةالباحث تبعد أن تم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، قام    

 . ةيمعرفة معلمات التربية اإلسالمية بالتنمية المستدامة, وكذلك التعرف على مفاهيم التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية االسالم
ة عتمدت على االستبانة كأداة أساسيوفي سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث، ا   

 لجمع البيانات المطلوبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي لإلجابة على تساؤالته وتحقيق أهدافه.
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 وصف أداة البحث )االستبانة(:
 لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على ثالثة اجزاء رئيسية  هما:

 مفاهيم التنمية المستدامة لدى معلمات التربية الدينية اإلسالمية.فقرات عن  9يتكون من : الجزء األول
 محورين( 2فقرات االستبانة، ويتكون من ): الجزء الثاني

 صدق أداة البحث:
 :الصدق الظاهري 

؛ وذلك للتأكد نبعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراتها، تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من السادة المحكمي
من مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي تنتمي إليه، ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف 

 الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونه مناسبًا.
ستعادة النسخ المحكمة من السادة المحكمين وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين تم اعادة صياغة االستبانة حيث تم حذف وإعادة وبعد ا

( من السادة المحكمون، وبذلك أصبحت االستبانة في شكلها % 80صياغة بعض العبارات في االستبانة وذلك فيما اتفق عليه أكثر من )
 ( فقرة .33ها الظاهري مكونة من )النهائي بعد التأكد من صدق

 صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة  

( معلمة من معلمات التربية الدينية اإلسالمية  30تم حساب صدق االتساق الداخلي وفقًا الستجابات العينة االستطالعية التي بلغ عددها )
بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة  والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة  من محاور االستبانة كما يوضح  وذلك

 ( :1نتائجها الجدول رقم )
 ( صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة 1جدول رقم )

 األول: المفاهيمالمحور 
والمعلومات المناسبة 
لمعلمات التربية الدينية 
اإلسالمية في المرحلة 

 الثانوية

 

دور المحور الثاني: 
معلمات التربية الدينية 
اإلسالمية تجاه طالبات 

 المرحلة الثانوية

 

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون 

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون 

 رقم الفقرة
معامل 
ارتباط 
 بيرسون 

 الفقرةرقم 
معامل 
ارتباط 
 بيرسون 

1 .839** 12 .909** 1 .958** 9 .965** 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

393 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

2 .871** 13 .973** 2 .923** 10 .963** 
3 .926** 14 .958** 3 .947** 11 .926** 

4 .963** 15 .952** 4 .914** 12 .963** 

5 .940** 16 .943** 5 .917** 
6 .960** 17 .964** 6 .951** 
7 .798** 18 .941** 7 .950** 
8 .951** 19 .886** 8 .928** 
9 .927** 20 .920** 
10 .860** 21 .936**     
11 .950**       

الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة  من محاور االستبانة  ( السابق أن معامالت ارتباط الفقرات  بالدرجة1يتبين من الجدول رقم )
(، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية مما يدل على توافر درجة عالية 0.01جاءت جميعهًا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 من صدق االتساق الداخلي لفقرات  محاور االستبانة.
  حساب االتساق الداخلي بين محاور االستبانة 

وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل محور  والدرجة الكلية  خلي بين محاور الدراسةتم حساب صدق االتساق الدا
 التالي: (2رقم ) لالستبانة كما يوضح نتائجها الجدول

 ( صدق االتساق الداخلي بين محاور االستبانة 2جدول رقم )
 معامل االرتباط  المحور

 **869. المفاهيم والمعلومات الالزمة لمعلمات التربية الدينية اإلسالمية" المحور االول :"
 **790.  دور معلمات التربية الدينية اإلسالمية تجاه طالبات المرحلة الثانوية الثاني:المحور 

( أن معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكلية لالستبانة  جاءت جميعهًا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2يتبين من الجدول رقم )
 (، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية مما يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لمحوري االستبانة.0.01)
 ثبات أداة البحث: 

 (5م )هي موضحة بالجدول رقلحساب ثبات اداة البحث تم ايجاد معامل الثبات الفا كرونباخ لفقرات  االستبانة وكانت النتائج كما 
 ( معامل الفا كرونباخ لمحاور الدراسة 3جدول رقم )

 عدد الفقرات المحور
معامل الفا 

 كرونباخ
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 885 . 21 "المفاهيم والمعلومات الالزمة لمعلمات التربية الدينية اإلسالمية المحور االول :"

معلمات التربية الدينية اإلسالمية تجاه طالبات المرحلة  دورالثاني: المحور 
  "الثانوية

12 .788 

 836. 33 الدرجة الكلية لالستبيان

ان قيمة الدرجة  ونجد( نجد ان معامالت الثبات للمحاور جاءت جميعها ذات درجة عالية تقترب من الواحد الصحيح 5من الجدول رقم )
وتشير  الصحيح؛( وهي قيمة تقترب من الواحد 836.مساوية )ككل جاءت ذات قيمة عالية  كرونباخ لالستبيانالكلية لمعامل ثبات الفا 
 ية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.هذه القيمة إلى صالح

 وصف طريقة تطبيق االستبانة علي العينة 
 بتنفيذ البحث ميدانيًا من خالل الخطوات واإلجراءات التالية: ةالباحث تقام
 ةالتربية اإلسالمية بإدار  التحقق من وجود مشكلة البحث لدى مجتمع البحث بإجراء دراسة استطالعية على عدد من معلمات .1

 تعليم منطقة عسير.
 فقرة. 33إعداد أدوات البحث من خالل إعداد استبانة مكونة من  .2
 ( معلمة من معلمات التربية الدينية اإلسالمية.  .30التحقق من صدق وثبات اداة الدراسة علي عينة استطالعية عددها ) .3
 المختصة.من الجهات  ةالحصول على خطاب تسهيل مهمة الباحث .4
 ث.بتطبيق االستبانة بنفسه على أفراد العينة الذين وافقوا بإرادتهم على المشاركة في البح ةالباحث تبعد حصر مجتمع البحث قام .5
 الصالحة للتطبيق واستبعاد االستبيانات التالفة وكانت نسبة مجتمع البحث وتحديد االستبيانات تجميع االستبيانات من .6

 من اجمالي االستبيانات  %82االستبيانات الصالحة للتطبيق بنسبة 
 ( spssتم تجميع بيانات االستبيانات وإدخالها علي برنامج التحليل االحصائي ال ) .7

 األساليب اإلحصائية:
، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم إلى تحقيقها ةالباحث تلى طبيعة البحث واألهداف التي سعبناء ع

 ( واستخراج النتائج وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية:SPSSاالجتماعية )
 التكرارات والنسب المئوية : للتعرف على خصائص افراد عينة البحث . -1
: لحساب متوسطات عبارات االستبيان وكذلك الدرجات الكلية لمحاور االستبانة الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات -2

 بناء على استجابات أفراد عينة البحث.
 معامل ألفا كرونباخ : لحساب الثبات لعبارات االستبانة. -3
 على النحو التالي: فقرة وبعدوذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات على كل  المدى:معادلة  -4
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( لالستجابة غير 1، والدرجة )( لالستجابة الي حد ما2الدرجة )( لالستجابة موافق ، و 3رجة االستجابة بحيث يعطي الدرجة )تم تحديد د
 موافق ، ويتم تحديد درجة المشاركة )االتجاه (  لكل فقرة  أو محور بناء على ما يلي:

 .3 - 2.34 موافق: ،2.33 - 1.67ما: الي حد  .،1.66 - 1 موافق:غير 
  جابة اسئلة الدراسة وعرض النتائج:ا

 "اإلسالمية؟مفاهيم التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية الدينية  ا"ماألول: اجابة السؤال 
وتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالتجاه لكل فقرة من فقرات المحور  تم دراسة فقرات المحور االوللإلجابة عن هذا السؤال 

 ( التالي4كما يوضحه الجدول رقم ) المتوسط العام لكل فقرات المحوروكذلك 
 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور االول4جدول رقم )
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رقم 
 الفقرة

 الحسابيالمتوسط  الفقرة
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

ضرورة أن تعرف معلمات التربية الدينية اإلسالمية على المفاهيم  1
 والحقائق والنظريات والقوانين

 موافق 638. 2.58

ضرورة تزويد معلمات التربية الدينية االسالمية بالمعلومات المتعلقة  2
 بالكائنات الحية الموجودة في البيئة.

 موافق 704. 2.50

ضرورة اكساب معلمات التربية الدينية االسالمية القدرة على فهم  3
 العالقات بين الكائنات الحية والتوازن البيولوجي

 الي حد ما 764. 2.32

ضرورة أن تكتسب معلمات التربية الدينية االسالمية الطلبة القدرة على  4
 تفسير الظواهر البيولوجية

 الي حد ما 680. 2.32

يجب أن يساعد دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية المعلمات   5
 في التعرف على عالقة اإلنسان بمحيطه 

 الي حد ما 630. 2.26

ضرورة أن تعرف معلمات التربية الدينية االسالمية عالقتهن بمحيطهن  6
 الحيوي والتعامل معه

 الي حد ما 683. 2.24

ية التربية الدينية االسالمية بالعالقات التكاملضرورة أن تتيقن معلمات  7
 الحيوية بين العمليات

 موافق 476. 2.34

يبرز محتوى كتاب التربية الدينية االسالمية دور العلماء في خدمة  8
 المجتمع

 موافق 623. 2.34

يساعد محتوى كتاب التربية الدينية االسالمية الطلبة على تطبيق   9
 تفاعلهم مع العالم المحيطالمعرفة العلمية عند 

 موافق 590. 2.34

لقدرة ا يكسب محتوى دليل كتاب التربية الدينية االسالمية المعلمات 10
 على البحث العلمي ودراسة العلوم النظرية والتطبيقية

 موافق 503. 2.50

يتضمن محتوى دليل كتاب التربية الدينية االسالمية أنشطة قائمة على  11
 االستنتاج

 موافق 628. 2.36

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

397 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ضرورة أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  12
 المعلمات القدرة على التنبؤ بالنتائج المستقبلية المتوقعة

 الي حد ما 785. 2.10

ضرورة أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  13
المقبلة على أساس الخبرات المعلمات القدرة على توقع األحداث 

 السابقة
 الي حد ما 674. 2.30

ضرورة أن  يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  14
المعلمات القدرة على استخدام المعلومات السابقة والمشاهدات الحالية 

 لبناء الصورة التي ستكون عليها الظاهرة في المستقبل
 الي حد ما 618. 2.32

ضرورة أن يتضمن محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  15
 أنشطة مفتوحة تنمي القدرة على االبتكار

 الي حد ما 661. 2.26

ضرورة أن يتضمن محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  16
 أنشطة تشجع على الخيال العلمي االبداعي ..

 الي حد ما 753. 2.28

يجب أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  17
 المعلمات القدرة على تكوين صور متكاملة لألحداث في فترة مستقبلية

 الي حد ما 644. 2.30

يجب أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  18
 المعلمات القدرة على اكتشاف المشكالت قبل حدوثها

 موافق 606. 2.42

ضرورة أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  19
 المعلمات القدرة على اعطاء فرضيات لحل مشاكل حياتية مستقبلية.

 موافق 492. 2.40

يجب أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  20
المناسبة من جملة البدائل المعلمات القدرة على اتخاذ القرارات 

 المطروحة للمشكلة المستقبلية
 موافق 641. 2.44

ضرورة أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  21
 المعلمات القدرة على التعرف على وجهات النظر المختلفة

 موافق 565. 2.38

 موافق 0.654 2.37 المتوسط العام

 السابق يمكن ان تستخلص اجابة السؤال حول مفاهيم التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية الدينية اإلسالمية؟ (4من الجدول رقم )
( وهذا يدل علي موافقة واالتجاه العام للفقرات )موافق( 0.654( واالنحراف المعياري )2.37هذا المحور ) المتوسط العام لفقراتفقد جاء 
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ق والي حور بدرجات موافقة  بين )موافأهمية مفاهيم التنمية المستدامة فقد جاءت االجابات لجميع فقرات هذا المافراد عينة البحث علي 
وجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذات قيمة منخفضة تدل علي تجانس اراء افراد عينة البحث حول تلك الفقرات   حد ما(

ورة أن تعرف ضر ان ) اب هيتدامة وفقا لمعلمات التربية الدينية اإلسالمية وكانت اهم تلك االسبوهذا يدل علي مدي اهمية التنمية المس
( يليها هي ان )يكسب 2.58( وذلك بمتوسط حسابي قدره )معلمات التربية الدينية اإلسالمية على المفاهيم والحقائق والنظريات والقوانين

ية المعلمات أساليب البحث العلمي وحل المشكالت. العلمي( وذلك بمتوسط حسابي قدره محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالم
يضا اربية الدينية االسالمية المعلمات السلوكيات السليمة واإليجابي( و ( يليها )ضرورة أن يكسب محتوى دليل معلم كتاب الت2.57)

ابي على تطبيق ما تعلمه في حياته( وذلك بمتوسط حس ة المعلماتكتاب التربية الدينية االسالمي )ضرورة أن يحفز محتوى دليل معلم
يكسب )و (ضرورة تزويد معلمات التربية الدينية االسالمية بالمعلومات المتعلقة بالكائنات الحية الموجودة في البيئة(, ويليها)2.55قدره )

ذلك بمتوسط حسابي ( و علمي ودراسة العلوم النظرية والتطبيقيةمحتوى دليل كتاب التربية الدينية االسالمية المعلمات القدرة على البحث ال
 (  2.50قدره )

 ؟ ية تجاه طالبات المرحلة الثانويةدور معلمات التربية الدينية اإلسالم ما: اجابة السؤال الثاني
وتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالتجاه لكل فقرة من فقرات  الثانيلإلجابة عن هذا السؤال تم دراسة فقرات المحور 

 ( التالي 5كما يوضحه الجدول رقم ) م لكل فقرات المحورالمحور وكذلك المتوسط العا
 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لمفردات المحور الثاني5دول رقم )ج
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 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

 درجة الموافقة االنحراف المعياري 

لدى معلمات التربية الدينية اإلسالمية المفاهيم األساسية  1
 التي تعمق فهمهمن للبيئة المحيطة بهن.

 الي حد ما  703. 2.33

لدى معلمات التربية اإلسالمية مهارات استخدام الموارد  2
 المتاحة

 موافق 744. 2.37

معلمات التربية الدينية اإلسالمية الطالبات بطرق تساعد  3
 حماية البيئة من التهديدات واألخطار

 الي حد ما 772. 2.17

تعزز  معلمات التربية الدينية االسالمية على تفاعل  4
 الطالبات مع البيئه

 الي حد ما 783. 2.28

التربية الدينية االسالمية قيم المحافظة  تعزز  معلمات 5
 على البيئة

 الي حد ما 823. 2.33

تساعد معلمات التربية الدينية االسالمية  الطالبات في  6
 اكتساب  مهارات تحديد المشكالت.

 موافق 491. 2.39

يتيح محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية   7
 فرصة لتقديم مقترحات لحل المشكالت البيئية   للطلبة

 موافق 713. 2.37

يراعي  محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  8
االتجاهات االيجابية نحو دور الكائنات الحية في التوازن 

 البيئي
 موافق 499. 2.44

يبرز  محتوى دليل معلم كتاب التربية الدينية االسالمية  9
 الكائنات الحية والتوازن البيئي دور

 موافق 688. 2.42

 موافق 713. 2.37 إكساب الطالبات مهارات حل المشكالت التي تواجهه 10

 الي حد ما 783. 2.28 إكساب الطالبات قيم المحافظة على البيئة 11

 الي حد ما 823. 2.33 إكساب الطالبات أساليب البحث العلمي 12

 موافق 0.66 2.39 المتوسط العام

حول مدى اسهام معلمات التربية الدينية اإلسالمية في تنمية مهارات  ن ان تستخلص اجابة السؤال الثانيالسابق يمك (5من الجدول رقم )
( 0.66( واالنحراف المعياري )2.39التنمية المستدامة لدى طالبات المرحلة الثانوية, حيث جاء المتوسط العام لفقرات هذا المحور )
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قد جاءت ف ام التنمية المستدامة في المجتمعواالتجاه العام للفقرات )موافق( وهذا يدل علي موافقة افراد عينة البحث علي مدى اسه
(  وجاء االنحراف المعياري لجميع فقرات المحور ذات قيمة منخفضة تدل علي تجانس رجات موافقة  )موافق والي حد مااالجابات بد

وى دليل معلم محت )يراعي البحث عن طريق اناراء افراد عينة  ىعل ث حول تلك الفقرات ويتحقق هذا االسهام  بناءً اراء افراد عينة البح
( 2.44كتاب التربية الدينية االسالمية االتجاهات االيجابية نحو دور الكائنات الحية في التوازن البيئي( وذلك بمتوسط حسابي قدره )

لك بمتوسط  ذمهارات تحديد المشكالت( و  كتسابمعلمات التربية الدينية االسالمية  الطالبات في ايليها عن طريق ايضا ان )تساعد 
 (2.37وذلك بمتوسط قدره ) مهارات استخدام الموارد المتاحة(ان )لدى معلمات التربية اإلسالمية ( و 2.39)

 وبالنظر لما تم التوصل إليه من نتائج يمكن استخالص اآلتي:
  أكدت نتائج الدراسة على انه  باختالف الفرقة التي تدرس لها المعلمات  اتجاهات افراد عينة البحث ضعف معرفة معلمات التربية لدينية

 اإلسالمية بمفاهيم التنمية المستدامة.
  .موافقة افراد عينة البحث علي أهمية التنمية المستدامة لمعلمات التربية الدينية االسالمية 
 موافقة افراد عينة البحث الي حد ما علي وجود  العديد من المهارات والمفاهيم  للتنمية المستدامة 
 .موافقة افراد عينة البحث علي وجود  العديد من متطلبات التنمية المستدامة المناسبة لمعلمات التربية الدينية االسالمية 
 نية االسالمية فى تطوير مفهوم التنمية المستدامةموافقة افراد عينة البحث علي مدى اسهام التربية الدي 

 توصيات البحث:
 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية

  االهتمام بدمج التنمية المستدامة بمناهج التربية الدينية االسالمية 
  التنمية المستدامة.يتمتعون بقدر كاف من مفاهيم ومهارات توفير فريق قائم علي التدريس 
 . توفير مقررات التنمية المستدامة بالمدارس الثانوية 
  تعاون ادارة الخدمات المجتمعية مع المعلمين.ال بد من وجود 
   .توفير وحدات للتنمية المستدامة ذات كفاءة عالية 

 قائمة المراجع
 :المراجع العربية

 صاديةاالقتمجلة األصيل للبحوث  وآفاق(،واقع )تطبيقها اإللكترونية في العالم العربي وسبل  اإلدارة(. 2017ابن حجوبة, حميد)
 , جامعة عباس لغرور خنشلة.2عدد واإلدارية،

امة ة الثانوية في ضوء معايير التنمية المستدلفي المرح نموذج مقترح لتعميم التربية اإلسالمية(. 2013عبد القادر ) لطيفال عبد ،أكرم
 رابطة التربويين العرب2،ج41ع . دراسات تربوية في التربية وعمم النفس. في التصور اإلسالمي
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 المملكة رؤية ضوء في للمعلم المهنية التنمية في التربية كليات دور (. 2017أحمد ) علي ودغري، عمرو، آل عبدهللا فهد األكلبي،
 القصيم، جامعة :القصيم القصيم. جامعة 2030 رؤية تفعيل في السعودية الجامعات دور :مؤتمر أبحاث . م 2030 السعوديةالعربية 

 .929 – 892 ص
 والتوزيع. للنشر آفاق: القاهرة االسالم. فى التربية(.  2020فؤاد ) أحمد األهدانى،

الم ى العلمع التركيز ع وتطبيقاتهايم االستدامة هي لمفالالمستدامة مدخل تكام ةالتنمي (:2015) نعبد الرحمبن  عبد هللا ،البريدي
 .: العبيكانالرياض .العربي

(. التنمية المستدامة مدخل تكاملي لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربي. 2015البريدي، عبدهللا بن عبدالرحمن )
 الرياض: العبيكان.

(. أدوار كليات التربية بمجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضوء متطلبات التنمية المستدامة: 2018نشوة سعد محمد )بسطويسي, 
 .٤٦٩-354(، ص ٤(، العدد )٣٣رؤية مقترحة، مجلة كلية التربية، بجامعة المنوفية، المجلد )

ة في الجزائر بين الواقع والتحديات والمأمول: دراسة نظرية (. التنمية المستدام2017بن حجوية، حميد؛ فضيلة، كريمة بن منصور ) 
 .89(، 29) واالجتماعية اإلنسانيةتحليلية، مجلة جيل العلوم 

والتنمية المستدامة.  يسالمإلالدولي: الوقف ا العلمي(. واقع التنمية المستدامة فى الجزائر. المؤتمر 2017درامة، مصطفى. ) بو
 االردن: مركز البحوث وتطوير الموارد البشرية.

(. التعليم من أجل التنمية المستدامة "رؤية تحليلية للمؤتمرات العالمية" القاهرة، دار الوطن للنشر 2018جمال الدين, نجوى يوسف )
 والتوزيع.

للمؤسسات لتحقيق تنمية  االجتماعية ةالمسؤوليعن  لمحاسبيا(. دور القياس واالفصاح 2016جمعة، فاطمة، هوام، بن العايش. )
 .31 -30(، 19مستدامة: نموذج مقترح. مجلة رماح للبحوث والدراسات )

رؤية مقترحة لتوظيف المنهج التربوي اإلسالمي لدعم أسس التنمية المستدامة داخل مؤسسات  .(۲۰۱۳جمعة، محمد حسن أحمد )
 كلية التربية ومركز الدراسات المعرفية -علمي األول الستشراف التعليم بمصر، جامعة المنصورة إعداد المعلم بمصر. المؤتمر ال

 .بالقاهرة
(. دور عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات التنمية 2017الدوسري, محمد عويس مبارك )

 ية التربية، جامعة الملك سعود.رسالة دكتوراه، كل .المستدامة: تصور مقترح
(. تطوير منهج الخامات النسيجية لطالب المدرسة الثانوية الصناعية في ضوء متطلبات التنمية 2019الرحمن راغب ) رزق, حنان عبد

 المستدامة. رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة دمياط.
في كتاب 2030العربية السعودية  المملكة داف التنمية المستدامة لرؤيةهتضمين محتوى أ  مستوى  :(2020) د زيدانهبسام بن ف الرشيد،

 .يناير, الجزء األول،  18العدد  ر،هجامعة األز  ية التربية،لك ة التربية،لمج .ية(ليلصف الثالث االبتدائي )دراسة تحلوم للالع

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثالث العدد

 م 2021 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

402 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

تحليلية, مجلة كلية التجارة وإدارة األعمال, جامعة  (: التنمية المستدامة ومؤشراتها في مصر: دراسة2013) شاهين, إسالم محمد محمد
 .4, العدد27حلوان, المجلد

 (. التنمية المستدامة: ما بعد تجاوز القدرة البيئية. االسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.2019شعت، عبد هللا )
 الفكر العربي.دار : القاهرة .(. الجودة الشاملة في العمل اإلسالمي۲۰۰۰الشيخ، بدوي محمود، )

 - 303 ص (،9دارية )(. أبعاد وأهداف ومعوقات التنمية المستدامة. مجلة المنارة للدراسات القانونية واإل2015سماحة. ) الشيخ، بو
304. 

 روت.بي حسن العصرية:مكتبة  .التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق .(2013) الطاهر, قادري محمد
 (. التنمية المستدامة. القاهرة: دار الحدث للنشر والتوزيع. 2019لحميد، صالح )عبد ا

(. الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة: دراسة تحليلية تطبيقية على الطاقة الشمسية فى مصر. 2013هللا. ) عبد الرؤوف، إبراهيم عبد
 .1119 - 1117 ص (،94) واالقتصاديةمجلة البحوث القانونية 

 .أمواج للطباعة والنشر والتوزيع . عمان:المدرسة المعاصرة .(2011) العظيم العظيم صبري عبد عبد
 بالتطبيق تدامةالمس التنمية لتحقيق البيئية اإلدارة نظم دعم في النظيفة التكنولوجيا تطبيق ثر .(2018) الفتاح الحميد, محمد عبد عبد
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