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 لخصامل

في ضوء الكثير من الجيود اإلصالحية من قبل عديد من دول العالم إلصالح عممية التعميم 
توثيق الروابط بين مجاالت العموم المتعددة، وتمكين المتعمم من استيعاب المستجدات العالمية والتعمم، و 

عداد مناىج قية، بروح تتسم باالنفتاح الواعي المستند إلي قاعدة صمبة من القيم المجتمعية والخم وا 
دراسية فاعمية تركز في أىدافيا ومحتواىا وأساليبيا عمى تعميم الطالب قدرًا معيًنا من المعرفة العممية 

كما تسيم في بناء اليوية الثقافية وتنميتيا وتعزيز االنتماء الوطني  الوظيفية لتكون بداية لتعمم مثمر،
يام في تنمية مجتمعو وتمكينو من المنافسة عالميًّا، واكساب المتعمم الكفايات التي تمكنو من اإلس

باعتباره من المفاىيم الشائعة في ، تناقش الورقة البحثية الحالية المقصود بمفيوم التنمية المستدامة،
العالم، والتي ليا دور كبير في إعادة تشكيل المعرفة ونوعية الحياة، فمستقبل العالم أصبح مرتبًطا 

والمتجددة التي تمبي احتياجات الحاضر دون تفريط بمتطمبات المستقبل، وكذلك أبعاد بالتنمية الدائمة 
والمبادئ التي تستند عمييا،  االقتصادية واالجتماعية والعممية والثقافية والتكنولوجيةالتنمية المستدامة 

تنفيذ التنمية  والجيود المبذولة لتحقيق أىداف التنمية المستدامة في مناىج التعميم العام، ومعوقات
 المستدامة في التعميم العام وكيفية مواجيتيا.

 
 متطمبات التنمية المستدامة. -: مناىج التعميم العامالكلوبت املفتبحٍة
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Abstract 

In light of many reform efforts by many countries of the world to 

reform the teaching and learning process, and strengthen the links between 

the various fields of science, and enable the learner to absorb the global 

developments in a spirit characterized by conscious openness based on a 

solid base of societal and moral values, and the preparation of effective 

curricula focused on their goals Its content and methods to teach students a 

certain amount of functional scientific knowledge to be the beginning of 

effective learning. It also contributes to building and developing cultural 

identity, enhancing national belonging, and providing the learner with 

competencies that enable him to contribute to the development of his 

society and enable him to compete globally. 
 

The current research paper discusses the meaning of the concept of 

sustainable development, as it is a common concept in the world, which has 

a major role in reshaping knowledge and quality of life, because the future 

of the world has become linked to permanent and renewable development 

that meets the needs of the present without neglecting the requirements of 

the future, as well as the dimensions of sustainable economic and social 

development Scientific, cultural, technological and the principles upon 

which they are based, the efforts made to achieve the goals of sustainable 

development in the curricula of general education, the obstacles to 

implementing sustainable development in public education and how to 

confront them. 

 

Keywords: General Education Curriculum - the Requirements of 

Sustainable Development  
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 : هقذهة
حظيت المناىج الدراسية في الكثير من دول العالم بعديد من الجيود اإلصالحية، لكي تتماشى  

مع التطورات الحديثة التي طرأت في المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية، والتقدم في وسائل 
 Science for all)االتصال المختمفة، ومن بين تمك الجيود والمشروعات اإلصالحية مشروع 

Americans 2061) والذي قدمتو الجمعية األمريكية لتقدم العموم ،(American Association 

for the Advancement of Science  AAAS) ومشروع التوجيات الدولية لدراسة العموم ،
  Trends of the International Mathematics and Science Studiesوالرياضيات 

TIMSS))قدمتو الجمعية الدولية لتقويم اإلنجاز التعميمي  ، والذي(International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement   )  واختصارهIEA ،
 والتصميم اليندسيمجاالت العموم والتكنولوجيا بالتكامل بين  االىتماموالسباق العالمي المتزايد نحو 

ذي ييدف إلى تصميم المناىج والبرامج الدراسية في ضوء التكامل بين ، وال(STEAM) والرياضيات
، Engineering، والتصميم اليندسي Technology، والتكنولوجيا Scienceمجاالت العموم 

 .Mathematics، والرياضيات  Artsوالفنون 
تمك وعمي الرغم من تعدد ىذه المشروعات، إال أن ثمة أىداًفا مشتركة تتمحور حوليا كل 

 الجيود التي بذلت في سبيل إصالح عممية التعميم والتعمم، ولعل من أىميا:
 توثيق الروابط بين مجاالت العموم المتعددة. .1
 تكوين فرد مثقف عممًيا قادرًا عمي التكيف مع بيئتو المحمية وتطورات العمم من حولو. .2
 حمي.جعل المتعمم قادرًا عمي المساىمة بشكل فاعل في تنمية مجتمعو الم .3
تمكين المتعمم من استيعاب المستجدات العالمية بروح تتسم باالنفتاح الواعي المستند إلي  .4

 قاعدة صمبة من القيم المجتمعية والخمقية.
 

كما تعد حركة المعايير من أبرز التوجيات الحديثة، التي انتشرت كثقافة وفمسفة في اآلونة  
ن في مجاالت التربية والتعميم عمي مستوي العالم، األخيرة، وحظيت بقبول وتفاعل من قبل المختصي

حتي أصبحت سمة العصر، خاصة في العقد الحالي الذي يكاد أن يطمق عميو مسمي)عقد المعايير( 
Era of Standards ومنيا  معايير العموم لمجيل القادم واختصارىا ،NGSS  وىي معايير تعميمية

 National Research Councilات المتحدة األمريكية جديدة، قام المركز القومي لمبحوث بالوالي
بإعدادىا بالتعاون مع عدد من الييئات والمؤسسات، مثل: األكاديمية الوطنية لمعموم  NRCواختصاره 

National Academy of Science  واختصارىا  NAC والجمعية القومية لمعممي العموم
National Science Teachers Association رىا واختصا  NSTA بيدف استثمار المعرفة

العممية في تطبيقات حياتية تثري فكر المتعمم، وتجعمو أكثر قدرة عمي التعايش مع عصر يتسم بتزايد 
 .المستجدات المعرفية والتقنية
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الفاعمة ىي التي تركز في أىدافيا ومحتواىا وأساليبيا عمى تعميم الطالب  فالمناىج الدراسية 
في بناء اليوية الثقافية  كما تسيم لمعرفة العممية الوظيفية لتكون بداية لتعمم مثمر،ا من اا معينً قدرً 

من اإلسيام في تنمية مجتمعو  تمكنووتنميتيا وتعزيز االنتماء الوطني واكساب المتعمم الكفايات التي 
مية المستدامة المقصود بمفيوم التن، في ضوء ذلك تناقش الورقة البحثية وتمكينو من المنافسة عالميًّا

 وكيف يمكن تحقيقيا في المناىج والبرامج الدراسية؟. ،أواًل 
  Sustainable Development       هفهىم التٌوٍة املستذاهة

من القضايا اليامة التي تسعي الدول النامية، ومنيا مصر  المستدامةتعد قضية التنمية      
أجميا جيود جميع أفراد المجتمع، وذلك بيدف لتحقيقيا، حيث تعتبر قضية قومية يجب أن تحشد من 

ولتحقيق ، االستفادة من العمم والتكنولوجيا لتحقيق ارتفاع في مستوي المعيشة، وتحسين نوعية الحياة
التنمية الشاممة لممجتمع ينبغي التركيز عمي جميع أبعادىا، االقتصادية واالجتماعية والعممية والثقافية 

يا السموكية في المناىج الدراسية، حتي تصبح ممارسة عممية تطبيقية، والتكنولوجية، وترسيخ قيم
 سعيا إلي جعل المتعمم قادرا عمي التكيف مع المستجدات ومواجية التحديات بكفاءة عالية.

والمجاالت،  والجماعات، األفراد بجميع تيتم األبعاد، متعددة تحول عممية المستدامة فالتنمية
 وتفاعميا، فال في عالقاتيا المتبادلة، واألنظمة والقوانين والخاصة، ىميةواأل الحكومية والمؤسسات

وتتكامل.  تتفاعل بل يعرقمو، أو األخرى نمو أحداىا نمو فيمنع ومتناقضة، مبعثرة، تبقي

(Haill,1999,13)   

في باعتباره من المفاىيم الشائعة المستدامة، مفيوم التنمية األدبيات التي تناولت لقد تعددت و 
العالم، والتي ليا دور كبير في إعادة تشكيل المعرفة ونوعية الحياة، فمستقبل العالم أصبح مرتبًطا 
بالتنمية الدائمة والمتجددة التي تمبي احتياجات الحاضر دون تفريط بمتطمبات المستقبل، ومن أمثمة 

نمط من التنمية يجمع بين اإلنتاج  بأنو (78، 1989المجنة العالمية لمبيئة والتنمية )تمك التعريفات: تعريف 
وحماية الموارد وتعزيزىا وربطيا سوًيا مع توفير أسباب العيش المالئمة بشكل عادل لمجميع. ويعرفيا 

بأنيا تنمية موالية ألفراد المجتمع وموالية لفرص العمل وموالية  (4، 1994البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة )
عادة توليد البيئة، وىي لمطبيعة، وتعطي أولوية لمحد  من الفقر والعمالية المنتجة والتكامل االجتماعي وا 

توازن بين األعداد البشرية وبين ما لدى المجتمعات من قدرات متنوعة وما لدى الطبيعة من قدرات 
 ىائمة.

العممية التي توضع في إطارىا  (65، 2002صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة)كما يعرفيا 
اسات االقتصادية والمالية والتجارية والزراعية والصناعية، وسياسات الطاقة عمى نحو ينتج تنمية السي

ليا أثر باق عمى النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئة المناسبة، مما يتطمب المشاركة اإليجابية 
منظمة األمم المتحدة لجميع اعضاء المجتمع لتوفير احتياجاتيم الحاضرة والمستقبمية، بينما تعرفيا 

                                              
 )يسير التوثيق في ىذه الورقة البحثية عمي النحو التالي: ) اسم المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة 
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بأنيا التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة  2013لمتربية والعمم والثقافة لعام 
، 2017عمياء عيسى )، وعرفتيا (UNISCO, 2013)األجيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة 

س وتحسين حياتيم عمى الصعيد بأنيا "ىدف شامل يتمثل في تحقيق التوازن بين رفاىية النا (114
 العالمي، مع الحفاظ في نفس الوقت عمى الموارد الطبيعية والنظم األيكولوجية لألجيال القادمة".

ويمكن تعريف التنمية المستدامة بأنيا: "التنمية الشاممة التي تيدف إلى تحسين نوعية الحياة     
عية والبيئية والتكنولوجية، وبما يضمن حقوق لألجيال المعاصرة في المجاالت االقتصادية واالجتما

 األجيال القادمة في تمبية احتياجاتيا، والتي يمكن تضمين متطمباتيا وأبعادىا بمناىج التعميم المختمفة".
 

 أبعبد التٌوٍة املستذاهة
في ضوء ما تم االطالع عميو من كتابات ودراسات سابقة ذات صمة بتضمين مفاىيم التنمية      
دامة بالمقررات الدراسية بالمناىج الدراسية ، فقد أمكن تحديد أبعاد التنمية المستدامة عمى النحو المست
 التالي:

 Environmental Dimensionالبعذ البٍئً  -2
ويقصد بو االىتمام بإدارة المصادر الطبيعية، ومدى قدرتيا عمى تمبية االحتياجات الحالية دون      

قادمة في االستفادة منيا، ويركز البعد البيئي بشكل أساسي عمى كمية اإلضرار بمصالح األجيال ال
ونوعية المصادر الطبيعية عمى الكرة األرضية، واالستيالك المستدام لتمك المصادر، بما ال ييددىا 
باالستنزاف واإلىدار، لذا نحن بحاجة إلى معرفة عممية إلدارة المصادر الطبيعية لسنوات قادمة، ولن 

ك إال بتضمين المفاىيم والموضوعات البيئية في مكونات المناىج والكتب الدراسية، وذلك يتأتى ذل
لمتوعية بأىميتيا وحفاًظا عمى استدامتيا، ويعتمد البعد البيئي عمى االىتمام بإدارة الموارد الطبيعية، 

المي وتطور التنمية فحماية البيئة والحفاظ عمى مواردىا الطبيعية يعتبر حمقة الوصل بين االستيالك الع
في جميع الدول، فالتنمية المستدامة تدعو إلى إدخال مفيوم التنمية الخضراء في ثقافة المنتج 
والمستيمك، لتصبح المعايير البيئية من أىم الشروط التي يجب توافرىا في السمعة حتى تدخل إلى 

يا إلى األسواق سواء المحمية أو األسواق، ومنع دخول السمعة التي ال تراعي البعد البيئي عند إنتاج
العالمية، ومنح شيادات لممصانع والمزارع التي تراعي الجوانب البيئية، مثل شيادة األيزو، وفرض 

 عقوبات في ىذا المجال وتطبيقيا.
  Social Dimensionالبعذ االجتوبعً    -0

جميع االنشطة مع  ويقصد بو حق الفرد في أن يعيش ببيئة نظيفة وسميمة يمارس من خالليا     
كفالة حقو في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماعية، حيث يستثمرىا بما 
يخدم احتياجاتو ودون تقميل فرص األجيال القادمة في التمتع بيا واالستفادة منيا، حيث يركز البعد 

ة وىدفيا النيائي من خالل االىتمام االجتماعي لمتنمية المستدامة عمى أن الفرد يشكل جوىر التنمي
بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية، باإلضافة إلى ضمان الديموقراطية من 
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خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بقدر عال من الشفافية والنزاىة، وعميو فإن عممية التنمية 
تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعميم والعمل، والمشاركة المستدامة تتضمن تنمية بشرية تيدف إلى 

السياسية في صنع القرارات التنموية، ويكون النظام مستديًما اجتماعًيا في حال حقق سبل الحصول 
عمى الخدمات الصحية والتعميمية األساسية، والوفاء بالحد األدنى من معايير األمن واحترام حقوق أفراد 

 المجتمع.
 Economic Dimensionتقتابدي   البعذ اال -3

وينبع البعد االقتصادي من أن البيئة ىي رأس المال الطبيعي، وىي المنبع الرئيس لمتنمية، وأن      
أي استنزاف لمواردىا يؤدي في النياية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبمية، ومن ثم يجب أخذ 

بوضع خطط وجداول زمنية لفترات زمنية طويمة المنظور االقتصادي بعيد المدى بعين االعتبار، وذلك 
ألجل حل المشكالت وتحقيق االحتياجات، ويتطمب البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة إيقاف تبديد 
الموارد االقتصادية واالستخدام الرشيد لإلمكانات االقتصادية، وزيادة الوعي البيئي لمفرد نفسو، والذي 

ة من سن القوانين والتشريعات، ويوفر كثيرًا من الجيد والمال، وتدعو إذا توفر فإنو يكون أكثر فاعمي
التنمية المستدامة إلى ضرورة أن تكون سمطة اتخاذ القرارات االقتصادية والمتعمقة بالتخطيط مسئولية 
وزارات ومؤسسات معنية كثيرًا بالبيئة، مما يؤدي إلى إشراك المؤسسات البيئية في اتخاذ القرارات، 

 الي يقمل من المشكالت البيئية ويحد من التدىور البيئي ويزيد من استدامة النمو االقتصادي.وبالت
   Technology Dimensionالبعذ التكٌىلىجً  -4

ويقصد بو توظيف التكنولوجيا واستغالليا في حياتنا اليومية لمحفاظ عمى الموارد الطبيعية، وذلك      
فالتنمية المستدامة ىي التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر لصالح االجيال الحالية والمستقبمية، 

الصناعات التي تستخدم أقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج النفايات النظيفة الحد األدنى من الغازات 
والمموثات التي ال تؤدي إلى رفع درجة الحرارة عمى سطح االرض، فالتنمية المستدامة تدعو إلى 

 تكنولوجيا وتسييل نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة. االستخدام األمثل لم
 

 وىذه األبعاد السابقة تدعونا إلي التفكير في صياغة  ألىداف التنمية المستدامة وىو ما سيتم تناولو .

 أهذاف التٌوٍة املستذاهة :
بصورة متكاممة تيدف التنمية المستدامة إلى تحقيق القدر الالئق من الرفاىية لألجيال الحالية 

 (United Nation, 2015)وشاممة وتمتد ألجيال المستقبل، وتتمثل ىذه األىداف في: 
تحقيق حياة أفضل ألفراد المجتمع:  وذلك من خالل التركيز عمى العالقات بين نشاطات أفراد   .1

المجتمع والبيئة، والتعامل مع النظم البيئية ومحتواىا عمى أساس حياة الفرد، عن طريق 
قاييس الحفاظ عمى نوعية البيئة واإلصالح، مع التركيز عمى نوعية التنمية وشكل تحقيق م

العدالة في استغالل الموارد البيئية، ومراعاة حقوق األفراد والجماعات عمى اإلشباع المناسب 
الحتياجاتيم في الحاضر والمستقبل، وذلك من خالل عمميات التخطيط وتنفيذ السياسات 
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تركيز عمى مجاالت وجوانب النمو وكيفية تحقيق نمو جيد لممجتمع سواء االقتصادي التنموية وال
 أو االجتماعي أو النفسي، ويكون بشكل مقبول وديمقراطي، وىو أمر يستمزم التالي:

 القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كل مكان. - أ
 لزراعة المستدامة.القضاء عمى الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز ا - ب
 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار. - ت
 ضمان التعميم الجيد المنصف والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمم مدى الحياة لمجميع. - ث
 تحقيق المساوة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات. - ج
دارتيما إدارة مستدامة.ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي لمجم - ح  يع وا 
 ضمان حصول الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. - خ

 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل لمجميع والمستدام، والعمالة الكاممة والمنتجة، وتوفير  .2
 العمل الالئق لمجميع.

 يز التصنيع الشامل لمجميع، وتشجيع االبتكار.إقامة ُبنى أساسية قادرة عمى الصمود، وتحف -3
 الحد من التباين داخل البمدان وفيما بينيا. -4
 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاممة وآمنة لمجميع وقادرة عمى الصمود ومستدامة. -5
نتاج مستدامة. -6  ضمان وجود أنماط استيالك وا 
ة المستدامة والبيئة ىو الذي أدى إلى أن احترام البيئة الطبيعية: يعد االرتباط الوثيق بين التنمي -7

يكون اليدف الرئيس وراء التنمية المستدامة الحفاظ عمى البيئة واحتراميا لتصبح عالقة تكامل 
وانسجام، فنظافة البيئة أساس حياة اإلنسان، وحماية البيئة تؤدي إلى ترقية تنمية وطنية 

ر معيشي سميم يحقق تنمية مستدامة مستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل عمى ضمان إطا
لممجتمع ككل، واتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثاره )مع اإلحاطة عمًما باالتفاقات 

 التي أبرميا منتدى اتفاقية االمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ( وىو أمر يستمزم :
أىداف التنمية المستدامة، ينبغي  تحقيق استغالل أمثل واستخدام عقالني لمموارد: لتحقيق - أ

لألفراد استغالل الموارد الطبيعية بشكل عقالني مخطط لو، لكي ال تستنزف وتدمر ىذه 
 الموارد. 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستدام، لتحقيق التنمية  - ب
 المستدامة.

عادتي -ج     ا إلى حالتيا وتعزيز استخداميا عمى نحو حماية النظم األيكولوجية البرية وا 
دارة الغابات عمى نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدىور األراضي وعكس  مستدام، وا 

 مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
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التشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة الُييمَّش فييا أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،  -8
تاحة إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة وشاممة  وا 

 لمجميع عمى كافة المستويات.
تقوية وسائل الشراكة العالمية المتميزة بين كافة الييئات والكيانات لتحقيق التنمية المستدامة  -9

يم وذلك من ألجل التنمية والمشاركة الشعبية والحكومية والقطاع الخاص في تفعيل التعم
والتدريب والتوعية والتقييم واالتجاىات البيئية، لتحفيز اإلبداع والبحث عن أساليب تفكير جديدة 
رساء مفيوم المواطنة البيئية، لحماية  طالق الطاقات البشرية وتنميتيا، وا  وتوظيف المعرفة وا 

 البيئة مما ييددىا من مشكالت ومخاطر..
 هببدئ التٌوٍة املستذاهة

يد من األدبيات التربوية إلى بعض مبادئ التنمية المستدامة، ومن أىميا: أشارت العد     
(UNICCO, 2004) ،(2011، و)عبد السالم عبد السالم 

 استخدام أسموب النظم: يقصد بو استخدام أسموب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة. -1
بو عدم تجاوز المموثات والنفايات  قدرة البيئة عمى استيعاب مموثات االنشطة المتنوعة: يقصد -2

 اإلنسانية قدرة البيئة عمى استيعابيا.
تحقيق معدالت تنمية الموارد المتاحة: يقصد بو تحقيق العدل والمساواة في استغالل الموارد  -3

 الطبيعية لألجيال الحالية والقادمة.
خدام الموارد غير المتجددة إحالل الموارد المتجددة المحمية المتاحة: يقصد بو تعني التحول من است -4

 إلى الموارد المحمية المتاحة.
 المشاركة المجتمعية: يقصد بيا المشاركة في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالتنمية المستدامة. -5
 حسن اإلدارة والمساءلة: يقصد بيا المساءلة الرقابة والمسئولية.    -6
 بيئي.التدوير: يقصد بو تدوير المخمفات لمحد من التموث ال -7
تحقيق معدالت التنمية بما يوازي الزيادة السكانية: يقصد بو إبراز معدالت نمو الموارد بما يوازي  -8

 الزيادة السكانية.
 العدل والمساواة: يقصد بيا حماية البيئة والموارد الطبيعية في توزيع الثروات بين أفراد المجتمع. -9

 
 

 هؤشزات التٌوٍة املستذاهة :
قياس التنمية المستدامة بأىداف عممية التنمية، وتختمف باختالف األولويات وتعدد ترتبط مؤشرات      

األىداف، كما تختمف ىذه المؤشرات في عددىا ونوعيا من فترة زمنية ألخرى ومن منطقة ألخرى، 
وتنقسم مؤشرات التنمية المستدامة إلى أربع فئات رئيسة، حيث تتضمن مؤشرات اقتصادية واجتماعية 

، وكذلك مؤشرات مؤسسية، والتي توفر تقييًما لمدى تطور اإلدارة البيئية، ويمكن توضيح تمك وبيئية
 المؤشرات عمى النحو التالي:
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: املؤشزات االتقتابدٌة :  أوالا
الييكل االقتصادي: يعد أىم مؤشرات الييكل االقتصادي لدولة معينة، ىو األداء االقتصادي،  -1

 ية.والميزان التجاري، والحالة المال
أنماط االستيالك واإلنتاج: وتتمثل في مؤشرات استيالك المواد، ومؤشر استخدام الطاقة، ومؤشر  -2

دارة النفايات، ومؤشر النقل والمواصالت.  إنتاج وا 
ب: املؤشزات االجتوبعٍة :

ا
 ثبًٍ
العدالة االجتماعية: وىو مؤشر يعكس إلى درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول   -1

عمى فرص الحياة، وقد تم اختيار عدد من المؤشرات لقياس العدالة االجتماعية، مثل: الفقر، 
 والعدالة، ومعدل البطالة.

الصحة العامة: يوجد ارتباط وثيق بين الصحة والتنمية المستدامة، وقد تم اختيار عدد من  -2
طفال تحت سن خمس المؤشرات الرئيسة لمصحة العامة، مثل: حالة التغذية، ومعدل وفيات األ

سنوات، والعمر المتوقع عند الوالدة، ونسبة السكان الذين يحصمون عمى مياه شرب صحية، ونسبة 
 السكان الذين تتوافر لدييم مرافق كافية لمصرف الصحي، والرعاية الصحية.

من التعميم: تعد عممية التعميم متطمًبا رئيًسا لتحقيق التنمية المستدامة، وقد تم اختيار عدد  -3
 المؤشرات لقياس التعميم، مثل: مستوى التعميم، ومحو االمية.

السكن: يقاس مؤشر السكن ضمن مؤشرات التنمية المستدامة بنسبة مساحات األرضيات والسقوف  -4
 في األبنية لكل شخص.

 االمن: يتعمق االمن في التنمية المستدامة باألمن االجتماعي وحماية الناس من الجرائم. -5
 عالقة عكسية واضحة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. السكان: توجد -6

 

ب: املؤشزات البٍئٍة 
ا
 ثبلث
الغالف الجوي: توجد ثالث مؤشرات رئيسة تتعمق بالغالف الجوي، مثل: التغير المناخي، واستيالك  -1

 طبقة األوزون، ونوعية اليواء.
تعد أىم المؤشرات المتعمقة باستخدام األراضي، ىي: الزراعة، والغابات، والتصحر،  األراضي: -2

 والتحضر.
البحار والمحيطات والمناطق الساحمية: تعد أىم المؤشرات المستخدمة لممحيطات والمناطق  -3

 الساحمية، ىي: المناطق الساحمية، ومصائد األسماك.
الموارد الطبيعية تعرًضا لالستنزاف والتموث، وتجد الدول المياه العذبة: تعد المياه العذبة من أكثر  -4

 التي تتميز بقمة مصادر المياه نفسيا في وضع اقتصادي واجتماعي صعب.
التنوع الحيوي: يعد التنوع الحيوي واالستخدام المستدام لعناصره، وكذلك الموارد المتجددة األخرى  -5

 شرًطا الستدامة التنمية.
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ب: املؤشزات املؤس
ا
 سٍة:رابع

اإلطار المؤسسي: وتتمثل أىم مؤشراتو في االستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة، وتنفيذ  -1
 االتفاقيات العالمية المصادق عمييا.

القدرة المؤسسية: وتتمثل أىم مؤشرات القدرة المؤسسية في عدد أجيزة الراديو أو حسابات  -2
شخص،  1000الياتف المتحرك لكل  شخص، وخطوط الياتف الثابت وأجيزة 1000اإلنترنت لكل 

واإلنفاق عمى البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي، والخسائر البشرية واالقتصادية 
 بفعل الكوارث الطبيعية.

 جهىد حتقٍق أهذاف التٌوٍة املستذاهة يف هٌبهج التعلٍن العبم:
التي ينبغي تضمينيا في المناىج ألىمية القضية فقد حددت مفاىيم التنمية المستدامة       

والمقررات الدراسية من قبل ىيئات ومشروعات عممية وتربوية متعددة، ومنيا مجمس التربية في 
، ومشروع تربية ( Council of Ministers of Education in Canada, 1999)كندا 

(، for Sustainable Development Education  SDE 2001التنمية المستدامة )
 ,Center of Excellence for Sustainable Development)ومشروع  تربية االستدامة 

 ,The National Curriculum of UK)، ومشروع المنيج القومي في انجمترا ( 2001

، 2017)بدرية أبو حاصل، ، حيث حددت ىذه المشروعات مفاىيم التنمية المستدامة التالية: (2002
155) 

 بيا:  االعتمادية، ويقصد -1
 الترابط واالعتماد بين البيئة واالنشطة اإلنسانية المختمفة.  -
 تأثير األنظمة البيولوجية في عمميات التنمية واالفراد. -
 عالقة البيئة بالتطورات العممية والتكنولوجية. -
 اعتماد األجيال القادمة عمى ما تتركو األجيال الحالية من موارد طبيعية وبيئية نظيفة. -
 الترابط والتفاعل بين اإلنسان والكائنات الحية المحيطة بو.فيم عالقة  -
 فيم عالقة الترابط والتفاعل واالعتماد بين األنظمة االجتماعية والبيئية واالقتصادية. -

 حاجات وحقوق األجيال، ويقصد بيا: -2
 فيم حاجات وحقوق األجيال القادمة، وتوفير نوعية حياة مستدامة ليم. -
تمثل في حماية الحياة الطبيعية والمحافظة عمى البيئة من أجل حاجات وحقوق األجيال ت -

 األجيال الحالية والمستقبمية.
 سعة التحمل، ويقصد بيا:  -3

 مدى قدرة البيئة عمى تحمل معيشة الكائنات الحية. -
 القدرة اإلنتاجية االولية لمطبيعة، والتي تستطيع تحمل معيشة الكائنات الحية. -
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  ن يعيشوا عمى موارد طبيعية متوفرة في مكان محدد.عدد األفراد الذين يمكن أ -
 التنوع، ويقصد بو:  -4

 ضرورة الحفاظ عمى التنوع الحيوي الستدامة صحة األنظمة الطبيعية واإلنسانية. -
المحافظة عمى أشكال التنوع ألىميتيا لصحة واستدامة الطبيعة وأنظمة اإلنسان ومحاربة  -

 انقراض بعض األنواع وندرتيا.
 مصادر البيئية لصيانة التنوع.إدارة ال -

 نوعية الحياة، ويقصد بيا:  -5
درجة الرقي التي يبمغيا الفرد في مختمف جوانب حياتو، كمحاولة لموصول لمعيار الحياة  -

 المثالي لألجيال الحالية والمستقبمية.
 صور التنمية التي يستفيد منيا اإلنسان بطريقة آمنة. -

 المساواة والعدالة، ويقصد بيا: -6
اواة بين األجيال الحالية واألجيال القادمة في الحصول عمى قدر عادل من ثروات المس -

 وموارد البيئة.
 المساواة والعدالة في استخدام العمم والتكنولوجيا لحماية الموارد البيئية. -

 القيود، ويقصد بيا: -7
ي اتباع التشريعات والقوانين التي تحافظ عمى البيئة، وتعمل عمى إحداث تقدم اجتماع -

 وتنمي قدرة البيئة عمى االستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل.
 المواطنة، ويقصد بيا:  -8

 تنمية روح المسئولية كمواطنين، والعمل مع اآلخرين لتشجيع المواقف واحترام االستدامة. -
مسئولية الجيل الحالي عن الجيل القادم واتخاذ القرارات البيئية واالقتصادية والسياسية  -

 مى البيئة والمجتمع.وتأثيرىا ع
 المعيارية، ويقصد بيا:  -9

 إدراك أن لمبيئة حد أقصى لتحمل معايير معينة من التموث. -
أقصى حد ممكن لإلنسان أن يعتمد عمى البيئة ومدى قدرة البيئة عمى التحمل في ظل وجود  -

 بعض المفاىيم.
 عمييا.زيادة المعرفة حول البيئة وعالقتيا بيا وتأثير القرارات االقتصادية  -

 الصيانة، ويقصد بيا:  -10
 الحفاظ عمى الموارد الطبيعية وحمايتيا. -
 التقنين والتعامل بحكمة مع المصادر المتجددة وغير المتجددة. -
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 الحذر وعدم اليقين، ويقصد بو:  -11
 اتخاذ القرارات في ظل قدر كبير من الحذر. -
اتخاذ قرار يؤدي  الربط بين القيم والمعتقدات الشخصية والسموك االجتماع، ومسئولية -

 لالستدامة.
 التوازن، ويقصد بو: -12

 التوازن البيئي، وىو التعادل بين مكونات البيئة وعناصرىا. -
التوازن البيولوجي، وىو حالة من التعادل الطبيعي بين االحياء في البيئة الواحدة، بحيث ال  -

 يطغى أحدىم في تأثيره عمى األحياء األخرى.
 

 ق أهذاف التٌوٍة املستذاهة:هٌبهج التعلٍن العبم وحتقٍ
يقصد بيا القدرة عمى تمبية  Sustainable Developmentولما كانت التنمية المستدامة    

احتياجات الجيل الحاضر دون اإلضرار بحق األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا من الطاقة والغذاء 
والثقافة )اليونسكو( عمى ضرورة إعادة بناء والمياه والتعميم، لذا أكدت منظمة االمم المتحدة لمتربية 

عادة توجيو المناىج الدراسية ومنيا مناىج  المناىج الدراسية بحيث تدعم أفكار التنمية المستدامة، وا 
العموم، لتسيم في تحقيق استيالك أكثر استدامة، كما أشارت إلى أن التعميم ىو مفتاح تحقيق التنمية 

)منظمة األمم المتحدة ن التعميم ىو األداة الفاعمة لتحسين نوعية الحياة.  المستدامة لألمم وتطويرىا، وأ
 (2013لمتربية والعموم والثقافة، 

 وتيدف التربية من أجل التنمية المستدامة إلى إعداد مواطنين قادرين عمى:
 التفكير في المستقبل والتأثير فيو.    -1
 استخدام الموارد الطبيعية بشكل مناسب. -2
 الت مستدامة مع اآلخرين.تصميم اتصا -3
 استخدام االقتصاد المستدام القائم عمى المعرفة. -4
 التعامل مع القضايا المحمية والعالمية )العولمة(. -5
 اتخاذ القرار القائم عمى المعرفة. -6
 (3، 2018)رباب أبو الوفا، كما تتمثل المبادئ الرئيسة لمتربية من أجل التنمية المستدامة فيما يمي:   
ول البيئات الطبيعية والصناعية من خالل نظرة متكاممة ألبعادىا االجتماعية، والسياسية، التعمم ح -1

 واإليكولوجية، واالقتصادية، والتراثية عمى المستويين المحمي والعالمي.
 التركيز عمى التعمم التشاركي أثناء تحسين ميارات المواطنة من خالل مدخل األخالقيات والقيم. -2
 فة العممية والبيئية واالجتماعية والمشاعر والقيم االجتماعية.التكامل بين الثقا -3
التركيز عمى ميارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير الناقد، واتخاذ القرار، وحل المشكالت  -4

 التعاوني، واالتصال مع اآلخرين، وذلك لمواجية التحديات العالمية والمحمية.
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الطرق القائمة عمى االستقصاء، والتجريب، والطرق المتمركزة  توجيو التعمم نحو التفكير، باستخدام -5
 حول المتعمم، والتكامل الداخمي بين فروع العمم.

بوصفيا ميارات تكامل بين التعميم  Lifelong Learningالتركيز عمى ميارات التعمم مدى الحياة  -6
 .الرسمي وغير الرسمي، فضاًل عن كونيا ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة

 

وفضاًل عن ىذه المبادئ، فإنو ثمة عدد من المعايير ينبغي مراعاتيا عند بناء المناىج في ضوء      
 التربية من أجل التنمية المستدامة، وىي: 

 إعداد مناىج تعد مواطن قادر عمى العيش والعمل في مجتمع صحي، وعادل، ومستدام. -1
 ئًيا واجتماعًيا.تخطيط مناىج تسعي لتكوين الفرد المثقف عممًيا وبي -2
تعكس موضوعات المناىج  مبادئ التنمية المستدامة، وترتبط بأبعادىا االقتصادية واالجتماعية  -3

 والبيئية والتكنولوجية.
تعتمد المناىج في تنظيميا وطرق تدريسيا عمى المناقشة واتخاذ القرار في إطار من الديمقراطية  -4

 القائمة عمى التشاركية.
سية عند تخطيطيا وتنفيذىا  حقوق اإلنسان والقضايا المحمية دون إىمال تراعي المناىج الدرا -5

 التطور العالمي.
تتعامل المناىج الدراسية مع القضايا الحياتية، والقرارات النيائية المتخذة بشأنيا وتأخذ في اعتبارىا  -6

 وجيات النظر المتعددة. 
يا والمشكالت المستقبمية التي تثير تركز المناىج الدراسية في محتوىا وطرق تدريسيا عمى القضا -7

 الجدل حوليا.
تعتمد المناىج في أساليب تقويميا عمى األسئمة المتنوعة والمفتوحة النياية التي تثير اىتمام  -8

 التالميذ حول القضايا المستقبمية.
 تؤكد المناىج في محتواىا واساليب تقويميا لمتالميذ عمى التخيل والتنبؤ واالستشراف المستقبمي -9

 لألحداث والظواىر.
تؤكد المناىج  في طرق واساليب تدريسيا عمى إطالق العنان لتفكير التالميذ ، والتعبير بحرية  -11

 عن آرائيم.
تساعد المناىج التالميذ من خالل محتوىا وأساليب تدريسيا وتقويميا عمى بناء صور ذىنية  -11

 لممستقبل، بناًء عمي تحميميم وفيميم لمحاضر.
 

ىمية التربية من أجل التنمية المستدامة، فقد اىتمت العديد من الدراسات والبحوث ونظرًا أل     
دور  (2015حمد القميزي )بتضمين أفكار ومفاىيم التنمية المستدامة بالمقررات الدراسية، منيا دراسة 

محتوى مقررات مناىج العموم فى تنمية مفاىيم التنمية المستدامة لدى طالب المرحمة المتوسطة 
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التي ىدفت إلي بناء برنامج مقترح في األنشطة ( 2017أميرة البيي )، ودراسة بالمممكة العربية السعودية
المصاحبة لمنيج العموم لمصف األول اإلعدادي في ضوء التنمية المستدامة لتحقيق أىداف البعد 

لبيئي لالستدامة، البيئي، وقياس فاعمية التجريب في تنمية التحصيل المعرفي واالتجاه نحو البعد ا
مدى تضمين مجاالت التنمية المستدامة في كتاب عمى تعرف الىدفت التي  (2018وليد الشعبي )ودراسة 

التي ىدفت  ،Tsakeni (2018)، ودراسة العموم لمصف الثاني المتوسط في المممكة العربية السعودية
المستدامة في جنوب إفريقيا وىي التعرف إلى مدى تضمين مناىج الكيمياء لمفاىيم البيئة والتنمية 

 محاوالت تقف عند حد البحث وال تصل الي مستوي التخطيط والتنفيذ لدي متخذي القرار.
 

 هعىتقبت تٌفٍذ التٌوٍة املستذاهة يف التعلٍن العبم وكٍفٍة هىاجهتهب:
ة ورقي يعد االىتمام بالتعميم ضرورة ال يمكن االستغناء عنيا، فيو المقياس األساسي لحضار      

وتقدم الشعوب، وبو يتم بناء جيل واٍع ومثقف من شأنو رفع شأن البالد عالًيا، وال نقصد بالتعميم 
التعميم التقميدي القائم عمى الحفظ والتمقين، بل نقصد التعميم المحسَّن والمطور والقائم عمى اإلدراك 

بتكارية لممشكالت التي تعاني منيا والفيم ودعم المواىب وتنمية القدرات اإلبداعية وتشجيع الحمول اال
البيئة، وىناك عدد من المشكالت والمعوقات التي تقف حائاًل أمام تطبيق أبعاد ومتطمبات التنمية 

 المستدامة، منيا: 
نقص اإلمكانات المادية، والتي تشكل عائًقا في تنفيذ أبعاد ومتطمبات التنمية المستدامة، من  -1

ومعدات ومكافآت ورواتب لممعممين والقائمين عمي العممية قاعات دراسية ومعامل وأجيزة 
 التعميمية.

 قصور نظام تعيين المعممين المتخصصين والمعدين ليذه المينة وتقديم الحوافز والجوائز ليم. -2
 محدودية معايير األمن والسالمة العامة في المدارس. -3
يم الطالب أساليب البحث والتعمم نقص في قاعات اإلنترنت والحواسيب اآللية، والتي من شأنيا تعم -4

 المختمفة.
قصور في المناىج الدراسية وعدم قدرتيا عمى تمبية االحتياجات المتجددة لألفراد والعالم الذي  -5

نعيش فيو، وعدم قدرة ىذه المناىج عمى تدريب الطالب عمى الميارات الحياتية، مثل ميارة العمل 
بير عن النفس بثقة ودون خوف أو خجل، باإلضافة الجماعي، وحل المشكالت، والقدرة عمى التع

 إلى ابتعاد المناىج عن متطمبات الحياة وعدم صمتيا بالواقع.
نقص في التطبيقات العممية، والتي تعنى بتنمية ميارات الطالب، فأغمب الحصص الدراسية تكون  -6

 الممارسة.داخل الصف المدرسي، وتقوم أغمبيا عمى التمقين والحفظ بعيًدا عن التطبيق و 
 ضعف التحفيز والدافعية لدى الطالب نحو عمميات التعمم. -7
 زيادة عدد الطالب في الصفوف الدراسية عن الحد المسموح. -8
 ضعف مشاركة القطاع الخاص في تمبية احتياجات المدرسة وتقديم المساعدات المختمفة. -9
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 وميكي هىاجهة تلك املعىتقبت على الٌحى التبيل: 
أجل التنمية المستدامة التخمي عن التركيز التام عمى التمقين والتحول نحو تقديم يستمزم التعميم من  -1

المشكالت الحقيقية وتحديد الحمول الممكنة، وفسح المجال لبحث أوضاع الحياة الواقعية من زوايا 
متعددة ومترابطة، وىو ما سيتطمب من المعمم التحول من مجرد ناقل لممعرفة، ومن المتعمم التحول 

 مجرد متمق ليا. من
أن تسعى مؤسسات التعميم النظامي إلى تنمية قدرات التالميذ منذ سن مبكرة، إذ توفر المعارف  -2

وتؤثر في المواقف والسموك، ومن الميم أن تكفل اكتساب جميع التالميذ لممعرفة المالئمة بالتنمية 
ويتعين عمى المؤسسات  المستدامة، ووعييم بأثر القرارات التي ال تخدم التنمية المستدامة،

التعميمية بما في ذلك التالميذ والمعممين والمديرين والموظفين وكذلك أولياء األمور اتباع مبادئ 
 التنمية المستدامة.

دعم ما تقوم بو القطاعات الخاصة أو غير الرسمية من التعميم من أجل التنمية المستدامة من  -3
لنظامي، وخاصًة فيما يتعمق بتعميم الكبار، ولمشكل غير أنشطة، إذ تشكل مكماًل أساسًيا لمتعميم ا

النظامي من التعميم من أجل التنمية المستدامة دور ميم، حيث يركز أكثر عمى المتعمم ويتبنى 
النيج التشاركي ويشجع التعمم مدى الحياة، كما أن التعمم غير الرسمي في مكان العمل يمثل قيمة 

لعمال عمى حد سواء، لذلك ينبغي تقدير وتشجيع التعاون بين مضافة بالنسبة ألصحاب العمل وا
 مختمف الجيات الفاعمة التي تقوم بدور في جميع أشكال التعميم من أجل االستدامة.

توفير التدريب المالئم لممعممين ومنحيم فرًصا لتبادل الخبرات حول التعميم من أجل االستدامة،  -4
ستدامة ومعرفتيم بيا، وخاصًة جوانبيا المتعمقة بمجاالت فنشر الوعي بين المعممين بالتنمية الم

عمميم، تمكنيم من أن يكونوا أكثر فاعمية ومثااًل يحتذى بو، ويجب أن يكون التدريب وثيق الصمة 
 بنتائج البحوث المتعمقة بالتنمية المستدامة. 

 تحسين محتوى المناىج الدراسية وتضمينيا مفاىيم وأفكار التنمية المستدامة. -5
تحسين أوضاع المعممين وتكميف المؤىمين والمعدين لممينة من خالل مؤسسات المجتمع المعدة  -6

ال كان ذلك ضياع لمفيوم التنمية المستدامة ذاتو .  ليذا الغرض وا 
 :يستمزم ولكي يكون التعميم من أجل التنمية المستدامة فعااًل  -7

ميم من أجل االستدامة في جميع أن يعالج بطريقتين، األولى: من خالل تكامل موضوعات التع -
المواد والبرامج والدورات ذات الصمة، أما الثانية: من خالل توفير برامج ودورات محددة خاصة 

 بالموضوع.
أن يركز عمى تجارب التعمم التي تتوخى التمكين وتوطد السموك المراعي لمتنمية المستدامة في  -

 اعات المحمية.المؤسسات التعميمية وأماكن العمل واألسر والجم
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أن يعزز التعاون والمشاركة بين المنتمين إلى قطاع التعميم وغيرىم من أصحاب المصمحة، مما  -
يسيم في إشراك القطاع الخاص وقطاع الصناعة عمى مواجية التطور التكنولوجي السريع 
 وتغير ظروف العمل، وستقوي أنشطة التعميم ذات الصمة الوثيقة بالمجتمع خبرة المتعممين

 العممية.
أن يتيح فيم المشكالت البيئية عمى الصعيد العالمي واإلقميمي والوطني، وذلك بتوضيحيا وفق  -

 دورة الحياة، والتركيز عمى اآلثار االقتصادية واالجتماعية ليذه المشكالت.
أن يستخدم مجموعة كبيرة من األساليب التعميمية التشاركية المصممة بطريقة تالئم المتعمم،  -

تركز عمى العمميات والحمول، وفضاًل عن األساليب التقميدية، ينبغي أن تشمل ىذه  والتي
األساليب الحوار والمناقشة، ورسم الخرائط لتوضيح المفاىيم والتصورات والبحث الفمسفي 
وتوضيح القيم والمحاكاة والسيناريوىات ووضع النماذج والتمثيل واأللعاب وتكنولوجيا 

والدراسات االستقصائية ودراسات الحالة والرحالت الميدانية  المعمومات واالتصاالت
 والمشروعات.

أن يكون مدعوًما بمواد تعميمية مالئمة، مثل: الكتب المدرسية والوسائل البصرية والنشرات  -
 ودراسات الحالة والممارسات الجيدة والوسائل اإللكترونية السمعية والبصرية.
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 املزاجع
فاعمية برنامج أنشطة مصاحبة لمنيج العموم لمصف األول اإلعدادي في (. 2017جابر البيي )أميرة 

، رسالة ماجيستير، كمية التربية، جامعة قناة يئضوء التنمية المستدامة لتحقيق أىداف البعد البي
 السويس.

وء مفاىيم (. تقويم محتوى مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في ض2017بدرية سعد أبو حاصل )
ومبادئ التنمية المستدامة بالمممكة العربية السعودية، المؤتمر العممي التاسع عشر: التربية 

 .192 -151، 19العممية والتنمية المستدامة، 
 ، نيويورك.1994(. تقرير التنمية البشرية 1994البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة )

ى مقررات مناىج العموم في تنمية مفاىيم التنمية (. دور محتو 2015حمد بن عبد اهلل القميزي )
المجمة المصرية لمتربية المستدامة لدى طالب المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية، 

 .215 -185(، 18)2، العممية
(. فاعمية مقرر مقترح لمكيمياء الخضراء قائم عمى مبادئ التربية من أجل 2018رباب أحمد أبو الوفا )
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