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 البعد بمؤشرات األساسي بعد ما التعليم طلبة معرفة درجة

 .المستدامة للتنمية االجتماعي
 

 *أمحد بن محد بن محدان الربعاين .د 

 الملخص
 البعد بمؤشرات األساسي بعد التعليم طلبة معرفة درجة تقصي إلى الدراسة هذه هدفت

 من وطالبة ا  طالب( 4221) من الدراسة عينة تكونت ،عمان بسلطنة المستدامة للتنمية االجتماعي
 الباطنة، مسقط،: هي ؛محافظات أربع من عشوائيا   اختيروا (عشر الثاني) العام الدبلوم طلبة

 من التأكد وتم ،ال  اسؤ ( 22) من تكون اختبار بواسطة البيانات جمع تم وقد ،والشرقية الداخلية،
 االجتماعي البعد بمؤشرات الطلبة معرفة درجة أن إلى الدراسة توصلت وقد ،وثباته الختبارا صدق
 مستوى عند حصائيةإ دااللة ذات فروق وجود أظهرت كما ،متدنية كانت المستدامة للتنمية

(,0,0=α )تعزى المجاالت معظم في فروق توجد ال بينما اإلناث، لصالح النوع لمتغير تعزى 
 بالعمل الدراسة وأوصت ،الداخلية محافظة طلبة لصالح السكان مجال عدا ما افظةالمح لمتغير

 .المستدامة للتنمية االجتماعي البعد بمؤشرات الطلبة معرفة درجة رفع على
 

 األساسااي، بعااد التعلاايم طلبااة االجتماااعي، البعااد مؤشاارات المسااتدامة، التنميااة: المفتاحيااة الكلمااات
 .عمان سلطنة

 
 .مركز الدراسات العمانية -ة يالرتبكلية   - جامعة السلطان قابوس -املناهج وطرائق التدريسيف قسم  ركمشاأستاذ  *
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 :الدراسة مقدمة .1
ات القرن املاضي هبدف حتقيق التوازن يف العالقة بني اإلنسان نبرز مفهوم التنمية املستدامة يف مثاني

 Our common"ذي محل اسم مستقبلنا املشرتك والبيئة من خالل ما عرف بتقرير بورتنالند ال
future"،  وقد عرفت  ،واحلاجة إىل حتقيق تنمية مستدامةوهذا التقرير تضمن القضايا اليت هتدد املستقبل

التنمية اليت تليب االحتياجات لألجيال احلالية دون املساس بقدرة األجيال " التنمية املستدامة على أهنا
 & World Commission on Environmental) "اجاهتاالقادمة على تلبية احتي

Development, 1987, 43)، الرغبة يف حتسني نوعية احلياة للجميع " وعرفتها اليونسكو بأهنا
 "ولألجيال القادمة من خالل التوفيق بني النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة

(UNESCO, 2005)،  استثمار  تطوير مستمر يف" بأهنا (691، 2000 ،الفراجي)بينما عرفها
، "املوارد املتاحة ومواجهة املشكالت الناشئة مبجموعة من احللول، مبا يفيد األجيال احلالية واملستقبلية

إطار عاملي يهدف إىل تصحيح العالقة بني اإلنسان والبيئة والتنمية بأهنا وميكن تعريفها يف هذه الدراسة 
ألجيال املتعاقبة، وحتسني نوعية احلياة من خالل حتديد ااملقومات البيئية حلياة  هبدف ضمان استمرارية

 .مدى التقدم والتوزان الذي حتققه الدول يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئة
ة من ولتمكني الدول من حتقيق مفهوم التنمية املستدامة يف خططها التنموية مت حتديد جمموع

األبعاد وفقًا لتقرير بروتنالند وهي البعد االجتماعي واالقتصادي والبيئي، مث أضيف بعد ذلك بعد التنوع 
أكثر  على حنوحددت وهذه األبعاد اخلمسة  ،(2009سليمان، و  دةري)والرقمي  ،الثقايف، واملؤسسي

مؤشرات تتضمن ما ينبغي حتقيقه يف ا استدعى بناء م وضوحًا ما ينبغي القيام به، إال أهنا تتسم بالعمومية
وهذه املؤشرات عبارة عن معادالت  ،للدول واملنظمات ملعرفة مدى حتققها اً معيار كل بعد لكي تكون 

على سبيل  ؛رياضية حلساب مدى التحقق من خالل البيانات اليت تقدمها املؤسسات الرمسية وغري الرمسية
وة معدل الناتج احمللي، معدل نصيب الفرد من الطاقة، فج معادلة خط الفقر، امليزان التجاري، :املثال

 اً ى التقدم الذي حترزه الدول سنويمن خالل هذه املؤشرات يتم حتديد مدو  ،الفقر، نسبة السكان الفقراء
ويتم تقييمها من قبل املنظمات الدولية يف ضوء نتائج تلك املؤشرات وكذلك يتم بناء اخلطط التنموية يف  

 .هاوئض يف كل دولة
سع رمبا ومما يالحظ يف األدبيات املتعلقة بأبعاد التنمية املستدامة تركيزها على البعد البيئي بشكل وا

امة، إال أن االهتمام الدويل الذي كان السبب وراء ظهور مفهوم التنمية املستد يف اً لكونه البعد األكثر بروز 
العمليات اليت يتم من "الذي عرف بأنه  جتماعيبكثري من االهتمام خاصة البعد اال باقي األبعاد مل حتظ
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خالهلا حتقيق الصحة االجتماعية والرفاهية من قبل املؤسسات االجتماعية اليت تعمل على حتقيق االستدامة 
بوليس "، وعرفها (Dillard et al., 2009, 12" )االقتصادية والبيئية يف الوقت الراهن ويف املستقبل

بأهنا التنمية والنمو املتوافق مع تطور اجملتمع املدين، ( "Polèse & Stren, 2000,15) "وسرتن
الذي يعمل على هتيئة البيئة املالئمة للتعايش واالندماج بني اجملموعات املختلفة ثقافيًا واجتماعيًا مع 

لبعد وعّد هذا البعد من أكثر األبعاد ارتباطًا با ،"دة احلياة جلميع شرائح اجملتمعاالهتمام بتحسني جو 
نه يتناول ما ينبغي حتقيقه يف جمال الرفاهية، والرقي باخلدمات املقدمة لألفراد يف مجيع أل اإلنساين
مستوى : وهي ؛ويتضمن هذا البعد جمموعة من اجملاالت يندرج حتتها جمموعة من املؤشرات ،اتاجملتمع
( 4)، واملرأة اً مؤشر ( 21)، والتعليم اً مؤشر ( 54)رات، والصحة والتغذية مؤش( 7)ويتضمن  ؛املعيشة

الوطين،  وزارة االقتصاد) مؤشرات( 5)مؤشرات، واألمان االجتماعي ( 7)مؤشرات، واجلرمية واحلوادث 
2001.) 

ا وخاصة البعد البيئي م دبيات إىل قلة االهتمام بالبعد االجتماعي مقارنة بباقي األبعادوتشري األ
 ,Hopwood et al., 2005; Littig & Griessler)أدى إىل قلة الدراسات اليت تعىن به 

إال أن هذا الشح يف األدبيات  Cuthill, 2009; Vavik & Keitsch, 2010)K؛ 2005
وخاصة الرتبوية منها ال يعكس أمهية هذا البعد الذي يعد من أهم األبعاد اليت تبىن يف ضوءها السياسيات 

ما حتققه الدول من تقدم يف جماالت الرعاية  التنموية، ويعد معيارًا لتقييم تلك السياسات من خالل
من فما تشهده بعض الدول  ،(Littig & Griessler, 2005)الصحية واالجتماعية والتعليم 

املتعلقة بالبعد االجتماعي  قصور يف اخلطط التنموية عن صالح ناجماضطرابات سياسية ومطالبات باإل
 ة، وتدين مستوى املعيشة وضعف اخلدمات الصحية،ميوالفقر، واأل ،يادة معدالت البطالةنتج عنه ز 
توفري خدمات صحية، وتعليمية، ، و جياد مستوى دخل كاف  إب تنشد العيش الكرمي املتمثل يف فالشعو 

 .(Ciegis et al, 2009)واجتماعية مالئمة 
من قبل الباحثني،  أن البعد االجتماعي حيتاج إىل اهتمام أكرب( Thin, 2002) "ثن"ويرى 

مرده إىل ( Omann & Spangenberg, 2002) "سباجننربجأومانن و " من وجهة نظر وذلك
حفظ على نشر مثل تلك فالبعض يت ،بعد وخطورته على املستوى السياسيالقوة اليت يتمتع هبا هذا ال

إال أن املهتمني يعتقدون بضرورة توعية األفراد هبذا  ،(Fahey, 1995)غراض السياسية املؤشرات لأل
 (.Gough et al., 2008)ونتائج مؤشراته وربطها بباقي األبعاد والسيما البعد البيئي البعد 
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أمهيته وأمهية النتائج ما يؤكد ومما يالحظ على تقارير البنك الدويل تركيزها على البعد االجتماعي 
لبنك الدويل اليت ومن بني تلك املؤشرات نتائج دراسة ا ،اليت خترج هبا مؤشراته على املستوى الدويل واحمللي

دوالرين  ($ 2.4)ملليار نسمة من سكان العامل جمربين على العيش مبقدار  (2.1) حنوأن توصلت إىل 
أظهرت إحصاءات منظمة الفاو يف هناية العام و  ،(Chen & Ravallion, 2008)ونصف يوميًا 

لذين يعانون اجملاعة وصل مليون نسمة يعانون من سوء التغذية، وأن عدد األفراد ا (924) حنوأن  2060
 Food and Agriculture Organization of the United)مليون نسمة  (654)إىل 

Nation, 2010)،  إىل أن هناك حتسنًا يف مستوى سوء  2065وأشارت تقارير منظمة الفاور للعام
منظمة )يف العامل  مليون فرداً  (004) حنوالتغذية؛ فقد بلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية املزمن 

 ما يقاربأن هناك كما أظهرت إحصاءات منظمة اليونسكو   ،(2065ألمم املتحدة، الغذاء والزراعة ل
وأشار تقرير منظمة  ،(2065اليونسكو، ) مجلة واحدة مليون مراهق ممن ال يستطعيون قراءة  (674)

العنف نتيجة  2062عام يف ال لف شخص قتلواأ (574) حنوإىل أن  2065العاملية للعام الصحة 
   (.2065منظمة الصحة العاملية، ) سنة  55-64عمارهم بني معظمهم من الذكور ممن يرتاواح أ

وقد حرصت املنظمات الدولية املهتمة مبوضوع التنمية املستدامة على العمل يف كافة االجتاهات 
بتحقيق مؤشرات كل بعد من أبعاد التنمية لتنفيذ أبعاد التنمية املستدامة من خالل توجيه الدول إىل االلتزام 

ويعد موضوع نشر الوعي من أكثر املوضوعات  ،لدى األفرادهبا املستدامة، وكذلك العمل على نشر الوعي 
اليت تتطلب جهودًا كبرية فالتنمية املستدامة تتطلب إحداث تغري يف سلوك األفراد وهذا اليتأتى إال من 

وذكر ، ، والفعاليات احمللية والدوليةمية، والرتبوية، وشبكة املعلوماتخالل توظيف كافة الوسائل اإلعال
أن أكرب التحديات يف القرن اجلديد هو حتويل مفهوم التنمية ( UNESCO, 2005) "كويف عنان"

ولتحقيق ذلك البد من ترسيخ مفهوم التنمية  ،لدى مجيع األفراد يف العامل شمعا املستدامة إىل واقع
لتفاعالت عالقته بالبيئة وا عنديه تفكري الفرد من خالل إعادة تشكيل الصورة الذهنية لاملستدامة يف 
 (. Bonnett, 2000)كافة   أنشطته اليوميةباألخرى املرتبطة 

-2004)لعقد الدويل من أجل التنمية املستدامة با 2004وقد جاء إقرار األمم املتحدة يف العام 
حداث نقلة نوعية يف إلدؤوب السات املعنية بالتنمية للعمل سمبثابة حافز قوي للدول واملؤ  (2065

اإلضرار بالبيئة السلوك البشري، ويف اخلطط التنموية لتحقيق التوازن مبا حيقق العيش الكرمي لألفراد دون 
 الرتبية األداة الرئيسية املنوط هبا نشر الوعي بالتنمية املستدامة من أجل إعداد عّدتو  ،خرىاملكتسبات األو 

منظمة األمم املتحدة ) حتقيق أهداف التنمية املستدامةأجيال املستقبل القادرة على حتمل مسؤولياهتا جتاه 
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دور كبري يف تعزيز إدراك الطلبة بالتفاعالت بني اجلوانب البيئية،  لرتبيةلف ،(2007، للرتبية والعلوم والثقافة
 ,Parkash )حساس باملسؤولية الفردية والوطنية وكذلك تعزيز اإل ،واالجتماعية، واالقتصادية، والتنمية

 ري؛ فالرتبية تتيح عرب أدواهتا ومناشطها العديد من الفرص وعوامل التحفيز اليت تدفع الطلبة لتغي(2013
اليت تتعارض مع توجهات التنمية املستدامة، وتنمي لديهم  هم اليوميأفكارهم، ومعتقداهتم، وأمناط سلوك

 ,Fiedler & Deagan) التفكري، والقيادة، والتواصل مع العامل اآلخر روح االطالع، ومهارات
2007.) 

وبناء على هذا التوجه الدويل؛ أدخلت مفاهيم التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية ذات الصلة 
 اليونسكو على تشجيع النظم الرتبوية على إعادة توجيه املناهج لتعزيز مفهوم االستدامة من وعملت منظمة

االستدامة، واملخاطر الصحية  خالل طرح موضوعات مرتبطة باالستدامة كاحلروب، وأثرها السليب على
املتعلقة بالتلوث، والتجارة الدولية وغريها من املوضوعات اليت تتيح للطلبة فرصًا لبناء مفاهيهم عن 

لي بالتنمية املستدامة؛ قامت مع االهتمام الدويل، واالهتمام احمل اً يومتاش ،(2062اليونسكو، ) االستدامة
 :ومن أمهها ؛وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بتضمني مفاهيم التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية

مناهج الدراسات االجتماعية لكوهنا األكثر صلة بتلك املفاهيم؛ إذ يشري بعض الباحثني إىل أن الدراسات 
لبة ومتكنهم من تطوير أنفسهم وأوطاهنم من خالل دراسات االجتماعية تعمل على صقل شخصية الط

 ,Sheppard)القضايا املختلفة للتنمية املستدامة، وأبعادها ومؤشراهتا مبا حيقق التوازن بني تلك األبعاد 
2008; Segalas, 2009; Azmahani et al, 2013 .) 

الوقت  صادي واالجتماعي، ويفعلى تنمية احلس بأمهية التطور االقت فالدراسات االجتماعية تركز
، (Linan, 2004)تعزز االجتاهات واملهارات لالستغالل األمثل للموارد الطبيعية لبقاء البشرية نفسه 

فمن خالهلا ميكن طرح العديد من القضايا املتعلقة مبستوى املعيشة كالفقر وكيفية معاجلته باالستخدام 
وضوعات التعليم والصحة والسكن، وأوضاع املرأة ، وكذلك طرح م(Oyibe, 2006)األمثل للموارد 

(Adirika, 2010) باإلضافة إىل تنمية مهارات املبادرات االجتماعية واالقتصادية ،(Oyibe, 
، كما أن للدراسات االجتماعية دورًا بارزًا يف تربية النشء ليكونوا مواطنني فاعلني يف أوطاهنم (2015

مهية حتقيق ما هتدف إليه مؤشرات البعد أستدامة من خالل إدراكهم وملتزمني بتحقيق أهداف التنمية امل
 ,Waslshe)دراسة وسليش  وقد أشارت نتائج ،(QCA, 2007)االجتماعي للتنمية املستدامة 

إىل أن تدريس موضوعات التنمية املستدامة ضمن مادة اجلغرافيا قد أسهم بشكل كبري يف تنمية ( 2008
 .البيئي، واالجتماعي واالقتصاديالوعي لدى الطلبة بالبعد 
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، أصبحت هناك حاجة لتقييم ما مت إجنازه 2065ومع انتهاء عقد التنمية املستدامة بانتهاء العام  
من قبل األنظمة الرتبوية يف جمال نشر الوعي بالتنمية املستدامة وأبعادها ومؤشراهتا لدى الطلبة من أجل 

وقد  ، املستقبلتتوىل مهام حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف ضمان جودة املخرجات التعليمية اليت سوف
استهدفت معرفة مدى تضمن الكتب الدراسية للمفاهيم املتصلة  هذا اجملال عدد من الدراسات أجري يف

وأظهرت نتائجها ( 2001؛ الشعيلي، 2065اجلهوري، )بالتنمية املستدامة يف جمال السكان كدراسة 
يم يف كتب الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان بدرجات متفاوتة وإغفال تضمني بعض تلك املفاه

مبعرفة مدى تضمن املؤشرات السكانية للتنمية املستدامة يف  ( 2060)كما اهتمت دراسة الربعاين   ،بعضها
كتب الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان، وأظهرت تضمني بعض تلك املؤشرات وغياب العديد من 

 . ان يفرتض تضمينهااملؤشرات اليت ك
إىل أن ( 2001؛ الشعيلي، 2060؛ الربعاين، 2065اجلهوري، ) كما أشارت نتائج دراسات 

انعكس  ،دون وجود تطبيقات عملية عليها عرض تلك املفاهيم واملؤشرات يف الكتب الدراسية كان نظريًا
؛ 2065اجلهوري، ) دراسات سلبًا على حتصيل الطلبة للمفاهيم السكانية، كما بينت ذلك أيضًا نتائج 

يف كتب  ضافة إىل اخللل يف تضمني مفاهيم التنمية املستدامةوباإل ،(2001 ؛ الشعيلي،2009 الفارسي،
آخر يف تدريس أبعاد  خللوجود ( 2065 ،احلضرمي)؛ أظهرت نتائج دراسة الدراسات االجتماعية

اسات االجتماعية بأبعاد ومؤشرات التنمية ومؤشرات التنمية املستدامة وهي تدين مستوى معرفة معلمي الدر 
 .املستدامة

الدراسات اليت استهدفت قياس مستوى املعرفة مبؤشرات التنمية املستدامة؛ فاألدبيات يف أما 
سلطنة عمان تفتقر ملثل هذه الدراسات، ويف خارج السلطنة أجري عدد من الدراسات تفاوتت يف 

تدين ( Abolaji et al, 2011; Adisa et al, 2004)نتائجها؛ فقد أظهرت نتائج دراسات 
ن يخر آميكالوس و بينما أظهرت نتائج دراسة  ،ؤشرات البيئية للتنمية املستدامةمستوى معرفة الطلبة بامل

((Michalos et al, 2012 ومما يالحظ على  ،ملعرفة بفاهيم التنمية املستدامةمستوى مقبول من ا
كأداة جلمع البيانات عن درجة املعرفة بالتنمية املستدامة، وكذلك هذه الدراسات استخدامها لالستبانة  

 . تركيزها على اجلانب البيئي، بينما يندر وجود دراسات اهتمت مبؤشرات البعد االجتماعي
وهذه النتائج تربز احلاجة إىل القيام هبذه الدراسة لتقييم درجة معرفة طلبة التعليم ما بعد األساسي 

من تنمية ملعارف  هقيات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة؛ وذلك ملعرفة مدى ما حتقبسلطنة عمان مبؤشر 
 . خمرجات التعليم ما قبل اجلامعي بسلطنة عمان وفقاً ملا سعى له عقد التنمية املستدامة
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 :الدراسةمشكلة  .2
ء املدرك شية املستدامة من خالل إعداد النساسية يف حتقيق أهداف التنمأيعد التعليم ركيزة 

تنمية مم املتحدة على ياته اليومية، لذا حرصت منظمة األملفاهيمها ومؤشراهتا والقادر على ترمجتها يف ح
الذي يركز على تعزيز ( 2065 -2004) لتنمية املستدامة عالن عن عقد اوعي الطلبة هبا من خالل اإل

 املناهج الدراسية هلذه املفاهيم معرفة الطلبة مبفاهيم ومؤشرات التنمية املستدامة من خالل تضمني
 تأثرياً  واجتماعية وبيئية تؤثر كالت اقتصاديةاليت تعد ضرورية لفهم حجم ما يعانيه العامل من مش واملؤشرات
العامل يف حاضره ومستقبله، كما متكنهم من معرفة درجة التقدم  يفالفرد، وجمتمعه و  يفوغري مباشر  اً مباشر 

 .ثار السلبية النامجة عن القصور يف حتقيقهامؤشر من هذه املؤشرات، واآلكل  يف الذي حتققه الدول
ومن هنا برزت مشكلة الدراسة لتقييم واقع معرفة طلبة التعليم ما بعد األساسي مبؤشرات البعد 

من أكثر األبعاد ارتباطًا حبياة األفراد، وبالسياسات  هذا البعد يعدّ املستدامة، إذ االجتماعي للتنمية 
 حتقيق أهداف وتوعية الطلبة به يعد مهمًا لتوجيه سلوكهم يف احلاضر واملستقبل للمسامهة يف ،نمويةالت

كشفت نتائج بعض ارتباطًا بالدراسات االجتماعية و نه من أكثر املؤشرات وكذلك أل ،التنمية املستدامة
؛ 2001الشعيلي، )هدفت حتليل حمتوى كتب الدراسات تضمنها بعض هذه املؤشرات الدارسات اليت است

  (.2065؛ اجلهوري، 2060؛ الربعاين، 2009الفارسي، 
الذي يوجب على ( 2065-2004) نتهاء عقد التنمية املستدامةاكما تنبع مشكلة الدراسة من 

لذا جاءت هذه الدراسة الستكشاف ما حتقق على أرض الواقع من قبل  ،نظمة الرتبوية تقييم ما حققتهاأل
سلطنة عمان يف جمال نشر الوعي بالتنمية املستدامة من خالل دراسة درجة معرفة طلبة  النظام التعليمي يف

وكذلك جاءت هذه الدراسة استجابة لتوصيات قمة  ،التعليم ما بعد األساسي مبؤشرات البعد االجتماعي
عاماً  2064العامل على جعل عام  اليت اتفق فيها قادة دول 2000اليت عقدت يف نيويورك عام  األلفية

ويف  ،(Adger et. al., 2007)جنازها من قبل دول العامل إشرات التنمية املستدامة اليت مت تربز فيه مؤ 
 :ضوء ما سبق تسعى الدراسة احلالية لإلجابة عن السؤالني اآلتيني

 بعد األساسي مبؤشرات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة؟ ما درجة معرفة طلبة التعليم. 6. 2
هل ختتلتف درجة معرفة طلبة التعليم بعد األساسي مبؤشرات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة . 2. 3

 باختالف النوع، واحملافظة؟
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 :الدراسة أهداف .3
 هتدف هذه الدراسة إىل

 .حتديد درجة معرفة طلبة التعليم بعد األساسي باملؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامة. 6. 3
درجة معرفة طلبة  يفستدامة ضمن املناهج الدراسية ى إسهام إدخال مفاهيم التنمية املف مدتعرّ . 2. 3

 .ملؤشرات االجتماعية للتنمية املستدامةبا بعد األساسيالتعليم 
درجة معرفة الطلبة باملؤشرات االجتماعية  يفحتديد مدى تأثري متغري النوع االجتماعي واحملافظة . 3. 3

 .للتنمية املستدامة
 :ة الدراسةأهمي .4
إثراء األدب الرتبوي يف جمال مؤشرات التنمية االجتماعية للتنمية املستدامة نظراً لقلة االهتمام به يف . 6. 5

 .هذه األدبيات
ها أحد وصفب إبراز أمهية تضمني مؤشرات التنمية االجتماعية للتنمية املستدامة يف املناهج الدراسية. 2. 5

ي تعىن مبستوى املعيشة، ية املستدامة وأكثرها تاثريًا يف رسم السياسيات التنموية فهاملكونات الرئيسية للتنم
 . مان االجتماعي، واجلرميةوالصحة والتعليم، والسكان، واأل

الكشف عن مدى حتقيق النظام التعليمي بسلطنة عمان ألهداف عقد التنمية املستدامة املتمثل يف . 3. 5
 .ة وأبعادها ومؤشراهتانشر الوعي بالتنمية املستدام

 ذات الصلةرفد القائمني على تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان باملعلومات . 5. 5
ستوى املخرجات التعليمية يف جمال مؤشرات التنمية املستدامة من أجل معاجلة جوانب اخللل، وتعزيز مب

 . جوانب القوة
ناء معايري مناهج الدراسات االجتماعية اليت تعمل وزارة الرتبية فادة من نتائج هذه الدراسة يف باإل. 4. 5

 . والتعليم حالياً على تطويرها
كساب الطلبة إبفادة من نتائج الدراسة يف توجيه معلمي الدراسات االجتماعية حنو االهتمام اإل. 1. 5
 .الدراسات االجتماعية يف حصصهبذه املؤشرات  ةرفاملع
 :حدود الدراسة. 0

 :الدراسة باحلدود اآلتية تتحدد
 .سلطنة عمان: احلدود املكانية. 6. 4
 .2065/2064العام : احلدود الزمانية. 2. 4
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 .االختبار الذي مت استخدامه جلمع املعلومات: احلدود املوضوعية. 3. 4
 .(الصف الثاين عشر) 2065/2064طلبة الدبلوم العام للعام  :البشرية احلدود. 5. 4
 :إلجرائيةالتعريفات ا. 2
البعد الذي يعىن بتحديد مدى التقدم الذي تنجزه الدول يف جمال السكان   :البعد االجتماعي. 6. 1

كمعدل النمو السكاين، واإلعالة، واخلصوبة، والبطالة، وتوفر اخلدمات كاخلدمات الصحية، والتغذية، 
 . أةواخلدمات التعليمية، وتوافر األمن االجتماعي كمعدالت اجلرمية، واملر 

هي معادالت رياضية تستخدم حلساب نسب التقدم يف اخلدمات اليت تقدمها الدولة  : املؤشرات. 2. 1
 . كاخلدمات الصحية، والتعليمية، والفقر من خالل البيانات اليت يتم مجعها من امليدان

ويتم  ؛يةملناهج الدراسالطلبة من معارف من خالل دراستهم جمموع ما اكتسبه ا: درجة املعرفة. 3. 1
  .قياسه من خالل الدرجة اليت حيصلون عليها يف االختبار املستخدم يف هذه الدراسة

 .اين الصف احلادي عشر والثاين عشريقصد به يف النظام التعليمي العم: بعد األساسي التعليم. 5. 1
 . عمانهم طلبة الصف الثاين عشر وفقاً لنظام التعليم يف سلطنة : طلبة الدبلوم العام. 4. 1
 :منهجية الدراسة. 7

استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعىن بدراسة الظاهرات يف الطبيعة ومجع املعلومات 
عنها وحتليلها وتقدمي تفسريات هلا يف ضوء األدبيات، واملالحظات، واخلروج باستنتاجات، وتوصيات 

 . حوهلا
 :جمتمع الدراسة وعينة. 6. 7

يف حمافظات مسقط، ( الصف الثاين عشر)يع طلبة الدبلوم العام من مجتكون جمتمع الدراسة 
 .(6) رقم كما يوضح اجلدول ؛والباطنة، والشرقية، والداخلية

 6جدول 
 توزيع جمتمع الدراسة
 اجملموع اناث ذكور 
 6,876 3,474 3,402 مسقط
 5,452 2,808 2,644 الداخلية 
 13,747 9,732 7,015 الباطنة
 6,004 3,034 2,970 الشرقية 
 32,079 19,048 16,031 اجملموع
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مت اختيار و  ،مسقط، والباطنة، والشرقية، والداخلية :هي؛ أربع حمافظات يفمت تطبيق الدراسة و 
طالبًا وطالبة من ( 6250)يف هذه احملافظات، ومت تطبيق االختبار على  اً جمموعة من املدارس عشوائي
 (.2) رقم ح اجلدولكما يوض  ؛طلبة الصف الثاين عشر

  2جدول 
 توزيع عينة الدراسة

 % العدد  
 27.0 331 مسقط احملافظة
 21.0 257 الباطنة 
 32.5 398 الداخلية 

 19.4 238 الشرقية 
 100.0 1224 اجملموع 
 44.8 548 ذكور النوع
 55.2 676 إناث 
 100.0 1224 اجملموع 

 :أداة الدراسة؛ صدقها وثباهتا. 2. 7
ع البيانات بواسطة اختبار أعد من قبل الباح  باالعتماد على دليل مؤشرات التنمية مت مج

املعتمد رمسيًا من قبل  2001املستدامة الصادر عن وزارة االقتصاد الوطين بسلطنة عمان يف العام 
وقد  ،(2001وزارة االقتصاد الوطين، ) املتوافق مع املؤشرات املعتمدة يف املنظمات الدولية و السلطنة، 

مؤشرًا من مؤشرات ( 34) يفقيس معلومات الطلبة ي سؤاالً ( 34)ولية من تكون االختبار يف صورته األ
؛ الربعاين، 2065اجلهورية، )ملؤشرات بناء على نتائج دراسات البعد االجتماعي، ومت اختيار هذه ا

من يكون من نوع االختيار ومت صياغة أسئلة االختبار ل ،يت حللت كتب الدراسات االجتماعيةال( 2060
 (.أ، ب) بديلني 

وبعد االنتهاء من إعداد االختبار؛ مت التأكد من صدقه من قبل عدد من احملكمني الذين أبدوا 
سؤااًل وذلك باستبعاد بعض ( 21)إىل ( 34)من بينها خفض عدد األسئلة من  عليه الحظاتبعض امل

، م وزمن احلصة الدراسيةالوقت الالزم ألداء االختبار مبا يتالءاألسئلة لصعوبتها على الطلبة، وملراعاة مسألة 
على عينة من خارج عينة الدراسة بلغت  تطبيق االختبار وبعد التأكد من صدق االختبار ومالءمته؛ مت

وقد أظهرت النتائج أن  ،الزمنية اليت يستغرقها االختبار طالبًا وطالبة وذلك حلساب الثبات، واملدة( 50)
وبلغ متوسط  ،ت مناسبةعدّ و  ((Cronbach-Alphaملعادلة كرونباخ ألفا  وفقاً .( 73)بلغ الثبات 
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ولة وتناسب مدة احلصة وهي فرتة معق ؛دقيقة( 35) لطلبة لالنتهاء من أداء االختبارالفرتة اليت احتاجها ا
جملاالت  ئلة وفقاً توزيع األس( 3)رقم  ويوضح اجلدول ،للتطبيق وبذلك أصبح االختبار جاهزاً  ،دقيقة( 50)

 .البعد االجتماعي
 3جدول 

 توزيع أسئلة االختبار على جماالت البعد االجتماعي 
 عدد املؤشرات املضمنة يف االختبار اجملاالت 
 5 مستوى املعيشة
 1 الصحة والتغذية
 5 التعليم
 3 املرأة

 6 اجلرمية واحلوادث
 2 األمان االجتماعي
 6 السكان

 26 جمموع االسئلة

 :المعالجة اإلحصائية. 8
ملعرفة الفرق يف درجة  "ت"مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وطَبق اختبار 

%( 10)واعتمدت نسبة  ، احملافظةاملعرفة وفقًا ملتغري النوع، وحتليل التباين األحادي حلساب نتائج متغري
، مقبولة( 19–10) متدنية،%( 10أقل من : )اآليتللتدرج  ووفقاً  ،نقطة قطع لتحديد درجة املعرفة

بناء %( 10)وقد اعتمدت درجة  ،مرتفعة جداً ( 600-90)مرتفعة، ( 09-00)متوسطة، ( 70-79)
 . على النظام املعمول به يف وزارة الرتبية والتعليم

 :نتائج الدراسة. 9
ؤشرات البعد االجتماعي للتنمية ما درجة معرفة طلبة التعليم ما بعد األساسي مب: السؤال األول. 6. 9

 املستدامة؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملؤشرات جماالت 

 (.5)رقم كما يوضحها اجلدول   ؛البعد االجتماعي للتنمية املستدامة
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 5 جدول
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملؤشرات جماالت البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

 تصنيف اجملاالت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب للمجال الدرجة الكلية جماالت مؤشرات البعد االجتماعي
 %10اجتازت املعيار  1.106 3.19 4 مستوى املعيشة
 966. 2.91 4 التعليم
  1.119 3.38 6 السكان

 مل جتتاز املعيار 
10% 

 1.174 3.35 6 الصحة والتغذية
 817. 1.62 3 املرأة
 397. 1993. 1 اجلرمية

 799. 398. 2 األمان االجتماعي
  3.362 15.11 *21 اجملموع الكلي

 (درجة 21)الدرجة الكلية لالختبار  *     

أن املتوسط احلسايب لدرجة معرفة الطلبة مبؤشرات البعد  إىل( 5)تشري النتائج يف اجلدول 
وهي نسبة متدنية وفقًا ملا حددته الدراسة %( 40.6)؛ أي ما يعادل نسبة (64.66)االجتماعي بلغ 

وهذا يدل على وجود فئة من الطلبة ( 3.12)كما تشري إىل أن االحنراف املعياري بلغ   ،%(10) احلالية
ذلك؛ يالحظ وجود تفاوت يف درجة معرفة الطلبة مبجاالت كل مؤشر،  ، باإلضافة إىل%(40)دون 

أي ما نسبته ( 3.69)بلغت ؛ فنجد أن معرفتهم مبؤشرات جمال مستوى املعيشة كانت متوسطة
مث السكان مبتوسط %( 75)أي بنسبة ( 2.91)، يليها مؤشرات جمال التعليم مبتوسط %(79.7)
، بينما كانت نتائج %(45)أي بنسبة ( 6.12)ات املرأة ، يليها مؤشر %(41)؛ أي بنسبة (3.30)

 . جداً وهي متدنية %( 20)مؤشرات جمايل اجلرمية واألمان االجتماعي دون 
 :منها ؛ويعزى هذا التدين يف مستوى معرفة الطلبة مبؤشرات البعد االجتماعي إىل تأثري عوامل عدة

نه نتائج بعض الدراسات كما كشفت ع  ضعف تضمني هذه املؤشرات يف كتب الدراسات االجتماعية
، وكذلك الطريقة اليت متت هبا معاجلة املؤشرات املضمنة يف (2065؛ اجلهوري، 2060الربعاين، )السابقة 

تلك الكتب واليت اقتصرت على العرض الوصفي دون وجود أنشطة لتدريب الطلبة على استخراجها، أو 
غياب البيانات اإلحصائية اليت  وكذلك قد يعزى إىل ،منها ا قلل من استفادة الطلبةعليها م وجود أمثلة

تائج إىل كما قد تعزى هذه الن  ،متكن املعلمني من تطبيق تلك املؤشرات يف كتب الدراسات االجتماعية
، احلضرمي)تدين درجة معرفة معلمي الدراسات االجتماعية هبذه املؤشرات كما كشفت عنه نتائج دراسة 

2065 .) 
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يف درجة معرفة الطلبة مبؤشرات كل جمال من جماالت البعد االحتماعي؛ فإهنا قد تعزى  التفاوت أما
الشعيلي، )إىل تفاوت تضمني مؤشرات كل جمال يف كتب الدراسات االجتماعية كما كشفت عنه نتائج 

، وكذلك تفاوت درجة معرفة معلمي (2065؛ اجلهورية، 2060؛ الربعاين، 2009؛ الفارسي، 2001
  (.2065احلضرمي، )الذي كشفت عنه نتائج دراسة ت االجتماعية هبذه املؤشرات الدراسا

وهذا التدين يف معرفة الطلبة مبؤشرات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة ينسجم مع نتائج بعض 
اليت كشفت ( 2009؛ الفارسي، 2065اجلهوري، ) سيتكدراالدراسات اليت أجريت يف سلطنة عمان  

كذلك ال يتماشى هذا التدين يف درجة املعرفة مبؤشرات التنمية   ،هم باملفاهيم السكانيةدين معرفتعن ت
امة خالل عقد التنمية املستدامة الذي املستدامة مع التوجه الدويل الذي سعى لتعزيز الوعي بالتنمية املستد

الدراسات  باإلضافة إىل ذلك فهذا التدين يدل على ضعف دور مناهج ،2065انتهى بنهاية العام 
الرغم من األدبيات اليت تشري إىل على بالتنمية املستدامة االجتماعية يف القيام بواجبها جتاه تعزيز الوعي 

كمستوى املعيشة، والفقر،   ؛أمهية دورها وذلك لقدرهتا على طرح كافة القضايا املتعلقة بالبعد االجتماعي
 ;Liman, 2004; Oyibe, 2006)من االجتماعي ضاع املرأة، وقضايا التعليم، واألوأو 

Adirika, 2010)،  ختتلف مع نتائج دراسة  كما(Waslshe, 2008 ) اليت كشفت عن دور مادة
 . اجلغرافيا يف تنمية الوعي بالتنمية املستدامة

وهذه النتائج تظهر احلاجة إىل تطوير مناهج الدراسات االجتماعية يف موضوع التنمية املستدامة 
ا من خالل معاجلتها بطريقة متكن الطلبة من فهمها، وإدراك قيمة نتائج تلك املؤشرات وأبعادها ومؤشراهت

على املستوى احمللي والدويل، وكذلك العمل على تعزيز توظيف اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس السيما 
اليت و ن راسات اليت أجريت يف سلطنة عماكشفت نتائج بعض الد  إذتلك اليت توظف التكنولوجيا احلديثة 

ة يف استخدم فيها التكنولوجيا لتدريس مادة الدراسات االجتماعية فاعليتها يف تنمية التحصيل لدى الطلب
؛ 2065؛ الكلباين، 2065؛ اجلهوري، 2065؛ البادي، 2065الدايري، )املراحل العمرية املختلفة 

 (. 2064؛ العجمي، 2064احلنظلي، 
معرفة طلبة التعليم ما بعد األساسي مبؤشرات البعد االجتماعي  هل ختتلتف درجة: السؤال الثاين. 2. 9

 ؟ستدامة باختالف النوع واحملافظةللتنمية امل
 :النوع. 6. 2. 9

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملؤشرات جماالت  حبساب متت اإلجابة عن هذا السؤال
 .(4)رقم ا يوضحها اجلدول كم  ملتغري النوع؛ البعد االجتماعي للتنمية املستدامة
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 4دول ج
 ملؤشرات جماالت البعد االجتماعي للتنمية املستدامة ملتغري النوع( ت)نتائج اختبار 

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العينة النوع                
مستوى 
 املعيشة

 000.* 1222 7.987 1.116 2.92 548 ذكور
 1137.756 7.936 1.048 3.41 676 إناث

 الصحة
 1222 2.912 1.243 3.24 548 ذكور

 1106.379 2.877 1.108 3.44 676 إناث 004.*

 التعليم
 1222 4.012 945. 2.83 548 ذكور

 1183.253 4.024 973. 3.05 676 إناث 000.*

 املرأة
 1222 510. 876. 1.60 548 ذكور

 1094.803 503. 767. 1.63 676 إناث 610.

 1128.418 1.822 384. 180. 676 إناث 067. 1222 1.837 416. 222. 548 ذكور اجلرمية
األمان 
 االجتماعي

 1222 1.837 832. 445. 548 ذكور
.067 

 1128.418 1.822 769. 360. 676 إناث

 السكان
 1222 035. 1.139 3.38 548 ذكور

.972 
 1154.356 035. 1.103 3.38 676 إناث

 الكلي
 1222 4.211 3.175 14.66 548 ذكور

*.000 
 1203.945 4.250 3.467 15.47 676 إناث

 (α =0.04)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *               

ابية لدرجة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلس( 4)تشري النتائج يف اجلدول 
بعد األساسي مبؤشرات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة لصاحل اإلناث يف جماالت  طلبة التعليم معرفة

ان، مستوى املعيشة، والصحة، والتعليم، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات السك
وع اهتمامًا يف موض أكثر وماً مع هذا االختالف إىل أن اإلناثوقد يعزى  ،واجلرمية، واألمان االجتماعي

؛ 2001الشعيلي، )نتائج عدد من الدراسات يف سلطنة عمان  ذا ما أكدتههالتحصيل الدراسي 
وذلك لرغبة اإلناث بدرجة أعلى يف احلصول على معدالت عالية ( 2065؛ اجلهوري، 2009الفارسي، 

 ،قد يكون عاماًل مساعداً كذلك ماً يف املواد الدراسية بشكل عام، والنظرة اجملتمعية بأن اإلناث أكثر اهتما
حرص مدارس اإلناث على هذا التحصيل و اليت يظهرن أهتماما أكرب بالضافة إىل دور املعلمات باإل

وقد يعزى ذلك إىل أن املعلمات أكثر معرفة مبؤشرات التنمية املستدامة مقارنة باملعلمني كما   ،اجلانب
يكون له انعكاسه على طرائق تدريس هذه  رمبا وهذا( 2065احلضرمي، ) ائج دراسة كشفت عنه نت

كما أشار بعض - أو رمبا يكون راجعاً  ،ت املقدمة هلن يف احلصص الدراسيةاملؤشرات، وكذلك املعلوما
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التطعيم، واألمية اليت هتتم  وإىل طبيعة هذه املؤشرات املرتبطة كثريًا باملرأة كالصحة، واإلجناب، -الباحثني
 (.6999؛ خليل وطه، 2060رزق، )ور ذكهبا اإلناث أكثر من ال

 :احملافظة .2. 2. 9
 (. 1) رقم كما يوضح اجلدول  ؛متت اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام حتليل التباين األحادي

  1 دولج
 نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملؤشرات جماالت البعد االجتماعي للتنمية املستدامة ملتغري احملافظة

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية ربعاتجمموع امل  

 مستوى املعيشة 
 870. 1.066 3 3.197 بني اجملموعات

 
 

.456 
 

 1.226 1220 1495.135 ضمن اجملموع  

  1223 1498.333 اجملموعات 
 الصحة 

 1.034 1.425 3 4.276 بني اجملموعات
 

 

.377 
 

 1.379 1220 1681.838 ضمن اجملموع  

  1223 1686.114 اجملموعات 
 التعليم 

 1.179 1.102 3 3.306 بني اجملموعات
 

 

.316 
 

 934. 1220 1139.733 ضمن اجملموع  

  1223 1143.038 اجملموعات 
 املرأة 

 247. 166. 3 497. بني اجملموعات
 

 

.864 
 

 670. 1220 817.608 ضمن اجملموع  

  1223 818.105 اجملموعات 
 اجلرمية 

 1.146 183. 3 549. بني اجملموعات
 

 

.329 
 

 160. 1220 194.811 ضمن اجملموع  

   1223 195.359 اجملموعات 
 األمان االجتماعي

 1.146 732. 3 2.195 بني اجملموعات
 

 

.329 
 

 639. 1220 779.242 ضمن اجملموع  

  1223 781.438 اجملموعات 
 السكان 

 4.757 5.904 3 17.713 بني اجملموعات
 

 

*.003 
 

 1.241 1220 1514.274 ضمن اجملموع  

   1223 1531.987 اجملموعات 
 مجيع اجملاالت

 023. 261. 3 782. بني اجملموعات
 

 

.995 
 

 11.334 1220 13827.205 ضمن اجملموع  

  1223 13827.987 اجملموعات 
 (α =0.04)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *        

إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري احملافظة  وماً مع( 1)تشري النتائج يف اجلدول 
وباستخدام اختبار شيفيه تبني أن  ،جمال بعد السكان اتماعي ما عديف مجيع مؤشرات جماالت البعد االج

وقد يعزى هذا االختالف إىل عوامل عدة منها تأثري املعلمني،  ،ليةلفرق لصاحل طلبة حمافظة الداخا
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واألنشطة املصاحبة للمنهج الدراسي اليت يقدموهنا، وكذلك قد يعزى إىل طبيعة اجملال السكاين ذاته الذي 
علمني يف رمبا أعطي زمخًا واهتمامًا أفضل من قبل امل كتب الدراسات االجتماعية و ُضّمن بدرجة كبرية يف

وتتفق هذه  ،تساب املعلومات حول تلك املؤشراتاح فرصة أفضل للطلبة الكأتافظة الداخلية، ما حم
اليت أشارت إىل وجود فروق تعزى ملتغري احملافظة يف مستوى ( 2065اجلهوري، ) الدراسة مع نتائج دراسة 

اليت أظهرت عدم  (2009)حتصيل حتصيل الطلبة للمفاهيم السكانية، وختتلف مع نتائج دراسة الفارسي 
ها كل دراسة واألدوات وهذا التفاوت يف النتائج قد يكون مرده إىل طبيعة اجلوانب اليت تناولت ،وجود فروق
 .املستخدمة

 :مقترحات البحث. ,4
العمل على رفع درجة معرفة الطلبة مبؤشرات البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف سلطنة عمان . 6. 60

 .من حتقيق أهداف عقد التنمية املستدامة لكي تتمكن السلطنة
العمل على تعزيز درجة الطلبة مبؤشرات األمان االجتماعي، واجلرمية، واملرأة الخنفاض مستوى . 2. 60

 .اجلهود يف هذا اجلانب تطلب بذلت جداً معرفتهم بدرجة كبرية 
ي للتنمية املستدامة لكوهنا ضرورة االهتمام برفع درجة معرفة الطلبة مبؤشرات البعد االجتماع. 3. 60

 .مؤشرات مهمة يف احلياة العملية للطلبة ولكوهنم عماد التنمية يف املستقبل
 إذكافة شرائح اجملتمع  لالعمل على نشر الوعي مبؤشرات البعد االجتماعي على مستوى السلطنة . 5. 60

الدولة، وإدراك الفرد هلا ميكنه من تالمس احلياة اليومية وكافة مشاريع التنمية واخلدمات املقدمة من قبل 
 .وما حققته الدولة يف هذا اجلانبمعرفة حقوقه 

 :بحاث مقترحةأدراسات و . 44
 :حباث اآلتيةجراء الدراسات واألإلدراسة يقرتح يف ضوء نتائج ا

 مية ملعرفة العوامل اليت أدت إىل اخنفاض درجة معرفة الطلبة مبؤشرات البعديإجراء دراسة تقي. 6. 66
 .االجتماعي

 .إجراء دراسة تقييمية ملعرفة درجة معرفة الطلبة بأبعاد التنمية املستدامة ومؤشراهتا. 2. 66
 . إجراء دراسة لتحليل االختبارات واألنشطة املدرسية يف ضوء أبعاد ومؤشرات التنمية املستدامة. 3. 66
بالتنمية املستدامة وأبعادها ومؤشراهتا  إجراء دراسة حتليلية حملتوى الكتب الدراسية ذات العالقة. 5. 66

 .ملعرفة درجة تضمني تلك األبعاد واملؤشرات
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 المراجع العربية
فاعلية استخدام االنرتنت يف تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية الوعي (. 2065) .البادي، ميثاء

الرتبية، جامعة السلطان رسالة ماجستري غري منشوة، كلية  .ساسياملائي لدى طلبة الصف الرابع األ
 .قابوس

درجة تضمني مفاهيم الرتبية السكانية يف كتب الدراسات االجتماعية (. 2065) .اجلهوري، مرمي
رسالة ماجستري غري منشوة،   .واكتساب طلبة الدبلوم العام هلا بسلطنة عمان( 62-7)للصفوف 

 .كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس
درجة معرفة معلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان بأبعاد  (.2065) .احلضرمي، عائشة

 .رسالة ماجستري غري منشوة، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس .ومؤشرات التنمية املستدامة
فاعلية استخدام مدونة تعليمية يف تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية (. 2064) .احلنظلي، أمل

رسالة ماجستري غري  .طالبات الصف العاشر واجتاههن حنو استخدامهالتحصيل الدراسي لدى 
 .منشوة، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس
. الوعي السكاين لدى طالب كلية الرتبية بأسوان(. 6999) .خليل، أمحد سيد؛ وطه، راضي عبد اجمليد

 .كلية الرتبية، جامعة طنطا
يف تنمية املعارف املناخية لدى ( LEEM)اكاة احلاسوبية فاعلية برنامج احمل(. 2065) .الدايري، هدى

رسالة ماجستري غري منشوة، كلية الرتبية، جامعة  .طالبات الصف الثامن األساسي واجتاهاهتن حنوه
 .السلطان قابوس

مؤشرات التنمية املستدامة للسكان املضمنة يف كتب (. 2060) .الربعاين، أمحد بن محد بن محدان
، (2)7 جتماعية،جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واال. جتماعية بسلطنة عمانالدراسات اإل

619-696. 
  جتاه لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية     مستوى املعرفة واال(. 2060. )احلليم ، حنان عبدرزق

 .612-40مصر، ، (6)73، جملة كلية الرتبية باملنصورة .ةحول بعض قضايا الرتبية السكاني
جملة جامعة دمشق للعلوم  .لتخطيط من أجل التنمية املستدامةا(. 2009). سليمان، مهناو  ؛ريدة، ديب

 .460-487 ،(6)24اهلندسية، 
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مدى تضمني كتب الدراسات االجتماعية يف احللقة الثانية من التعليم (. 2001. )الشعيلي، حممد
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  .السكانية األساسي ملفاهيم الرتبية السكانية ووعيهم باملشكالت

 .الرتبية، جامعة السلطان قابوس
فاعلية استخدام موقع تعليمي تفاعلي يف تدريس الدراسات االجتماعية على (. 2064). نفالأالعجمي، 

رسالة ماجستري غري  .تنمية التحصيل والتفكري الناقد لدى طالبات الصف العاشر بسلطنة عُمان
 .ية الرتبية، جامعة السلطان قابوسمنشوة، كل
رسالة  .الوعي السكاين لدى طالب التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان(. 2009). الفارسي، شريفة

 .جامعة السلطان قابوس ،جستري غري منشورة، كلية الرتبيةما
لدراسات حبوث ندوة ا .الدراسات االجتماعية والتنمية املستدامة. (2000). الفراجي، هادي أمحد
 .جامعة السلطان قابوس ،مسقط ،دورها يف التنمية وخدمة اجملتمعاالجتماعية و 

يف تنمية املعارف اجلغرافية لدى طالب   Map Windowفاعلية برنامج(. 2065). لباين، هاجرالك
رسالة ماجستري غري منشوة، كلية الرتبية، جامعة  .الصف احلادي عشر واجتاهالهتم حنو الربنامج

 .ان قابوسالسلط
 اسرتجاعهمت . عن وضع الوقاية من العنف 2065 التقرير العاملي لعام(. 2065.)منطمة الصحة العاملية 

 من الرابط 6/7/2064بتاريخ 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145087/5/WHO_NMH_NVI_14.2_  
ara.pdf?ua=1&ua=1&ua=1   

 سرتجاعهمت ا. حالة انعدام االمن الغذاء يف العامل(. 2065.)مم املتحدة غذية والزراعة لألمنظمة األ
 .http://www.fao.org/3/a-i4037a.pdf من الرابط 6/7/2064 بتاريخ

 .سلطنة عمان. دليل منهجيات مؤشرات التنمية املستدامة(. 2001). وزارة االقتصاد الوطين
 .الوعي املائي لدى طالب مرحلة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان(. 2062). اليحيائي، رقية

 .رسالة ماجستري غري منشوة، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس
مم املتحدة للرتبية منظمة األ. الرتبية من أجل التنمية املستدامة كتاب مرجعي(. 2062.)يونسكو ال

 . والعلم والثقافة
 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145087/5/WHO_NMH_NVI_14.2_%20%20ara.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145087/5/WHO_NMH_NVI_14.2_%20%20ara.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
http://www.fao.org/3/a-i4037a.pdf
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  من الرابط 6/7/2065بتاريخ  سرتجاعهمت ا. ميةاليوم العاملي حملو األ(. 2065). اليونسكو
-thisoffice/single-office/about-http://www.unesco.org/new/ar/iraq

        view/news/international_literacy_day_2014/#.VZPbphtViko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-thisoffice/single-view/news/international_literacy_day_2014/#.VZPbphtViko
http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-thisoffice/single-view/news/international_literacy_day_2014/#.VZPbphtViko
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