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للوقوف على   الدراسة  م  ، تولتحقيق ذلكاملعلمين،    نظر   وجهة  من  األردن  في  املستدامة  التنمية  أبعاد  حقيقت  في  املدرسية  الدارة   دور جاءت هذه 

وقد تم توزيع هذه  ،د البيئيعبال جتماعي و البعد اال قتصادي و على ثالثة أبعاد للتنمية  املستدامة وهي: البعد االموزعة ( فقرة 24تطوير استبانة تضمنت )

 340ستبانة على عدد من املعلمين واملعلمات والبالغ عددهم) اال 
 
وقد كان من  ،2019/2020من العام الدراس ي ول ومعلمة وذلك خالل الفصل األ  ( معلما

  الدارة أن دور  ،ز النتائجر بأ 
 
جتماعي كان أعالها يليه يب األبعاد على النحو االتي: البعد اال وكان ترت ،في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة  املدرسية كان عاليا

ا  البعد البيئي. و الالبعد  وقد   ،ونيوالتعا  ل الفريقيشجيع العم تو ،  تجميلهاائزة ألفضل مدرسة تهتم بالبيئة و أوصت الدراسة بتخصيص جقتصادي, ثم 

 على املدارس الخاصة.  ةجراء دراسة أخرى مماثلإ الدراسة  اقترحت

 . األردن ؛ينماملعل ؛التنمية املستدامة؛ املدرسية دارة اال  ات املفتاحية:الكلم

   :املقدمة

 
 
   يشهد العصر الحالي تطورا

 
يجابية في مجال التربية  إ لى تغيرات  إ ت الهامة التي تؤدي  داري الذي يركز على التحوال بالجانب ال   االهتمامفي مجال    كبيرا

تعد  ،  والتعليم  تعهأ فلم  التربية  والحاضرداف  باملاض ي  التفكير  على  اال نما  إ و   ،تمد  لأصبح  باملستقبل  بالتفكير  لعوائد هتمام  العادل  التوزيع  تحقيق 

 التنمية ولحفظ حق الجيل القادم بثروات الطبيعة. 

 
 
 عد التنمية املستدا وت

 
 م  مة مفهوما

 
 و   ،على املستوى املحلي والعاملي  هما

 
( فجميع    ove,2008بالتنافسية في سياق العمولة )من الجدل الخاص    جزءا

مسؤولياألف لديهم  الكوكب  هذا  على  عليهخالأ و   ةتماعيجا   ةراد  الحفاظ  نحو  البيئي  ،قية  الوضع  تحسين  يتطلب   & Hollander,2000لعالم)ل  بما 

saltmarsh    فكلنا املستقبليةمسؤولون  (  األجيال  مصير  على  فهل    ،عن  الحاليون  االرضية  الكرة  سكان  يعمل  أن  املوا ا يعقل  كافة  البيئية  ر ستنفاذ  د 

 (.   Grant,2009املوجودة في العالم دون تحمل أي مسؤولية تجاه ذلك)

تها لألجيال  لى فنائها أو تناقص قدرا إ ي  ؤد  ملتجددة بطريقة ال تستخدام املوارد الطبيعية ا اب  ىنع  دامة الجانب البيئي والذي ي  وتتضمن التنمية املست

الجانب    ،الالحقة االفقتصادي  االأما  التنموية  املنافع  الحصول على  على  امليركز  نوعية  الحفاظ على  ذلك من  قتصادية شريطة  يقلل  ال  أن  وارد على 

عني ي أما الجانب التكنولوجي ف  ،وتوظيف املوارد لرفع املستوى املعيش ي للفرد  ،ستهالك الطاقة واملواردا الدخل الفردي في املستقبل وخفض في مستوى  

  نمو ستيعاب الا ستقرار املناخ مع  ا لى تحقيق  من التلوث واملساعدة ع  نقاذ املوارد الطبيعية بهدف الحدإ ظف وأقدر على  ستخدام تكنولوجيا جديدة أنا 

   .(ciegis&ciegis,2008حية والتعليمة لألفراد)لى رفع مستوى الخدمات الصإ املتزايد للسكان. بالضافة 

وتحسين نوعية    ،ية من أجل التنمية املستدامة والتي تهدف الى التخفيف من الفقرفنمائية األلال هداف  امج األمم املتحدة واليونسكو واأل ن  بر إ  

 ,2005;7)  تعليم من أجل مستقبل مستدامالبعنوان: التعلم و عار  وبالتالي تم اطالق ش  ،كلها ترى في التعليم وسيلة هامة لتحقيق هذه األهداف    ،الحياة 

UNESCO  .) 
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ملا لها من دور كبير في تحسين    ،ماكنهاأ تالف  خا لها كافة املؤسسات التربوية على  عد التنمية املستدامة من املوضوعات التربوية الحيوية التي تتناو وت

 (. 2013،اكرام) قتصادية لإلنسانجتماعية و االوضاع البيئية واال األ 

تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التي ركز التعريف فيها على أنها تلك التنمية التي تلبي حاجات    في  وقد ورد مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة 

فقد وضح هذا التعريف االطار العام   ،(1989  ،اللجنة العاملية للبيئة و التنمية  جيال املستقبلية في تلبية حاجاتهم )ن املساومة على قدرة األ الحاضر دو 

بينما عرفها عزوني وشاهين ) بين االجيال.  بالتساوي  التي تطالب  املستدامة  األ 2005للتنمية  بأنها عملية توسيع خيارات  للعيش(  مستوى صحي   في  فراد 

كن ليس على حساب ة تسعى لتحسين نوعية حياة االنسان ول( أكدا على أن التنمية املستدام2007)  بو زنطأ في حين أن غنيم و   ،والئق بحرية واحترام

 رافق البيئية . امللى الترشيد في استخدام إمع االنتباه  ،البيئة

ة يتعلق بالخدمات التعليم لى مفاهيم أعمق تإ ماعية أصبح يتطلع جتبيئة والخدمات اال الو  ةصحالركز على ن كان مفهوم التنمية املستدامة يأ وبعد 

ال )خميسوقر ديموال  نسانوحقوق  مواطنيها2013،العتوم)أوضحت    ،(2003،اطية  بحياة  تهتم  التي  الدول  بأن  التنمية   ،(  أبعاد  تحقق  أن  عليها 

 . املستدامة من خالل التعليم 

 الدراسات السابقة:

  ،في التعليم لقد غدت التنمية املستدامة  
 
  مجاال

 
 كاديمي العامليالوسط األ هتمام في ال ل مثيرا

ستبيان إ نات من خالل  وقد تم جمع البيا  ،فراد بالتنمية املستدامةي املكسيك للكشف عن مستوى وعي األ بدارسة ف  (  ,Tran 2006ان)حيث قام تر  •

 ( ف246)  علىتم توزيعه  
 
وكانت أكثر محاور االهتمام قد  ،  ةلتنمية املستدامة قد جاءت متوسطبافراد العينة  أ ظهرت النتائج أن مستوى وعي  أ و   ،ردا

 املجال البيئي واملشكالت البيئية. جاءت في

كاتينازو  • مستوى    ،(catenazzo, Durso & Ffrangniere,2008)  فرانجنيري و ودورسو    أما  ملعرفة  جنيف  دراسة  للتنمية إ فأجروا  املعلمين  دراك 

 ا يهم  عينة لدفراد ال أ أن  بالنتائج    تشار أ و   ،ين( معلم509يلة لجمع البيانات من )ستبيان كوسستخدام اال إ وتم  ،  املستدامة
 
   هتماما

 
بالبعد البيئي    كبيرا

 ملفاهيم ومجاالت التنمية املستدامة لكل درجة متوسطداركهم ا بينما جاء  ،للتنمية املستدامة
 
 .  ا

 وتم تطبيق هذه  ،قدات املعلمين للتنمية املستدامةهدفت دراستهم للكشف عن معت  فقد   ( tuncer, Ern, & Semra,2006)ارن وسمرا  و أما  تونسر   •

 334)  الدراسة على
 
وجاءت النتائج لتبين أن دور أفراد العينة في تحقيق التنمية املستدامة    ،ستبيان عليهم ع اال يفي تركيا وذلك من خالل توز   ( معلما

 
 
 حماية البيئة. يات الناس اليومية لرات في سلوكيوأكدوا على ضرورة االستعداد لحداث تغي ،ئيكثر املجاالت كان املجال البيأ و   ،قد جاء كبيرا

• (  123بانة على)استبتوزيع    ( summers&childs,2007وقام سوميرز وشيلد 
 
املستدامةدإ للتأكيد من    ( معلما التنمية  ظهرت  أ   قدو   ،راكهم ملفاهيم 

 دراك إ نتائج الدراسة أن لديهم 
 
 عال ا

 
 دراك إ ها وكان أقل ،ثم االقتصادية ، العوامل البيئية اوكان أكثره ،التنمية لجوانب يا

 
 . تماعيجفي املجال اال  ا

 ، عداد املوارد البشرية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة في األردنإ قتصاد املعرفي في  لى الكشف عن دور االإ بدارسة هدفت    (2007وقام ذيابات ) •

 ( قائ350ة الدراسة)وبلغت عين
 
   دا

 
ج  ظهرت نتائأ و   ،د البشريةالوطني لتنمية املوار ( خبراء في املركز  8)  وتمت مقابلة،  عليهم االستبيان  تم توزيع    تربويا

املستدامةلال  وعالالدراسة وجود دور مهم   التنمية  الوافي ملواجهة متطلبات  املستدامة   ،قتصاد  التنمية  الدراسة وجود تحديات تواجه  بينت  كما 

 ى هذه التحديات . وصت الدراسة بضرورة التركيز علأ و ، وادارية ةجتماعيا قتصادية و ا ات بشرية و تتمثل في تحدي

  مندراسة  حيث تكونت عينة ال،  لى مستوى وعي املعلمات بمفهوم التنمية املستدامةإ دارسة في األردن هدفت التعرف    (2010)  بينما أجرت عريقات •

(187 
 
 حيث  بينت  ،  العشوائيةتم اختيارهن بالطريقة  ومعلمة      ( معلما

 
بينما جاء   ،ال االجتماعيجاملفي    نتائج البحث أن وعي املعلمات قد جاء مرتفعا

 املجال الوعي في 
 
  بشكل عامفي حين كان الوعي بمفهوم التنمية املستدامة ، البيئي واملجال االقتصادي متوسطا

 
 . منخفضا

الرحمن) • عبد  التعليم    (2017وأجرت  في مجال  للبحث  التعليم  أ من  دراسة  في مدارس  املستدامة  التنمية  ونأ في كل من    يقبلالجل  يوزلندا ستراليا 

( 217)  معلمي املدارس بلغ عددهم من  كما تم االستعانة بعينة عشوائية   ، وتم اعتماد املنهج املقارن ،  فادة منها في مصروامكانية ال   ،ململكة املتحدة وا 

 
 
رات الدول التي تم اجراء ين من أجل التنمية  املستدامة في جمهورية مصر العربية في ضوء خبمللمعل مقترحتصور لى وضع إ . وقد توصل البحث معلما

 البحث عليها. 

الكتب  يف عن تضمشكاللى  إ دراسة هدفت    (2019)  و أجرت الشمري واملعجل  • العربية ن  للمملكة  املتوسطة  للمرحلة  املستدامة  التنمية  ملجاالت 

اسو ،  السعودية البيانات  العينةلجمع  كل  لتحليل  الوصفية  التحليلية  الطريقة  الدراسة  استخدا  ،تخدمت  معامل  وتم  تربيع باخت م  كاي  ار 

 على تكرار جتماعي كان األ ظهرت نتائج البحث أن املجال اال أ و  ،ر املجاالت  بين الصفوف الدراسيةلالستقاللية لقياس الفروق بين درجة توف
 
بينما جاء   ا

 قل تكرا أل بيئي ا الاملجال 
 
 .را

استقر  خالل  املجالا ومن  نفس  في  التربوية  الدراسات  أن  ،ء  املستدامة    تؤكد  كلها  ها يتضح  التنمية  ملفهوم  التربوية  املؤسسات  تبني  ضرورة  على 

املستدامةو ،  وأبعادها  التنمية  أبعاد  الدراسة ومعرفة  أداة  السابقة في تطوير  الحالية من  الدراسة  الدو  ،قد استفادت  نتائج  راسة في مجال في مناقشة 
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االتفاق واالختالف الحالية  قد تمي،  توضيح جوانب  الدراسة  تناولت دور  أ عن غيرها في  زت  املدرسية  ال نها  املستدامة وقد  دارة  التنمية  أبعاد  في تحقيق 

 الدراسات السابقة هذا الجانب.   فلتغأ 

 :مشكلة الدراسة

 
 
ة لألجيال القادمة  ن التوعية بهذا املفهوم يعد ضمانإ ذ إ  ،أمام القائمين على العملية التربوية  عد التربية من أجل التنمية املستدامة التحدي األكبرت

امل يفيد  للحفاظ على  بما  ال ،  نسانالوارد   وألن 
 
دورا تؤدي  املدرسية     دارة 

 
الطلبة    هاما لدى  والسلوكية  والفكرية  العلمية  املستويات  وتحسين  تعزيز  في 

في الكثير  يعول عليهم  ال  الذين  واملحافظة على مكتسبات  املجتمع  بناء  في  األساسية  اللبنة  قادرين على   ، وطناملستقبل كونهم  ليكونوا  مهاراتهم  وصقل 

 تحمل املسؤولية. 

ال  التربوية في مجال  بالجوانب  الباحثين  املدرسية واملعلمين والطلبةمن خالل عالقات  التربوي, فقد ال   ،دارة  امليدان  أهمية دور    وا حظوقربهم من 

( بضرورة التركيز على مواجهة تحديات 2007) وصت دراسة ذياباتأ وقد  ،التربوي  لجافي تنمية مفاهيم التنمية املستدامة وأبعادها في امل اسدارات املدر إ 

 التنمية املستدامة في األردن. أبعادملدرسية في تحقيق دارة ا جراء هذه الدراسة للقاء الضوء على دور ال إ ومن هنا جاءت فكرة  ,التنمية املستدامة

  :سئلة الدراسةأ

 تية: الت اآلحاولت الدراسة االجابة عن التساؤ 

 نظر املعلمين ؟   جهةو قتصادي للتنمية املستدامة في األردن من البعد اال  تحقيق رة املدرسية فيدا ما دور ال  .1

 نظر املعلمين ؟   وجهةي األردن من جتماعي للتنمية املستدامة فالبعد اال  تحقيق رة املدرسية فيدا ما دور ال  .2

 نظر املعلمين ؟  وجهةملستدامة في األردن من ي للتنمية ا البعد البيئتحقيق رة املدرسية في دا ما دور ال  .3

 : أهداف الدراسة

 : هداف االتيةلى تحقيق األ إ سعت الدراسة 

 .األردنادي للتنمية املستدامة في االقتص بعددارة املدرسية في تحقيق المعرفة دور ال  .1

  .في األردن االجتماعي للتنمية املستدامة البعداملدرسية في تحقيق دارة ال معرفة دور  .2

   .البيئي للتنمية املستدامة في األردن البعداملدرسية في تحقيق دارة ال معرفة دور  .3

 : أهمية الدراسة

 : تية ة الدراسة الحالية في الجوانب اآلن أهميمتك

  .للتأكد من قيامهم بأدوارهم التربوية دارات املدرسية شرافي على ال ال في عملهم  قد تفيد املشرفين التربويين .1

 . ارة التربية والتعليم للتركيز على هذا الجانب وز رية املناهج في  يقد تخدم هذه الدراسة أصحاب القرار في مد .2

   .قد تفيد نتائج هذه الدراسة راسمي السياسة التربوية في األردن .3

 .لى طلبة الدراسات العليا إ ضافة بال ، ثين واملهتمين بمجال التنمية املستدامةاستفادة الباح .4

 :حات الدراسةطلمص

املستدامة اال   :التنمية  مبدأ  على  تبنى  التي  التنمية  األ هي  املتاحةستغالل  للموارد  م  ،مثل  رفع  معيشة  بهدف  املستقبل  أ ستوى  جانبإ جيال  الجيل   لى 

)الشافعي بهو ،  (13،2012،الحاضر  تدار  التي  التنموية  العملية  والتغي  االستمرارية  يضمن  ال يشكل  وال ير  وتعرف Atikisson,2008)  داعبيجابي   .)

 إ 
 
لتحق  ابأنه  جرائيا املدرسة  مدير  به  يقوم  ما  االكل   : املستدامة  التنمية  أبعاد  واال   يةقتصاديق  و والبيئية  املدارس جتماعية  في  الطلبة  لدى  غرسها  

 الحكومية. 

  :راسةحدود الد

املوض  • الوقوف على دور    :عيةو الحدود  الدراسة على  التنمياملدرسية في    الدارة تقتصر  املستدتحقيق  االة  الثالث:  أبعادها  قتصادية امة. وذلك في 

 جتماعي. والبيئية واال 

 غوار الشمالية. قتصر تطبيق الدراسة على مديرية التربية والتعليم في لواء األ ا  :الحدود املكانية •

 2019/2020م الدراس ي اول من العتم تطبيق الدراسة في الفصل األ  :ةالزماني الحدود •
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معل  :البشريةالحدود   • من  عينة  على  البحث  أداة  تطبيق  املدارسمتم  ومعلمات  مدير ا   ي  في  العاملين  األ يلحكومية  للواء  والتعليم  التربية  غوار ة 

 الشمالية. 

 جراءات  ال الطريقة و 

 :منهج الدراسة

املسحيستخدا تم   الوصفي  املنهج  توزي،  ام  املوذلك من خالل  البحث على مجموعة من  أداة  التي  ف عن  للكش  علمينع  املستدامة  التنمية  أبعاد 

 . املدرسية الى تحقيقها في مدارسهم دارة تسعى ال 

  :مجتمع الدراسة

املعلمين واملعلمات العاملين في مدير ي الدراسة من جميع  التربية و يتكون مجتمع  غوار الشمالية وذلك خالل الفصل األول من  التعليم في لواء األ ة 

 معلما ومعلمة.  (1140الغ عددهم)لبوا ، 2019/2020العام الدراس ي 

 : عينة الدراسة

( الدراسة  عينة  أفراد  عدد     (340بلغ 
 
)  معلما بلغت  وبنسبة  بال%20ومعلمة  العينة  هذه  اختيار  وتم  األصلي.  املجتمع  أفراد  عدد  من  طريقة ( 

 بحث. رابط أداة ال هللمعلين واملعلمات وعلي ( E-mailرسالة إلكترونية )رسال إ ذ تم إ  ،العشوائية 

  :أداة الدراسة

وتم صياغة   ،والبعد االجتماعي، والبعد البيئي، ألساسية للتنمية املستدامة وهي البعد االقتصادي ا وذلك لتناسب املحاور ، تم تطوير أداة الدراسة

تندرج   تحقيق حد فقرات  لتضمن  منها  بعد  ال أ   تحت كل  دور  بإعطاء حكم عن  يسمح  البعددنى  جاء  بحيث  املدرسية  ، ( فقرات7)في    االقتصادي   دارة 

  لى إ و   ،  ى األدب النظري املتعلق باملوضوعفقرات وقد تم الرجوع في تطوير أداة الدراسة ال   (9)  جتماعي ضم والبعد اال ،  ( فقرات8والبعد البيئي يتكون من )

 (. 2019الدراسات السابقة مثل دراسة الشمري واملعجل)

   :صدق األداة

وذلك للحكم  ،  أصول التربية وثالثة محكمين في اللغة العربيةدارة التربوية و ال بسبعة محكمين مختصين  ها على  تم عرض  ،األداة   قللتحقق من صد

الدراسةرتباا على مدى   وبموضوع  بالبعد  الفقرة  فيهاوسالم  ،ودرجة وضوحها،  ط  اللغوية  الصياغة  تعمل على إ و   ،ة  بأنها  يعتقدون  التي  املالحظات  بداء 

فقد   ،  وتم تعديل صياغة بعض الفقرات اللغوية،  ( فقرات وردت عليها مالحظات من املحكمين3تم حذف)،  د جمع مالحظاتهم بعو   .تجويد أداة الدراسة

 ( فقرة. 24ءات الصدق أصبح عددها)جرا إ وبعد  ،( فقرة 27) كان عدد فقرات األداة بصورتها األولية

 :داةاأل ثبات 

ثبات االستبانة ألفا على محاور  تم تطبيق معادلة كرو  ،  للتأكد من  الثالثاال نباخ  اال وقد  ،  ستبانة  ألفا ألبعاد  املعامل  ستبانة مقبولة  جاءت قيم 

 تي :نحو اآلالألغراض هذه الدراسة وذلك على 

 لدراسة معامالت كرو نباخ الفا ألداة ا: (1جدول)

 معامل كرونباخ ألفا  البعد  الرقم

 0.88 قتصادياال 1

 0.85 جتماعي اال  2

 0.82 البيئي  3

   :ر الحكم على النتائج يمعاي

تضمنت   الدراسةأدلقد  أبعاد  ،اة  بعد عدة فقرات،  ثالثة  تحت كل  الطلب من  ،  ويندرج  عال  أ تم  البدائل:  أحد  اختيار  العينة     فراد 
 
  ، عال    ،جدا

   ،منخفض  ،متوسط
 
على قيمة من أقل أ سيم الذي يطرح  ولتفسير قيم املتوسطات تم اعتماد التق  ،في الترميز  1الى  5وأعطيت االرقام من    ،منخفض جدا

الناتج على عدد تدرجات مقياس االجابة وهي  ،  4=1-5قيمة وهي   بين حكم وآخر هي)  ،5ومن ثم قسمة  الفاصلة  املسافة  ( ومن ثم 0,80ليكون مقدار 

  ،الناتج الى أقل قيمةضافة إ 
 
 في النحو اآلتي:  وبقية القيم تواليا

  عال:  4.20أكثر من  - 5
 
 جدا

 : عال  3.40أكثر من  - 4.20

 : متوسط2.60أكثر من  –3.40

 :منخفض1.80أكثر من  – 2.60

1.80 – 1 
 
 : منخفض جدا
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 : ومناقشتها الدراسة نتائج

 ؟   فيها املعلمين نظر  وجهة   من األردن في املستدامة للتنمية قتصادياال البعد  قيق تح في   املدرسية دارةال  دور  ما :ول األ  السؤال جابةإ

 والبعد   ،املعلمون   يراها  كما  ،االقتصادي   البعد  فقرات  من  فقره   لكل  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   احتساب  تم   السؤال  هذا   عن  لإلجابة

 ( 2)الجدول  في كما النتائج فكانت, ككل

افات الحسابية املتوسطات: (2) جدول    ةمرتب االقتصادي  البعد على العينة  أفراد الستجابات املعيارية  واالنحر
 
 الحسابية  املتوسطات  حسب تنازليا

االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة تبة الر 

 املعياري 

 الرقم   الدور 

  عال   0.89 4.25 االبتعاد عن ثقافة العيب مديرو املدارس ثقافة العمل و ع يشج 1
 
 5 جدا

 3 عال   0.87 4.18 سراف والتبذير ال   يحذر مديرو املدارس من 2

 4 عال   0.91 4.09 العمل والكسب الحالل  دارسامل مديرو  يثمن 3

 7 عال   0.90 3.98 ترشيد االستهالك يشجع مديرو املدارس على   4

 1 عال   0.93 3.78 العمل التطوعي  يشجع مديرو املدارس 5

 2 عال   0.88 3.61 قراء واملحتاجين فحسان للال  دارسيشجع مديرو امل 6

 6 عال   0.87 3.54 شروع االستثمار امل مديرو املدارس يقدر  7

   عالي  0.91 3.91 البعد ككل 

الجدول) ال 2يتضح من  املعلمين بخصوص دور  آراء  أن  اال (  البعد  املدرسية في تحقيق  األردندارة  في  املستدامة  للتنمية     ،قتصادي 
 
 قد جاء عاليا

 ،فالزمن الحالي زمن صعب وعسير،  الجانب االقتصادي في الحياة   ميةوقد يرجع ذلك للوعي التام لدى مديري املدرسة بأه  ، (3.91وبمتوسط حسابي بلغ)

 ال  ن  أ   وذلك   ،لى القضايا الخاصة فيه مثل البطالة والفقرإ ويجب التنبه  
 
يع العيش من خالله دون  يستط  نسان الفطن هو الذي يؤمن لنفسه مستقبال

دام ما    ،ديرو املدرسة يحثون الطلبة ويشجعونهم على االبتعاد عن ثقافة العيبفقد كان م  ،ولىاأل ( باملرتبة  5)  ومن هنا جاءت فقرة رقم   ،غيره لحاجة  ال

 
 
لديهم   ،العمل حالال اجتماعيا وثقافياواالبتعاد    ،ولكسب مشروع  املهن  ترتيب  يؤدي    ،عن  انهيإ ألن ذلك  اقتصادي  لى  املهن ار  الطلبة. فكل  في مستقبل 

ومشروعة  واأل  صالحة  مهن  هي  النطاقما  عمال  ضمن  والديني  دامت  واملجتمعي  الد،  التربوي  نتيجة  عريوتختلف  دراسة  نتيجة  مع  الحالية   ات قراسة 

 ظهرت أن البعد االقتصادي قد جاء متوسطا. أ ( التي 2010)

 جتماعي للتنمية املستدامة في األردن من وجهة نظر املعلمين ؟ درسية في تحقيق البعد اال دارة املما دور ال : جابة السؤال الثانيإ

جتماعي كما يراها املعلمون لدور  ارية لكل فقرة من فقرات البعد اال نحرافات املعياستخرجت املتوسطات الحسابية واال  ابة عن هذا السؤاللإلج

 ( 3دول)فكانت النتائج كما في الج ،وللبعد ككل ، مديريهم 

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على ال: (3جدول)   ،بعد االجتماعياملتوسطات الحسابية واالنحر
 
 حسب املتوسطات الحسابية  مرتبة تنازليا

االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة الرتبة 

 املعياري 

 الرقم   الدور 

 3 عال   0.92 4.38 العمل الجماعي والتعاوني.  على يشجع مديرو املدارس 1

 6 عال   0.94 4.27 دارته. الوقت وإ ستثماراعلى  مديرو املدارس حرص ي 2

 2 عال   1.14 4.17 جتماعي اال ل التكاف مديرو املدارسيشجع  3

 9 عال   1.06 4.09 محبة والتآخي الدعوة لل يقدر مديرو املدارس  4

 4 عال   1.02 4.02 تراحم بين الناسدعوة لليثمن مديرو املدارس ال 5

 8 عال   0.88 3.91 الصدق والخالص في التعامل. مديرو املدارسيشجع  6

 1 عال   0.95 3.86 حترام الغير ا ضرورة دارس  يشجع مديرو امل 7

 7 عال   1.16 3.74 ضرورة حفظ حقوق الغير يشجع مديرو املدارس   8

 5 ال  ع 0.97 3.63 وتقديم النصائح. األمر باملعروفيثمن مديرو املدارس  9

   عال 1.03 4.00 البعد ككل 

( الجدول  أ 3يبين  تحقيق  في  مديريهم  لدور  املعلمين  آراء  أن   ) 
 
عاليا جاء  قد  املستدامة  التنمية  بلغ)وبمتوسط    ،بعاد  ككل  للبعد  ( 4.00حسابي 

ا إ (. وقد يعزى ذلك  1.03وانحراف معياري مقداره) الوعي  املدارس في نشر  اهتمام مديري  الطلبةجتماع ال لى  بالجانب فيبد،  ي لدى  املديرين يؤمنون  أن  و 

األ اال  حياة  في  تنمية مستدا جتماعي  أجل  وذلك من  املستقبلفراد  في  األ مة  املرتبة  في  التركيز  كان  التعاوني من خالل  ، فقد  العمل  لتشجيع  ف التكاتولى 

داء املهمات والواجبات أ خالص في  ال و   ،من خالل صدق التعامل  ،ين الطلبةخاء بال جتماعي وزيادة املحبة و اال ل التكافل  أجشر روح الفريق من  الجماعي ون

ختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة ا وقد  ،  ألمر باملعروفا سودها النصيحة و تجواء  أ لفة بين الناس في  ر األخرين ولضمان نشآل حفظ حقوق ا   مع

 درجة متوسطة.جتماعي قد جاء بظهرت أن البعد اال أ التي  (2010ات )دراسة عريق
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 ة في األردن  من وجهة نظر املعلمين؟ دارة املدرسية في تحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامما دور ال : جابة السؤال الثالث إ

البيئي, ولل البعد  املعيارية لكل فقرة من فقرات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج قيم  النتائج د ككل, فكبعلإلجابة عن هذا  انت 

 (    4كما في جدول )

افات املعيارية الستجابات أفراد   :(4)جدول   ، العينة على البعد البيئي املتوسطات الحسابية واالنحر
 
 حسب املتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا

االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة الرتبة 

 املعياري 

 الرقم   الدور 

 2 عال   0.88 3.94 ئة وتجميلهاتزيين البييعمل مديرو املدارس على  1

 1 عال   0.89 3.89 الغرس والتشجير  يشجع مديرو املدارس على 2

حافظة على النظافة  ديرو املدارس امليشجع م 3

 العامة 

 6 عال   0.97 3.81

على   التوعية للمحافظةمديرو املدارس  ينشر 4

 مصادر املياه وترشيدها

 8 عال   0.91 3.73

 4 عال   0.79 3.70 من التلوث املائي س مديرو املدار  يحذر 5

 3 عال   0.71 3.64 التلوث الضوضائي   من مديرو املدارس يحذر 6

 5 عال   0.83 3.55 التلوث الهوائي   من مديرو املدارس يحذر 7

 7 عال   0.87 3.48 الرفق بالحيوان  يشجع مديرو املدارس 8

  عال   0.86 3.71 البعد ككل 

وانحراف   ،(3.71ذ بلغ املتوسط الحسابي)إ  ،عال  دارة املدرسية في تحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة هو دور أن دور ال ( 4يتضح من الجدول)

ذ تمثل ، إ لى دور مديري املدارس الكبير في تشجيع الوعي البيئي في املدارس ليمانهم بضرورة الحفاظ على البيئة إ وقد يعود ذلك    ،(0.86)  معياري مقداره 

لإلنسان كبيرة  أهمية  يعيش  ،البيئة  يتنفس  ،فيها  كل    ،وفيها  على  ويحصل  فيه  يعيش  الذي  املحيط  في  يعمل.  الطعام وفيها  مثل:  فيها  الحياة  مقومات 

البد ،  يف مع البيئةلتحقيق التكو لذلك  ،  البشرية أم النباتية أم الحيوانية  ء  العالقات بين كافة املخلوقات سوا   وبالبيئة تنشأ  ،والشراب والهواء والكساء

ا لذلك من منظر جمالي ونفس ي مريح ويمكن عزو ذلك مل  ،هالين البيئة وتجميعلى تزي   هم املدارس بأن مديرهم يشجع  وفقد أكد معلم  ،من املحافظة عليها

 
 
ينها يديقة املدرسية من خالل زراعتها وتز فاالهتمام مثال بالح  ،همية عن العناصر البشريةأ لى أن مديري املدارس يؤمنون بأن مرافق املدرسة ال تقل إ  أيضا

 
 
عطاء منظر جمالي يليق بالعملية إ و   ،ونظافة املكان  ،جواء البيئية املدرسية من هواءللمساعدة على نظافة األ ،  بل ضرورة   باألشجار والزهور ال يعد ترفا

 ، الجانب صحي فياألمر الذي يبعث ،ين املدرسة من خالل نظافتهايكما يمكن تز  ،التربوية
 
 نفسية تشجع على التعليم الفعال.  وراحة

النتيجة  كما وتتفق هذه ، ظهرت أن املجال البيئي قد جاء بدرجه متوسطةأ لتي ( ا 2010) اتراسة الحالية مع نتيجة دراسة عريقوتختلف نتيجة الد

دراسة   نتيجة  فرانجنيري   كاتينازو مع  بينت    ،(catenazzo, Durso & Ffrangniere,.2008)  ودورسو  باأ التي  االهتمام  بدرجة ن  جاء  قد  البيئي  لبعد 

 أ و  مرتفعة،
 
 .على املجاالتأ والتي جاء فيها املجال البيئي من  ( tuncer, Ern, & Semra.2006)وارن وسمرا تونسر اتفقت مع نتيجة دراسة  يضا

 : التوصيات و املقترحات

 : يمكن التوصية بما يلي ،في ضوء نتائج الدراسة الحالية

 املحافظة على دور مديري املدارس الفعال في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة وذلك من خالل :  •

 الداعمة لتحقيق التنمية املستدامة . تعزيز السياسات التربوية  .1

 تحفيز املديرين الذين يحققون أبعاد التنمية املستدامة ماديا ومعنويا . .2

 ملستدامة. يم تحقق أبعاد التنمية ا تضمين املنهاج ملفاه .3

 دعم وتشجيع البحوث العلمية التي تنمي مفاهيم التنمية املستدامة.  .4

 ريقي. فوال  تشجيع العمل التعاوني •

 مديري املدارس الخاصة في األردن. خرى علىأ راسات جراء دإ  •

 . يؤخذ فيها رأي أولياء أمور الطلبة أخرى دراسات إجراء  •

 . في مناطق تربوية أخرى أخرى دراسات إجراء  •

 نها. يء جائزة للمدرسة التي تهتم بالبيئة املدرسية وجمالها وتزيإعطا •
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Abstract: This study came to find out the role of school principals in achieving the dimensions of sustainable 
development in Jordan. To achieve this, a questionnaire was developed that included (24) items distributed on 
three dimensions of sustainable development: the economic dimension, social and the environmental dimention. 
This questionnaire was distributed to a number of  (340) male and female teachers, during the first semester of 
the academic year 2019/2020, it was one of the most prominent results, that the role of school principals was high 
in achieving the dimensions of sustainable development, and the arrangement of dimensions was as follows:The 
social dimension was the highest, followed by the economic, then the environmental dimension. And the study 
recommended allocating an award for the best school concerned with the environment and beautifying it, and 
encouraging collaborative teamwork, and the study suggested conducting another similar study on private 
schools. 

Keywords: school principals; sustainable development; teachers; Jordan. 
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