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   :ممخصال

اسػػدفد ت اردراسػػت اردعػػرؼ تفػػر ارد االػػر ارػػت اف ػػلـ  لاردعػػرؼ اػػدرؾ تفػػر ارد  الػػت ار سػػددا ت رػػد       
طفبػػت ار رةفػػت ار دلسػػطت   اػػال تػػف ارعال ػػت  ال ػػل بال ف ػػل   لاتد ػػدت اربلةلػػت  ػػ ف  ل ػػ ر   ل ػػ ؿ 

( ٕٓٔٓالت )ابل     قاللس(  ف  طفبت  لردة الؼ اهداؼ اربةث دب ت اربلةلت ٕٓٓتال دفل اردراسالت  )
( رفد  الػػػػت ار سػػػػددا ت بعػػػػد اردة ػػػػؼ  ػػػػف   ل  ػػػػفل ٕٕٔٓ)ارع ػػػػر    قالػػػػلسرفد االػػػػر ارػػػػت اف ػػػػلـ   ل 

ارسالال درالت لداالال ف ػل رفبال ػت ارعرا الػت  ل ػد اطفػرت ار دػل   اف طفبػت ار رةفػت ار دلسػطت ال دفاػلف د االػر 
تػػف لدػػلد تال ػػت دارػػت  سػد بفر  لالد ػػ لف اػػدرؾ طفبػػت ار رةفػػت ار دلسػػطت بلرد  الػت ار سػػددا ت   اػػال 

اسػت  لدبت طردالت بالف ارد االر ارت اف لـ لارد  الت ار سددا ت رد  طفبت ار رةفت ار دلسػطت ل ردػت اردر 
    درةلتقبعدد  ف اردل اللت لار 

 ( طفبت ار رةفت ار دلسطت ،بلرد  الت ار سددا ت ،ارد االر ارت اف لـاراف لت ار  دلةالت: )
Forward thinking and its relationship to sustainable development among 

middle school students 

Zainab Hassan is a happy gesture 

Ministry of Education / Education of the third Rusafa 

Abstracts:  

The study aimed to identify forward thinking, as well as to identify diffrent 

sustainable development among middle school students, in addition to the 

relation amidst them. And the (Amry 2021) scale for sustainable 

development after verifying its psychometric properties and adapting them to 

the Iraqi environment, and the outputs demonstrated that middle school 

students have future thinking. Secondary school students are also 

characterized by sustainable development. In addition to the existence of a 

direct positive significant relation among future thinking and sustainable 

development among middle school students. The investigation came out with 

a numeral of recommendations and propositions. 

Keywords: (forward thinking, sustainable development, middle school 

students). 
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  Problem of The research   اوًًل: مشكمة بحث
ارعلرـ اراللـ ال فد دةداللت ابالرة ل د لتت لالدل ع رفل افزداللد  ر افتلاـ ار لد ت 
  لاف ا سػػػلف ارالػػػـل  طلرػػػب اف ال دفػػػؾ  فػػػلرات لارالػػػلت دسػػػلتد  تفػػػر اردعل ػػػؿ  ػػػع هػػػد  

   اػال تػف اف دػد ر (Sarkohi, & Gerhard, 2011: 47)اردةػداللت لار  ػاالت 
ارد االر لاررؤالت ار سدقبفالت   اػف اف دعطػر  دػلؿ رفد ػلر ارسػفبر بػلف الػؤلر تفػت دفػد 
ارطلرػػػػػػػب ل  ػػػػػػػلط    لتػػػػػػػدـ د  ػػػػػػػالط ار ػػػػػػػدرات ارد ػػػػػػػلرالت لافبداتالػػػػػػػت رفػػػػػػػد  اردةػػػػػػػداللت 

(Macleod & Michen,1997: 154)  اد اف دػد ر ارد االػر ارػت اف ػلـ الددػ   ةػل  
اعؼ ا  دلح  ةل  برات     ل الس ح رفد لر ارسػفبر  ػر اةبلطلت   لد لؤـ لتدز ل 

لاػػػع ا لػػػر ارسػػػفبر تفػػػت   ػػػلط ارطلرػػػب لدعػػػؿ دلدفػػػ  سػػػفبر  ةػػػل اردراسػػػت )ارػػػداال ر  
( تفػػر  طػػلرة ارد االػػر ارػػت اف ػػلـ   درػػؾ ف ػػ  ٕٛٓٓ(  له ػػل الؤاػػد ار  ػػر )ٕٙ: ٜٜٙٔ

ارعاػػػػلالت  الدعػػػؿ ةالػػػػلة اف سػػػلف سفسػػػػفت  ػػػف ار دلتػػػػب لارسػػػفلؾ ارسػػػػفبر  ل  ػػػل  ارعفػػػػؿ
 لار  سالت  
لارعلرـ  الؿ ارع ػلد ارلاللػت ار لاػالت  ػفد ادرااػل  دزاالػدا بػلف اف  ػلذج ارد  ػل        

ار دسػلرع لار د لػؿ  ػر لػلرة ار ػ لتت لارد ػل س اف د ػلد  بػالف ارػدلؿ دػرؾ الػرا سػفبالل 
تفر ار طلـ افالالرػلدر لاف سػل ر بعػد اف ا ػبح اسػفلب اسػدفالؾ ةالػلدر الدلرػد   ػ  

اتلت ا سػػػل الت لبال الػػػت  فػػػددة   اد ػػػلجـ ار قػػػر لاردػػػلع   لسػػػل  افلاػػػلع ار ػػػةالت  ػػػر 
 ل  ػػداف ارد ػػلع اربال ػػر   ل  ػػص ار سػػلةلت ار اػػرا  لاريلبػػلت ار دارالػػت لدفػػلث ار ػػل  
لارفلا  لارديالر ار  ل ر لاسدفالؾ ار  لدر غالػر ار ددػددة   ػل اد  ارػر اربةػث تػف 

ة الػػػؼ دلا ػػػؽ اهػػػداؼ   ل الػػػت  ػػػف  لةالػػػ  ا  ػػػلدج   ػػػل ر  سػػػددالـ   ػػػر السػػػلتد تفػػػر د
لارة لظ تفر اسددا ت بال دفل  ف  لةالت ا ر    بةالث الفبر افةداللدلت ارةلارة دلف 
اردػػيلالر تفػػت ةػػؽ اردالػػؿ ارالةػػؽ  ػػر دفبالػػت إةداللدلدػػ    اف ا ػػ  ف ال اػػف فالػػت ا ػػت اف 
ت دة ػػػؼ درػػػؾ ب  ردهػػػل لا  ػػػل الػػػلدر درػػػؾ  ػػػف  ػػػالؿ ار ػػػراات ارعلر الػػػت  ػػػف ادػػػؿ ارد  الػػػ

 (ٗ: ٕٕٔٓار سددا ت )ارع ر   
لُدعػػدم  سػػيرت د  الػػت  سػػددا   اهػػـ جاػػلالل ت ػػر ل ارةػػلرر، لفسػػال ل ارعػػراؽ ارػػد   
ال  ؼ  ف اربفداف غالر ار دقد ت تف الل، ل ع ت د  الت  سددا ت ف دع ر ا  ل  رأس  لؿ 
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عؼ لا دلج  ةسب لا  ل افالر اه الت هل ا  ل  ارعقفالػلت بداالػت، رفديفػب تفػر ةلرػت اراػ
هػػػر ا اػػػؿ سػػػبؿ، لفسػػػال ل  ػػػر ارد ػػػدـ اف د ػػػلدّ  لارعف ػػػّر لاربال ػػػّر  ػػػر بفػػػد ل  ظػػػرلؼ 
اربفػداف ارعربالػػت اردػػر  ػػرت  الفػػل، لددػػلرب د  الػػت  سػػددا ت  ػػر  ػػلاةر اجد ػػلدال  ، رفػػدؼ 
   ػػلد رػػـ د ػػؿ، بسػػبب  ددلهففػػل  دلا ػػب ل ل الػػ   لادد لتالػػ  لاربال الػػت،  زالػػلدة  سػػدل  

، هػػػل  ةػػػؾ ازدهػػػلر تف ػػػر لةاػػػلر  رال ػػػت لذرػػػؾ  ػػػل الػػػدـ  أب ػػػل  ا  ػػػت ارعػػػلـ  ار اػػػر ّ 
 دلبعد   ر  د لتلت ا سل الت غلربًل  طبل ع ارب ر ل سدلى  لاابدفل رفدطلر هػر  عالػلر 

 ازدهلر ال د فؼ دفؾ اردلؿ  
 طبالعػػػػػػت ارعال ػػػػػػؽ لطالػػػػػػدة بػػػػػػالف ارد  الػػػػػػت لاردربالػػػػػػت ، اذ د لػػػػػػؿ ج لتػػػػػػلت اغفػػػػػػب         

اذ ا ػػبةت  سػػيرت دعفػػالـ ةد الػػت،  لرقلتػػدة ارر السػػت افجد ػػلدالالف   ػػر ارلجػػت ارةلاػػر، 
رب ػػل  ةاػػلرّ  هػػل دعفػػالـ اف ػػـ لهػػذا  ػػل دقداػػال  ارد  الػػت،  لرد ػػلع  ػػداللت ت ػػلـ ار اػػر 
رف علب ال عاس تفت  زاللدة  سدلى دةارهـ لدطلرهـ تف الػًل ل الػر   لػلؿ تػف تال ػؽ 

د  الػت  ػف  ػالؿ  دعفـ بد  الت  ػل دظفػر  تػددن  ػف اربفػداف ار دةاػرة اذ اسػدطلتت داػلالف
اردربال   لؿ اراللبلف لار ل الل، لسلاه ل اردلؿ اردر  ردػت بفػزا ـ جلسػال   ػف ةػرب تلر الػ  
لل الػ  ،غالػػر ا فػل د ا ػػت  ػف  ػػالؿ دعفػـ ل ػػلرفل   تفػت  رادػػب اردا لرلدالػل لافجد ػػلد  

 ( ٔٔ: ٕ٘ٓٓ( )ت د اف ـ ار دةدة ،ٔ: ٕ٘ٓٓ)ارلرللف، 
/ ٔٔ/ ٖٔال ار  ع د  ر اراللبػلف )طلاالػل ( بدػلرال  لدؤاد  دل    ؤد ر   ط ت الل س    

إف ار سػػػل ؿ لار لااػػػالع ار دعفقػػػت بلردربالػػػت لاردعفػػػالـ  ريػػػرض ارد  الػػػت ار سػػػددا ت   ٕٗٔٓ
 لدح، لال بير د الع اردلؿ اف دد ؿ ابعلد د  الت  سددا ت ارر الست : )بال ػّر، لادد ػلتّر، 

   لا د لدّ ( بلر  له  اردعفال الت 
افَّ ارعراؼ ال ال تدد  ف   لاؿ، دطفر دبعلدفل سفبًل  ر  طت اربفػد  لدر  اربلةلت      

رفد  الػػػت ار سػػػددا ت   ل ػػػف أهػػػـ هػػػذ  ار عػػػػرجالت اردػػػر دةػػػد  ػػػف دقػػػدـ  دػػػلفت ارد  الػػػػت 
ار سددا ت  ر ارعراؼ هر ار قد رة بعدة  دلفت الردربالػ  لاردعفػالـ، لفسػال ل  ػر ارد  الػت 

هػل إسػدل لر  ػر راس  ػلؿ ب ػرّ ، ةالػث العػد  ػل   ار سددا ت ار ردبطت بػلر رد لأف ارػدعفـ
ارالز ت رد ع لد دـ ارع فالت ارد  لالت   –لدطلالرهل لدلهالففل  -تل فت  
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 وتتمحور المعضمة الفكرية لمدراسة في مجموعة تساؤًلت:
 ػػػػػل  سػػػػػدلى رؤالػػػػػت ارد االػػػػػر ارػػػػػت اف ػػػػػلـ ت ػػػػػد طػػػػػالب لطلربػػػػػلت  ػػػػػدارس ار راةػػػػػؿ      

ار دلسػػطتو ل ػػل  سػػدلى رؤالػػدفـ تػػف ارد  الػػت ار سػػددا تو ل ػػل هػػر تالجػػت ا ردبػػلط بػػالف 
     ارد االر ارت اف لـ لارد  الت ار سددا ت ردى  دد ع اردراستو

  Research Importance     ثانيا: أىمية الدراسة
رد االػػر  طفػػب ت ػػر ةػػدالث   ل ػػت ا ػػ  ةلدػػ  ر ػػالس رفع ػػؿ دادػػ    اػػلف العػػد ا

د  الت د االر لدطلالر  العد  طفب اسػلس ر ػةت ارػذهف را سػلف  لرغػـ  اػرلرة  ارد االػر 
رفةالػػلة  لاه الدػػ    ػػلف اف ػػر غالػػر السػػالر اػػلف ارالالػػر  ػػف اف ػػراد ال اػػفلف تػػدـ د ػػيالؿ 

(  رػدا ا ػبح ٖٛٓ: ٕٗٔٓة ػد  ت لرفـ لافسدسالـ رػبعض ارعػلدات ارع فػر )ارػدالب   ا
ارفدؼ افس ر  ف اردعفالـ رد  ارعدالد  ف اردلؿ هل دطلالر لد  الػت ارع فالػت ار ارالػت ت ػد 
طالبفػل  ػر د الػػع  دارسػفل   اد اللدػػد ه لرػؾ اهد ػلـ  دزاالػػد بدلدالػ  اردفػػلد  ةػل ا ػػدالؾ 

لدر   ارطػػػالب ار فػػػلرات ار ارالػػػت لد  الػػػت  ػػػدرادفـ تفػػػر ارد االػػػر لهػػػدا  ػػػل ااػػػد  )تبػػػد ار ػػػ
(  تفػػػر ارػػػدعفـ رلدطػػػلالر ارد االػػػر بلر سػػػدقبؿ ت ػػػد ارطػػػالب أ ػػػر هػػػلـ راػػػؿ ٕ٘: ٕٛٔٓ

 راةؿ اردعفالـ ر لتف طرا ػؽ    ػله  دراسػالت  د لتػت   ػلف د  ال ػ  ت ػد ار دعف ػالف ا ػبح 
ا ػػػرا  ػػػدالد افه الػػػت بعػػػد  ةدػػػر زالالػػػت  دػػػؿ دةقػػػؽ اهػػػداؼ  طفلبػػػت   فف ارد االػػػر ارػػػت 

ر اردػػر هػػر  ػػف  دطفبػػلت ز ػػف  ػػل بعػػد اردةػػدالث  بيػػرض اف ػػلـ العػػد اةػػد ا  ػػلط د االػػر 
ازدهػلر دا ػػـ ر رل اػػؿ راللااػػب  دةػػداللت ار سػدقبؿ ل  ػػل ص ت ػػر  اردا لرػػلدر )ابػػل 

 (   ٕٕ٘: ٕٕٔٓار دد  ار لار  
ةدى اهػداؼ دربالػت ر السػت   ػر ال لؿ ا forward thinkingارد االر ارت اف لـ  

ف لـ الدللر ب علرؼ  دةققػت اد اف جػدرة ارد االػر ارلجت ارراهف   ف سال ل اف ارد االر ارت ا
رفطفبػػػػػػػت  إدراؾ دلادفػػػػػػػـ لافهػػػػػػػداؼ اردػػػػػػػر الع فػػػػػػػلف تفػػػػػػػر دة ال فػػػػػػػل  الدػػػػػػػالحارػػػػػػػت اف ػػػػػػػلـ 

(,2002:99Doris &  Oettingen اد ا ػػػػػبح ارد االػػػػػر ارػػػػػت اف ػػػػػلـ لد  الدػػػػػ  اةػػػػػد  )
ارػػدتل ـ ارر السػػت  ػػر ارع فالػػت اردع ال الػػت اد  ػػل اةسػػ ت دلدالػػ  طفبدفػػل لاد ارؾ ار  ػػاالت 

 اردر دةالط بفـ  لارع ؿ تفر ةففل باؿ طل دفـ   
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لالػػػػػػردبط ارد االػػػػػػر ارػػػػػػت اف ػػػػػػلـ بط لةػػػػػػلت ار ػػػػػػ ص لاةال ػػػػػػ  إردبلطػػػػػػل للالػػػػػػؽ       
اردر دػـ د  الػد اردراسػت تفالفػل  اد ب ػل  دطفعػلت ل  ػلؿ دعػد  ل  ل ًل اف  راةؿ ارع ر

 رةفػػػػػػػت ارد طػػػػػػػالط رف سػػػػػػػد بؿ لارد االػػػػػػػر ب ػػػػػػػل سال ػػػػػػػبةلف تفالػػػػػػػ   سػػػػػػػدقبال رالةققػػػػػػػلا 
(  اد ا   السلتد ارطفبت تفر دل ع ار  االت ارقلد ػت ب ػل  ٙ: ٜٕٔٓذلادفـ)اردرال ر   

رف  ػػػػاالت  اردلجعػػػػلت ار درلسػػػػت ر ػػػػل سػػػػالةدث  ػػػػر ار سػػػػدقبؿ لاالدػػػػلد ا اػػػػؿ ارةفػػػػلؿ
ار  دف ػت اردػر دػلادففـ  د  الػؼ اةسػلس  ػل الةػالط بفػـ  ػف جفػؽ بلر سػدقبؿ )ارسػعد   

(  لرفد االػػػػر بلر سػػػػدقبؿ إردبػػػػلط  ػػػػع  فػػػػلرات ارعقػػػػؿ اردػػػػر ال لرسػػػػفل ار ػػػػرد ٜٓ: ٕٗٓٓ
ار ػػػدعفـ ل فػػػلرات ارػػػ  س ارةراالػػػت اردػػػر الةدػػػلج ر  لرسػػػدفل د العػػػل اردلظالػػػؼ ارعقفػػػر ، 

ـ ٜٔٙٔرةت ردػلف ارساللسػت اردعفال الػت  ػر أ رالاػل سػ ت لفه الػت ارد االػر بلر سػدقبؿ  ػ
أف ارفدؼ ارذ  الد در د الع ا هداؼ اردعفال الت هل إ  ل  ا ال ال  ارد االر ارت اف لـ 
ت ػػػػػد ار دعف ػػػػػالف  فه الدػػػػػ   بلرديفػػػػػب تفػػػػػر  ػػػػػراتلت ار سػػػػػد بفالت لفه الػػػػػت ار بل ػػػػػرة 

 (   ٕ: ٖٕٔٓبلردة الؿ اردراسر ل سدل  ط لة  ار سد بفر )اددلر دلؿ  
لففَّ اف سلف هل  ةرؾ ارديالالر، ل  طط ل   د رفد  الػت ،لبػ  لفدفػ  داػلف ارد  الػت      

ار سددا ت،  ف ه ل ال ت ارعال ت اف  الت بالف ارد  الػت لاردربالػت لار  فػلج   دة الػؼ ارد  الػت 
ار سددا ت الدـ  ف  الؿ اسدرادالداللت  دعددة، ابرزهل اردعفالـ ،لدطلالر، ار  له ، لاد لؿ 

 (  ٔٓٔ: ٕٔٔٓبعلد ارد  لالت بلرادب ار  ررة )ار عفلرر ،اف
لالق د بلرد  الت ار سددا ت : رات لؿ در ر ارر اسد لدة  لارد بال الت ب لرة دؤد  
 د  التر ، لدقفؿ ارعلا ؿ ار فللت، لدة ظ ار لرد ارطبالعر ااؿ لدطلِّر ، بدف  ف اسد  لد ،

 اػػر بةقػػلؽ اردالػػؿ ارقػػلدـ  ػػر ارلػػرلة  ػػع  ةللرػػت اػػبطفل لارسػػالطرة تفالفػػل  لهػػر د  الػػت د
ارطبالعالػػت رفدل ػػب ارةالػػل  رالاػػب افرض، ا ػػل ا َّفػػل داػػع افةدالػػلج افسلسػػر رف ػػرد  ػػر 
ار ردبت افلرت،   ف الرلاللدفل دل الر اةداللج ار رد  ف غػدا  ل سػاف ل فػبس، لارةػؽ  ػر 

   ف اردل ب ارع ؿ، لاردعفـ، لدل الر ار د ت ار ةالت، لاؿ  ل الردبط بدطلالر  لع  عال د
ا دد ػػػلتر لار ػػػلد   لهػػػر د  الػػػت د ػػػرض تػػػدـ ا  ػػػذ  ػػػف افرض االػػػر  ػػػف ارعطػػػل ر 

(، ا  أ َّفػػػل دةدػػػلج ارػػػت ارداػػػل ف بػػػالف اردالػػػؿ ارةلاػػػر لاردالػػػؿ  ٚ: ٖٕٓٓ)ارعلاػػػّر ،
ارقلدـ، لدا ؿ ةقلؽ اردالؿ ارقلدـ  ر ار  لدر اربال الت  لدد لؿ أهداؼ ارد  الت ار سددا ت 
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ال ػػػر راػػػؿ أ ػػػراد ارعػػػلرـ، لدػػػل الر ارر لهالػػػت ل اردلا ػػػب ار ػػػةالت  ػػػر دطػػػلالر ارظػػػرؼ ار ع
 فسدقرار د الع اف راد  

،ل ب ػػلً  تفػػر طفػػب  ػػف اراللبػػلف لارسػػلالد، اد ػػدت ارد عالػػت ارع ل الػػت ٕٕٓٓ ػػر تػػلـ     
« ِتػػػ د ارػػدعفـ ريػػرض ارد  الػػت ار سػػددا ت»(  ػػرارا ببػػد  ٛ٘رال ػػـ ار دةػػدة  ػػر دلردفػػل ارػػػ )

، لا لطػػػت ب  ط ػػػت اُ  ػػػـ ار دةػػػدة ٕٗٔٓلريلالػػػت تػػلـ  ٕ٘ٓٓل ر ابدػػداً   ػػػف اػػػل لف ارلػػػ
 ف ػػػت  الػػػلدة هػػػد  اردطػػػلهرة للاػػػع  سػػػلدة « UNESCO»اردربلالػػػت لارلقل الػػػت لارعف الػػػت 

   طط د  الد  دلرر رفدا ارِع د  
لب لً  تفر درػؾ اتػدت   ط ػت ارالل سػال  سػلدة   طػط ارد  الػد ارػدلرّر، لدتػت   دفػؼ 

اردعفـ ريرض ارد  الت »درا ات اردر الدب اف دد د ردطبالؼ ارةال لت ارر ار طر  ر اف
  ر إسدرادالداللدفل اردعفال الت ل طط ت ففل   « ار سددا ت

ار ػػراات ارعلر الػػت  ػػر ارػػدعفـ  ريػػرض »اطف ػػت االاػػل  بػػلدرات ل ػػؽ ارسػػاللؼ هػػذا :       
،دل عػت، ل  ػلت  ػف ارػدلؿ ٓٓٓٔلهر  راات داـ ةلرالػل االػر  ػف « ارد  الت ار سددا ت

 فػػػػدؼ ب ػػػػلرة  ل ػػػػت رػػػػدتـ د فػػػػـ ا لػػػػؿ فسػػػػدرادالداللت د ػػػػ  ارد  الػػػػت ار سػػػػددا ت  ػػػػر ل 
اردل عػػلت لار ػػدارس لغالرهػػل  ػػف  ؤسسػػلت اردربالػػت لاردعفػػالـ ، لد  الػػد االػػر  لتفالػػت رفػػد  
افسػػدرادالداللت   لار الػػلـ ب سػػح تػػلر ّر، لد الػػالـ ارد ػػدـ ارةل ػػؿ ردعػػؿ ارد  الػػت ار سػػددا ت 

اردربلالػػػػػػت لاردعفال الػػػػػػت  لدر ػػػػػػر ارػػػػػػر اردعػػػػػػرؼ  ػػػػػػر  ػػػػػػفب   ػػػػػػله  لبةػػػػػػلث ار ؤسسػػػػػػلت 
ارػػدعفـ  ريػػرض »بلفسػػدرادالداللت ار ّعلرػػت، لار  لرسػػلت اردالػػدة  ػػر  طػػلؼ دعزالػػز   فػػلـ 

لدردبط ارد  الت ار سددا ت لاردربالت لاردعفالـ  بعال ت دلرال الت، اد ظفػر «  ارد  الت ار سددا ت
دالدػ   ر ػل  ػفدد  الربػل  بعػد ر ، لدرػؾ  ٜ٘ٗٔرافهد لـ ب  ػافت ارد  الػت الدزاالػد بعػد تػلـ 

اف هد  فل ارةرلب  ف ديالرات ، لذات ار  ػافت  ػفددفل  اربفػداف اردػر  لرػت اسػد الرفل، 
ر لد ف ػػت  ػػف دػػلر ار سػػدع ر ر،  بػػدأت اغفػػب دفػػؾ اربفػػداف دسدا ػػؼ ا  ػػلط لطرا ػػؽ 
 ال  ت ردةسالف  سدلاللت  عال دفل ر ، ل ال ةت د ف فػل ا  ػر ارػذ   ػلر  ػف الرلالػلت 

ل ػػػلت اردػػػر دلادففػػػل، لاردػػػر ُدعػػػدَّ را ال الػػػت ارل ػػػلؿ رةفػػػلؿ هػػػر  ةػػػؾ ر دػػػلح دفػػػؾ ارةا
ارةال ػػلتر   ا ػػل اف ه ػػلؾ تػػدد  ػػف  قل ػػلت ب ػػرالت لغالرهػػل دةدلدفػػل ارد  الػػت ار ػػل فت 
غالر ار د   لف الالد الد قلف تفت ارع  ر ارب ر   ر  سيرت  ارد  الت ال ػ  اهػـ دفػؾ 
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( ٘:  ٕ٘ٓٓل اُلعػدم ارع  ػر ارب ػرّ ر )ارلرلػلف، ار  ل لت،  رإذ ارع  ر افسلس  الفل ه
  ا ػػل ا ػػ   ػػف اهػػـ راػػل ز ارد  الػػت ار سػػددا ت  اردػػر العد ػػد  تفالفػػل  ػػر ا َّ  دلرػػت، رلتػػف 
طرا ػػػؽ اردربالػػػت اردػػػر دع ػػػؿ تفػػػت  ػػػقؿ    ػػػالت ا  سػػػلف لا اػػػؿ ارسػػػبؿ رب ػػػل  ارب ػػػر، 

سفلار دال ػـ  ارد ػاالالت لدع ؿ راردربالت بل  ذ بلرطرا ؽ ارعف الت لاردق الت رار ددد   ط 
افدد لتالػػػػػت ارةداللػػػػػتر ،لاردربالػػػػػت دعالػػػػػد ب ػػػػػل  اف اػػػػػلر لا را ر، ردسػػػػػلالر ت فالػػػػػلت ارد  الػػػػػت 
ار سددا ت ل ل الدا  فل  ف ديالرات ادد لتالت  ل  ت ر، لالظفر لدلد تال ؼ  دال ػت بػالف 

ار ػػػالت ارد  الػػػت ار سػػػددا ت لاردعفػػػالـ لاردربالػػػت ر، ففَّ غلالدفػػػل اف سػػػلف  ل ّ ػػػل الػػػدتـ دفػػػؾ 
لاردػػػرابط بػػػالف ارد  الػػػت لاردعفػػػالـ  ػػػل السػػػد ر  ػػػف  بػػػلدئ ل فسػػػ ت اسػػػال الت لدلاالػػػدهل تفػػػت 
ارد  الػػت، لال ػػالر تبػػد اري ػػر ارػػر ل ػػت تال ػػت ريلالػػت دػػربط  ػػل بػػالف اردربالػػت لارد  الػػت، ةالػػث 
دع ػػر )اردربالػػت(  ػػر ارفيػػت ارعربالػػت )ارد  الػػت(، ال ػػلؿ: )ربػػل ( : )  ػػل (، لربػػر  الً ػػل : غػػدا  

   ( ٛٔ:  ٕٜٜٔربر:   ل  لا  اردسدالت لارع فالت لار ف التر )تبد اري ر، ل  ل  ، ل 
لأ ػػلر )  ة ػػد( ارػػػر ر  ػػطفح ارد  الػػػت لار  ػػل اف د ػػلدّ ر لافَّ : ر  ػػػل  ػػر  ريػػػت     

( ،  ٖٙ:  ٜٜ٘ٔالع ػػػر زاللددػػػ  ، ا ػػػل د  الدػػػ ،  فػػػر  عػػػؿ ار  ػػػل ال اةدالػػػ  ر ) ة ػػػد ، 
  الػت اف د ػلدالت بػلردعفالـ رعففػل  اهػـ ار دػلفت لا لر )تبد  ار ل ر( ارر افَّ تال ػؽ ارد

اردػػػر الػػػلرت ار  د ػػػالف بد ػػػللؿ تال ػػػؽ ارد  الػػػت بػػػلرديالـ  ، لرعػػػؿ  ػػػرد  رعال ػػػؽ ارد  الػػػت 
ادد لتالًل لساللسالًل لل ل الًل  ػف دفػت لاردعفػالـ  ػف دفػت ا ػر  ، لرب ػل  ف ا ػد ار دػلفت 

:  ٜٜٚٔ)تبػػػد ار ل ػػػر،  اردػػػر دفػػػـ ارب ػػػر رعالجدفػػػل ب ػػػردلد  هػػػر ارد  الػػػت افجد ػػػلدالت
 ( ل سدل   عال د    ٚٚٔ
لااد ارط طلل  ارر ا ّ  دلدد تال ؽ دبلدؿ ددارالت بالف رارد  الت اف د لدالت لاردعفػالـ      

ر، اذ ارد  الت اف د لدالت دةدلج ردلا ر ت لرت  فرة، لالادر ادارالت   الت ر، لدبدالؿ تلدات 
الل الػػت ،ل ػػالـ ،لاددلهػػلت  ػػالؿ ر د طػػالط  ددػػل  ار سػػد بؿ، لادقػػلف ارع ػػؿ،  لاردػػزاـ، لف 

رؾ اف تف طرا ؽ  اردربالت لاردعفالـر، ل ف دفت ا رى  دقدـ ارد  الػت اف د ػلدالت  الدة ؼ ذ
 (   ٕٓٔ:  ٜٜ٘ٔرا  لؽ تفت اردعفالـ  رأس ار لؿ ارالـز )ارط طلل ، 

لالفػػػدؼ اردعفػػػالـ ارعػػػلـ ر ػػػ ح ارطفبػػػت  عفل ػػػلت ل فػػػلرات ل ػػػالـ دػػػ  عفـ  ػػػر ارةالػػػلة       
فسػػد رارالت دعف فػػـ، لدلػػر  ا ال ػػلدفـ تفػػر  ار ف الػػت ، لالسػػفـ  ػػر إ  ػػل  ت فالػػلدفـ ارع فالػػت
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 Theديدالت ار ف لت ، لتفر  طرا ؽ  عل ففـ  ع ادلات ددالدة ل عفل لت دا لرلدالػت  )
World Bank ,1995,36  ) 

 ػػػلردعفالـ العدبػػػر اةػػػد  قداػػػاللت ارد  الػػػت ار سػػػددا ت ، لال لػػػؿ رؤالػػػل دربلالػػػت ةداللػػػت ،      
رر السػػػػالت رفد  الػػػػت بدل بالفػػػػل افجد ػػػػلد  ل  اػػػػف ارقػػػػلؿ بػػػػيف اردربالػػػػت هػػػػر  ػػػػف ارلسػػػػل ؿ ا

 (ٙ: ٕ٘ٓٓلافدد لتر  )ارلرللف، 
اُ ل ارد  الت اردربلالت ار سددا ت،  فر رؤ   دربلال  دةللؿ  )االدلد ادسػلؽ بػالف ار عػالـ      

 ػػػػػف اردل ػػػػػب افجد ػػػػػلد  لاف سػػػػػل ر ، افتدقػػػػػلدات افدد لتالػػػػػت لاردربلالػػػػػت لارلقل الػػػػػت ، 
سػددا ت ار ػػلارد ارطبالعالػػت  دػ ؿ ةالػػلة أ اػػؿ رال سػلف  ػػر ارلجػػت ارةػلرر لرفدالػػؿ ارقػػلدـ لا 

أالاػػػل(  ا ػػػل دع ػػػر ارد  الػػػت اردربلالػػػت ار سػػػددا ت ر اغفػػػبا افةداللدػػػلت اردربلالػػػت ار دػػػلا رة 
را سػػػػلف   ػػػػد  ارط لرػػػػت لةدػػػػر ار ػػػػال ل ت، لهػػػػر  طػػػػلـ  ل  سػػػػؼ لداػػػػل فر رفد ػػػػػد  

الػػػلدفـر  ) تقػػػد اف ػػػـ رفط لةػػػلت لار قداػػػاللت ارلقل الػػػت لاردربلالػػػت رل ػػػراد  ػػػر اػػػل  جلبف
 (ٓٔ: ٕ٘ٓٓار دةدة  

لد ػػػػ ؿ  بػػػػررات اردربالػػػػػت ار سػػػػددا ت  ػػػػػر اردقػػػػدـ ارعف ػػػػّر ارفل ػػػػػؿ لارةػػػػراؾ ادد لتاّلػػػػػل    
لاجد ػػلداّلل لل ل اّلػػل، بعػػدهل  لاسػػ ل   ػػدرات ردفػػؾ افبعػػلد،  اػػال تػػف دطفػػع اف ػػراد رفعفػػـ 

درهل، بػػؿ هػػر ارد  الػػػت لار عر ػػت، ا طال ػػل  ػػف افَّ اردربالػػػت هػػر اةػػد ا ػػالؿ ارد  الػػػت ل  ػػ
بيبعلدهل اففل  لدد ؽ اربلةلت  ع اغفب رؤى ارد  الت ار سددا ت اردر دُد ؽ بيف اردعفالـ هل 
دلهر ارد  الت ار سددا ت لراالزدفل، ل دلح ارد  الت ار سددا ت  ر ا َّ بفد السػد د بقػلة تفػر 

ار دد عػػلت   ازدهػػلر  طػػلـ دعفال ػػّر رفػػذا اربفػػد، ل  دػػلح اردطػػلر اردعفػػالـ ، ل  ػػدر  ػػلة  
 لادلات  فادفل 

لدػػػر  اربلةلػػػت بػػػلفَّ ارد االػػػر لارد  الػػػت غلالدف ػػػل اف دب ػػػر اف سػػػلف، لد  ػػػر ا ال لدػػػ       
لجلبفاللدػػ   ػػف ادػػؿ ا دػػلز د  الػػت  سػػددا ت با لالػػت لبعدارػػت، داػػـ  دطفبػػلت ةالػػلة ارب ػػر  

ـ بدعفػالـ اب ل فػل لاُلعدبرا اردعفالـ ابرز ت ل ر ارد  الت لرلا ػدهل ار د لتػت  لربفػداف اردػر دفػد
لدػػلهالفالفـ، رلدفػػر   ػػلارد ب ػػرالت  ػػلدرة تفػػر د عالػػؿ ت ل ػػر ارد  الػػت لاداردفػػل، السػػفـ  ػػر 
ب ل   دد علت جلالت  عل لة السلدهل ا ف ادد لتّر لاسد رار ساللسّر لا د لدّ ر   ) تقػد 

 (ٓٔ: ٕ٘ٓٓاف ـ ار دةدة ،
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ل ػػل الؤاػػد درػػؾ  ػػل دػػل   ػػر د رالػػر اف ػػـ ار دةػػدة ل  ط ػػت ارالل سػػال ب ػػؤد ر طلاالػػل     
 دػػػػلح ت ػػػػد اُ  ػػػػـ ار دةػػػػدة رارػػػػدعفـ ريػػػػرض ارد  الػػػػػت  ٕٗٔٓار  ع ػػػػد  ػػػػر اراللبػػػػلف تػػػػلـ 

تال ػػػػػت ارد  الػػػػػت ار سػػػػػددا ت  لاردعفػػػػػالـ لار د لفػػػػػت بػػػػػػ )ارد  الػػػػػت  ار سػػػػػددا تر ارػػػػػد  ااػػػػػد اف َّ
 لتالػػػػػ  ل رد  الػػػػػ   ربال الػػػػػ (، رػػػػػف دػػػػػد اف اف دةقػػػػػؽ ارد  الػػػػػت  فجد ػػػػػلدال ، ل رد  الػػػػػت  فدد

ار سػػددا ت اّ   طػػت  ػػل رػػـ  ددػػلا ر  ػػل  ب ػػرال   ؤهفػػ ، ل ػػف لػػـ  يسػػلس ت فالػػت ارد  الػػت 
 ار سددا ت هل اردعفالـ ال اردعّفـ 

 لا طال ل   ل سبؼ  لف اه الت هدا اربةث الد لؿ  ر اردل بالف افسلسالالف له ل :
  اوًل : آًلىمية آلنطرية :

دا ػف أفه الػػت  ر طرالػػت رفبةػػث   ػػر دسػفالط أراػػل  تفػػر ا اػػلر  طرالػػت لدراسػػلت  -ٔ
لااةت تف  ديالرات اربةػث ارد االػر ارػت اف ػلـ لارد  الػت ار سػددا ت رػد  ارعال ػت 
ار بةللت  ا ل دل ؿ اربلةلت اف اردراست دؤد   لرا  بعد هلـ  رفدراسلت اردربلالػت 

ه الػت بلريػت الةػد ار  ػلهالـ اردلهرالػت ار  سالت  ا ف ار دد ع ارعرا ر لال   ر  ا
  ر تفـل اردربالت ار  سالت  

 ػػػد دسػػػلهـ ر بدةرالػػػؾ سفسػػػفت دراسػػػلت تف الػػػ  اػػػ ف  هاػػػذا دلدػػػ   ػػػف افبةػػػلث  -ٕ
 لدلد  رؤى   لع ار رار اردياالد تفر  لؿ هد  ار ديالرات 

 ثانيا : اًلىمية التطبيفية :
 أفه ال  أردطبال الت  رفبةث دا ف  ر اردلا ب ا دالت : 

 ػػػ ح أر ادبػػػ  اداة ردقػػػالس ارد االػػػر ارػػػت اف ػػػلـ لارد  الػػػت ار سػػػددا ت رػػػد  ارعال ػػػت د -ٔ
ار بةللػػػت بعػػػد اردة ػػػؼ  ػػػف   ل  ػػػفل ارقاللسػػػالت اػػػ ف بال ػػػت ارعػػػراؽ   لد لػػػؿ 

 اال ت رف ادبلت تربالل   
 ػد دسػػلهـ بػػلردعرؼ رفد االػػر ارػػت اف ػػلـ لارد  الػػت ار سػػددا ت رػػد  ارعال ػػت ار بةللػػت  -ٕ

 رالبالت ار ف الت   ر اتداد اربرا   اردد
السػػػد د اربةػػػث ارةػػػلرر اه الدػػػ   ػػػف اه الػػػت ار  ػػػت اردػػػر الفػػػدـ بدراسػػػدفل لهػػػـ طفبػػػت  -ٖ

 ار رةفت ار دلسطت للتالفـ بلرد  الت ار سددا ت  
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اف هػػػذا اربةػػػث جػػػد الف ػػػت  ظػػػر اربػػػلةلالف  ػػػر اردربالػػػت لتفػػػـ ارػػػ  س ارػػػت بعػػػض  -ٗ
ت   را ػؼ ار ديالرات ارةداللت اردر  ل زارت بةلدػت ارػت  زالػد  ػف اربةػث لاردراسػ

 تال لدفل ل د  دللالرهل لدللرهل بلر ديالرات اف ر   
    Aim Of The research    ثالثًا: آىداف ألبحث

 الفدؼ  ربةث دعرؼ : 
 ارد االر ارت اف لـ ردى طالب لطلربلت ار دارس ار دلسطت   -ٔ
 ارد  الت ار سددا ت ردى طالب لطلربلت ار دارس ار دلسطت  -ٕ
تالجت ا ردبلط بالف ارد االر ارت اف لـ لارد  الت ار سددا ت رػدى طػالب لطلربػلت  -ٖ

 ار دارس ار دلسطت    
 (Limitation of researchرابعا:  محددات الدراسة )
 تحدد ىذه الدراسة بـ:

طػػػالب ار ػػػدارس ار دلسػػػطت ار دلادػػػدالف  ػػػر اردراسػػػت ار ػػػبلةالت ر ػػػدالراللت دربالػػػت بيػػػداد 
 ارر ل ت ارللرلت  

 (Definition of Research Terms) :خامًسا : تعريف مصطمحات البحث
 forward Thinkingاوًل : التفكير الى اًلمام 

   عرفو كل من
(: رار ػػػػػػدرة اردػػػػػػر الػػػػػػرى  ػػػػػػف  الرفػػػػػػل Strathman et.at (1994 ســــــتارثمان   -ٔ

اف ػػ لص ارػػر د فػػـ لادراؾ طبػػل ع ار ػػػاؿ ار سػػدقبفر ار دلجػػع ةدللػػتر  رردةدالػػػد 
 سدلى ألرهل تفت ار سدلى اربعالد  ةسب ج د ار رد  ر ارساللؽ ار   ر ارػذ  
ال ػػ ؿ ادرااػػ  بدلا عػػ  لا اػػلر ر  ف دػػراح بػػدا ؿ  دعػػددة رد ا ػػ   ػػف دة الػػؼ ار دػػل   

  (  Strathman(1994,745,  افت ردال  لاردر دردبط بسفلا ر ار سد بفالت ار
: ر د ػػلع   فػػلرات د اػػف ار ػػ ص  ػػف  علردػػ   (Torrrance,2003)دػػلرا س  -ٕ

دل علدػػػ  رف سػػػد بؿ   لدةدالػػػد   ططلدػػػ    لاردقػػػدالر ار سػػػدقبفر ب ديالرادػػػ  ب ػػػلرة 
 ( ٗٗ،ٕٓٔٓلاتالت ل علرتر )ابل   الت،
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دػػػرض فةػػػداث  سػػػد بفالت  ةد فػػػت  ػػػد ( رتبػػػلرة تػػػف ددػػػلبع   ٕٙٓٓ)ار لسػػػل    -ٖ
  ( ٜ: ٕٙٓٓدةدث ل د ف دةدث بلر عؿر )ار لسل   

(لارػػد  الدلا ػػؼ  ػػع ار طرالػػت ٖٕٓٓاردعرالػػؼ ار ظػػر : سػػددب ر اربلةلػػت دعرالػػؼ دػػلرا س )
 ار دب لة  

اردعرالػػػؼ ا درا ػػػر: ار سػػػبت ارافالػػػت اردػػػر الة ػػػؿ تفالفػػػل ارطػػػالب  ػػػف إسػػػددلبلدفـ تفػػػت 
 رت اف لـ ار ب ر رفذا اريرض اسدبل ت جاللس ارد االر ا

 ثانيا : آلتنميو ألمستدامو :
 أ طالةل: العر فل اؿ  ف 

تفػػر ارػػرغـ  –(:ر زالػػلدة  ػػلارد لجػػدرات لا دلدالػػت  لهػػذا ار  ػػطفح ٖٕٓٓارعلاػػّر) -1
السد دـ رفدف ؿ تفر ا  ػلط   دف ػت  ػف ا  ػطت ب ػرالت،  لػؿ: د  الػت  - ف  ةدالد  

 ( ٚ: ٖٕٓٓب رالت ر )ارعلار، ا د لدالت، لد  الت ادد لتالت، لد  الت 
:رطػلهرة دالفالػت  (Grosskurth and Rotmans,2005)درلسػالرث لرلل ػلف  -2

ددةلؿ  ف دالؿ ارر ا ر، لفبدَّ اف دةدث تبر  دة ز  الت ف دقؿ تف دالفالف، ل ف 
( سػػ ت  لهػػر ٓ٘( ارػػر )ٕ٘لػػـ ، ػػلفَّ ارػػز ف اراػػل ر رفد  الػػت ار سػػددا ت الدػػرالح بػػالف )

 ,Grosskurth and Rotmans سدلى  قاللس اردراستر )لل ر  الزة   درات  ر 
2005, 35-50) 

(: ردةسالف اردلدة ار عال الت رف رد  ػف دلف اسػد  لد رف  ػلدر ٕٛٓٓ)ال ؿ ل فاللر  -3
ارطبالعالت لاسديالؿ ارقدرة افسدالعلبالت رفل، لارق د  ػف اف الػر هػر جلبفالػت ار  ػلدر 

  ر)ال ػػػػؿ ل فالػػػػلر، ارطبالعػػػػت تفػػػػر دددالػػػػد   سػػػػفل  ػػػػف أدػػػػؿ أف دسػػػػد ر  ػػػػر ارعطػػػػل
ٕٓٓٛ :ٖ) 

 الجانب النظري والدراسات ذات الصمة
 اوًل :  التفكير الى اًلمام:  

ارد االػػػػػر  ػػػػػف ار ػػػػػ لت ارػػػػػد   الػػػػػز ا  سػػػػػبةل   لدعػػػػػلرر اف سػػػػػلف تػػػػػف سػػػػػل ر 
ار  فلجلت، لاف ار  س لارعقؿ ار ةلر ارد  درداز ارال  ارقلة ل لادفت ار  لتب   لهذا 

راف ارارالػػػػـ  ػػػر اردب ػػػر بػػػلر  لس لارد االػػػر بلالػػػلت ا  سػػػبةل    ػػػل الةل ػػػل تفالػػػ  ادػػػلب ارقػػػ
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لدعلرر لاالؼ  فػؼ اراػلف  لافسػالـ  رلح ارد االػر فف  طرالدػ  ادػلب ا  ار  ػرل  لهػل 
ار ػػػراف اراػػػرالـ لادػػػلب ا  ار  طػػػلر  لررسػػػلرت افسػػػال الت دةػػػث ار ػػػؤ  الف تفػػػر   لرسػػػت 

لادراؾ ةا ػػت ارػػرة ف دػػؿ لتػػال  ػػػف   ات ػػلرفـ  بد ل ػػؿ  اردل ػػؿ لارد اػػر دعالػػ فـ  بػػػد فـ
 فػػؼ ارسػػ لات لافرض ل ػػر ارل ػػت ذادػػ  ددعففػػـ االػػر   ػػالت ر لرػػؾ ار فػػؾ ارػػد  ادهػػؿ 
ارع لؿ لتدز ارعف ل  لاربلةلالف ا لـ تطالػـ   ع  ل ف   لد فالب ارفالؿ لار فلر لا دالؼ 

ت  لر ت )) ارس ت لارلاف اربر لغالر   ف  عدزات ال الت ددرؿ بةد الت تفر لدلد  درة ارفال
ؼ ارفاْلػػؿ  ل ار فػػلِر فالػػلتب فلِرػػر افْربػػلِب )) اؿ  اف  ػػر  فػػؼ ارسػػ للات لافرض لا ػػِدالا

((، له ػػلؾ ارالالػػر  ػػف افالػػلت ار را الػػت دؤاػػد تفػػر اردل عػػلت ار د ل فػػت    ػػف ٜٓت ػػراف   
 (( ٙ-٘االلد  دعلرر: )) لف  ع ارعنْسر الًسرا * اف  ع ارعنْسِر السرا))اف  راح 

 ػػطفح ارد االػػر بع فالػػلت ارػػد لغ ارب ػػر  ل لطال دػػ   ػػف ةالػػث ار  ػػلط الػػردبط  
ارذه ر لارع فاللت ار عر الت  ر  علردت  لجؼ  عالف ،ل د اددفدا  ارعف ػل  لار  طػرالف  ػر 
اردربالت لتفـ ار  س  ر االدلد تدد  ف اردعرال ػلت لاردػر ا  ػبت  ػر اردراالػز  ػر دلا بفػل 

ال لت هل دعرالؼ  ل لس اردراث اف رالار بل   ارعل ت تف دفؾ ار ارة ،ل ف اهـ هد  اردعر 
 عػػػؿ ال   لرسػػػت ف سػػػلف ال اػػػر  ػػػر طرال ػػػت فد ػػػلد ار ػػػرار ال ةاػػػػـ ال ل ػػػؼ اف اػػػلر 

 لارةدالث ت فل  
( هل  د ؿ اف الؿ لارع فاللت ارعقفالت اردر ال دزهل ت ؿ 4631، لالعرؼ )ار ط ر     

دسلتد   ف اردعل ؿ  ع  ب علرالت  أ سلف، لد ا   اف ال  ذج تلر   ارد  العالش  ال ، لدلرالل
اابر ردة الؼ اهدا   ل طط  لرغبلد  لغلاللد  لهل ات لؿ ارع ؿ  ر   افت رفدل ؿ ارر 
ةففل  لت فاللت ارد االر د ػ ؿ ر دعل ػؿ  ػع  عفل ػلت  لػؿ طرا ػؽ  ػاللغت   ػطفةلت، 
لت فالػػلت ةػػؿ   ػػاالت لاد ػػلذ جػػرارات لافسػػد دلجر   لالردػػع دػػلرال  افهد ػػلـ بلر سػػد بؿ 

( ارػػر اربػػدااللت افلرػػر رفدطفػع ارب ػػر  رف عر ػػت ارال فػػت بػػلرالف ل ٕٚٓٓبةسػب بال ػػلب)
اسدا لؼ غ لا  لاسرار  ل ر   د دفل ارز ف بفدؼ ارسالطرة تفر ةراد ، لاردةاـ  ر 
 سػػػلر   اذ اف ا الطػػػلف اسػػػدطلع  رؤالػػػت ار سػػػد بؿ تفػػػر ة ال دػػػ  لب ػػػر  دال دػػػ  ار اللرالػػػت 

لد   ػػػل  تفػػػػـ ارد االػػػػر ارػػػت اف ػػػػلـ ارػػػر الا ػػػػؿ  ػػػػرف )اللدلبالػػػل( د فلرالػػػػت ا الطػػػلف  لالعػػػػ
ارع ػػرالف، ب اػػؿ د  الػػلت دد ػػؿ ب  ػػل ارعفػػـ تل ػػت ،لتفػػـل ار سػػد بؿ  ل ػػت، لالعػػد تػػلـ  
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( اربداالػػػػػت افلرػػػػػر ت ػػػػػد ل اسػػػػػدع ؿ  الفػػػػػل اربلةػػػػػث افر ػػػػػل ر ال سػػػػػالب  فػػػػػر لػػػػػالـ ٖٜٗٔ)
(Ossip) (Flechtheim)  الفسػلؼ   ػطفح رارد االػر ارػت اف ػلـر فلؿ  ػرة، لاسػس ار
( الؿ  راػز اردراسػلت ارد االػر ارػت اف ػلـ Gaston Berigerار ر سػر دلسػدلف بردػر )

 (  ٕ٘:  ٕ٘ٓٓ(  ) ابل   الت ،ٜٜٙٔ ر تلـ )
 الرؤى والفرضيات المتعمقة بالتفكير الى اًلمام: 

  : Torranceفرضية تورنس -ٔ
( اف الدلدػب ارع ػؿ تفػت دةسػالف لدطػلالر ار فػلرات ار دعفقػت ٖٕٓٓااد دلر س)

بػػلرد االر ارػػت اف ػػلـ ب ػػلرة   فدالػػت ل ق ػػلدة ، ةالػػث لدػػد) دػػلر س(  ػػ لت ل الػػزات 
 ل ػػت بػػلرد االر ارػػت اف ػػلـ د الػػز  تػػف سػػلا   ػػف أسػػلرالب ارد االػػر ا  ػػرى ،  ػػف  ػػالؿ 

، ةالػػػث العد ػػػد ب ػػػاؿ  ٜٗٚٔسػػػ ت  ا  ػػػلذج ةفػػػلؿ ار  ػػػلاؿ ار سػػػدقبفالت ارػػػذ  دػػػـ ا  ػػػلؤ 
 بل ر لاسلسر تفت ارعقؿ ، لالعدبػر )دػلر س( ارد االػر ارػت اف ػلـ أةػد ا   ػطت ارعقفالػت 
اردػػر د اػػف ار ػػرد  ػػف االدػػلد د بػػؤات ر  دفػػؼ اردةػػداللت اردػػر اللادففػػل  سػػدقبال ، لاالدػػلد 

اػل ت ةؿ   لسب رفل تف طرالؽ اتد لد  تفت ار فػلرات لار بػرات ارسػلبقت رل ػراد ، بلف
 ,Torrance)ارػت اسػدعل د  بع فالػلت ار عر ػت رفل ػلؿ ارػت ا هػداؼ ار ردػل   سػدقبؿ 

1999:6-9)    
لالدػػد )دػػلر س( اف رلاد هػػذا ار ػػلع  ػػف ارد االػػر )ار  اػػرالف( ال ف اػػلف  ػػر داػػلالف 
د لالالت دعد د تفت اردلظالؼ ارعقفر ةالث القل لف ب علردت ار عفل ػلت ار دلجػع ةػدللفل 

قلد رقلا الف اردطلر لارديالػر   لب ػل أف ارقػلدـ  ػر ةلرػت تػدـ لبػلت لديالػر  سدقبال لاردر د 
غالػػػػر  دلجػػػػع لدةػػػػلؿ سػػػػرالع  دالةػػػػؽ ف  د ػػػػلهر تبػػػػر ارد لتػػػػؿ بػػػػالف ار  الػػػػزات ارعقفالػػػػت 
رف  اػػرالف لاردػػر دداػػ ف اػػال  ف:)د بػػؤ لةاػػـ   لد الػػؿ لد ػػلر لددرالػػد لاسػػددفؿ لةػػؿ 

ت ػػد دػػلر س راةػػد ا هػػداؼ لارلسػػل ؿ   ػػاالت ددطفػػب ار علردػػت(   لارد االػػر ارػػت اف ػػلـ 
لارع ل ر ار رازالتر تف طرالؽ د  الد  تبر ا  لدج ةؿ ار  االت   لتفالػ   فد االػر ارػت 
اف ػػلـ العد ػػد ب ػػلرة اسلسػػالت تفػػر ارػػذهف  ردبطػػًل ب الػػلؿ لتلط ػػت لةػػدس   لالدبػػالف أف 

 ػف  ارد االر ارت اف لـ ردى دلر س العدبر   لرست  عفالت دةػدث  ػر ذهػف ار ػرد دسػلتد  
  ع د بؤ فةداث  سد بؿ   تبػر هػدؼ  سػد بفر   ال االدػلد  اػرة ال  ػ ع  ػرار  ػل    
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 لرد االر ارت اف لـ رالس  لتل  ف ارد دالـ لف هل تلرـ اريالب ال ار را ت   بؿ هػل   ػلط 
تقفػػػر   فدػػػر  ػػػ طـ السػػػد د ارػػػت   ػػػله  لدلات  تف الػػػت  ةػػػددة دسػػػفؿ ر ػػػد ار عر ػػػت 

ت لارد  ال ػلت ار فسػ الت   رػدا الػر  دػلر س اف دطػلالر هػد  ار سبقت ب سػدلى ال ػلؽ اردػل ال
ارع فالت دةدث  دالدت إ دالؾ  د لتػت  فػلرات اػلرد طالط   لارد بػؤ   لارد الػؿ   لارد االػر 

  (Torrance, 1999: 72)افالدلبر   لدطلالر ارسال لرالل   لد الالـ ار  طلر 
  جدرة ارد طالط ارت اف لـFuturistic Planningجدرة ل فػلرة  : العدبر ارد طالط

دلهرالػػت رفد االػػر بلر سػػدقبؿ   ل  ػػدر ار ػػرلع  الػػ    لالع ػػر  ػػرلع ار ػػرد بب ػػل  
أهدا ػػػ  ، لا دالاػػػ  رسػػػـ د طالطػػػر الفػػػدؼ ارػػػت دةقالقػػػ    لد ػػػ ؿ جػػػدرة ل فػػػلرة 
ارد طالط رف سدقبؿ د فت  ف اردسلؤفت افدالػت :  ػل طبػل ع ار فػلـ و ل ػل أهػد فل 

اردػػػر الةدلدفػػػل ار ػػػ ص و ل ػػػل ار دػػػرة و ل ػػػل ار طػػػط افسػػػدرادالدالت لار عفل ػػػلت 
 ( ٗٗ: ٕٓٔٓارز  الت اردر الةدلدفل و )ابل   الت  

  جػدرة ارد بػؤات ار سػدقبفالتFuturistic Expectations لد ػالر إرػت أف الةسػف :
لالطلر اف سلف اردل ع ل ارد  الف لار ارة اردر دد ؿ بلجػت سػلبؽ  لا ػ    تػف 

 ( ٜ٘: ٕٛٔٓ رة )ار فؼ  طرالؽ افسد لدة  ف ارددلرب لار برات ار دل 
  جدرة ارد لر ار سدقبفرFuturistic Imagination  دع ر إ دػلج  ػاؿ ذه ػر :

غالػػػر  ػػػيرلؼ تػػػف طرالػػػؽ ارد االػػػر بعالػػػدا تػػػف ةػػػدلد ارػػػز ف ارػػػراهف لددػػػللز  ارػػػت 
ار سػػػدقبؿ     دػػػلج د بػػػؤ لدل ػػػع لد  ػػػالف  سػػػد بفر غالػػػر تػػػلد  )ابػػػل  ػػػػ الت   

ٕٓٔٓ :ٗٗ  ) 
 ار سػدقبؿ  جػدرة ارد االػر ا الدػلبر  ػرPositive Thinking in Future   :

دع ر أف الاػع اف سػلف ارةػؿ ار  اػف  ػر اػل  ار الػلرات لا  ال ػلت ار  دف ػت 
 ( ٛ٘: ٕٛٔٓ)ار فؼ  

  جػػدرة دطػػلالر ارسػػال لرالل ار سػػد بفرDeveloping Futuristic Scenario  :
ار  اػػر  الػػر  دػػلرا س اف ادلبػػت ارسػػال لرالل دعػػد ف اهػػـ ار فػػلرات اردػػر الد ػػلالز بفػػل

ار سد بفر اف  لددر   اد دع ر ل ؼ افةداث ار دل ع ةدللفل   لباللف اال الت 
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دػػػللالر دفػػػؾ افةػػػداث تفػػػر ار ةػػػالط لدرػػػؾ تبػػػر ار  ػػػلهد ار ددلبعػػػت اردػػػر ال اػػػف 
  ف فل   

  جػػدرة د الػػالـ ار  طػػلر ار سػػد بفرEvaluating Futuristic Perspective  :
ل الفػػل الةدػػلج )ار ػػرد( ار ػػدعفـ ارػػر اسػػدرادالدالت  عر الػػت لا  علرالػػت  ػػف ادػػؿ ارةاػػـ 
تفر  سلر  لدلدف   ةل ار سد بؿ   لارر لتر لادراؾ رع فاللت ا دار افةالـ 
تفػػر  ػػد   ػػةت د االػػر  ارػػت اف ػػلـ  ػػف   ػػلط ار ػػلة لارػػدعفـ  ػػف اف طػػل  )ابػػل 

   ( ٘ٗ: ٕٓٔٓ  الت   
 و :مفيوم ألتنميو ألمستدام

 لالع ارد  الػت ار سػددا ت  ػيؿ  ػر ارع ػدالف ار لاػالالف اهد ػلـ ارعػلرـ، ةالػث بػدا        
اسػػػد داـ   ػػػطفح ارد  الػػػت ار سػػػددا ت بالالػػػرة  ػػػر  ادب ارد  الػػػت ارةػػػدالث   لافسػػػددا ت ر 
دعدبػػػر اسػػػفلبًل  إ  ل الػػػًل الد ػػػلالز بر ػػػد لت ال الػػػت ر اذ دػػػردبط  ػػػع ا  ػػػطت ا د ػػػلدال  دسػػػعت 

ل ب لارة لظ تفت ار لارد ارطبالعالت لاربال    ف دل ب لل ر  ) غل ـ   دلز اردطلر  ف د
 ،ٕٖٓٔ :ٕ) 

ل ع بػػر أرد  الػػ   ر سػػددا   إ  ػػلدج  ػػ لرر  رػػد  أف ػػـ ار دةػػد ،  ل  فػػـل أرد  الػػ       
( ر د  الت دةقؽ إةداللدلت ارةلار ٜٚٛٔأر سددا    ل ؼ بد رالر رد ت  برل دال د  ) 

 ـ تفر دةقالؽ اةداللدلدفل  ل ت ر  دلف ار سلس ب درة اردالؿ ارقلد
ل أرد  الػػ  ر اسػػفلب  ػػ لرر داػػل فر العد ػػد  دلةػػ  ل ػػؽ  ػػل الؤدالػػ  ار ػػلس  ػػف  دفػػلد     

 (ٗ:  ٕٔٓٓ ر الالر  ف ار دلفتر ) س بؿ ، 
لدػػػر  اربلةلػػػت افَّ ا ػػػؿ  اػػػرة أرد  الػػػ  ار سػػػددا ت الا ػػػف  ػػػر ارعبػػػلرة ا دالت)أرا لالػػػ       

اراف ػػلت هػػذ : أرد االػػر ب ةدلدالػػت أر ػػلارد، ل سػػ لراللت رد الػػع ارب ػػر لرالبػػد(  لدداػػ ف 
إسدفالاال  ، لار لتالت لارعدارت، لاردلدفػلت بعالػدة افدػؿ ،  لارة ػلط تفػر اربال ػت لار ػلارد 
ارطبالعت لارقالـ  لاف د لد ، لأرعدار  أفدد لتال  اردر دالف ار  لهالـ ارر الست  ػر ارد  الػت 

 ار سددا ت  
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 اًلبعاد ألثالثو ألرئيسو لمتنميو ألمستدامو:
أرد  ال   ر سددا    الفل  لااالع  د لتت باؿ  دلفت ارةالػل   فػر ت فالػ   رابػ         

لالتلت ريرض أرد  ال   ر سددا   ال ل  لاع  طط رذا ر ال بير ارة لظ تفت دفؾ ار 
ت د أردعفالـ لد  الد  ر ، رار د  ح ار دعف الف  ر ت فالت اردعّفـ اف  الطبقلا طػلاؿ ت ػرهـ 
 بػػػػػلدئ أرد  الػػػػػ   ر سػػػػػددا ت ، لادراؾ اردػػػػػيلالرات ار د لتػػػػػت اردػػػػػر دػػػػػ دـ  ػػػػػف د ػػػػػر لدفـ 

 ت: لسفلالدفـ  لتفال  الدب اف الرداز أردعفالـ تفت أ بعلد اردلرال
 بعد إدد لتّر  -ٔ 
 بعد أ د لدّ  -ٕ 
 بعد بال ّر -ٖ 
ل ػػل الةػػدث بال فػػل  ػػف  ػػالت دعػػد  ؤ ػػر  رتػػر  ػػف ا بعػػلد ا سلسػػال    لالػػ صم        

  ف  ت ؿ ار رف ارةلد  لارع رالف ، لد  الد  طط  دلهل سباللغ  رر اغفب دفػؾ افبعػلد 
بعػػدهل  ػػف ارقاػػلالل لار ػػراتلت ار ف ػػ  اردػػر ال بيػػر  لادفدفػػل ر  ػػر اطػػلر  ػػل القػػدـ   ػػف 

 (  ٖٕ: ٕ٘ٓٓاف ـ ار دةدة ، دفلدات  ردة الؼ أسددا   ) ت د 
: لالداػ ف دالال ػلت ت ل ػر  دد عالػ  اػػ ر  جػالـ   لدالػف   لأتػراؼ   ُبعد اجتمـاعي   -ٔ

لدقلرالػػػد   لتػػػلدات   ل عدقػػػدات   لأ  ػػػلط سػػػفلاال     ل ظػػػـ ادد لتالػػػ    لت لالػػػ  بلرب ػػػر 
تداد  ر  )  ( ٜٗ: ٜٕٓٓدالب ل ف ل، لا 

لدػػػػػر  بلةلػػػػػت  افَّ ابػػػػػرز دلا ػػػػػب أرد  الػػػػػ  أر سػػػػػددا   دل ػػػػػب ارب ػػػػػر اػػػػػ ف بعػػػػػد       
افدد ػػلتّر، ةالػػث ال  ػػر تال ػػؽ ادد لتالػػت رل ػػ لص، لالسػػفـ بلردياالػػد  ػػر ا  ػػل  جػػالـ 

 ةقالقالت  دي فت لدلرالد  دد ع  عر ت لسدفقر بظالرفل تفت ار دد ع اف  
ٕ- : السػػدفدؼ دقفالػػؿ  سػػبت ار قػػر لاالدػػلد ةػػؿ ر  ػػلاؿ د فػػؼ افجد ػػلد،  بُعــد آفتصــادي 

لبلردػػلرر اسػػدل لر ا لػػؿ لأتػػـ ر ػػل الدػػلح  ػػف  ػػلارد اجد ػػلدال  بيػػرض ارع ػػرات لافردقػػل  
ل دالػػػدة ، بقال ػػػت ارب ػػػر، بيالػػػت دعػػػدالؿ  ػػػلع ةالػػػلة ارب ػػػر  ب ع ػػػت ر اف دةالػػػل ةالػػػل  ػػػةال  
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: ٕٙٓٓلاسب  علرؼ لارة لؿ تفت  لارد ال ال  ر سدلاللف  عال ال  ف  ػ  ر ) طػل ر، 
ٔ٘  ) 

لال بلؽ اربعد اف د لد   ف بال ت بعػدهل راالػزة را  ػل  لهالاػؿ ا د ػلد  داػل فر ،       
لاؿ  ل الفللفل لسد زؼ  الرادفل  ر ار دػلـ سػالع ؿ تفػت دقفالػؿ دلا ػب أرد  الػ   سػد باًل 

ريرض ةؿ ار  لاؿ ال بير ددفالػز دفػد لأ ػلاؿ   ػذالف ب ظػر افتدبػلر بعػد  ، لبلردلرر
 (  ٜٔٗ: ٜٕٓٓاجد لد  )دالب ل ف ل، 

لاربلةلػػت  دػػرى  افَّ ارُبعػػد اف د ػػلدّ  ال اػػل   ػػر إتل ػػت ار ػػ ص رالسػػدل ر دػػؿ      
ا ال لدػػػ  راػػػر الردقػػػر بلر سػػػدلى ار عػػػلش لالةػػػد  ػػػف  قػػػر   ػػػف  لةالػػػ   لدة الػػػؼ د  الػػػت 

د عالػػػت  ػػػف  لةالػػػت لل الػػػت، تػػػاللة تفػػػت ارة ػػػلظ تفػػػت ار ػػػلارد لاسػػػدل لرهل ا د ػػػلدالت ار د
 بطرا ؽ ا اؿ 

ٖ- : لال ػػ ؿ  ػػلارد طبالعالػػت ) الػػل  لطل ػػت لزراتػػت لد ػػلع باللرػػلدر(،لال بير   بعــد بيئــي 
 لا ػػفت إظفػػلر دفػػؾ ار لاػػلتلت ريػػرض دعفػػالـ  ػػف ادػػؿ د  الػػ   سػػددا   بعػػدهل  دػػز ا 

 دد عالػػت ل أف د ػػلدالت  ػػف الرلاللدفػػل تفػػت لدػػ  اردجػػت ،  ػػلفَّ ر ار ػػالت بػػالف ارقاػػلالل ار
سػػدعالف اربػػلةلالف اتد ػػلد سػػفلؾ  سػػدددر ب ػػل الاػػ ف  ػػالل ت  ػػلارد طبالعالػػت تفػػت  سػػدلى 
ارعػػلرـ لهػػر  ػػف ةد الػػلت أرد  الػػ  رفب ػػر، لب ػػل  اف سػػلف   لرب ػػر العد ػػدلف تفػػر باػػل ع 
دقد فل  طـ افالالرلدالت  لاّف ة لالت لا الح ا  ط ت افالالرلدالت رلرض د اؿ دةد  

 ( ٜٔ: ٕ٘ٓٓذا اردل ب ) ت د اف ـ ار دةدة، ابالر  ر ه
لدػردبط اردفػلث اربال ػر أل افسػد داـ اردعسػ ر رف ػلارد ب  فػـل أرد  الػ  اربال الػ  لارػذ        

جد الةدث ا دالؿ دا فر ، لددهلر تلا ؿ  لى اردلؿ  ا ػل اردػبط اػذرؾ ب  فػـل إتػلدة 
ر    لربعػػد اربال ػػّر هػػل اردػػدلالر رف  ف ػػلت  لارػػد فص  ػػف ار  لالػػلت ا  ػػف  ػػف دل ػػب ا ػػ

اهد لـ بلدارة لرلات طبالعالت، لاد  ت ػلد   ػرّ  رفد  الػ  أر سػددا   لدراػز ب ػلرة ر السػ  
تفػػت ا ػػر ل ػػلع   ػػلدر  ارطبالعػػت ل لتالدفػػل  ػػر الاػػب افرض  للاةػػد  ػػف تلا ػػؿ 
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دعلرض أرد  ال   ر سددا ت  هل اسد زاؼ اربال اّلت   رذرؾ فبد  ف اردعرؼ تفت ادارة دفؾ 
د بطرا ػػػػؽ تف الػػػػ  رفسػػػػ الف ارالةقػػػػت راػػػػر    ػػػػع اػػػػؿ  ػػػػل  ػػػػف  ػػػػي   اف الاػػػػيط ار ػػػػلار 

 ( ٜٓٗ: ٜٕٓٓتفالفل)دالب ل ف ل ، 
 التعميم والتنمية المستدامة:

افَّ  ه ػػػلؾ تالجػػلت ل ػػػالدت ل دال ػػت بػػػالف أرد  الػػ  ار سػػػددا    لاردربالػػ  لاردعفػػػالـ ف ػػؾ   
رالف اف سلف هل غلالدفل ل ةلرهل ، ل ل الؤاد ارعالجلت لا ردبلط بػالف اردعفػالـ لارد  الػت 
ار سددا ت  ل السد ر  ف ار فس ت افسال الت ل بلدئ ارقر ف لارس ت ار بلالت ار رال ت ل ف   

اربالت )تفالفـ ارسػالـ ( ةالػث اف اردعفػالـ الر ػر ارػر دعزالػز تقالػدة   ف ل  اررا دلف لاهؿ
افسػػالـ  بػػي  س ا دالػػلؿ لداػػلالف  عػػلرؼ  لجػػالـ ل فػػلرات لتػػلدات لد لرالػػد لددفالػػزهـ 
رال ػػبةلا   الػػدالف ربفػػدهـ لب ػػل   دد عػػلدفـ لالسػػعلف ارػػت افردقػػل  بػػلر دد ع لار ةل ظػػت 

د ػػلد  لاربال ػػر   )تبػػد اري ػػر، تفػػت لرلادػػ  ارطبالعالػػت ةسػػب اردل ػػب افدد ػػلتر لافج
ٜٜٕٔ :ٔٛ    ) 

لالسعت اردعفالـ ارعلـ   ح ارطفبت  عر   لجالـ ل فلرة د  عفـ بةاللدفـ  ف الًل ، لدسػعت    
   ل  ت فاللت ذه الت فسد رار اردعفـ ، لالطلر ا ال لدفـ رديدالت  فلـ لات لؿ، لطرا ؽ 

( لال الر  The World Bank ,1995,36د لتففـ  ع دفؾ اردا لرلدالل لار عفل لدالت )
تبػػد ربػػ  ارػػر اف اردعفػػالـ العدبػػر  ػػف افسػػدل لرات ارطلالفػػت ا  ػػد اردػػر دددسػػد  ػػر د  الػػت 
ارع ل ػػػر ارب ػػػرالت ، لدعطػػػر  لا ػػػد اجد ػػػلدالت أابػػػر  ػػػف رأس  لرفػػػل ارطبالعػػػر ارػػػذ  دػػػـ 
اسدل لرة ، لالسلتد  ر ج ع ار لارؽ ارطبقالت افجد لدالت   فػل لافدد لتالػت بػالف ا  ػراد، 

السػػلتد  ػػر اردزةػػػزح ادد لتالػػل لاجد ػػػلدالل  ػػف  سػػػدلى ارعػػالش ار دػػػد ر ارػػت ار سػػػدلى ل 
 (  ٓٗ:  ٜٜٗٔا تفت تفت ا  د ارطلالؿ)تبد رب  ، 

لرػػـ العػػد اردطػػلر  قدر ػػًل ب ػػلارد لػػرلات طبالعالػػ   دػػلا رة رفبفػػداف ب ػػدر اجدرا ػػ  ب ػػلارد     
دعد ػػد تفػػر  اػػر ار ػػلس  –ت ارعف الػػت لاردا لرلدالػػ –ارلػػرلة ارب ػػرالت اذ ارةاػػلرة ارةلرالػػت 
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لل ل دفـ ، لد بح تفر الد  ار لس ت ؿ ، لبلردلرر  لردةدالث الفقت  ػر ا  ػل  اردل ػب 
(   اػػػاًل تػػػف ذرػػػؾ  ففػػػدلا ع دلر ر ػػػػالس ٖٗ:  ٕٜٜٔارب ػػػر  دػػػدلر  )تبػػػد اري ػػػر ، 

لب ل ت  ر  فلـ اردربال   ر ات لؿ أرد  ال     لردربالػت ب  فل فػل ت ل ػًل دقداػر إ  ػل  
االػػر  ل ػػدة ددػػل   ػػبيت  ل ػػت  ػػف ار  ػػلطلت  ػػف  فػػلرات  ل ػػت ل ردفػػل اددلهػػلت 

اردربالػػت بطرا ػػؽ  بل ػػرة لددػػل   ػػالـ اردربالػػت بػػدادفل   ا ػػل السػػفـ اردعفػػالـ  بزالػػلدة ار ػػد لؿ 
ارقػػل ر ب ةػػلب  بل ػػر تػػف طرا ػػؼ زالػػلدة ا ػػل ة افالػػد  ارعل فػػ  لا دلدفػػل لا   ػػل  ارلػػرلة 

 ارب رالت 
فػػالـ اةػػد ار دطفبػػلت اردلهرالػػت لافسلسػػالت رفد  الػػت ار سػػددا ت، لدػػر  اربلةلػػ  افَّ اردع     

لاػػػػرلرة  لاابػػػػت ارػػػػدلؿ ار د د ػػػػت تف الػػػػل ،لاسػػػػدل لرهـ بة ػػػػؿ ارػػػػدعفـ ريػػػػرض ارد  الػػػػت 
ار سددا ت، اد ا بح ار  طلر ارددالد رفدربالت اداة ر الست    ل  اجد لد  لبال ر للقل ر 

 لادد لتر لساللسر 
ـ لفسػال ل  ػف  رةفػت افبددا الػت ارػر اردراسػلت ارعفالػل ال لػؿ ا ل در  اربلةلت افَّ اردعفال   

ارقلتدة ارر الست را  ل  ار سدداـ ار ل ؿ ب لرة تل ت، لب  ت  ل ت أرد  ال  ارب رال   
ل ل دة اردعفػالـ غالػر  قد ػرة  ػر   طػلر أرد  الػ  ارب ػرالت ار سػددا ت بعػد  الةسػف طبالعػت 

لؼ اف سػلف افسلسػالت ر ، لهػل  ػر دل ب ارع ؿ لالر ع ا دلد ، ر  لردعفالـ ةؼ  ػف ة ػ
ةد ذاد  غلالت لا بلع الةدلدفل ارب ػر، ردسػلتدهـ  ػف ادا  ل  لرسػت ةالػلدفـ  ار د لتػ  
تفػػت اسػػفـ لدػػ  ،ا ػػل اف اردعفػػالـ  ػػف اف ػػلر ارفل ػػت ردقفالػػؿ ار  ػػر ل ةلربدػػ   ػػف  ػػالؿ 
دزلالػػد اف ػػ لص  فػػلرات در ػػع  جػػلبفالدفـ  رفاسػػب، لة ػػلرفـ تفػػت لظػػل ؼ اةسػػف ، 

دعفػػػالـ ال ػػػ ح  ار ػػػ ص ا ال الػػػت دلا ػػػف  لا د ػػػل   رف دد ػػػع ب علرالػػػت لارد ػػػد  رفعػػػزؿ لار
 ٕٙٓٓلاردف الش  لالزلد  بدلقالؼ ةقلجر  دعال   اف الطلرب بال ػؿ ةقلجػ  ) تالسػلف ، 

 :ٗ  ) 
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لاردربالػػػت ر ار لاط ػػػت، لاربال الػػػت لار ػػػةالت لارسػػػال الت، لارد  الػػػت، لاردربالػػػت افبداتالػػػت، 
لاردعلل الت، اردربالت لاف د لد ارر  رر  هر  ف الرت الرلاللت اردربالت أر سددا    ر اؿ 

 (  ٔٔ:  ٕ٘ٓٓ دلفت اردعفالـ ل راةف  )تقد اف ـ ار دةدة،
ل ػػػف دف ػػػؿ لت ػػػؼ ار ػػػفت ل دل دفػػػل بػػػالف أرد  الػػػ  أر سػػػددا   لأردربالػػػت لأردعفػػػالـ  ،      

 لردربالػػت ر دق ػػد ا  ػػل  اف سػػلف  ػػر اابػػر  عل الفػػل ا  ػػل  ذه ػػر لدسػػد  ل ف ػػرر ، ا  ػػل  
در ػػد ار ػػ ص رال ػػبح  ػػردًا لااػػح ارفلالػػت لارفػػدؼ ل اد ػػؿ   ل الػػًل، رػػ  ارقػػدرة تفػػر اف 

ارعطل  لاف دلج    سل الد  ل دد ع  ، لهل ا  ل السد ر  ال لرؾ  تفت ةد سلا   ر سبؿ
طػػلاؿ ارع ػػر ، لف ددلجػػػؼ تفػػر  دػػرة ز  الػػػت  ةػػددة، ال دالػػؿ  عػػػالف ، ا  ػػل دربالػػت دا  ػػػت 

 (  ٕ:  ٜٕٓٓد بلؽ  ف لفدة ار  ص  لف ددلجؼ اف ب دلـ ةاللد  ) دلالالت،
اسػفلـ ل سػل دة اػػؿ لرػف دقػدر ر دة الػؼ اغرااػػفل  ارد  الػت ار سػددا ت  ػف غالػػر        

أر ؤسسلت ار دد عال  ر ، تف طرا ؽ د طالط لد سالؽ  دال ػؿ  ال ػل بال فػل  لاردعفػالـ هػل 
ر ار ةػػدد ارػػر الس را لالػػت ردفػػؾ ار ؤسسػػلت ل ةرافػػل هػػل ارلػػرلة ارب ػػراّلت ر  لارػػذ  الةػػدد 
 ف ا ال اللت د عالؿ جالل فل بيدلارهػل ر  ػلفَّ اردعفػالـ  الدةػدـ رػ  اف اللادػ  دةػداللت ارد  الػت 

 ر ل فت ل سدفز لدفل  ر  دا  ار رالب ل دا  اربعالد  ا
لاردعفالـ  ف العد ا ل ًل رار دةقػؽ أرد  الػ  أر سػددا ت اغرااػفل   ػف جبالػؿ تػدد سػ الف  

اردراسػػػػت لراػػػػف ر طبالعػػػػت اردعفػػػػالـ ل لتالدػػػػ  لا ل دػػػػ  لتال قػػػػ  بلاجعالػػػػت ارع ػػػػر لطبػػػػل ع 
رد  الػػت ار ػػل فتلبدلر   دد عػػ  لاهدا ػػ  ر ل ةػػدد  ػػلاد  دفػػؾ ارع فالػػلت هػػر  سػػدفز لت ا

 ػػػلردعفالـ الدػػػيلر لالػػػؤلر لالةػػػدد  سػػػدلى اسػػػفل    ػػػر ا دػػػلز أرد  الػػػت ار ػػػ لرالت بػػػلر دد ع 
لاهدا ػػػ  تػػػف طرا ػػػؽ اردربالػػػت غالػػػر أررسػػػ ال  لا  ط ػػػ  افسػػػراّلت لاف د ػػػلداّلت لارساللسػػػاّل  

 ٕ٘ٓٓرفدلؿ، لار سدل  ار عر ّر لاردا لرلدّر، ل ل السلد  ػف  سػؽ  ال ػّر  ) ارلرلػلف، 
 :ٙ  ) 
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 Unitedاتد ػػدت د الػػع اربفػػداف ةػػلؿ ارعػػلرـ تػػف طرالػػؽ هال ػػت ا  ػػـ ار دةػػدة ر     
Nations  ل سػػػػ ت  ٕ٘ٓٓر تفػػػػت ارقػػػػرارات اردػػػػر اتف ػػػػت ار دػػػػرة ار ة ػػػػلرة بػػػػالف سػػػػ ت

د لؿ تقد رفدعفالـ  ف أدؿ ارد  الت ار سددا ت ، اػلف ذرػؾ  ػف ادػؿ ابػراز أه الػت  ٕٗٔٓ
 ف دطػػلالر اردػػلع ار عال ػػر رفاػػؿ تػػف طرالػػؽ ادارة اردفػػلد لدلدالففػػل بلر ػػاؿ ارػػذ  الاػػ

أ  ػػلط ارد  الػػت ار سػػددا ت رفدالػػؿ ارةلاػػر لاردالػػؿ ارقػػلدـ االاػػل ، ل لرسػػت اربفػػداف ذرػػؾ 
  فػػل لدػػدت اردعفػػالـ  ػػف ار ػػرلط افسلسػػالت اردػػر ف غ ػػت ت فػػل رفل ػػلؿ ارػػت ارد  الػػت 

 ( ٔٔ: ٕ٘ٓٓار سددا ت ) ت د اف ـ ار دةدة،
 ل ؿ افَّ اردعفـ ريرض ارد  الت ار سددا ت ال  ح دلد  ددالد لدد ؼ اربلةلت  ع اررا  ار   

رفد االػػػػر باػػػػؿ ا  لطػػػػ  ب ػػػػلرة تل ػػػػت لارد االػػػػر ارػػػػت اف ػػػػلـ ب ػػػػلرة  ل ػػػػت اد السػػػػلتد 
ار دد عػػلت تفػػر ارد ػػد  رف  ػػاالت لافلرلالػػلت،  لػػؿ از ػػت غػػدا  ل  ػػلطر  ػػةالت، 

 عل ػػر  ا ػػل  له ل ػت ادد لتالػػت، ل قػداف اف ػػلف، لهػػل اسلسػّر    ػػل   اػػر ا د ػلد ّ 
اسفل  ،  ف طرا ؼ دقرالب   فدر لب الل ،  ػر ارعلػلر تفػت  دد ػع سػل   ػلدر تفػر  
افسددا ت لارداالؼ ، رلالددد  ل دة ار ظلـ اردعفال ر لارددرالبر لاهدا    لدلدد  ل يزا ر  
لهػػػل الدعػػػؿ السػػػلط اردعفػػػالـ ارةاػػػل ر لغالػػػر ارةاػػػل ر لغالػػػر اررسػػػ ر لاػػػؿ  طلتػػػلت 

عدارػت لاف  ػػلؼ لاردسػل ح لافاد ػػل  لار سػؤلرالت لار سػػ لرالت ار دد ػع  اػػال تػف  ػػالـ ار
ا ل الدتـ ا لا ر ار دد عالت   ار سللاة ، لارةد  ف ار  ر  لالؤاد اه الت اسػس ار زاهػت 
ارسػػال ت  لارع لالػػت  ل دػػؿ أرد  الػػ  ار سػػددا ت الػػ فض اردعفػػالـ ل ػػؽ اسػػس دعػػزز اسػػددا ت 

ح اربال ػػػت، ل ػػػالل ت  ػػػلارد طبالعالػػػت ةالػػػلة لدال  راطالػػػت لر ػػػل  اف سػػػلف ا ػػػل ة ػػػلظ لا ػػػال
لاسػػػد دا فل ارػػػدا ـ، ل لادفػػػت ا  ػػػلط ا دػػػلج لاسػػػدفالؾ غالػػػر  سػػػدداـ ، لا ل ػػػت  دد ػػػع 
تػػػػلدؿ ل سػػػػلرـ، هػػػػر  ػػػػف افسػػػػس ارفل ػػػػت اف ػػػػر العد ػػػػد تفالفػػػػل دعفػػػػالـ ريػػػػرض د  الػػػػت 
 سددا ت، لاد االر ب د  بعالد، لالؤاد تفر ر افجدراف ارسل د بالف ا د لد لبال ت ل دد ع 

ع ل ػل ّر ر، ابدػد ًا  ػف  سػدل   ةفػّر ل ػلف ر سػدل  تػلر ّر، لالاػع  ػر ةسػػبل   لد ػل 
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 لاػػر لةلاػػر ل سػػد بؿ ، لاةدػػراـ ر ارا ػػت اػػؿ ارب ػػرالت بال ػػت ا ةػػل  ارعػػلرـ لةقػػلؽ 
اف سلف ر، لافردزاـ بعدار  ادد لتال  لا د لدال  رفاػؿ  لاةدػراـ ة ػلؼ اف سػلف فدالػلؿ 

بػػالف ادالػػلؿ جلد ػػت لاةدػػراـ ارد ػػلع ارل ػػل ر، لافردػػزاـ،  لد ػػت، لاردػػزاـ ب سػػؤلرالت   ػػدرات 
 ةفالػػػل لتلر الػػػل بب ػػػل  ل ل ػػػت اردسػػػل ح لارالت ػػػؼ لارسػػػالـ  لال دػػػرض اف الة ػػػؿ رارػػػدعفـ 
ريرض ارد  الت ار سددا تر ار  ل ص ذادفل اردر دة ففل ددلرب اردعفػالـ ارعلرالػت اردػلدة 

دعفػػػػـ  بػػػػلدئ لجػػػػالـ ارد  الػػػػت  ، بلفاػػػػل ت ارػػػػت  قالػػػػلس دقالػػػػالـ ددسػػػػالد ارع فالػػػػت اردعفال الػػػػت/
ار سػػػددا ت   سػػػفل   لف ال بيػػػر اتدبػػػلر ارػػػدعفـ ريػػػرض ارد  الػػػت ار سػػػددا ت  دسػػػلل   ػػػع 
اردعفـ اربال ر   لردعفالـ اربال ّر ا د لص  ةدد الراز  ر تال ػت ارب ػر بلربال ػت ارطبالعالػت 
 ل ػػػر  ػػػل فل، لارة ػػػلط تفالفػػػل، لادارة  لاردهػػػل تفػػػر  ةػػػل سػػػفالـ ، لرفػػػدا  ػػػلفَّ ارد  الػػػت
ار سػػػػػددا ت د ػػػػػد ؿ تفػػػػػر اردعفػػػػػالـ اربال ػػػػػّر، لداػػػػػع   ػػػػػر ارسػػػػػاللجلت افلسػػػػػع رفدل ػػػػػب 
افدد ػػلتر ارل ػػل ر بل اػػل ت ارػػت ارقاػػلالل افدد لتالػػت لارساللسػػالت  لػػؿ،، اف  ػػػلؼ، 

 (ٚٔ:  ٕ٘ٓٓلار  ر لاردال  راطالت، ل لتالت ارةاللة  ) ت د اف ـ ار دةدة ،
لاد  از لت   دف ت ل ددا فػت ر ا ال ةػت لاف ـ ار دةدة دسد دـ ا  لددل  ل ال رد     

  ػػػر، لة لالػػػت بال ػػػ  ، لتدارػػػ  ادد لتالػػػت، لدعفػػػالـ رفد الػػػع ر لأتف ػػػت اف ػػػـ ار دةػػػدة بػػػالف 
ادز   ف هذا ار ف  ت د رفدربالت بفدؼ د  الػ   سػددا ت لاردػر  دػدتت   ٕٗٓ - ٕ٘ٓٓ

 ػر   ػط اذرؾ دربالت رالسددا ت  ر   لطؼ ا ػرى  ػف ارعػلرـ، لهػل  اػرة اسلسػال  رفػدعفـ 
ار عال ػػت ار عل ػػرة ،  لردعفػػالـ أرد  الػػت ار سػػددا ت اهػػداؼ تدالػػدة، د ػػ ؿ ر د اػػالف ارب ػػر 
اف الةققلا ا ال لدفـ  ار   الت لالسله لا ب قفت ادد لتالت ر، لراػؿَّ دالػؿ دةػداللت دد لػؿ 
اد ػػلد  ػػرارات  لػػؿ  ػػل ارػػذ  سػػالعفـ اردالػػؿ ار ػػلدـ   لا ػػر   طقػػر سػػالديالر تبػػر ارز ػػلف 

،   ػلاًل  ػل ال لسػب اسػالل اررال ال الػت لاردبفالػت  ػف دعفػالـ  ال ػرؽ تػف   د الػت لار الف اردعفالـ 
 الرلبل  
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لدػػر  اربلةلػػت افَّ دػػلا ر ابعػػلد ارد  الػػت ار سػػددا ت الاػػالؼ اه الػػت ابالػػرة رف ػػ ف  اردراسػػّر، 
لفسال ل بلر راةؿ افبددا الت لارلل لالت رربطفػل بػالف ار ػ ف  لار دد ػع لدعػؿ   ػله  دراسػالت 

ط ػػػػلؿ لار ػػػػراه الف ب ػػػػلرة  بل ػػػػرة ، لال دبػػػػر ةالػػػػلة ة ال الػػػػت،   ػػػػاالت دقدػػػػرف  بةالػػػػلة اف
ار دد ػػػع، لا ػػػؼ تػػػف ةفػػػلؿ، ل ػػػف لػػػـ ااػػػ ل  تال ػػػؼ ب  ػػػله  تػػػف طرا ػػػؼ ربطفػػػل 

 بةلدلت ار دعفـ 
 اىمية عالقة اإلرتباط بين التعمم والتنمية المستدامة 

لالػػػدف ص اربلةلػػػت اه الػػػت تال ػػػؼ أرد  الػػػ  ار سػػػددا ت لاردعفػػػالـ  ب ػػػلً  تفػػػر  ؤ ػػػرات      
 ػػؤد ر الل سػػال ارػػذ  اجػػالـ  ب دال ػػت بػػلف افر ل الػػت لت ػػد ا ػػـ  دةػػدة دعفػػالـ بفػػدؼ د  الػػ  

برتلالػت الل سػال ) دعفػالـ  ٕٗٔٓل تلـ ، ل ؤد ر طلاالٕٗٔٓارر  ٕ٘ٓٓ سددا ت  ف 
بفدؼ د  ال   سددا ت(  ل ف  الؿ تدة  ةللر ابلت رفدعفالـ اه الت ابالػرة   دػلز د  الػت 

 ( UNESCO,2009, 2-3 سددا ت االدلزهل بل در: )
ال  ح دعفالـ بفدؼ د  ال   سددا ت رفاػؿ  د ػلر ددالػد رفدعفػالـ لارػدعفـ   اذ ا ػ  الػدتل    -

اراػػؿ دلف اسػػدل ل    لراػػر اللادػػ   ػػعلبلت ةلرالػػت لفةقػػت ردػػلدة دعفػػالـ لاسػػدالعلب 
 بطرا ؽ  علر  العد د جالـ ل بلدئ ل  لرسلت 

الدعػػػػؿ دعفػػػػالـ بفػػػػدؼ د  الػػػػ   سػػػػددا ت اف ػػػػ لص ا الجالػػػػًل االػػػػر اردزا ػػػػًل ، لالد ػػػػ لف  -
بل ال الػػػلت  رد عػػػت لدعػػػللف  دد عػػػر دسػػػلد    ػػػلرات ل تدارػػػ   ل ػػػ ل الت   لالؤاػػػد 

 ( ٛ:  ٕ٘ٓٓتفر  الت دسد د بالف بال ت لا د لد ل دد ع ) ت داف ـ ار دةدة،
ةدالػػد  سػػدفز لت اف ػػراد لارسػػالر بفػػـ د ػػدع اػػ ف ابعػػلد اردعفػػالـ أرد  الػػ  ار سػػددا ت  د -

رل ػػلـ  رفػػدعفـ لاردعفػػالـ ددػػل  اف د ػػلغ دطفعػػلدفـ  لددفالػػز   ػػلدر دال ػػـ دة الػػؼ 
هػػػد  افهػػػداؼ  لدطبػػػؼ اسػػػدرادداللدفـ تػػػاللة تفػػػت ادا  دقالػػػالـ  دػػػلج ت فالػػػت اردعفػػػالـ 

  بد فدفل 
ؿ الػػػؤد  اردعفػػػالـ دل ػػػب هػػػلـ بدة ػػػؼ د  الػػػ   سػػػددا   تػػػف طرا ػػػؽ  االدػػػلد بػػػدا ؿ راػػػ  - 

 ار  لاالت تلر الل ل ةفالًل ب لرة تل ت 
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الرسػػ  اردعفػػالـ    ػػلهالـ أرد  الػػ   ر سػػددا ت  بيذهػػلف ار دد عػػلت لاف ػػ لص   ػػل الفقػػر  -
(Schmidt,2010, 25)   بظالر   ر ا دلز  ارة ارةاللة ارفل  ت  

  previous studies  بقةالمحور الثاني : الدراسات السا
 اف لـ :دراسلت ا د ت بلرد االر ارت  - أ
(:  ةددات ل علجلت د  الت ارد االر ارت اف لـ ت د ٕٕٔٓدراست )دع ر لاردبلر    -ٔ

 طالب ار دارس ار دلسط    ف لدفت  طر  درسر اردلرال   
السػػدفدؼ اربةػػث  عر ػػت  عل ػػلت د  الػػت ارد االػػر ارػػت اف ػػلـ ت ػػد طػػالب ار ػػدارس       

أر دلسػػػطت  ػػػف لدفػػػت  طػػػر  درسػػػر اردػػػلرال   ػػػر  دال ػػػت ار ل ػػػر  لةػػػدد  دد ػػػع اربةػػػث 
(  درس ل درست   لبفغ تدد ار دارس ٕٖٖٚر درسر ار رةفت ار دلسطت اربلرغ تددهـ )

( بلا ػػػع ٖٛٓاردػػػلرال   ػػػف ارد سػػػالف ) ( لبفيػػػت  سػػػبت  درسػػػر  ػػػلدةٖٜ ػػػف ار دلسػػػطت )
(  درسػػت لدػػـ اتػػداد اسػػدبل ت رفد االػػر ارػػت اف ػػلـ تفػػر ارعال ػػت اردػػر ٙٙ(  ػػدرس ل )ٕٗ)

دال ػػػت  ػػػف افبعػػػلد )ارد بػػػؤ ارػػػت اف ػػػلـ   ارد الػػػؿ ارػػػت اف ػػػلـ   ارد طػػػالط ارػػػت اف ػػػلـ   
بعػػػد دطبالػػػؼ لدطػػػلالر ارسػػػال لرالل   لد الػػػالـ ار  طػػػلر ارػػػت اف ػػػلـ   لارد االػػػر افالدػػػلبر(   ل 

(  ػػردا   ا ػػ ت ٚارد االػػر ارػػت اف ػػلـ تفػػر ا ػػراد ارعال ػػت ار بةللػػت اربػػلرغ تػػددهـ )  قالػػلس
ار دل   تف لدلد  ةددات ل علجلت دةػد  ػف د  الػت هػذا ار ػلع  ػف ارد االػر رػدى  دد ػع 
اردراسػػػت لبدردػػػت تلرالػػػت  لأف ه ػػػلؾ دبػػػلالف ذاؿ اة ػػػل الل رد  الػػػت ارد االػػػر ارػػػت اف ػػػلـ  ػػػف 

 ر لع افدد لتر ر لرح ارذالر    لةالت  ديالر ا
 دراسلت ا د ت بلرد  الت ار سددا ت : - ب

 (: 2002دراسة الورثان )-4 
ادرالػػت اردراسػػت  ػػر ارسػػعلدالت، ل ػػد ر ػػت ارػػر رفدعػػرؼ تال ػػت بػػالف أردربالػػ  لأرد  الػػ   

 أرد  ال  أر ل ف ، بلفدلبت تف ارسؤاؿ افدر:لدلر أردربال   ر دة ؼ 
  ل ارعال ت بالف أردربال  لأرد  التو ل ل دلر أردربال   ر دة ؼ أرد  ال و -

 اتد دت اردراست    ف  ارل ؼ لاردةفالؿ ارذ  الدال ـ  ع طبالعت اردراست   
 ل د ال ت اردراست بعدة دل اللت اه فل:  
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دالػػد ارع ػػؿ، لد  الػػت ار ػػدرات افبداتالػػت لدلاالػػد دعزالػػز ار ػػالـ لافددلهػػلت اف دلدالػػت، لدة -
( ٔ: ٕ٘ٓٓدتـ اردعفالـ ارد  ّر لار  ّر للسل ف  بفدؼ دطلالر   )ارلرللف ،

 اًلطار المنيجي لمبحث واجراءاتو:
 اوًل: اًلطار المنيجي لمبحث:

، ظػرا اربلةلت  ادبعت   ف  ل  ر إردبلطر     الدال ـ  ع   افت بةلفػل لهػد فل       
أةد لسل ؿ افبةلث ارعف الت اردر ددال ـ  ع جاللس تالجلت ا ردبلط بػالف  ديالػرالف ، ف   

ةالث الد ةلر أهد ل    ر دل الؼ ارظلاهر ، لدةدالد ارعالجلت بالف  ديالرادفل ، ال بػالف 
ظلهرة  عال ت لظلهرة ا ػرى  بفػدؼ اردةفالػؿ لارد سػالر لاردقػلالـ لار ػرلج بدعفال ػلت دة ػؿ 

ة  لالػدـ اردعبالػر ت فػل ب ػلرة ا الػت ل لتالػت ، ردةدالػد ا ػلاع  علف در ع  ف ب الرة ارظػلهر 
  (ٗٚ: ٕٔٔٓارعالجلت ا ردبلطالت بالف  ديالرات ارظلهرة لةدل فل )تبلس لا رلف، 

 :ثانيا: المجتمع المستيدف لمبحث
 Research communityمجتمع البحث  

رر ػػل ت دػػـ اسػػدفداؼ طػػالب ار ػػدارس ار دلسػػطت  ػػر  ةل طػػت بيػػداد  دالرالػػت دربالػػت ا   
(  ػػػػف ٗٓٛ( ا دد ػػػػع رفبةػػػػث لاربػػػػلرغ تػػػػددهـ )ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ(ارللرلػػػػت ارعػػػػلـ اردراسػػػػر 

    ارذالر لا  لث
 ا :العينة المستيدفة لمبحث :لثثا
دعرؼ ارعال ت بل فل دز   ف ار دد ع ااؿ الدـ دطبالؽ اردراست تفال    لرفذا ارسػبب       

د لالػػؿ ار دد ػػػع ب ػػاؿ دجالػػؽ ل ػػػلدؽ   الدلدػػب أف دد الػػز ارعال ػػت ار  دػػػلرة بلرقػػدرة تفػػت 
( ٖ: ٕٚٓٓرالػػد اف اربلةػػث  ػػف  الرفػػل تفػػر ب ػػل   دل دػػ  اردػػر دل ػػؿ رفػػل ) راب ػػ   

ا دلرت اربلةلت تال دفػل ب ػاؿ ت ػلا ر  ػف  دد ػع اردراسػت ارػذ   ػاؿ طػالب ار ػدارس 
 ( طلرب ٕٓٓار دلسطت  ةالث ا دلرت تال ت بفيت  )

 رابعا : اداتا البحث: 
 لتفكير الى اًلمام: ا مقياساوًل : 

اف طبالعػػت اػػؿ بةػػث  لاهدا ػػ   هػػر اردػػر دةػػدد افداة اردػػر داػػلف   لسػػبت رػػ  ، ةالػػث اف 
( دب ػػت Beqdon, 1992: 90راػػؿ  لاػػلع ال  ل ػػالت   سػػالت اداة د لسػػبفل   ػػط )
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اتد ػػلدا تفػػت ار ػػلص ب الػػلس ارد االػػر ارػػت اف ػػلـ ( ٕٓٔٓ)ابػػل  ػػ الت     قالػػلساربلةلػػت 
 دب ت هذا اردل ب   راالت دلر س اردر 

 : مقياسوصف ال
(    ػػر  دلزتػػت تفػػر  دػػلفت سػػدت لهػػر )ارد طػػالط ارػػت ٕٚ ػػف  )  قالػػلسداػػلف ار     

اف ػػلـ   ارد بػػؤ ارػػت اف ػػلـ   ارد االػػر افالدػػلبر بلرقػػلدـ   د الػػؿ ارقػػلدـ   دطػػلالر أرسػػال لرالل 
ل ػػػػد سػػػػؿ (   ػػػػرة ةسػػػػب اردسفٕارقػػػػلدـ   دةدالػػػػد لدقالػػػػالـ أر  طػػػػلر ارقػػػػلدـ ( لراػػػػؿ  دػػػػلؿ )

لاعت ردقدالر اسددلبلت بدا ؿ   ػس  هػر )ذا  ػل   غاربػل    ةالل ػل    ػيدرا   ابػدا(  ل ػد 
 4)دردػػػػلت رفبػػػػدالؿ ردا  ػػػػلر ل) 5)(  اد أتطػػػػت )5-ا ػػػػدت دردالػػػػب ألزاف اربػػػػدا ؿ  ػػػػف )

دردػػػلت رفبػػػدالؿ ر اةالل ػػػلر لدرددػػػلف رفبػػػدالؿ ر ػػػلدرار لدردػػػت  3)دردػػػلت رفبػػػدالؿ ر غلربػػػلر ل)
 ار  لاةدة رفبدالؿ ر ابد

 :  مقياسصالحية ال 
( ٓٔأرُ عػػػػد رال ػػػػالس ارد االػػػػر ارػػػػت اف ػػػػلـ تفػػػػر )  قالػػػػلس ل ػػػػت اربلةلػػػػت  بدقػػػػدالـ  ر      

 ةا الف  د   الف  ب دلؿ تفلـ دربلالت ل  سالت لل ؽ   الةطلدفـ  تدرت  ار اللغت 
%( ٓٛرػػبعض   رادػػ  ل دػػـ  لا  ػػت تفػػر اػػؿ   رادػػ   ػػف دل ػػب  ةا ػػالف ب سػػب د ػػلؽ )

 (   ر   ٕٚارد االر ارت اف لـ الالف  ف )  قاللسلب ر 
 اختبار وضوح التعميمات والففرات 

طلهرالػػل ل ػػػؽ رأ  ارةاػػلـ ل  درةػػػلدفـ ، لراػػػر   قالػػػلسبعػػد اردلبػػػت  ػػف  ػػػالةالت ار     
لدعلرال ػػ  ، لاةدسػػلب ز ػػف ا دلبػػت ار سػػديرؼ    قالػلسالدةقػؽ   فػػـ ا ػػراد ارعال ػػت ر قػػرات أر

تفر تال   أسدطالتال    قاللس ل  دطبال   ، طبؼ  أر، لدعرؼ  علبلت  دلاد  بلةلت ال
( طلربػػػػل دػػػػـ ا دالػػػػلرهـ بطرا ػػػػؽ ت ػػػػلا ال  لدرػػػػؾ رفدلاػػػػد  ػػػػف أرلاػػػػلح   رادػػػػ  ٖٓ ػػػػ فت )

، لبعػػػػػد  الةطػػػػػت ادلبػػػػػلت أرعال ػػػػػت  قالػػػػػلسلدعفال لدػػػػػ  ، ل سػػػػػدلى دلا ػػػػػؽ ار سػػػػػددالبالف  رف
د الػػػػع لدعفال لدػػػػ  ل  رادػػػػ  ل ػػػػد ال ػػػػت   قالػػػػلسأفسػػػػدطالتالت دػػػػـ اردلاػػػػد  ػػػػف أرلاػػػػلح رف

 ( د ال ت ٕٗار ؤ رات االدلبالت لالف  دلسط ارل ت ار سديرؼ  ر افدلبت )
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 التفكير الى اًلمام: مقياسالتحميل اًلحصائي لففرات 
 عالفة درجة الففرة بالدرجة الكمية :

العد ػػػد اسػػػفلب دةفالػػػػؿ ار  ػػػرات هػػػػدا تفػػػر االدػػػػلد  ػػػلة ارد الالزالػػػػت ر  رادػػػ  ب ػػػػل ا تفػػػر االدػػػػلد 
بػػػػػػالف دردػػػػػػت  قػػػػػػرة  عال ػػػػػػت لاردردػػػػػػت ارافالػػػػػػت رالسػػػػػػدبل ت )ار قالػػػػػػلس(  ارعالجػػػػػػلت ا ردبلطالػػػػػػت 

(Nunnally, 1978, p. 262 لاف اسػدع لؿ طرال ػت افدسػلؼ ارػدا فر  ػر ار  ػلالالس  )
ار  سػػالت ل ػػل دسػػ ر بعال ػػت ار  ػػرة بػػلر د لع ارافػػر ، ر دعػػد طرا ػػؼ دة ػػؼ  ادسػػلؼ دا فػػر 

ب اللسػ  رطػلاهر سػفلاالت ل ع ػت ددػل س   قالػلس ر   لالالس   سالت ر، لذرػؾ ال لػؿ ر قػرات ار
  قالػػلس، د اػػر  ػػر  سػػلر ذادػػ  ةالػػث السػػالر بػػ  ار  قالػػلسذرػػؾ  اف راػػؿ   ػػر   ػػف   ػػرات أر

 بلا ف   
  للدػػدت اف  عػػل الت ا ردبػػلط د العفػػل دارػػت لاربلةلػػت  ادبعػػت تل ػػؿ إردبػػلط بالػػر سػػلف

( ٚٛٓ ٓاة ػػل الل ، ةالػػث اػػلف  عل ػػؿ ا ردبػػلط ارافػػر اتفػػت  ػػف اردػػدلرر ةالػػث بفػػغ )
 ( ذرؾ ٔ(  لاللاح ارددلؿ )٘ٓ ٓ( لار سدلى )ٜٛت د اردردت )
 ( معامالت اإلرتباط بين درجات الفقرات ودرجو المقياس الكمية التفكير الى اًلمام4جدول )

معامالت  الفقرات
معامالت  الفقرات اإلرتباط

معامالت  الفقرات اإلرتباط
معامالت  الفقرات اإلرتباط

 اإلرتباط
4 0.030 46 0.223 04 0.225 22 07241 
2 0.024 20 0.234 05 0.130 23 07253 
0 0.14 24 0.065 06 0.024 24 07252 
1 0.201 22 0.200 10 0.164 25 07122 
2 0.23 20 0.232 14 0.220 26 07301 
3 0.120 21 0.25 12 0.201 30 07121 
4 0.103 22 0.244 10 0.10 34 07210 
5 0.214 23 0.04 11 0.155 32 07213 
6 0.232 24 0.226 12 0.243 30 07203 
40 0.131 25 0.200 13 0.001 31 07101 
44 0.14 26 0.024 14 0.255 32 07221 
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معامالت  الفقرات
 اإلرتباط

معامالت  الفقرات
 اإلرتباط

معامالت  الفقرات
 اإلرتباط

معامالت  الفقرات
 اإلرتباط

42 0.15 00 0.003 15 0.12 33 07006 
40 0.226 04 0.252 16 0.122 34 0703 
41 0.20 02 0.113 20 0.222 35 0705 
42 0.222 00 0.201 24 0724 36 07125 
43 07160 01 07422 22 07215 40 07246 
44 0712 02 07201 20 07143 44 07220 
45 07324 03 07100 21 07140 42 07135 
 

   مقياسمؤشرات صدف وثبات ال
 Validityالصدف :  -
 Face Validityار دؼ ارطلهر   –ا 

لالػػػػدـ اردل ػػػػؿ ارالػػػػ  تػػػػف طرا ػػػػؽ  ةاػػػػـ  د  ػػػػص  ػػػػر  الػػػػلس  سػػػػدلى دردػػػػلت       
( رفظػػلهرة   لهاػػدا ةاػػـ الد ػػلالز بذادالػػت   رفػػذا ال ػػ ح ا دبػػلر) ال   قالػػلسأف دبػػلر ) ال أر

(  رعػػػدد  ػػػف  ةا ػػػالف   ريػػػرض ارل ػػػلؿ رفد ػػػت  لتػػػف طرا ػػػؽ  اد ػػػلؽ د ػػػدالر   قالػػػلسأر
(  دةقػػؽ أر ػػدؽ هػػدا ٖٓٚ: ٜٜٛٔ أرةاػػلـ الػػدـ دعالػػالف  سػػدلى  ػػدج  ظلهرالػػًل )تػػلدة،

ارد االر ارت اف لـ  ف  الؿ ترا  تفر ار بػرا  لاف ػد   قاللسار لع  ف ار دؼ  ر 
 لدعفال لد     قاللسبلرا فـ ةلؿ  د   الةالت   رات ار

 Construct Validty دؼ أرب ل   -ب 
ال  د ب دؼ ارب ل   د  ا ال الت افداة ار اللسالت  ر  اللس  ػل لاػعت فدفػ    

دا ار لع االر ا لاع ار دؼ   لسبت ل ال  ت رد لالـ لر اللس افدا    ال   السد د تفر له
أردة ؼ   ال ال   طلب ت درد    ر   ع ارس ت  اردر الراد  اللسفل ال ار ل الت ) را ب ت، 

أربلةلت أتدبرد   دة ؼ ب   دؼ أرب ل  تف طرا ػؽ دةفالػؿ   قاللس( ، لأرٜٜٔ: ٕٚٓٓ
   قاللساة ل    راد  بلسدع لؿ تال ؼ درد    ر  بدرد  اراؿ رف



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

231 

 :مقياسثبات ال
ال ػ ح رةػد  ػل  دالدػت  قلربػت ر الػلس ار ل ػالت    قالػلس( اف أرReliabilityلالع ر ارلبلت )

دػػػـ اردلاػػػد  ػػػف لبػػػلت ( ر ػػػد ٛ٘ٗ: ٕٔٔٓاف دػػػـ اسػػػد دا   رعػػػدد  ػػػف  ػػػرات )ار زاتفػػػت  
 ارد االر ارت اف لـ تف طرا ؽ :  قاللس
  (Test- Retst Method)طريفة اعادة أًلختبار  -ا  

ارد االػػػػػر ارػػػػػت اف ػػػػػلـ فسدة ػػػػػلؿ أرلبػػػػػلت    قالػػػػػلسأربلةلػػػػػت  ل دػػػػػت  بدطبالػػػػػؼ  
(  ػػردا   لبعػػد ا دفػػل  اردطبالػػؼ ارلػػل ر  ل ػػد ٖٓبػػلرطرا ؽ هػػذ  تفػػر ارعال ػػت اردػػر بفيػػت )

 ( ل د تدت هد  ار ال ت  ؤ را دالدا ٛٛ ٓدبالف اف  عل ؿ ارلبلت  ال د  )
 معادلة الفا كرونباخ : –ب 

  قالػػلسبفيػػت  ال ػػت  عل ػػؿ لبػػلت بلاسػػطت اسػػدع لؿ اربلةلػػت ر علدرػػت )ار ػػل ارل بػػلخ(   ػػد 
   لا   لبلت دالد بإ الف اتد لد     ٛٛ ٓارد االر ارت اف لـ بفد  ارطرال ت 

 التفكير الى اًلمام بشكمو النيائي  مقياسوصف 
(  سػػػػػؤاؿ ذ  دػػػػػدرج   لسػػػػػر لالة ػػػػػؿ ٕٚداػػػػػ ف ار قالػػػػػلس ب ػػػػػاف  ار فػػػػػل ر )

(  لاللاػػػػػ  ٕٙ( ، ل دلسػػػػػط  راػػػػػر  )ٕٚ(  لاد لهػػػػػل )ٖٓٙار دالػػػػػب اتفػػػػػت  دردػػػػػت )
 ( ذرؾ ٕارددلؿ ) 

 
 المميزات اإلجصائية الخاصة بمقياس التفكير الى اًلمام( 2الجدول)

 القيم المميزات اإلحصائية ت
 23 الوسط الفرضي 4
 3 المدي 2
 42 افل درجة 0
 010 اعمي درجة 1
 22.20 المتوسط الحسابي 2
 220 الوسيط 3
 20.436 اًلنحراف المعياري 4
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 :التنمية المستدامة مقياسثانيا : 
اف طبالعت اؿ بةث  لاهدا    هر اردر دةدد افداة اردر داػلف   لسػبت رػ  ، ةالػث 
اف راػػؿ  لاػػلع ال  ل ػػالت   سػػالت اداة د لسػػبفل   ػػط   لبعػػد اطػػالع اربلةلػػت تفػػر تػػدد 

ارػد   ل ػت بلتػداد  اربلةلػت  ٕٕٔٓارع ػر    قاللس ف   لالالس ارد  الت ار سددا ت دب ت 
لداالال   رفبال ت ارعرا الت ب ل د لسب  ع طبالعت ارعال ت ار سدفد ت لال سدـ  ع اهػداؼ بةلفػل 

بةالث دددرج دفؾ اربدا ؿ ل ؼ افدػر :) فالػؿ دػدا (   رة ٖٗارةلرر اد دال ت افداة  ف )
ل )ابالػػػر دػػػدا ( ٗ( ل )ابالػػػر لدعطػػػرٖ( ل ) دلسػػػط لدعطػػػرٕلدعطػػػر(ل ) فالػػػؿ لدعطػػػر

 (  ٘لدعطر
 ل ؼ ار قاللس:

 قػرة( دلزتػت تفػت لػالث  ةػللر لهػر )دلظالػؼ أهػداؼ ارد  الػت ٖٗالدالف ار قاللس  ف )
ار سػػػددا ت  ػػػر ارع فالػػػت اردعفال الػػػت ، دردػػػت دلظالػػػؼ ار  ردػػػلت ، دردػػػت دلظالػػػؼ أهػػػداؼ 

 ارد  الت ار سددا ت ،  ر ار  لطلت لار علراللت اردعفال الت( 
لظالؼ ا هداؼ  د لتت  ف ار قرات ردقدالر اسددلبلت بدا ؿ لجد لاعت ردقدالر دردت د

  ست هر: )جفالؿ ددًا لدعطر ، جفالؿ لدعطر ،  دلسط لدعطر ، ابالر لدعطر ، ابالػرًا 
 ( ٔ-٘ددًا لدعطر( لجد ا ذت دردالب اربدا ؿ  ف )

     :  مقياسصالحية ففرات ال
ر د لتػػػػػ  ةاػػػػػلـ  ب دػػػػػلؿ ارعفػػػػػـل اردربلالػػػػػت لار  سػػػػػالت    قالػػػػػلستراػػػػػت   ػػػػػرات أر      

( ةا ػػػػل بيالػػػػت ةا فػػػػـ  رلاػػػلح دعفال ػػػػلت لا فػػػػـ أرعبػػػػلرات رف  ةل ػػػػالف ٓٔ د ػػػلتفـ )
  قالػػلسلبػػذرؾ  ػػلر %( ٓٛلة ػػؿ اد ػػلؽ راػػؿ   رادػػ   ػػف طػػرؼ ارةاػػلـ ب سػػب  لجػػت )

 (   ر  ٖٗارد  الت ار سددا ت الدلف بػ )
 تجربة وضوح التعميمات والففرات 

( طلربػػل   لال ػػت  ؤ ػػرات ال ػػت ٖٓتفػػر تال ػػ  اسػػدطالتالت  ػػ فت )  قالػػلسطبػػؽ ار     
 ( د ال ت ٘ٔاالدلبالت لجد  اسديرؽ  دلسط ز ف  افدلبت )

 التنمية المستدامة: مقياسالتحميل اًلحصائي لففرات 
 عالفة درجو ألففرة بالدرجة ألكميو :
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ا ردبلطػلت ذات دف ػػؿ    لدبػالف اػػؿ  عل ػؿأربلةلػ  ت ػدت  عل ػؿ إردبػػلط بالػر سػلف    
اة ل ال   ةالث اف  ال ػت  عل ػؿ إردبلطفػل بلردردػ  أرافالػت اتفػت  ػف  ػالـ أرددلرالػ   لهػر 

 ( البالف درؾ ٖ(   لارددلؿ )٘ٓ ٓ( لب سدل  دفر  )ٜٛ( بدرد  ةرال  )ٚٛٓ ٓ)
 

 ألتنميو لمستدامو مقياس( معامل إرتباط بين درجو كل ففرة وألدرجو ألكميو ل0جدول )

عامالت م الفقرات
معامالت  الفقرات بيرسون

معامالت  الفقرات بيرسون
معامالت  الفقرات بيرسون

 بيرسون
4 ٓ ٖٕٚ 42 ٓ ٕٗٚ 20 ٓ ٕٚ٘ 01 ٓ ٙٛٙ 
2 ٓ ٖٖٓ 40 ٓ ٖ٘ٓ 21 ٓ ٖٔٔ 

 

0 ٓ ٖٜٙ 41 ٓ ٘ٔٙ 22 ٓ ٕٜٗ 
1 ٓ ٕ٘ٛ 42 ٓ ٗٚٓ 23 ٓ ٗٙ٘ 
2 ٓ ٘ٗٚ 43 ٓ ٙ٘ٚ 24 ٓ ٕٙٛ 
3 ٓ ٗٔٛ 44 ٓ ٕٗ٘ 25 ٓ ٖٚٛ 
4 ٓ ٕٕٛ 45 ٓ ٘ٗٓ 26 ٓ ٖٚٙ 
5 ٓ ٕٗٚ 46 ٓ ٕٖٗ 00 ٓ ٗٔٛ 
6 ٓ ٕٗٛ 20 ٓ ٗٙٓ 04 ٓ ٜٗٓ 
40 ٓ ٗٗٔ 24 ٓ ٕٗٔ 02 ٓ ٖٔ٘ 
44 ٓ ٗٛٛ 22 ٓ ٕٔٚ 00 ٓ ٘ٔٓ 

 
   مقياسمؤشرات صدف وثبات ال

 Validityالصدف :  -
 Face Validityار دؼ ارطلهر   –ا 

ارد  الػػػت ار سػػػددا ت تػػػف طرا ػػػؽ   قالػػػلسهػػػذا أر ػػػلع   ػػػف ار ػػػدؼ دةقػػػؽ   ػػػ  ر 
 لدعلرال      قاللسدقدال   ر ةا الف رار الؤ ذ برأالفـ تف  د   الح   رات أر

 Construct Validty دؼ أرب ل   -ب 
 لهر:  قاللستف طرا ؽ تدد  ف  ؤ رات دة ؼ  ف هدا ار دؼ رف
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 رعػػدد  ػػف  ةا ػػالف  ربالػػلف   قالػػلس  ػػرات أر: لدرػػؾ بلاسػػطت دقػػدالـ صــالحيو ألففــرات  
 ػػػد   ػػػ لرفل ر دػػػلؿ  ديالػػػر ارد  الػػػت ار سػػػددا ت لبػػػدلرهـ ا ػػػلرلا اف   رادػػػ   ػػػلرةت 

 ر اللس  ل   ـ اسلسل ريرض  اللس  
 تت طرا ؽ  :مقياسمدي إرتباط بين درجات كل ففرة من الففرات والدرجة ألكمية لم

الػث ظفػر اف ه ػلؾ إردبلطػل دا دفرػت ارد  الػت ار سػددا ت(   ة  قالػلسادسلؼ دا فر )ر
   لبدفرت اة ل الت     قاللسبالف اؿ   رة لاردردت ارافالت رف

 
 :مقياسثبات ال

  (Test- Retest Method)طريفة أعادة آًلختبار  -ا
ارد  الػت ار سػددا ت لدرػؾ   الدػلد لبػلت بفػد  ارطرال ػت   قالػلسلر د طبقت اربلةل  

( طلربل   دطبال الف    لبعد ا دفل  اردطبالؼ ارلل ر بعد  ػدة اسػبلتالف  ػف ٖٓتفر تال   )
اردطبالػػؼ افلؿ   لاسػػد دـ  عل ػػؿ إردبػػلط بالػػر سػػلف  رفدعػػرؼ تفػػر طبػػل ع ارعال ػػت اردػػر 

(  لهػدا الا ػؼ ٘ٛ ٓ ال دػ  )دربط دردلت أردطبال الف  الؿ للل ر   لاداح  عل ؿ لبػلت 
ر ل بلالح تف دلا ر   عل ػؿ افسػد رار  ػر ار دػل   ت ػد لدػلد  ل ػؿ ز  ػر بػالف  ردػر 

 اردطبالؼ   ل د تدت هد  ار ال ت  ؤ را دالدا رفلبلت 
 مقياس اًلتساق الداخمي : –ب 

( ةالث سدؿ Cronbach's alphaاتد دت اربلةلت تفت  عل ؿ أر ل ارل بلخ)
( لهل  ؤ ر دالد ال اف ارراػلف ٗٛ ٓس ار لص بلرد  الت ار سددا ت) عل ؿ لبلت ار قالل

 ارال   
 التنمية المستدامة بشكمة النيائي مقياسوصف 

(  سػػػؤاؿ ذ  ٖٗداػػ ف ار قالػػلس ار ػػػلص بلرد  الػػت ار سػػددا ت ب ػػػاف  ار فػػل ر )
(  لاد ػت دردػ  ٓٚددرج   لسر  لهاذا د بح اتفر درد  الة ػؿ  تفالفػل ار  ةػلص )

 ( ذرؾ ٗ( لاللاح ارددلؿ )ٕٓٔار رار  )  قاللسار ( ، ل دلسطٖٗ)
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 التنمية المستدامة( المميزات اإلحصائية لممقياس الخاص ب1الجدول )
 القيم المميزات اإلحصائية ت
 402 الوسط الفرضي 4
 443 المدي 2
 01 افل درجة 0
 420 اعمي درجة 1
 4047145 المتوسط الحسابي 2
 404 الوسيط 3
 44.632 المعيارياًلنحراف  4

 
 ألوسائل آًلحصائيو :

جل ػػػت اربلةلػػػت بلسػػػد داـ لسػػػل ؿ اة ػػػل الت   لسػػػبت ار د لفػػػت بلرة البػػػت أفة ػػػل ال        
(SPSS : ر علرد  اربالل لت لاسدة لؿ أر دل   ، لا ل الفر  ) 
 
( : ردةدالد تالجلت ا ردبلط اردر  Pearson Correlations عل الت بالر سلف ) -ٔ

 دربط  ديالرالف 
اف دػػػلرات اردل الػػػت رعال ػػػ  لاةػػػػد  ردعػػػرؼ دف ػػػؿ اردبػػػػلالف بػػػالف ار دلسػػػطلت ارةسػػػػلبالت  -ٕ

 لار دلسطلت ار راالت ر قلالالس ار ديالرات ار عد دة لاردلبعت 
  عل الت ار لارل بلخ: فسد راج ارللابت ر قلالالس ار ديالرات ار عد دة لاردلبعت  -ٖ

 :نتائج الدراسة )الوصف والتشخيص والمناقشة(
ال  ؿ هذا اردز   ف اربةث ترض ر ػل دػـ ارل ػلؿ رػ   ػف  دػل    ل ػؽ اهػداؼ          

ةددت ل سرت  دل دفل ل لج ت ل ؽ افطلر ار طر  لاردراسلت ارسػلب ت لطبػل ع  دد ػع  
لدعػرض أر دػل   دـ دراسػد   بلربةػث ارةػلرر ،لدلرالػًل  ردػت بعػدد دل ػاللت ل قدرةػلت   

 ا ل الفر:
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ًلمــــام عنــــد طــــالب المــــدارس ىــــدف الدراســــة أًلول : التعــــرف عمــــي التفكيــــر الــــى ا
 :المتوسطة

هػػػل   قالػػػلس دػػػل   هػػػذا بةػػػث  أبل ػػػت بػػػلف  دلسػػػط ةسػػػلب دردػػػلت أرعال ػػػت تفػػػر ار      
( درد   لر ةص دف ؿ ار رؼ بالف ٜٙٚ ٕٓ( درد  لا ةرا   أر عاللر   بػ )ٓٓ٘ ٕٔ٘)

( دردػت ،  لربلةلػت اسػدع فت ا دبػلر دػل ر ٕٙٔل دلسط  راػر اربػلرغ )  دلسط ةسلبر
( اد جال ػػت ٘ٓ ٓرعال ػ  لاةػػدة   لظفػػر اف ار ػػرؼ ذل دف ػػؿ اة ػػل ال   ػػر  سػػدل  دفرػػت )

T ( لهػػر أابػػر  ػػف جال ػػت ٕٛ ٕٗار ةسػػلبت بفيػػت )T ( ت ػػد ٜٙ ٔار ددلرػػت اربلريػػت ،)
دالفـ رؤالػػػت  تػػػف هػػػذا ار ػػػلع  ػػػف ( لال ػػػالر ذرػػػؾ ارػػػت اف ارعال ػػػت ار بةللػػػت رػػػٜٜٔاردردػػػت )

 ( اللاح درؾ  ٔ( لار اؿ )  ٘ارد االر لارددلؿ ) 
 التفكير الى اًلمام مقياس( متوسط لحسابي وانحراف معياري وفيمة تائية ل2جدول )

 المتغير
عدد 
 العدد

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط 
 المرجح

 المستوى *  Tقيمة 
 المجدولة المحسوبة (0702)

 دالة 4763 21.452 243 20.436 224.200 200 التفكير الى اًلمام

 

 
 التفكير الى اًلمام مقياس( المتوسط الحسابي والفرضي ل4الشكل )

98

100

102

104

106

108

 المتوسط الفرضي المتوسط الحسابي

 التفكير الى االمام

 المتوسط الحسابي

 المتوسط الفرضي
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طالب ار ػدارس ار دلسػطت رػدالفـ رؤالػت تػف ارد االػر ارػت لد سر اربلةلت هد  ار دالدت بلف 
لار  ل الت اردر دؤاد تفر اف افط لؿ البػدا رػدالفـ اف لـ لهدا ال سدـ  ع اف الر اردطلرالت 

رالػػلت ارب ل الػػت اد دبػػدا ب ػػاففل ارةسػػر لػػـ ار ػػلد  لهػػل ارطرالػػؼ ظار  ؽل  ارد االػػر ل ػػقػػارد
رالػػت دػػلر س ظر رداػػلف ارد االػػر ارػت اف ػػلـ بلر  ػػلهالـ ار دػردة   لهػػدا ال سػػدـ  ػع  قػار  ط

د ػػلد  ػػلر ده الػػت د دػػرف ب الػػلؿ ار دب ػػلة ارػػد  الػػر  ا ػػ  ار ػػرد الطػػلر دل علدػػ  لا اػػلر  بلت
بفر بلفسػػد لدة  ػف ار بػرة لارددػلرب ار دلةػت لبلردػػلرر قلتلط ػت لةػدس دسػفؿ ر ػد  سػد

بفالت غالػػر تلدالػػت للاػػع ةفػػلؿ   ا ػػت  ػػر اػػل  ا ال ػػلت قا دػػلج د بػػؤات لد  ال ػػلت  سػػد
 ل اللرات  دعددة 

 ىدف الدراسة الثاني : التعرف عمي التنمية المستدامة عند طالب المدارس المتوسطة 
الػػػلس ارد  الػػػت قلاطفػػػرت  دػػػل   أربةػػػث اف أر دلسػػػط أرةسػػػلبر   رػػػدردلت ارعال ػػػت تفػػػر  

( دردػػ   لر ةػػص ٜ٘ٙ ٔٔ( دردػػ  لبػػل ةراؼ  عالػػلر   ػػدر  )ٛٚٗ ٚٓٔار سػػددا ت  بػػػ )
( دردػػػت ٕٓٔةسػػػلبر   لار راػػػر ارػػػد  بفػػػغ )اة ػػػل الل بػػػالف ار دلسػػػطالف ار ؽدف ػػػؿ ار ػػػر 
رعال ػت لاةػدة لظفػر بػلف اردبػلالف ) رػ   Tاللس ااؿ  لجد طبقت  اربلةلػت ا دبػلر قتفر ار 

(   لهػػػر ٘ٚٗ ٙأر ةسػػػلبت ) T(  بفيػػػت جال ػػػت٘ٓ ٓدفرػػػت إة ػػػل الت ( ت ػػػد ار سػػػدلى )
عال ػ  ( ل ع ػت ذرػؾ اف ارٜٜٔ(، ت د اردردػت )ٜٙ ٔار ددلرت اربلريت ) Tأابر  ف جال ت 

 ( البالف درؾ    ٕ( لار اؿ )  ٙد فؾ رؤالت رفد  الت ار سددا ت لارددلؿ ) 
 التنمية المستدامة مقياس( متوسط حسابي وانحراف معياري والفيمة التائية ل3جدول )

الوسط  العدد المتغير
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط 
 المرجح

 المستوى *  Tقيمة
 المجدولة المحسوبة (0702)

 دالة 4.63 3.142 402 44.632 404.145 200 التنمية المستدامة

      



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

238 

 
 ( المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس التنمية المستدامة2الشكل )
( اف ارعال ػت ار بةللػت د فػؾ رؤالػت رفد  الػت ار سػددا ت ٕ( لار ػاؿ ) ٙلالدبالف  ف دػدلؿ ) 

لدعفؿ اربلةلت هذا افسد دلج ارت اف اهـ راالزة  ف رال ز د  الػت ارع ل ػر ارب ػرالت دعد ػد 
تفػت اردل ػػب افدد ػلتر لاردل ػػب ار ؤاػد تفػػت اف أةػػد ةقػلؽ ار ػػرد اف العػالش  ػػر بال ػػت 

  ػطد  ال ػت لبلردػلرر د  الػت تال ػلت ادد لتالػت سػد عاس ب ػاؿ سفال ت ل ظال ت لال لرس ا
 االدلبر تفر ار دد ع ااؿ 
التعــرف عمــي عالقـة اإلرتبــاط بــين المتغيـر المســتقل والمتغيــر ىـدف الدراســة الثالـث : 

 التابع عند طالب المدارس المتوسطة  .
ارد  الػػػت  بفػػػدؼ اردعػػػرؼ تفػػػت  ػػػدى إردبػػػلط ارد االػػػر ارػػػت اف ػػػلـ )ار ديالػػػر ار سػػػدقؿ(  ػػػع

ار سػػددا ت )ار ديالػػر اردػػلبع( ت ػػد ارعال ػػت ار بةللػػت  اسػػد ردت اربلةلػػت  ؤ ػػرات بالرسػػلف 
( لا دبػرت اربلةلػػت ارعالجػػت ٘ ٓبػالف ار ديالػػرالف ار سػدقؿ لاردػػلبع رفعال ػػت ار بةللػت  بفيػػت )

ردفرػػػت  ؤ ػػػر بالرسػػػلف ، لدل ػػػفت ارػػػت لدػػػلد تالجػػػت طردالػػػت دارػػػت  Tبلسػػػد داـ ا دبػػػلر 
 ( اللاح درؾ ٚار ديالرالف ار سدقؿ لاردلبع  لددلؿ) إة ل الل بالف 

 
 
 

98

100

102

104

106

108

 المتوسط الفرضي المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس التنمية 
 المستذامة

 المتوسط الحسابي

 المتوسط الفرضي
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 ( العالفة  بين المتغيرين المستقل والتابع عند العينة المبحوثة4الجدول)

 المتغيرات
مؤشر 
 بالرسلف

 Tقيمة
 (0702المستوى )

 المجدولة المحسوبة
 دالة 4763 27410 0.42 التفكير الى اًلمام والتنمية المستدامة

  
ار دالدت د الر ارر اف ارعال ت ا ردبلطالت بالف ار ديالػرالف هػر طردالػت   لباػالـ لهذ        

ا ر اف  ديالر  اربةػث ار سػدقؿ لاردػلبع بال ف ػل إردبػلط  لدػب طػرد    ا  ب ع ػر اف ػل 
ازدادت ارد االػػر ارػػت اف ػػلـ رػػد  ارعال ػػت ار بةللػػت اد  ارػػر ازدالػػلد ارد  الػػت ار سػػددا ت  لف 

لف ارفػػدؼ ارػػر الس هػػل اف سػػلف باػػلف اف سػػلف هػػل ةف ػػت  ػػؾ اف هػػد  ارعال ػػت للال ػػت اػػ
ارػػربط بػػالف ارد االػػر لارد  الػػت اػػلف ارد االػػر السػػعر ارػػر دزلالػػد ارطلرػػب ب عفل ػػلت ل فػػلرات 
ل بػػلدئ د  عػػ   ػػر ةاللدػػ  ارع فالػػت لدع ػػؿ تفػػر د  الػػت لظػػل ؼ ارعقػػؿ رػػ  لدزالػػد  ػػف جدردػػ  

 ا لرلدر  تفت د  الذ ار فلـ لطرالقت ارديجفـ لاردعل ؿ  ع اردطلر ارد
 اًلستنتاجات:

 طالب لطلربلت ار دارس ار دلسطت ردالفـ رؤالت تف ارد االر ارت اف لـ  –ٔ
 طالب لطلربلت ار دارس ار دلسطت ردالفـ رؤالت تف ارد  الت ار سددا ت  –ٕ
دلدػػػد تال ػػػت دارػػػت  لدبػػػت طردالػػػت بػػػالف ارد االػػػر ارػػػت اف ػػػلـ لارد  الػػػت ار سػػػددا ت ت ػػػد  –ٖ

  دلسطت طالب لطلربلت ار دارس ار
 التوصيات:

ا  ل  لةدة  ل ت  ػر ار ػدارس دع ػر بلرد  ػت ار سػددا ت د ػرؼ تفػر زالػلدة ارػلتر  –ٔ
 لا ل ت اردلرات لدتـ   لطلت ارطالب 

   ر ارلتر اربال ر  ف  الؿ  ؤسسلت افتالـ للزارة اردربالت   –ٕ
رت اف لـ ر ل ر  ت د اردلرات لاربرا   ارددرالبالت رزاللدة لتر ارطفبت ب فلرات ارد االر ا –ٖ

  ف اه الت  ر ةاللدفـ رال     ف  تف ر   طـ 
 ار قدرةلت:

 ادرا  ار زالد  ف اردراسلت ردلاالد ال   ر  ل دل فت ر   دل   اربةث ارةلرر  –ٔ
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ادرا  دراست هد فل ار  لر ت بالف ارطفبػت ار د الػزالف لا ػرا فـ ارعػلدالالف  ػر ارد االػر ارػت  –ٕ
 اردد  الت ار سددا ت اف لـ  ر ال  اردلدفلت  ةل 

 ت ؿ بر ل   د  الت   لهالـ ارد  الت ار سددا ت رد  طفبت ار راةؿ افبددا الت   –ٖ
 

  :المصادر
  ـ    ٜٜٓٔهػ/ ٓٔٗٔ، ابف   طلر، دار  لدر، بالرلت، ، ابن منطور 
 (اثـر برنـامج فـائم 2042ابو المجد7 ىيام عبد الراضي 7 الفاضي 7 لميـاء محمـود.)

المدمج في تنمية التفكير المستفبمي واًلتجـاه نحـو اسـتخدام المسـتحدثات عمي التعمم 
بكميــة التربيــة بعفيــف7 مجمــة دراســات  –التكنولوجيــة لــدي طالبــات اًلفتصــاد المنزلــي 

 .0. ج23عربية في التربية وعمم النفس 7 العدد 
 ( فاعمية برنامج تدريبي مستند الـي حـل المشـكالت 2040ابو صفية 7 لينا عمي .)

المستفبمية لدي عينـة طالبـات الصـف العاشـر فـي الزرفـاء 7 اطروحـة دكتـوراه 7 كميـة 
 الدراسات العميا 7 الجامعة اًلردنية .

 ( الدراسات المستفبمية في مصـر اًلطـار 7 اًلمثمـة 7 الـرؤي 7 2040ادجار جول .)
 ترجمة محمد العربي7 مكتبة اًلسكندرية 7 وحدة الدراسات المستفبمية 7 مصر.

 (:  عل ػػػلت د  الػػػت ارد االػػػر ٕٕٔٓر  ت ػػػلد  ػػػلدؼ   لاردبػػػلر   الراس هل ػػػـ  )دع ػػػ
مجمـة العمـوم ار سد بفر رد  طفبت ار رةفت ار دلسػطت  ػف لدفػت  طػر  درسػر اردػلرال    

 ( .3التربوية واًلنسانية 7 العدد )
 ( التفكيـــــر المســـــتفبمي المفيـــــوم 7 الميـــــارات 7 2042حـــــافط 7 عمـــــاد حســـــين .)

 ار العموم لمنشر والتوزيع7 عمان 7 اًلردن .اًلستراتيجيات7 د
  ( ـــد ا (: اســـاليب البحـــث العممـــي، دار الفكـــر 2004الخرابشـــة، عمـــر محمـــد عب

 لمنشر، ط، عمان. 
 ( طرائف التـدريس الفعـال ،  ، 2044الخزاعمة ، محمد  سممان فياض واخرون ، )

 دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان اًلردن . ض.
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  (. ميارات التفكير المستفبمي لدي الطمبة الموىوبين 2045)الخمف7 محمد مفضي
ـــة  ـــدس المفتوحـــة لالبحـــاث والدراســـات التربوي ـــة الف ـــة جامع ـــر الموىـــوبين 7 مجم وغي

 .720 العدد 5والنفسية 7 المجمد 
 ( اثــر اًلســاليب التربويــة فــي التفكيــر اًلبــداعي 4663الــدايني 7 غســان حســين .)

7 اطروحة دكتوراه غير منشورة 7جامعة بغداد7 كمية العرافي وعالفتو ببعض المتغيرات 
 اًلداب.

 دور الدراســـات العميـــا والبحـــث العممـــي فـــي تحفيـــف ،  لرػػػد تبػػػد اردفالػػػؿ ،  دويكـــات
  ٕٓٓٓ، دل عت ار دس ار  دلةت ،  التنمية المستدامة في فمسطين

 (فعاليـة برنـامج تـدريبي فـائم 2041الديب 7 محمد مصطفي 7 احمد7 وليد السـيد .)
ــة وتخفيــف صــعوبات ع ــة المســئولية اًلجتماعي ــتعمم التعــاوني فــي تنمي ــي ميــارات ال م

الــتعمم اًلجتماعيــة 7 واًلنفعاليــة لــدي تالميــد المرحمــة اًلبتدائيــة بالطــائف 7 المجمــة 
. 0الدولية التربوية المتخصصة . الجمعية اًلردنية لعمم النفس عمان . اًلردن . مـج 

 .2ع 
 ر، دل عت د  ػؼ التخطيط من اجل التنمية المستدامة، ر سفال لف،  ف ل –، رالدة ديب

 ـ ٜٕٓٓرفعفـل ارف دسالت، ارعدد افلؿ، سلرالل، 
 دور المنطمــــات العربيــــة  فــــي التنميــــة (ٕٔٓٓ)، تبػػػػد ارعزالػػػػز تبػػػػد ا   الســــنبل ،

، لر ػػت ت ػػؿ   د ػػت ارػػر  ػػؤد ر ارد  الػػت لاف ػػف  ػػر ارػػلطف ارعربػػر ) اف ػػف  المســتدامة
  ض ، اررالل  س لرالت ارد الع (

  ،اشــكالية العالفــة بــين التعمــيم والتنميــة اًلفتصــادية،(ٜٜ٘ٔ)اة ػػد تلبػػد الطنطــاوي 
  ردربلالت(،ار لهرة، ار ادب افسد لر  رف د لت اٛ،اردربالت لارد  الت ،ارعدد)

 ( 7 مـدخل الـي منـاىج البحـث فـي التربيـة 2044عباس 7 محمد خميل واخـرون : )
 لمنشر والتوزيع والطباعة 7 عمان 7 اًلردن7 دار المسيرة  0وعمم النفس 7 ط

 ادبػػػت ار فاػػػت  التربيـــة اًلفتصـــادية فـــي اًلســـالم، الفـــاىرة، تبػػػلد ،  عبـــد الغنـــي  ،
 ـ ٕٜٜٔار  رالت، 
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 ( (. مناىج تعميم استشراف المستفبل )منـاىج 2045عبد الفادر 7 محسن مصطفي
 زائر.العموم نمودجا( 7 ط7 دار العمم واًليمان لمنشر والتوزيع . الج

 دراسػت  ػر ار  ػلدج اراػلر    التعمـيم والتنميـة الشـاممة،  ة ػد ر ػلد ،  عبد الناصر ،
  ٜٜٚٔرعربر ، ، ار لهرة ، دار ار ار ا

  ،ــالحراك تفػػر ،عبــد ربــة ــيم فــي دخــل الفــرد والمجتمــع ، وعالفتيــا ب اســيامات التعم
ــراد المجتمــع  ــين اف  المصــرياًلجتمــاعي والفــوارف اًلفتصــادية وخفــض نســب الففــر ب

  ٜٜٗٔ( ار لهرة ، رابطت اردربالت ارةداللت ،ٖٚ( اردز  )ٓٔ،دراسلت دربلالت، ار دفد )
 ار ؤسسػػت اردل عالػػت التنميــة فــي اًلســالم مفــاىيم منــاىج وتطبيفــات، ابػػراهالـ، العســل،

 ـ    ٜٜٙٔرفدراسلت لار  ر لاردلزالع، بالرلت،
 ـــة المســـتدامة ـــيم مـــن اجـــل التنمي رلع  طػػػت د  الػػػد ،   ػػػ عفـــد اًلمـــم المتحـــدة التعم

  ٕٗٔٓ/ٕ٘ٓٓدلرالت،
 ( ـــات العمميـــة بجامعـــة 2024العمـــري 7 فـــاروف احمـــد (. وعـــي وفيـــم طمبـــة الكمي

وتوطيـف اعضـاء ىيئـة التـدريس ليـا فـي  2000اليرموك ًلىداف التنمية المستدامة 
 ضوء بعض المتغيرات 7 اطروحة دكتوراه 7 جامعة اليرموك. 

 ( ، ار الػػلس ٜٜٛٔتػػلدة  اة ػػد سػػفال لف  ) لارد ػػلالـ  ػػر ارع فالػػت ارددرالسػػالت، دار اف ػػؿ
 رف  ر لاردلزالع، ط، افردف 

 البيئــة والتنميــة المســتدامة، الجمعيــة الكويتيــة لحمايــة ، سػػعلد تبػػد ا  ،  العوضــي
 ـ ٖٕٓٓهػ/  ٕٗٗٔ، ارالالت، ارطبعت افلرر، البيئة

 تطمبـات التوافـف بـين مخرجـات التعمـيم العـالي وم،  لرةت تبد ا  اللسؼ ، عيسان
، لر     د ت رفلر ػت اف فال الػت ةػلؿ  التنمية في سمطنة عمان جامعة السمطان فابوس

اسددلبت اردعفالـ ر دطفبلت ارد  الت افدد لتالت ار  ط ت افسػال الت رفدربالػت لارعفػـل لارل ل ػت 
 ـ ٕٙٓٓ/ٕ/ٛ-ٚ)افالسالسال( س ط 

 اًلسـالمي دراسـة ، معوفـات التنميـة المسـتدامة فـي دول العـالم ، سػ ر  الػر   غانم
  ٖٕٔٓ،  ادبت   ر، ار لهرة، تحميمية بالتطبيف عمي جميورية مصر العربية
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 من فضايا التعميم والتنميـة ، مسـتفبل التربيـة العربيـة، تزت تبد ار لدلد  محمد ، 
،ار دفػد افلؿ ، ارعػػدد افلؿ ، ار ػلهرة ،  راػػز ابػف  فػػدلف رفدراسػلت اف  ل الػػت بلردعػػللف 

  ٜٜ٘ٔ، ف ع دل عت ةفلا
   دور المنطمـــات الغيـــر ، اةػػالـ تبػػػد ارفػػلد  اللسػػالف، المعمــولي ، ريمـــون فضــل ا

الحكوميــة فــي التربيــة مــن اجــل التنميــة المســتدامة، دراســة ميدانيــة لممنطمــات غيــر 
رفبةػػػلث لاردراسػػػلت ارعف الػػػت ، ،  دفػػػت دل عػػػت د ػػػرالف  حكوميـــة فـــي محافطـــة الالدفيـــة

  ٕٔٔٓ  (ٗرعدد )( اٖٖار دفد )
 ( .الــتعمم مــن اجــل التنميــة المســتدامة فــي مــنيج ريــاض 2042المنيــر 7 7 رائــد .)

 اًلطفال 7 ط7 عمان 7 اًلردن.
 ( الصـالبة الشخصـية والعجـز النفسـي وعالفتيمـا 2003الموسوي7 احالم لطيـف .)

ــة  ــوراه غيــر منشــورة 7 كمي ــة الجامعــة 7 اطروحــة دكت بالتوفعــات المســتفبمية لــدي طمب
 لمستنصرية.اًلداب7 الجامعة ا

 ار  فاػت  ، الـتربــيـــة والـتـنـمـيــة بالمممكـة العربيــة السعوديــة، تد لف اة ػد ، الورثان
لر ػت ت ػؿ هػػ ، ٕٙٗٔار فؾ سعلد افالت اردربالت، بةث د ػرج ، ارعربالت ارسعلدالت دل عت 

   د ت رف فد ر ارعف ر بافالت اردراسلت ارعفالل  
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