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ل  ــوث الفعــبحج بين ـالدمى علم ـى قائـبرنامج تدريب

  ESDةــالمستدامة  ــالتنمي لــ ن أجـم مــالتعلي إطارو

 ةــاءة البحثيــالكفو ةـ ق المعرف ــعمتنمية ره فى ـــوأث

لدى معلمى العلوم المستدام   التدريس  وممارسات

  بالمرحلة ا6عدادية  
  
  
  
  

   دادـإع
  د/ مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤف

  أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم

  جامعة كفر الشيخ  -كلية التربية 
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ة   ــالتنمي لــن أجـم مــالتعلي إطارول ــوث الفعــبحج بين ـلدما ىعلم ـى قائـبرنامج تدريب

 التدريس  وممارسات ةــاءة البحثيــ الكفو ةـق المعرفــعمتنمية ره فى ـــوأث ESDةــالمستدام

  لدى معلمى العلوم بالمرحلة ا6عداديةالمستدام 
  د/ مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤف

  جامعة كفر الشيخ  -كلية التربيةأستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم

  المستخلص

أثـــ� ب�نامج ت�ر�� ال��ق� م�  ال��� إلى  قائـه�ف  الفعــ"�  ج ب!�ال�مـ  على  ـى  ل  ــ&ث 
 وم*ارسات   ةــ اءة ال��0!ــال/فو   ةـ� ال*ع�فــع*ت+*!ة  ة فى  ــ��امال*,ــة  ال�+*!  لــ� أجـ  مــال�عل!  )'ارو 

ال��� ت  إع�اد ال*,��ام    ال��ر�6 العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة. ول��ق!� اله�ف م�  ل�< معل*ى 
، A*ا  ��ر�6 ال*,��امم*ارسات الال��0!ة و   م,�&�ات ع*� ال*ع�فة وأ"عاد ال/فاءةقائ*ة "@ل م�  

ال� ال��نامج  إع�اد  أه�افه اإلج� ت    Dائ!ة  �ر��ى ح!� ص!غ Dم��&اه    ووصف  Hالعل*!ة ون أس,ه 
او *ى  !عل�ال ال�ق&� ح�دت   I!وأسال ال�عل   ال��ر�I ومJادر  وأنKLة  "ه  س��ات!M!ات    ، ال*�N*+ة 

ثالث   ال�M���ى القائ  على  *! � على ال�Jواع�*� ال��  إع�اد دل!لى ال*�رب وال*��رب.ك*ا ت   
الق!اس (الق�لىة ضا"Kة  ات تM���!ة ومM*&ع M*&عم ال���،    -مع إج�اء    وق�ال�ع�<) ألدوات 

ال���   مM*&عة   Dل/ل!ة  ات*0ل) معل*ًا  ٥٤فى  الL!خ)  Aف�  م�افHة  "*�ارس  ت     .للعل&م  ك*ا 
وسل    انI ال*ع�فى  ر الMاخ��افة، و اخ��ار ع*� ال*ع�   ال*�*0لة فى  ال��K!� الق�لى ألدوات ال��� 
ال�ق!!   واخ��ار الMانI ال*ع�فى و[Kاقة  "ال/فاءة ال��0!ة،  ال*�ت�K!�    ال�ق�ی� ومق!اس االع�قادات 

، ث  ق�مD ال*عالMة ال��ر��!ة  ال*,��ام  ال*�ت�K!� "**ارسات ال��ر�6  ومق!اس االع�قادات   ال^اتى
� االن�هاء م+ها '�قD أدوات [عو   ال�مج)،  –ESD إ'ار  –  "�&ث الفعل  &�ات (على ثالثة م,�

  أسف� ال��� ع�  ؛"اس�`�ام األسال!I الال"ارام���ة ةحJائ!اإل ة*عالMال. وم� خالل ال��� "ع�;اً 
)  Iال��ر� ب�نامMى  ب�نامMى    -ESDإ'ارفاعل!ة  وفاعل!ة  ال*ع�فة،  ع*�  ت+*!ة  فى  ال�مج) 

) Iوفاعل!  !ة،ال�مج) فى ت+*!ة ال/فاءة ال��0  -"�&ث الفعلال��ر� �القائ  على    نامج ال��ر��ىة ال�
العل&م. ل�< معل*ى  ال*,��ام  ال��ر�6  ت+*!ة م*ارسات  اق��حD ع�ة ت&ص!ات    (ال�مج) فى  وق� 
م�ادa مهارات "�&ث الفعل و ت*0ل أه*ها فى ض�ورة تK&�� ب�امج إع�اد معل*ى العل&م فى ض&ء  

 ل�+*!ة ال*,��امة.ال�عل!  م� أجل ا رإ'ا
ال� ت�ر��ىناب� فاح�ة:  ال�ل�ات  الفعل  -مج  ال*,��امة  إ'ار  –"�&ث  ال�+*!ة  أجل    - ال�عل!  م� 

  معل*ى العل&م. - ال**ارسات ال��ر�,!ة -ال��ر�6 ال*,��ام  -ال/فاءة ال��0!ة  -ع*� ال*ع�فة 



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ١٥٦  

 Training Program Based on the Merging  between Action ئ
Researches and Education for Sustainable Development (ESD) 

Framework and its Impact  on Developing Depth of Knowledge, 
Research Efficiency and Sustainable Teaching Practices for 

Preparatory Stage Science Teachers 

Abstract  

The research aims to investigate the effect of a training program based on the 
merging  between action researches and education for sustainable 
development (ESD) framework on developing depth of knowledge, research 
efficiency and sustainable teaching practices for preparatory stage science 
teachers. To achieve the goal of the research, a list of both depth of knowledge 
levels, research efficiency dimensions and Sustainable Teaching Practices 
were prepared. The proposed training program was also prepared, as its 
procedural objectives were formulated. Its scientific foundations, content, 
training strategies, activities, learning resources, and evaluation methods were 
organized. Trainer and trainee guides were prepared according to the training 
program. The research depended on experimental design based on three 
experimental groups and one as a control group with conducting pre- and post-
measurements of research instruments. The total research group consisted of 
(54) science teachers in the schools of Kafr El-Sheikh Governorate. The 
research instruments were pre-administered; these are a test of depth of 
knowledge, a test of the cognitive domain; rubric; a scale of beliefs associated 
with research efficiency , and a test of the cognitive domain; self-assessment 
checklist; a scale of beliefs for sustainable teaching practices. Then the 
training treatment was introduced to teachers through three levels(action 
researches -ESD framework-the merging), and after completing it the research 
instruments were post-administered. The data were statistically analyzed using 
non-parametric methods. The research results revealed that the effectiveness 
of the two training programs (ESD framework - the merging) in developing 
depth of knowledge, the effectiveness of the two training programs (action 
researches - the merging) in developing research efficiency, and the 
effectiveness of the training program based on (the merging) in developing 
sustainable teaching practices for science teachers. 
The most important recommendations are the necessity of developing 
programs for preparing science teachers  in the light of action researches skills 
and  the principles of education for sustainable development framework.  

Keywords: Training Program - Action Researches - Education for Sustainable 
Development Framework - Depth of Knowledge - Research Efficiency - 
Sustainable Teaching - Teaching Practices – Science Teachers . 
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  مقدمة: 

ال*ه+!ة   ال�+*!ة  Aفا;ات   ال*,��امةتع�  العل&م  معل   إلك,اب  ال�ئ!6  ال,�!ل  "*0ا"ة 
ب�اع!ة؛ ف*� خالل ب�امMها ال*`KKة ال��ر�6 الفعال "*ا ت�N*+ه م� م*ارسات تأمل!ة وأداءات إ

�Kات إج�اءات  ال* �   Iإلك,اب ,ل��ر� ال*&جهة  ال  �*�  ال`��ات  "*Mال  ال*عل   ال*,��Mة  ��[&�ة 
أث+ فى  اإلن�اج!ة  ق�راته   ��&Kول�  ،dJ`ت�,!�  ال� فى  ;,ه   م*ا  وتق&�*ه؛  العل&م  ت�ر�6  اء 

ال��  ال*�عل*!�. A*ا ت,�ه�ف ب�امج  ال*�+&عة ل�<  ال�عل   ال*ه+ى فى eل االتMاهات  ن&اتج   Iر�
للالعال*!ة   لل*ع�فة ومK&رًا    "اح0ًا وناق�اً إع�اد معل*ًا    ة��امال*,�+*!ة  ال*عاص�ة  وم��/�ًا، وم+�Mًا 

  f!K`ال� ل*هارات  وم*ارسًا  الق�ار  لها،  ات`اذ  على  قادرًا  ;@&ن   �!�" االس��ات!Mى  وال�ف/!� 
  اسى.ال*+اسI ل�ل ال*L@الت ال�عل!*!ة ب�!jة الJف ال�ر 

الع�ی� م�   ال�فى مM  ال*�`JJ!�و��ف�  على    ال*ه+ى ال��ر�I  �اء  � خ!ة و العل*�[!ة  ال 
 Iات الق&�ة ع� م� ; ال`�مةأث+اء العل&م  معل   أن ت�ر�k/ت�فاءة  ل��ق!�ال*A  ال**ارسات ال�عل!*!ة

معای!� ض&ء  م�ادa   فى  إلى   �+�,; أن   IلKو�� ال��ر�,ى،  األداء  ل�ق&�   ال*عاص�ة  الM&دة 
اإلن�اجال� م0ل  الفعال   Iوا  !ة�ر� واالس�قJاء  الال��0!ة  وال+ل**ارسة  ح�ىHاغ�ض!ة  ;ع�    م!ة 
فى  و ).  ٤،  ٢٠٢٠ه�< ع�� العال،  (ب�!jات ال�عل  الJف!ة  �ة   Nل اس�0*ار ل��ق!� ع&ائ� م0*أف

�I ال*عل  أث+اء ال`�مة؛ ت+&عD اتMاهات تJ*!  ب�امج ت�ر   ض&ء م�ادa ال��ر�I ال*ه+ى الفعال
تق�; ف!*@�   ال�`dJ وت�Jا  أن تJ*  "غ�ض  "*Mال  بل*,���ثات  اإلع�اد ا� !ح م,ار  مج 
ال*  ال,ا"قة األخKاء  بها  وعالج  ب�امج�N*+ة  عل!ها  ;Kل�  ما  ال��ر�I  وه^ه 

ال)،  Remedialالعالجى(  Iت�ر� ل��امج   fKخ إذا  "�!� أما  ال*&اقف  �*�Aت  *عل   ح&ل   k
Aل م&قف ت�ر�,ى      ة ل  وال�الم!^ وفقا ل�K!عال��ر�,!ة وت�ل!لها "غ�ض إح�اث تفاعل ب!� ال*ع

 )Growth(  ال��ر�I ال�+*&< ب!+*ا ب�امج    ،)Behavioral( ال��ر�I ال,ل&Aىمج  عل!ها ب�ا  ف!Kل�
م,��امة وشاملة، "�!� ت,�ه�ف ت+*!ة ق�رات ال*عل  على ه+!ة  ت+*!ة مف�J*  "غ�ض إح�اث  

 �K" ال��ر�,!ة  ال**ارسات   ��&Kتأمل!ة  ق  تLم رص�  خالل  ال�عل!*!ة  م�  الJف  ب!jة  @الت 
ال� "أفNل  وال*ق�ومعال�Mها  (ل&ل   & Williams, Diaz؛    Hillman,2018, 21�حات 

Worthen,2019,2-3( .  
الفعل   "�&ث  ال�+*&< ب�امج  ف+!ات  إح�<    Action Researchesوتع�   Iال��ر� 

Growth قاتها!�Kلل*  وت مه+!ة  ت+*!ة  إح�اث  إلى  وناق�اً ال*&جهة  "اح0ًا  لMعله  فى عل   وم�أمًال   
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� فه  ع*!�  ف ت�ق!ى، وت,�ه� Jف ال�راس  ب�!jة الر�6 وال�علال*L@الت ال*�علقة "ع*ل!�ى ال�� 
  ). Ronen, 2020, 1-2( @ل تأملىال��ر�,ى "Lل**ارساته ال��ر�,!ة وس�ل تK&�� األداء 

Aائ+ة  مL@لة م��دة  !ل  ت�لوتع�ف "�&ث الفعل "أنها "�&ث ت�K!ق!ة و)ج�ائ!ة ت,�ه�ف  
وال*�غ!�  أس�ابها  ال�عل!*ى م� خالل رص�  ال*pث�ة"ال*!�ان  ث     ات  ت&e!ف معال�Mها  ف!ها،    ع�� 

�!� االس��ات!M!ات القائ*ة  فى ال**ارسات ال�عل!*!ة م� ق�ل ال*عل*!�، وتK    ال^اتى  أسال!I ال�أمل 
!�ات ال��[&�ة  !ة وإلح�اث ال�غ*ى ل��ق!� فه  أفNل لM&انI الع*ل!ة ال�عل!* على االس�قJاء العل

دراسات    A*ا ت&صف "اع��ارها  ). ,61Niemi ,2019؛   Fernandez, 2017, 2ال*+L&دة (
ال�عل!*!ةاالوضاع  األ  ل�ص� حالة   ال*+H&مة  داخل  أداءات ت�,!�  "غ�ض    وت�ل!لها  ج�*اع!ة 

ه وت&e!فه  �+H!*;ق&م ال*عل*&ن ب     ال*عل*!� وم*ارساته  ال��ر�,!ة، وتع� "*0ا"ة اس�قJاء عل*ى
وتK&��ها  تأمل"غ�ض   ال��ر�,!ة  م��دة    !ةال�عل!*  ال*pس,ات داخل    م*ارساته   إج�اءات  وف� 

ا ال�قJى  على  ال�عل!*ىقائ*ة  "ال��ث   fت��ل*  )،�Jن  ,Edwards؛    ٨١،  ٢٠١٧  ر��اب 
ل�ـأملى Aأداة فعالة ت*@� م� ان`�اt ال*عل*!� فى ع*ل!ات ال�ف/!� اA^لs ). وُت��د 4-5 ,2018

"L  وال�ف/!� وف�Jها  وال�عل!*!ة  ال��ر�,!ة  م*ارساته   ت�ل!ل  "غ�ض  ل�ال+اق�  دائ   K&��ها،  @ل 
  ).  McSweeney, 2019,17(  !ة ال*ه+!ةاته  الJف�,!� مهار وت

Aل   ال*�وعى،  ،    Nunan, Black & Choi (2019, 8(م�  و��ف�  س*� و وعل!اء 
ق�ل ال*عل  ت*@+ه م� ال�[f على أن م*ارسة "�&ث الفعل م�    )٦٤١- ٦٤٠،  ٢٠١٩ال&زنانى( 

عل!*ى، وت,ه  فى مL@الت ال*!�ان ال�  العل*ى ل�لوال�`f!K    ال`��ات ال+H��ة وال��K!ق!ة،  ب!�
�ق تأمل!ة و)ب�اع!ة ت��k م� Aفاءته ال��0!ة وال*ه+!ة، وذلs اء م*ارساته ال��ر�,!ة وت+K!Lها "Kإث� 

ال فى  االن�ماج  خالل  "ال& م�  ال/ائ+ة  ال�عل!*!ة  أس*L@الت  ت��ی�  وم�اولة  ال*�رسى،  �ابها  اقع 
eه&ر  فى  ال*pث�ة  الع&امل  داواس�!عاب  "L@ل  وتف,!�ها  ج '�!ع�ها    ئ ،  خالل  ال�!انات  م�  *ع 
�K!� أدوات مق++ة وت&e!ف إج�اءات اس�قJائ!ة م&جهة ل�ل وال*عل&مات، وات�اع م+هج "�0ى وت 

خل&د و )١٦٨،  ��٢٠١٧ ال�*!� (ة ال����< وح,� ال&اد< وفات� ع راف� تلs ال*L@الت. A*ا ت�ف�  
) على  ٥٤٤،  ٢٠١٩"`ار<  تع�  )  الفعل  "�&ث  أح� أن  العال*!ة  ال�&جها  "*0ا"ة  ال*,��Mة ت 

ال��[&�ة، A*ا تع� ن*&ذج تفاعلى لإلع�اد ال*ه+ى القائ   فع!ل ب�امج ال�+*!ة ال*ه+!ة فى ال,احة  ل�
ال�أملى   ال�ف/!�   f!L+ت ال��ر�,!ةعلى  ال**ارسات  خالل تd!`L األداءات  !�، م�  لل*عل*  فى 

�قJاء  على االس  ة القائ*ةM!ة العل*!&e!ف ال*+هوت��ی� ال*L@الت ال�عل!*!ة "ال�!jة الJف!ة، وت
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ال*L@الت وحلها و)ح�اث فه  ع*!� ل�K!عة ال**ارسات   &�ة "غ�ض تع�فال*+H  لل*ع�فة ال��[
  ها لألفNل فى ال*!�ان الع*لى.ال��[&�ة وA!ف!ة ت�,!+ها وتغ!!� 

اإلت�[ى( و   Stahl & King (2019, 26)و�Jف   وه&��ا  الL`!�ى،  ،  ٢٠١٧على 
٥٣٢�"  (" الفعل  تع�  &ث  م�  @&نها  اال ن*Kًا   tال^اتى  س�قأن*ا ال�ى    Jself- enquiryاء 

وا  ض*�  ال*عل*&ن   ی&eفها ال*ه+!ة  مL@الته    d!`Lت "غ�ض  ال�عل!*!ة  ل��[&�ة،  ال*&اقف 
ال^ات!ة   ال**ارسات   ��&Kت العل*!ة   الJف  ب�!jةوم�اولة  ال��&ث  إج�اء  خالل  م�  ال�راسى 

ار�Aه  إلن�اج ال*ع�فة �ان ومLل مع األق، وال�فاع &�  ال^اتىاق�، وال�قوم*ارسة ال�ف/!� ال�أملى وال+ 
ال��0ى. ;*@�  "ال*Mال  أن&اع  ع�ة  الفعل  ال�عل!*ى،    ول��&ث  ال*!�ان  داخل  إج�اءاتها  ت+ف!^ 

ال* وحل  "*عالMة  للقائ   وفقًا  أه وت`�لف  وت�*0ل  ال��0!ة،  (  L@الت  فى:  األن&اع   sتل 
Choeda,et.al.,2018,3  ؛VanBaren,2019 (  

ا"�  - الف�د &ث  ;ق&م  Individual;ة  لفعل  "*ف�ده، ح!�  ت+ف!^ها على معل   إج�اءات  وتع�*�   :
���ی� مL@لة Aائ+ة "الفJل ال*�رسى ورص� أس�ابها و�ق&م "M*ع ال*عل&مات واس�`�ام األدوات  ب

ال�عل!*!   ال��0!ة لل*L@لة  األفNل  ال�ل  إلى  لل&ص&ل  م*+هMة  إج�اءات  وت&e!ف  ة  ال*+اس�ة 
  "*ف�ده.

الف"�&   - ال�Lار ث  ال*0الى ACollaborative!ة  عل  لل�ل  وص&ًال  ت+ف!^ها  إج�اءات  وتع�*�   :
L@لة على م��أ ال�Lارك، س&اء مLارAة ال*عل  ل*M*&عة صغ!�ة م� ال*عل*!� وت/&�� ف���  لل*

فى  ج�ی�  وخ��اء    ع*ل  "اح0!�  م�  م,�قًا  م@&ن  ع*ل  لف���  مLار�Aه  أو   ،dJ`ال� ذات 
  ال�عل!*!ة.   *L@لة*Mال حل المه�*!� "

على تعاون    : وتع�*� إج�اءات ت+ف!^ها School - Wide"�&ث الفعل على نKاق ال*�رسة    -
�0!ة  ج*!ع ال*عل*!� "@افة ال�`JJات "MانI العامل!� واإلدار�!� "ال*�رسة ل�ل ال*L@الت ال�

 &Kس,�ه  ال�عل!*!ة وتpحات و[�ائل م�+&عة إلصالح م�ارئة وتق�;  مق�Kها. ال��  
ا"�  - نل&ث  على  افعل  اإلدارة  ل*+KقKاق  تعق!�ًا  District - Wideة/  أك0�  ن*Kًا  وتع�   :

ف والعامل!�  وصع&[ة  ال*عل*!�  تعاون  على  ت&e!فها  إج�اءات  تع�*�  ح!�  وال�+ف!^؛   �!�Kال� ى 
رسة مع أف�اد ال*�M*ع ال*�لى م�ع�د< ال*ه� وم�+&عى ال0قافات ل�ل ال*L@الت  واإلدار�!� "ال*� 
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ا "اإل  لعامةوالقNا;ا  ال�عل!*!ةال*�علقة  م�+&عة    دارة  مق��حات  وتق�;   لها،  ال�+H!*!ة  وال�+!ة 
  حها ع�� الL�اكة ال*�M*ع!ة وال*pس,!ة وال,!اس!ة.إلصال

معل*ى العل&م م� معالMة الH&اه� وت,�+� "�&ث الفعل على ع�ة م�ادa أساس!ة ت*@�  
!�، ووح�ة اون ب!� ال*عل*ال�Lارك وال�ع  ه*ها: ل!*ى، م� أ ل!*!ة ال*,��Mة "ال&اقع ال�عوالقNا;ا ال�ع

و  واالل�kام  وال*هام،  الMه&د  وت+,!�  ال*L@الت،  اله�ف،  حل  أث+اء  ال*,j&ل!ة  وت�*ل  االس�ع�اد 
م�غ!�ات إضاف!ة، والع*ل وف�  ل,احة ال�عل!*!ة م�  وفقًا ل*ا ;,��M "ا  وال*�ونة وال*�اجعة ال^ات!ة  
ص&ل �/!ف!ة، وسه&لة ال& االس�قJائ!ة ال  ل*+هM!ة ال��0!ة �أ اوم�  ائج،  � +م��أ ال+,�!ة وم��ود;ة ال

ال+H��ة والع*ل!ة، وال+ق� ال�أملى واالع�*اد على ال*`ا'�ة،  لل*عل&مات لل�[f ب!� ال`��ات ال^ات!ة  
واالس�+اد  الM*ع!ة،  والق!ا  وال�+!ة  وال��&ل،  وال**ارسة  ال+H��ة  ال*عل   إلى  ومل/!ة  ال�اع*ة،  دة 

ا لل���،    ��&Kوال�) ه�   Robson, 2016, 283-284الح��افى  العال،  ؛  ع��   >٢٠٢٠  ،
٢٧  .(  

  >�Mال� وراش�  ال�&سع!�<،  و��!ى  ال�,!+ى،  وسل!*ان  الغ�امى،  سل!*ان   �!Lو�
� أساس!�!� ت�*0ال فى: ع*ل!ة ال��� إلى أن "�&ث الفعل ت�/&ن م� ع*ل!�!  )١١٠،  ٢٠١٨(

ال��0ىوال� ال*&ض&ع  فى  ال�ف/!�   �*Nت� اإل   ى  وتوت+ف!^  "@�اج�اءات  ا+�هى  ال��0ى،   ل�ق���"ة 
وع*ل!ة ت��ی� ال*`�جات ال��0!ة وال�ى تع�*� على ن�ائج ال��� م� ح!� درجة تع*!*ها وA!ف!ة  

م`KKى   إلى  ال,!اسات  ت&ص!لها  ومق��حى  وال`��اء  االتJال  ال*+اهج  ق+&ات  ع��  ال�عل!*!ة 
ل*!�  قة "أ"�اث ال*عل��[&�ة ال*�عل�ات اال�ور الت و و االف��اض!ة أو ع�� ال+L� فى ال*Mال*�اش�ة أ 

ال�قل   A*ا  ال�عل!*ىفى   .�!L;  Maheshwari (2016)  ال�+اوأ أن  إلى  )  ٨٦،  ٢٠١٥(  ح*� 
ل�ل ال*L@الت ال*�علقة "ه  ام "�&ث الفعل فى ال*!�ان ال�عل!*ى  ه+اك ت+&عًا فى مMاالت اس�`� 

 �Kل ال*Mاالت سالوأ  ق وفقًا  ه^ه  أه   وم�  عل*!ة،   I! �' ت&e!ف  واس��ات!:  ال�� ق  �6،  ر M!ات 
واس�`�ام تق+!ات ال�عل! ، وتJ*!  أنKLة ال�عل ، وت`f!K ال*+اهج وتK&��ها، ومL@الت ال�/&��  

ب!  و)دارة  ال*عل*!�،  ل�<  ال�فاعلال*ه+ى  ودی+ام!ات  ال�راسى،  الJف  االج�*اعى    jة  وال�&اصل 
    ل�عل!*ى.ال�ق&�  ا ة، وأسال!I !ة، وعالقة ال*�ارس "ال�!jة ال*�ل! �راسداخل الفJ&ل ال

) م�  Aل    Bruyere (2018, 6-7)و  Javier & Herrera (2018, 131و���د 
�0!ة م� واقع م*ارساته  الفعل!ة،  أث+اء إج�اء "�&ث الفعل فى ت&ل!� ال�,اؤالت ال�  دور ال*عل*!�

*ة، وف�ض &مات ح&ل ال�!jة الJف!ة "K��قة م+Hل*عل��ی� ال*L@الت "K��قة عل*!ة، وج*ع اوت
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ال*� ا "�ل  لف�وض  اال*Lت�Kة  عل*!ة  @الت  م+هM!ة  ات�اع  ع��  ص��ها  واخ��ار  ل�عل!*!ة، 
ع*!*ها واالس�فادة م+ها فى  إلى ال+�ائج وتومLارAة الkمالء، وت�ل!ل ال�!انات وتف,!�ها، وال�&صل  

  اس  )ب�اه!  قو   Premier(2019, 24-27)ف  ;A  !N*اال�عل!*!ة ال*,�ق�ل!ة ال*Lابهة.  ال*&اقف  
ت�*!k "ال�فاعل وال*�ونة وت�  فى خK&ات    م!@!ةعل ع*ل!ة دی+ا) أن "�&ث الف٣٠-٢٩  ،٢٠١٨(

ال�عل! ال*!�ان  فى  بها  الق!ام  لل*عل*!�  و�*@�  م+Kق!ًا،  م�ت�ة  م�احل  وم�احل  وف�  و)ج�ائها  *ى 
ت م0ل:  المق++ة  ت��ی�  بها،  واإلح,اس  ال*L@لة  وج*ع  *L@لأمل  عل*ى،  "أسل&ب  وص!اغ�ها  ة 

ل*L@لة، وتJ*!  خKة "�0!ة إج�ائ!ة، وت+ف!^ خKة  ��حة لال*ق� ال�ل&ل  �ها، وت&ل!انات وت�&� ال�!
� ال��0ى، وال�أمل وال*�اجعة الع*ل/الفعل، وت+H!  ال�!انات وت�ل!لها، وتف,!� ال+�ائج و�Aا"ة ال�ق��

  ل�`f!K ل�ل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة.  "غ�ض ا
�  لها مل*ا    Collaborative  ال�LارA!ة   �� ال�الى على ن*f "�&ث الفعل� ال�و�ع�*

أه*!ة ت�*0ل فى ع*ل معل*ى العل&م معًا Aف��� "�0ى فعلى، مع ال��k!A على قN!ة أو مL@لة  
اون!ة، ووج&د رؤ�ة ال*,�*� ل�K&�� م*ارساته  "K��قة تعأو ه�ف واح� م�L�ك ب!+ه ، وال,عى  

 kت م�L�Aة  مورسالة  إنMاز    ���  وحلدافع!ة  ال��0!ة  "*!�انه     ال*�N*+ةال*L@الت    ال*هام 
*ا ;,�+� إلى ). Townsend & Taylor, 2019,4A؛  ٤٥٠،  ٢٠١٩ رزق، فا'*ة ل�عل!*ى (ا

ال مpس,ة  ن*&ذج  وم�احل  (خK&ات  ال�فاعلى    !*J�IDF, 2018(Interactive Design 

Foundation  ل رئل��&ث الفعل وال@L" �*اءاتها  !6 على �ى تع��داخل م��أ ال�أمل، وت+ف^ إج
ال�عل!* ال*!�  لان    - Actافعل    -Plan(خfK  �ة خK&ات م�,ل,لة وم+H*ة ت�*0ل فى:  عى وفقًا 
ل�لها  Reflectتأمل    - Observeالح�   f!K`وال� لل*L@لة  ال*عل   ب���ی�  ت��أ  ح!�  )؛ 

ع� ت&e!ف ع�ة خومعال�Mها  لل�  مق++ة  ال*الحK&ات  "ع*ل!ة  الق!ام  ث   والع*ل،  وان�هاًء  فعل  Hة 
 Action Researchالفعل    ر[ع م,*ى دائ�ة "�� لى ه^ه ال`K&ات األعمل، و�Kل�  "ع*ل!ة ال�أ

Cycle  .  
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  ) MacKinnon, Young , Paish & LeBel ,2019 , 5(  ): دائ�ة "�� الفعل١ش@ل(
إج�اءات   الوم*ارسة  الفعل  وال�أمل *�*"�&ث  وال*الحHة  والفعل   f!K`ال� دورة  فى  0لة 
ر�I مه+!ة م�غ&[ة ل�یه ، م� أه*ها  تج ت� ة ن&ا ه  فى ت+*!عل&م ق� ت,ال,ا"قة م� ق�ل معل*ى ال

ال*ه+!ة  ت+*!ة م�:   ال/فاءة  Aل  دراسة  ن�ائج  أشارت  A*ا   dJ`ال� مMال  فى 
)Zhang&Amundsen(2015  ؛ Fernandez(2017)  ؛jane (2019)Pha  ؛ 

McSweeney(2019) جل!اً   . وتع� ال/فاءة ال^ات!ة أح� أ"عاد ال/فاءة ال*ه+!ة وال�ى �هHفى  ت 
وال�`f!K وت+H!  ال^ات وال�ضا ال&e!فى وال�/!ف مع    ال��ر�6 الفعال وال�ف/!�    علىال*علق�رة  

رضا، (ح+ان  ال*�+&عة  ال��0!ة  ٧٤،  ٢٠٢٠ال*&اقف  ال/فاءة  وت*0ل   .(  Research 

Efficiencyال/فحأ  Iال��� أه  ج&ان ال*عل ؛ فهى تع� م��Aًا ل,ل&Aه ن�&  ال^ات!ة ل�<  �  اءة 
ل الالJف  ب!jة  �ل مL@الت  العل*ى  ال*+هM!ة  ال�راسى، وتL@ل ش`J!�ه  اس�`�ام  ع*ل!ة ع�� 

العل*!ة فى ح!اته ال*ه+!ة "*ا ;*@� م� ال�+�p ب+Mاحه فى حل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة (ال*ع�k "ا� 
  .)٣،  ٢٠١٨م�*�،

ال/فاءة    fت��ةوت*H+*ال العل*!ة  ال*ع�فة  ت&e!ف  على  ال*عل   "ق�رة  "Mان�!ها    ال��0!ة 
وال  >�H+ض  ع*لى  ال�له "غ@Lم ل�ل  عل*ى   ��" م�    إج�اء  دق!�  "L@ل  مMال ت`JJه  فى 

خالل ت��ی� ال*L@لة ال��0!ة وص!اغ�ها وج*ع ال*عل&مات وال�!انات ح&ل أ"عادها وتJ*!  خKة  
عال���   م+هج  أدو وات�اع  و[+اء  مل*ى  ال+�ائج  ات  وت�ل!ل  ق++ة 

ش!*ا   O'Carroll,et.al.,2017,16-18وتف,!�ها(  م�*�،؛  A*ا١٤٢،  ٢٠١٩ء  ال*عل     ).  أن 
الق�ار  وات`اذ  ومعال�Mها  ال*L@الت  ت�ل!ل  على  تف/!�ه  فى   kA�ی ق&�ة  "�0!ة  Aفاءة  ل�;ه  ال^< 

ال�راسى ;@&ن    الJفه ح&ل مL@الت  ن!ة فإن تف/!� ال*+اسI، أما ال*عل  ذو ال/فاءة ال��0!ة ال*�� 
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!ه ال*عل  لل��@   I ت&ج^ا ;MوالفLل، ول  اإلخفاق  م��ودًا و�,�I له ال&ق&ع "ال*غالKات وم� ث 
األداء  "*,�&<   مL@الت  حل  فى  نMح  ف/ل*ا  الJ`L!ة؛  إنMازاته  خالل  م�  ال��0!ة  Aفاءته 

و�ُ  ل�;ه  ال^ات!ة  "ال/فاءة  ال�&قع  یkداد  عال!ةال��ر�,ى  ثقة  ال*هام  *+ح  ال*,�ق�ل!ة  ال�  ألداء  �0!ة 
  ). ١٣٣،  ٢٠١٧ب+Mاح ( م�*� صادق، و��!ى ال+Mار،

فقًا لل+H��ة ال*ع�ف!ة االج�*اع!ة "*0ا"ة ال*!@ان!kم ال^< م�  ة ال^ات!ة و فاءة ال��0!ال/  وتع� 
مع�ف!ة    خالله مهارات  م�  ;*�ل/ه  ما  ت&e!ف  خالل  م�  ال*عل   ش`J!ة   وأدائ!ة ت�/امل 

وت�ق!� األه�اف    ،"ال��ر�6 و)دارة الفJ&ل ودافع!ة الKالب *�علقة  ل*L@الت الاع!ة ل�ل اج�*وا
ح�اث وال�ق!!   "األع�� ب^ل الMه� العقلى وال��@     ،ح عال!ةع�الت نMاال*هام "*)نMاز  ال*+L&دة و 

 ,Suchodoletz, Jamil ال^اتى وم*ارسة مهارات ال�ف/!� العل!ا مع ت�*ل الغ*&ض وال*`ا'�
Larsen & Hamre, 2018,279 )  ؛Moslemi &  Mousavi, 2019, 2)    ؛Barboza, 

Martínez ,Marín & Prieto,2019,1( .  
لل م�  و�*@�  (ال�`f!K *عل   الفعل  "�&ث  إج�اء  ل*هارات  م*ارس�ه    - الفعل   -خالل 

ال*ع�ف!ة    -ال*الحHة ال*ق&مات  اس�غالل  خالل  م�  عال!ة  "�0!ة  "@فاءة  ی�*�ع  أن  ال�أمل) 
*هام  ًا لق!امه ب�ور ال*عل  ال�اح� وال*�أمل. A*ا أن إنMاز الناتMن!ة ال�ى تع�  هار�ة وال&ج�اوال*

المعال  !ة م� خاللال��0 وال*L@الت Mة  واألح�اث  فى    *&اقف  ;,اه   ق�  ال�راسى  الJف  ب�!jة 
فى: ت�*0ل  وال�ى  ال^ات!ة  ال��0!ة  ال/فاءة   ��&Kت معای!�  ال+fL  ت&ف!�   Enactiveاإلتقان 

Mastery   اح ال*؛ "*ع+ى أMف  عل  فى  ن ن!e&از عال!ة ;*@+ه م� تMالت ب�رجة إن@L*حل ال
 Vicarious وال`��ة ال��یلة �ل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة،  قلى ل� الع&اصلة الMه��0!ة فى مق�راته ال

Experience     >اءات "�&ث الفعل م� تفاعل لل*عل  مع ذو�ه إج�ما ت&ف ���ع� ' s؛ وذل
 Verbalم� ال`��ات ال+اج�ة، واإلق+اع اللفHىاذج  ة A*�اكاة ل+* ل*L@لة ال��0! ال`��ة "*Mال ا
Persuasion  ة ال� خالل مم  ؛AارLمالء فk الت ال*�علقة "**ارساته  ال��ر�,!ة  ى حل ال@L*

و)ق+اع تML!ع  م�  ع+ها  ی+�ج  ال*+L&دة،     وما  األه�اف  وت�ق!�  ال*هام  وم&اصلة  الMه�  ل�^ل 
وت�*ل    وتع+ى؛  Emotional State االنفعال!ة    وال�الة  t&غNال م&اجهة  على  ال*عل   ق�رة 

الت ال�ى ;Lع� بها و��ص�ها  ال*L@��ی�  ب�ا;ة م� ت�&ث الفعل  الغ*&ض A&نه ی+ف^ إج�اءات "
   Novack,2013دوافعه ال^ات!ة (    ع ع*له ال*ه+ى وحاج�ه الفعل!ة ل*عال�Mها وحلها وف�م� واق

  ).Ackerman,2019؛  Hendricks,2015 ؛
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  وت�KلI ال/فاءة ال��0!ة أن ;@&ن ل�< ال*عل  ع*قًا مع�ف!ًا ح�ى ی�*@� م� إنMاز مهام 
�ل!ة ال*�علقة ب�K&�� األداء ال��ر�,ى ب�قة و[L@ل ت/املى؛  ل*,�قالت اوحل ال*L@  "�&ث الفعل

ع*�  ;L   ح!�  مKJلح   �!) نق�   DOK(Depth of Knowledgeال*ع�فة  على  الق�رة  إلى 
ال*ع�ف!ة م� خالل ال�[f و);Mاد العالقات ف!*ا ب!+ها ل�ل   ال�+!ة  األف/ار وف�Jها وت*0!لها فى 

). A*ا تع� ع*� ال*ع�فة "*0ا"ة نLاGreene, 2020, 11  tل!ة ( *,�ق�وال   اقع!ةال*L@الت ال& 
م� ال�ف/!� وأك0� تعق�ًا ل*عالMة ال*عل&مات "K��قة ذات مع+ى �&�ات م�ق�مة  قلى م�ت�f "*, ع

  ).٢٠١٩، ح,ام ال�ی� مازن واك�,ابها وت�K!قها فى م&اقف ال�عل  ال�Mی�ة غ!� ال*أل&فة (
ع*  ال*ع�فة  و��جع eه&ر مKJلح  العال�  ال�� إلى  "ن    >&])  "Iو�  Norman&رمان 

Webb,1997�&Kت A+*&ذج   (!*Jت  IلKی� ومهام�<  أنKLة  معای!�       وف�  تعل!*!ة/ت�ر��!ة 
ال*ع�فة ل��ل!ل  وال�ق&�   م&جهة  ال�ق!!    I!أسال ت&e!ف  تعق!�ًا، مع  أك0�  و)دراكها وف� م,�&�ات 

ال*�ق�مة   ال*ع�ف!ة  ال*,�&�ات  له^ه   & Karuguti, Phillips؛     Hess, 2014(ال*الءمة 

Barr, 2017,530.(  
فى أر[ع م,�&�ات م��رجة ال�عق!� ال*ع�فى،    J� Webb+!ف "و�I"ل *ع�فة وفقًا  وح�دت ع*� ال

  ت*0لD فى:  
�عاء و�عادة اإلناج DOK1ال���� األول( -    Recall& Reproduction): االس

ن�اجها م�  ادة إت و)عت وال*هاراء ال*عل&ما;L!� ال*,�&< األول إلى الق�رة على اس��عا
قائ� وال*KJل�ات فى م&اقف ال�عل ، A*ا ت�ت�K fلI ت&e!ف ال�هام أساس!ة ت� خالل تق�;  م

م�  القل!ل  ال*,�&<  ه^ا   �*Nو�� ال�,!Kة.  والJ!غ  اإلج�اءات  واس�`�ام  األش!اء   dائJ`"
,�ه�فة فة ال*لل*ع�   Extended Processingأو ال*عالMة ال*&سعة  Transformationال��&ل

  ).Meador, 2019؛  ٢١،   ٢٠١٨ة ال�از، األساس!ة (م�و ا ه^ه ال*هام �ى ت�Kل�هال
 & Working with Skills): الع�ل مع ال�هارات وال�فاه�$  DOK2ال���� ال#انى(  -

Concepts   اء�العقل!ة م� خالل إج ال*عالMات  ال0انى االنLغال فى "ع�  ال*,�&<   �*Nی�
ال*فال*قارنا ب!�  واألحت  الوت�K!�اث،  اه!   وت�&�له�  ألخ*ع�فة  ص!غة  م�  وتJ+!ف  ا   ،>�

الH&اه�   وتف,!�  وال*L@الت،  القNا;ا  مع+ى، ووصف  ذات  فjات م��دة  فى  وف�زها  الع+اص� 
 I�,ال  aل*�اد وال�اللة  -وفقًا  ال+H�    -ال+�!Mة  وجهات  وت&ض!ح  العالقات  ش�ح  مع  ال�أث!�، 

ا  !� مأل&فة. A*اقات م`�لفة غ ى س!بها فاك�,اال*ع�فة و   ى ی�  تعل ال*�ع�دة ح&ل الع*ل!ات؛ ح�
ی�N*� ه^ا ال*,�&< ق�رًا م� ع*ل!ات ال��&ل/ال*عالMة لل*ع�فة ال*,�ه�فة ال�ى ت�Kل�ها ال*هام  
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واالس��الل     !H+وال� واالس�+�اج   d!`ال�ل م0ل  عقل!ة  ع*ل!ات  "ع�ة  الق!ام  خالل  م�  ال,ا"قة 
  ).١٢٣،  ٢٠١٨ د عkام،؛ م�*&   Francis, 2017وال�ق!!ــ  (

 Short-Term Strategic):الف��- االس-ات�0ى ق.�- ال���  DOK3ال#ال,(  ��� ال�-
Thinking  

ی�N*� ال*,�&< ال0ال� ال**ارسات قJ!�ة ال*�< ل�ع� ع*ل!ات ال�ف/!� عالى ال�ت�ة   
ال*�N*+ة    ل ال*L@الت م0ل ال��ل!ل وال�ع*!  وال�ع  "األدلة واالب�/ار وال�ق&� ، وذلs "غ�ض ح

ال"العا ال+�ائ �ق!قل   وذات  و ى  على  ج  رئ!6  "L@ل  ال*ق�مة  ال*هام  وتع�*�  ال*�&قعة،  ال*`�جات 
م��أ ال*+�K وال,��!ة، "MانI ض�ورة ت+,!� ال*ع�فة و)ح�اث ت/امل ب!� العل&م ال*`�لفة ل,ه&لة  

ال�ل فى   إلى  الع*ل!ات وال&ص&ل  ال*L�وع (  إ'ارت+ف!^  ف  أش� ؛    Aungst, 2014قائ  على 
  ).١٨ ،٢٠١٩ح,!�، 

ال-ا2عل��ا  -  ��)DOK4  �ال�� االس-ات�0ى  الف��-   :(Extended Strategic 
Thinking  

   ی�N*� ال*,�&< ال�ا"ع واألخ!� ت&e!ف ال**ارسات ال*&سعة وال**��ة لع*ل!ات ال�ف/!�    
s م�غ!�، وذلج�ول زم+ى  عالى ال�ت�ة ال�ى ت�*0ل فى ال��I!A وال�أمل وال�ق!!  وال�`f!K وف�  

حل ال*L@الت ال*�N*+ة "العال  ال�ق!قى ول/� ذات ن�ائج وم`�جات غ!� م�&قعة، A*ا   ض "غ� 
وت+ف!^ها،    تع�*�  العل*!ة  االس�قJاءات    !*Jفى ت االنه*اك  رئ!6 على  "L@ل  ال*ق�مة  ال*هام 

م,��ام   "L@ل  االس��ات!Mى  ال�ف/!�  ع*ل!ات  ت&e!ف   IانM" ات�ف� م�<  �لة  '&   +!ةزم  على 
إلىلل&  لل*ال�ل األ  ص&ل  ؛ حل*ى    Hammer, 2018؛    L Baer, 2016, 20@ــالت (م0ل 

  ).١٧، ٢٠١٨الف!ل،
ال�ا"ع   ال*,�&<  م*ارسات  م�  االس��امة   DOK4و��Nح  "ف/�ة  ال*ع�فة  ع*�   tارت�ا

ا،  ل*�&قع ن�ائMهع�� ت&e!ف ع*ل!ات ال�ف/!� االس��ات!Mى فى حل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة غ!� ا
فول̂  م�  ا  مهاال**@+إنه  م�ت�Kة  �ق�;   ت+fL  م   �!�" تعق!�ًا  األك0�  ال*ع�فة  ع*�  "*,�&�ات 

�معل* ل�<  ال��0!ة  ب�K&��  ال/فاءة  ال*�علقة  ال*L@الت  ل�ل  الفعل،  "�&ث  إج�اء  ع��  العل&م 
اس��ات!M!ة eل  فى  ال��ر�,ى   Sustainable Development   ال*,��امة�+*!ة  ال    األداء 

Strategyق�م,   إ'ارك� &Kل� ال�على  ض��  فى  رؤ�ة  ل!   -Egypt Vision(  ٢٠٣٠مJ� &ء 
2030, 2016 .(  



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ١٦٦  

�  ــ� تق��ـم ض*١٩٨٧لل*�ة األولى فى عام    SDةـــال*,��امة  ــح ال�+*!ــ� مKJلـــوق� ان�0
م,�ق�ل+ ال*�Lـــ"  للOur common future+M�كـــــ ا  العال*!ــــ"  لل�!jـــة  وال�+*!ـــــة   Worldة  ـــة 

Commission on Environment and Development(WCED,1987)    ال�ا"عة
عام   األرض  ق*ة  "ع�  ال�ولى  ال*�M*ع  فى  واُع�*�  ال*���ة،  لألم   العامة  م  ١٩٩٢للM*ع!ة 

وتق+ى م�/امل وم�&ازن   ل عل*ى!ة "L@ال�K!ع   "ال��از�ل، ل!L!� إلى ض�ورة إدارة ال*&ارد ال�!j!ة
واالج�* االق�Jاد<  االس�ق�ار  لل*�M*;�ق�  اإلن,ااعى  ال&عى   و���k ن!ة،  عات  درجة  م� 

والقNا;ا العال*!ة، و��*ى حق&ق األج!ال القادمة فى eل نH  أخالق!ة وأ'� تعل!*!ة  "ال*L@الت 
أح*�،   (ح,!�  م�K&رة  و Muthu & Golda,2020, 45؛  ١٢١،  ٢٠١٩وثقاف!ة  f  ت�ت� ). 

ا;ة  ة �A*&ل&ج!ه�اف األ;@Nها فى األ"ع�ة أه�اف الب� م� ت�ق!قها، وت*0ل "ع  ال*,��امةال�+*!ة  
واأله�اف ال� ال�K!ع!ة،  ال�!jة  وتق�ی�  العال*ى  ال�أث!�  ذات  القNا;ا  ومعالMة  ال�!&ل&جى  +&ع 

ارد  ل لل*& األم0  س�`�ام االق�Jاد;ة A �!,��Aفاءة الع*ل وت�ق!� مع�الت ن*& �A!�ة وت�ق!� اال
وال��اك   LارAةوال*  لى ال�&اصلل*�عل*!� عوال�/+&ل&ج!ا ال��ی0ة، واأله�اف االج�*اع!ة ML�A!ع ا

 ,González؛    ٣٣٨،  ٢٠١٩فK!*ة سا;ح،    ى "*L@الت ال*�M*ع القائ*ة (االج�*اعى وال&ع
Sá & Prieto,2020, 4 .(  

تفع!   م�  الب�  ال*+L&دة  األه�اف   sتل ت��ق�  م  لول/ى  لع�ة   aال*,��امة   ل�+*!ة�اد 
وال�/امل   H&مى،ال*+  سة ال�ف/!�ض�ورة م*ار ك*&جهات لل*+H&مات ال�عل!*!ة، ت*0ل "عNها فى  

وال0قافى  ب!�   ال�!jى  ال�+&ع  واح��ام  ال�+*!ة،  ل`�مة  العل*ى  ال���  وت&e!ف  ال*`�لفة،  العل&م 
ل�ل   ال+اق�  ال�ف/!�  مهارات  وت&e!ف  م&جهة،  Aق!   ال*عال*�M* مL@الت  واالج�*اعى  اص�ة،  ع 

وال� "ال��[!ة  الJلة  ذات  القNا;ا  معالMة   fKخ وال*وتع�د  ص+*!ة،  فى  الLارAة   ت، ق�ارا+ع 
ال*�ل!ة ال,!اقات  مع  م�*�،  وال�/!ف   ,Rieckmann؛    ١٠٨٤  -١٠٨٣،  ٢٠١٩(هانى 

2108, 65-57  .(  
ال�+*!ة   م�Kل�ات   Dت*0ل تK&��    ال*,��امةك*ا  NA�ورة  عامة  م�Kل�ات  م+H&مة فى 

ت  ت!M!ا!^ االس��ا�*ع!ة ل�+ف العل*ى وال�/+&ل&ج!ا و)قامة م�M*ع ال*ع�فة وتعk�k ال*LارAة ال*Mال��0
أهال� م0ل  اق�Jاد;ة  الKاقة وتML!ع  +*&�ة، وم�Kل�ات  الفعالة وت&ف!�  اإلدارة   I!أسال ت�ع!   *!ة 

ة ال�عل!  و)تاح�ه للM*!ع وت&ف!� مLار�ع  ج&د   NA�ورة ت�,!�  وم�Kل�ات اج�*اع!ة  االس�0*ارات،
�عل وال�فا�  وم�Kلعل*!ة  األخالق!ة،  والق!   ال0قافى  ب!j!ة  ال��اث  أن* �ات  اإل�Aغ!!�   tن�اج ا  

ال�!واالس�ه ال�ل&ث  م�  وال��  ال*�ل!ة  "ال�!jة  ال�K!ع!ة  ال*&ارد  وح*ا;ة  ع��   jى الك  (م�وة 
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). ولل�+*!ة    Amarante, Salvia & Mifsud, 2020,310؛    ٢٠٤- ٢٠٣،  ٢٠١٩ال*&لى،
ق  ال*,��امة وت+*!ة  ال�*@!�  م0ل  ال�عل!   دع   خالل  م�  م�اعاتها   IM; أف�ادمpش�ات    �رات 

واالن�ماج وال�فاعل االج�*اعى، والع�الة    ة ال*�M*ع!ة، وال�عاون واالن�*اء*LارAلى الال*�M*ع ع
ال�عل! ف فى  الM*!ع  وح�  ال�&ز�ع  واى  وال�عل ،  "*ع+    تل الس��امة  ال�الى ى  الM!ل  اح�!اجات    �!ة 

  �*Nو�� الJ`Lى  واألمان  الالح�،  الM!ل  اح�!اجات  على  ال,ل�ى  ال�أث!�  ال�!اة  دون  ح� 
س&الف    Leicht,Combes,Byun& Agbedahin,2108,35ة( واآلم+  وال�J!ة  ال/��*ة ؛ 
  .  )١٨٧،  ٢٠١٩سل! ، 

ال�عل!     إ'ار ومpش�اتها "L@ل عام؛ eه�    ال*,��امة !ة  وأه�اف ال�+*ى ض&ء م�ادa  فو 
ال�+*!ة  م�    Education for Sustainable Development (ESD)ال*,��امةأجل 

ال*ل�ا  ل!,�ه�ف دع  أف� ,�*� و)كعل!   ال,اب  ال*عل&مات وال*هارات واالاد    تMاهات والق!  *�M*ع 
ت*@+ه    إال�ى  ال�+*!ة      دراكم�  ال*�ل!ة    ال*,��امةقNا;ا  ال*�M*ع  مL@الت  وحل  العال*!ة 
). وق� ت  Nousheen, Zai, Waseem & Khan,2020,2؛    ٢٩٠،  ٢٠١٩(شاد;ة ت*ام،  

  ) على أنه QAA,2014,5ال*���ة (لعالى "ال**ل/ة  ال�عل!  ا  ت��ی�ه م� ق�ل وAالة ض*ان ج&دة
ا;ة حق&ق األج!ال ال�ال!ة وال*,�ق�ل!ة االج�*اع!ة واالق�Jاد;ة وال�!j!ة م� خالل تق�;   ع*ل!ة ح*

ن�&   اإل;Mاب!ة  واالتMاهات  وال*هارات  والفه   "ال*ع�فة  وال*�عل*!�  ال*عل*!�  ت*�  تعل!*!ة  ب�امج 
وت  قNا;ا  ومعالMة  االسالع*ل  ;ع�  ��;ات  A*ا  م�  إ'ار��امة.  ال�+*!   ال�عل!     ال*,��امة ة  أجل 

و��ق� مهارات الق�ن       NGSS"*0ا"ة م�خل تعل!*ى م�ن ی�&اف� مع معای!� عل&م الM!ل القادم  
على ال*L�وعات     ال�اد< والعL���، فى eل س!اقات تعل!*!ة ت,�+� إلى ال�عل  ال`�مى القائ 

@L*ال وحل  العلال��0!ة  وتهالت  القNا; ل  !ئ*!ة،  افه   الل�+ا  ال*�ل!*&�ة  وا*عاص�ة  لعال*!ة ة 
وال�فاعل معها م� خالل ادراك العالقة ب!� العل  وال�/+&ل&ج!ا وال*�M*ع، وال�&اصل مع ال`��اء  

ال*+اس�ة ح&لها  وات`اذ   United Nations, 2019؛  ١١٠،  ٢٠١٧(عل!اء ع!,ى،    الق�ارات 
a,133   .( 

 The United   ةــــال*,��امة  ــــ�+*!� أجل ال!  م�علال*���ة لل�ف عق� األم   وق� اس�ه
Nations Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD) 

ت&ج!ه ال*+H&مات ال�عل!*!ة ل��ق!� م�ادa   -م  ٢٠١٤م إلى عام  ٢٠٠٥ال^< ام�� ب!� عام    -
+� إلى  ة ت,�ج تعل!*!اد ب�ام�[&�ة و)ع� ، م� خالل ت`f!K س!اسات تال*,��امةومpش�ات ال�+*!ة  
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األم*!  مJف&فة ال�!&ل&جى،  األه�اف  وال�+&ع  ال�!jى  ال�&ازن  إح�اث  على   kA�ت ال�ى  لل�+*!ة  ة 
ال�+*!ة  وتع وم*ارسات  وق!    aم�اد دمج  على  ال�عل!     ال*,��امة�*�  ع*ل!�ى   Iج&ان Aل  فى 

��شاد<  السالع*ل ا&ذج). A*ا ه�ف ن* Spiteri,2020, 188؛UNESCO, 2014 (  وال�عل 
ال�+*!ة    ESD'ارإل م�Kل�ات  eل  فى  وال�عل   ال��ر�6  ن&ع!ة  ت�,!�  وت&ع!ة  ال*,��امةإلى   ،

"أه*!�ها،   ال*عل*!� ال*�عل*!�  وتML!ع  م�ادئها،   k�kل�ع وال�عل   ال�عل!   ب�امج  فى  ال��&ل     مع 
jات الJف ب!*�ل!ة فى  لاوالقائ*!� "الع*ل!ة ال�عل!*!ة على ال�فاعل وال�&اصل ل*عالMة القNا;ا  

ل�+*! ال�ر  م&جهة  مه+ى   Iت�ر� ب�امج   f!K`وت م�ادa اسى،  دمج  على  ال*عل*!�  ق�رات   ة 
(    ESDرإ'اومpش�ات   ال��ر�,!ة  م*ارساته   ال�!�&ن،  فى    ١١١-١١٠،  ٢٠١٦أم!+ة 

  ). 6Mensah ,2019,- 7؛
ال�+*!ة   أجل  م�  ال�عل!   ;ع� مKJلح  مفه&   ال*,��امةك*ا  دی+ام!"*0ا"ة    ی�N*�   اً @!مًا 

لل�نH�ة   ال*,j&ل!ة فى ب+اء عل!  وال�ج�ی�ة  ال*عل*!� و'البه  م� ت�*ل  �[!ة ته�ف إلى ت*@!� 
على  م ت��  ال�ى  ال�عل!*!ة  واالس��ات!M!ات  الK�ق  ت&e!ف  خالل  م�  وم,��ام،  مL�ق  ,�ق�ل 

ال*عاش، و  للعال   لفه  أفNل  ال*�M*ع وتأمل مL@الته، وال&ص&ل  ال*عال&عى "قNا;ا   �فة )ن�اج 
واو)دارت العلها،  واالب�ل���  وال�فا�*ى  العل&م  /ار،  فى  واالس�0*ار  ال*&ارد،    وال�/+&ل&ج!ا   على 

)Suriyankietkaew & Hallinger, 2018,207-208  ،ی�ى�Mال  Dرأف ). ٦٠،  ٢٠٢٠؛ 
إل!ها    �+�,; ال�ى   aال*�اد العل*ى،  ESDإ'اروم�  ال���  ن*  تع*!�  عال*وت�+ى  أك0�  اذج  !ة 

Mالى ال��ر�6 وت�ر�I ال*عل*!�، وتML!ع ال�عل!   فى م  لM&دةال/فاءة وا,!� م,�&<  اس��امة، وت�
ال*�لى، وال*�M*ع  ال*�رسة  ب!�  العالقة  وتق&�ة  ال�!اة،  م�<  ال�عل   ومهارات  و)دراج   ال*,�*� 

الع*ل Aف��� تLارAى م�ع�د   � مهارات *عل*!� م !� الال�ع� العال*ى فى األوساt ال�عل!*!ة، وت*@
ا  ال�`JJات  الMل*عالMة  و العل*�ل!ة  لقNا;ا  والعل   !ة  ال�/+&ل&ج!ا  ب!�  وال�/امل  ال*�M*ع!ة، 

لل*pس,ات  ال^اتى  لل�ق!!   مpش�ات  و)ع�اد  ال*,��ام   f!K`لل� أدوات   ��&Kوت ال*�M*ع،  وقNا;ا 
ض&ء فى  اال    ال�عل!*!ة   aس��ام�اد) ال&فا،    ؛    ٧٢،  ٢٠١٧م�زوق،  وق  فار   مة  أب&  ر[اب 

٣، ٢٠١٨  .(  
ح�د  مM*&عوق�  مت  اة  ال��ر �  ;Mل`��ات  ال�ى  فى eل ��!ة  ال*عل*!�  بها   �*; أن   I

ال�+*!ة    إ'ار ال*�ل!ة    ال*,��امةال�عل!  م� أجل  "غ�ض م,اع�ته  فى فه  ت��;ات االس��امة 
وال**ارسات   ال/فا;ات   ��&Kوت ل*عالال*ه+والعال*!ة،  قNا;ا!ة  أث+اء    ال*,��امةال�+*!ة    Mة  فى 
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ة، وت+*!ة ال&عى "أه*!ة ال*LارAة   م�< ال�!ا*�ادa ال�عل�ق!قب�اع!ة، وتع*ل!ة ال��ر�K" 6�ق إ
) االس��امة  مL@الت  ل�ل  وت/املها  ال�`JJات  -United Nations,2019 b,30وتع�د 

�ر��!ة ت,�ه�ف  ب�امج ت  رة إع�اد ى ض�و ) إل٥١- ٥٠،  ٢٠١٩(  ). A*ا تL!� ش!*اء ال�ارون 33
و  وال*هارات  ال*ع�فة  العل&م  معل*ى  ال*�إك,اب  "الق!   مال�ع  إ'ارعلقة  ال�+*!ة  ل!   أجل   �

ال+اق�  ال*,��امة ال�ف/!�  مهارات  ل**ارسة  م+هM!ة  أنKLة  وت+ف!^    !*Jت على  وم,اع�ته    ،
لقائ*ة على  ل��ر�6 ات!M!ات ااس��اوال*+H&مى واالس��ات!Mى وال*,�ق�لى وات`اذ الق�ار، واس�`�ام  

مة، و)ن�اج  س��اات اال  وف� مpش� �جات ال�علحل ال*L@الت وال*L�وعات ال��0!ة، وص!اغة م`
Kفة وت�اء ال���  ال*ع�ف ال+*&ذج اإلن,انى فى ال�عل! ، و)ج!e&م��أ ال�عل  م�< ال�!اة، وت �!�

  ال*�L�ك. لع*ل العل*ى ل`�مة ال*�M*ع وف� م��أ تق�ی� األول&�ات وتق!!  ا
�Jرؤ�ة م fت��وتEgypt Vision-2030  "مةال*,��ا !ة  ال�عل!  م� أجل ال�+*   إ'ار ،

ال  Dوجه ال�عل!*ح!�  ال�L�<، ع*ل!ة   �J+الع ت+*!ة  ت,�ه�ف  ومعاص�ة  ج�ی�ة  م�حلة  إلى  !ة 
أك�ت   A*ا  ال*L�ق،  ال*,�ق�ل  أجل  م�  م,��امة  ع*ل!ة  وم*ارسات  "أدوار  الق!ام  على  وح0ه 

آ  ض�ورةال�ؤ�ة على    ��&Kال�ت وتعk�k  ل!ات  واإلب�اع  الM&دة  فى ض&ء مpش�ات   Iوال��ر� عل!  
الع*د  وال�عل ،افع!ة  الل�*@  ل  ال*,اه*ة!�  م�  إن�اج  فى  *عل*!�  على  قادر  تعل!*ى  م`�ج  ب+اء 

 ) عل*!ة  "�0!ة  م+هM!ة  ع��  وتأملها  ونق�ها  م�سى،  ال*ع�فة  و��KلI  ٥٨٩،  ٢٠١٨ع*�   .(
ض�ورة تغ!!� م*ارسات ال��ر�6 ال�قل!�;ة ل�<   ٢٠٣٠ل�ؤ�ة مJ� �ات!M!ة اف االس�األه� ت�ق!� 

العل&م   ل معل*ى  م*ارسوتK&��ها  ت� ��Jح  م ات  االس�L�اف  ر�6   aم�اد مع  ت�&اف�  ,��امة 
ال*,��ام  ال*,�ق� ال��ر�6  مKJلح   �!Lو� م�    Sustainable Teachingلى.  مM*&عة  إلى 

;*ا ال�ى  واألنKLة  إلرسها  اإلج�اءات  الال*عل   وال*هارات ك,اب  والفه   ال*ع�فة  *�عل*!� 
"ال�+*!ة   ال*�علقة  والق!   الفJل اخد   *,��امةلاواالتMاهات  وخارج  A*ا   ل  ع*ل!ة    ال�راسى،  ;ع� 

;ق�ر   ال*عل  الب�/ار م�M*ع تLارAى  ل�<  ال��Mی�  ال^اتى وال�غ�ة فى  "ال�*اس  م&جهة لإلس�اع 
 CSUWPفى ب+اء م�M*ع مkده�(  ال*,اه*ةKالب م�  !� الال*�خل ال�/املى فى ال�عل!  ل�*@

, 2020Institute for Sustainable Teaching .(  
  �!L; ا*ALabodová, Lapcík, Kodymová, Turjak & Pivko(2014,128)  

ال*�ت�Kة  وال/فاءات  وال*هارات  وال*ع�فة  الق!   ت+*!ة  ت,�ه�ف  ع*ل!ة  ال*,��ام  ال��ر�6  أن  إلى 
وال*LارAة ال*�M*ع!ة، A*ا ی�ت�f "ال�عل  ال,!اقى ذ< الJلة   �امةال*,�ال�+*!ة  "*�ادa وم�Kل�ات  
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�خل عاونى، و��KلI ع�ة م�اخل أه*ها موال�  LارAىال��� ال�  و�MLع على  "األح�اث ال*�ل!ة،
ال+اق�  ال�ف/!�  ت&e!ف  على  ;ع�*�  ال^<  الق!*ى  وال*�خل  ال*�ع�دة  ال�`JJات  ب!�  ال�/امل 

  االس��امة. "*Mال قNا;ا  ومهارات حل ال*L@الت 
  �Apو�Geitz(2016,32-33)    ال�+*!ة أه�اف  ;�ق�  ال*,��ام  ال��ر�6  أن  على 

وال�عل  القائ  على    CBEاءة  ل�عل  القائ  على ال/فد إلى ت�K!قات ام� خالل االس�+ا   ال*,��امة
  ى أنه: وت&e!ف مهارات ما وراء ال*ع�فة، A*ا ت�*0ل م�ادa ال��ر�6 ال*,��ام ف PBLال*L@لة 

MانI  ت&e!ف م�ادa ال�عل  ال�+ائى االج�*اعى وال,!اقى وال*+H  ذات!ا وال�عاونى، "� على  ;ع�*  -
ل!ات العقل!ة ال*عق�ة ل�ل قNا;ا  ال*�عل  وتML!عه على م*ارسة الع*�ماج  رة ان!� على ض�و ال�أك

  االس��امة "ال�!jة ال*�!Kة 
"ق   - ال*�علقة  وال�K&رات  ال�غ!�ات  دراسة  على   kA�االس��امی والNا;ا  ال*�ل!ة  داخل ة  عال*!ة 

  �راس!ة.الفJ&ل ال
على  - ال*�عل*!�  ق�رات  ت+*!ة  إلى  مع  یه�ف  ال�  ال�/!ف  اب!jات  ال�ل*`�لعل   ت�N*�  فة  ى 

  االس��امة.ع*ل!ات 
غ!�   - ال*&اقف  فى  ال*ع�فة  ت�&�ل  مهارات   ��&Kوت ق&<،  مع�فى  أساس  ب+اء  إلى  یه�ف 

  امة.ى مMال االس�� راء ال*ع�فة فال*أل&فة، وت+*!ة مهارات ما و 
ا  - تعل   ب!jات  تL@!ل  و�,�ه�ف  ال�!jات،  تعق�  ل*�<  انع@اسًا  وف�  ;ع�  ع+اص�  لKالب 

  . ��امةاالس
ب!� ال*عل*!� والKالب وال`��اء ال*�`JJ!� القائ*ة على ال�&اف�   ;ع�*� على ج&دة العالقة  -

  وال�Lارك. 
تM���!ة    - ع*ل!ة  ال�+,�* تع   trialogical process ;ع�  على  وال�عاون �  الKالب   !�  ب!� 

  وال*عل*!� وال`��اء.
  �!Lو� Geitz, Geus & Tinoca(2019, 9-11)ال*,��ام ال��ر�6    ع*ل!ة  إلى أن

ا ال���  على  ال�J*!   تع�*�  على  القائ   وال�عل   ("��    DBEلعل*ى  ال�J*!*ى  وال�ف/!� 
ال�ئ!,ة  -ال�,اؤل ال*L@لة  األف/ار  - ت��ی�  ا  -ت&ل!�    !*Jاألول!ت   - prototypesة  ل+*اذج 

�امة، Nا;ا االس�ال��� وال��,!�) "غ�ض حل مL@الت وق     -اخ��ار وف�d ال+*اذج األول!ة
ال*+H تعلى    تع�*� ك*ا   ال�عل   ال*,��   self-regulated learning  ذات!اً   &e!ف   - (ال�ف/!� 
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ال^اتى)  -األداء   ال  ال�أمل  ;�ق�  والق�ر ال^<  و �افع!ة  ال��ل!ل  على  وال�`f!K  ة  اله�ف  ت��ی� 
ال^اتى فى  �   �ق& اتى وال�@  ال̂ وال     االس��ات!Mى وال/فاءة ال^ات!ة والf�N ال^اتى وال*�اق�ة ال^ات!ة

قأث ال�+*!ة  +اء معالMة  ت�KلI ت&e!ف ن*&ذج (  ،ال*,��امةNا;ا   ال*هارة    ) "*ع+ىASWT*ا 
Skillفة�غ�ة  لقوا  (ال*ع�وال ال�عل )   وم!&ل  (اس�ع�ادات   �Willرة)  على  تpث�  ال�ى     ال*�عل*!� 

ص�  �!� ع� ع+ا ، وت  ال�ع (ال�افع!ة والع&ا'ف وم�عة ال�عل ) فى مMال االس��امة   Thrillواإلثارة
  ) ال�الى: ٢ال��ر�6 ال*,��ام A*ا "L@ل ( jةب! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Geitz, Geus & Tinoca(2019, 12)*,��ام ال��ر�6 ال jةب!): ع+اص� ٢ش@ل (
ال*,��ام   ال��ر�6   tارت�ا ی�Nح  ال,اب�؛  الL@ل  وال�J*!   و[��ل!ل  ال���  "ع*ل!ات 

وال�ق!!  األول!ة  ال+*اذج  و)ن�اج  و وال�أمل  ال^اتى  وا    ��&Kو�ل��,!ال� ال*ع�فة  �،  إك,اب  ,�ه�ف 
ل وت�&�لوال*هارات  ودمMها  "ع*�،  ال*�عل*!�  ال*&اقف�<  فى  ال*أل&فة  ها  ت�KلI   غ!�  ال�ى 

  معالMة وحل مL@الت االس��امة.
تق�م م+  وم*ا  عالقة  ث*ة  ه+اك  أن  م�ادa  اتNح  وت�ق!�  الفعل  "�&ث  ب!�  Kق!ة 

أجل    إ'ارومpش�ات   م�  خال��امة*,الال�+*!ة  ال�عل!   وم�  االس�،  العالقة  ل  ه^ه  إلى  +اد 
ال إج�اء "�&ث  أنه م� خالل    ٢٠٣٠ورؤ�ة مJ�  ESD ارإ'فعل فى ض&ء  ال*+Kق!ة؛ ت&قع 

;*@� ت+*!ة ع*� ال*ع�فة وال/فاءة ال��0!ة وم*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام ل�<   ال*,��امةلل�+*!ة  
  معل*ى العل&م أث+اء ال`�مة. 
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  یلى: ی� أ"عادها وفقًا ل*ا �� وتمL@لة ال��� ت  بل&رة     مشكلة البحث :
  لبحوث الفعل التربوية واLهمية أوال: فى ضوء التضمينات 

الفع*ت ل��&ث  ال��[&�ة  ال�N*!+ات  أه    Dت�� 0ل A&نها  فى  ال�عل!*ى  ال*Mال  فى  ل 
ع وال���  وت�ل!لها،  العل&م  فJ&ل  داخل  ال��ر�,!ة  م*ارساته   فى  ال�أمل  على  �  ال*عل*!� 

M!ات�و   ها !ات ل��,!+اس�Kالت@Lا ت,اع�ه  فى حل م*A ،إب�اع!ة ال�!jة الJف&��ها "K�ق  !ة  ت 
م��دة وت&e!ف '�قًا لل�أمل وال�ق&�  ال^اتى الت`اذ الق�ار الJائI ع�� ت�K!� إج�اءات م+هM!ة

 ,Irwandi؛    ٩٥،  ٢٠١٦ز�+I ع�� ال&هاب،ن�& ال&ص&ل لل�ل األم0ل لل*L@الت ال*!�ان!ة (
Alwi & Helsa, 2019, 2  ا*A .(دت � ح  MLال�ف/!  ل  علىع ال*ع! أه*!�ها فى ت �ف!*ا ;ق&م "ه    

م� م*ارسات ت�ر�,!ة وت�ل!لها وم�اولة تK&��ها وف� إج�اءات اس�قJائ!ة مق++ة، A*ا ت,ه  فى  
على   القائ*!�  وت&ج!ه  ال�راسى،  "الJف  ال*�علقة  ال�عل!*!ة  ال*L@الت  حل  على  ق�راته  ت+*!ة 

ال� ب+�الع*ل!ة  وت&ص!اعل!*!ة  ;*ائج  تت  ال*pس,ة@�   ��&Kل� "  �K!قها  تM  �!!Nال�عل!*!ة،   Iان
الفM&ة ب!� ما ت  دراس�ه نH��ًا وما ی�  م*ارس�ه ع*ل!ًا "ال&اقع ال�عل!*ى، وA^لs ت+*!ة االتMاهات  
 اإل;Mاب!ة ل�< ال*عل  ن�& مه+ة ال��ر�6، وال�ق&�  ال^اتى ل**ارساته ال��ر�,!ة، ومهارات ال��� 

ل� إالعل*ى  مL@الت  إل  صفه  دارةل  "اإلضافة  تK&��  ال�راسى،  ع�� ام@ان!ة  ال��ر�,ى  ألداء 
ب!�   ال��0!ة  وال*هارات  ال`��ات  ال�`dJ ت�ادل  مMال  فى  وال`��اء  (ش!*اء   ال*عل*!� 

  ). Manfra, 2019,166   ؛ ٥٢،  ٢٠١٨سل! ،
*عل  على  !ة ق�رة الك*ا تع� "�&ث الفعل ن&عًا م� األ"�اث ال��K!ق!ة ال�ى ت,�ه�ف ت+*

الJف  حل&   &ل!� ت ل*L@الت  عل*!ة  خالل  م�  وات�اع  ال�راسى  ال+اق�  ال�ف/!�  مهارات   f!L+ت ل 
ال�عل ،   ب!jة  مL@الت  ح&ل  ال�ف/!�  فى  العل*ى  ث   األسل&ب  "�&ث وم�  إلج�اءات  ف**ارس�ه 

ال*ه+! الJف!ة  مهاراته  وتJقل  والعقل!ة  ال*ع�ف!ة  ق�راته  م�   �!�A "ق�ر  ت�,�  وA^لs  الفعل  ة، 
̀ ت ان فى  اوان  �ا'ه,ه   وتعkز  ال��0ى،  وال�عا�ماجه  ف�صًا و ل�Lارك  وت&ف�  الفعالة،  والق!ادة  ن 

) ال��ر�,ى  األداء  ل��,!�  وتK&��ها  وتL@!لها  ال*ع�فة  و)ن�اج  ال^ات  وم�اق�ة  سارة  لل�أمل 
عل&ان، ؛    ٨٩،  ٢٠١٦الع�!�ى، ران!ا  عK!ة،  ح+ان  ح,!�،  ت�ق�  .  ) ١٤٦،  ٢٠١٩اب�,ام  ك*ا 

�"A ال�+*!ة ا�خل ت�ر��ى م�*&ث الفعل aإ'ار � م� خالل ت�+ى  !لة ل�< ال*عل*ل*ه+!ة الفعا اد 
ال*�+&عة وف�Jها وم�اجع�ها،   ال��ر�,!ة  ال**ارسات  ال�أمل فى  "ال*عل  �Aاح�"؛ وم+ها ض�ورة 
ب�!jة   ال*�N*+ة  ال*L@الت   d!`Lوت ال�راس!ة،  الفJ&ل  داخل  ال�عل   اس��ات!M!ات   ��&Kوت

ات`اذ الق�ارات  و عای!� م��دة،  �ق!قى لألداء فى ض&ء مى الل^اتال�ق!!  ا  اسى، "MانI الJف ال�ر 
ال*+L&دة، ال�غ!!�ات  إح�اث  ی�,+ى  ح�ى  فى ض&ئها؛  القائ*ة    ال*+اس�ة  ال*L�وعات  ت+ف!^  ع�� 
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)  dJ`ال� وزمالء  ال`��اء  مع  وت&ص!اتها  ن�ائMها  ومLارAة  اإلج�ائ!ة،  األ"�اث  إك�امى  على 
  ).٨٩، ٢٠١٣الkMار،م�سال، فا'*ة 
أك  الع وق�  ال��ا�ت  ت&ص!ات  م�  ال��ر��!ة  �ی�  ال*+H*ات و مج  ع��  ال��[&�ة  تN*!+اتها 

م0ل:   ال�ول!ة  وال*pس,ات   ,  Center for Education Innovation (CEI)واله!jات 
Center for Collaborative Action Research(CCAR)  ,Collaborative Action  

RN)Research Network(CA  ,h Network of the Action ResearcThe  
 (ARNA) Americas   ,tional Association of Research in Science Na 

Teaching(NARST)     ال�عل!*ى ال*!�ان  فى  الفعل  "�&ث  ت&e!ف  ض�ورة   ات �!j بعلى 
ال�راسى ت+*!ة  A&نها    ؛الJف  فى  ال*ه+!ة  ت,ه   ال*عل*!�    ال*,��امةال/فا;ات  حل   ع��ل�< 

L*فى  )  مل*�أال  -ال�اح� م� الق!ام ب�ور ال*عل  (    هت*@+و ،  ل��0!ة@الت اال �ه  ت ام*ارسال^< ;ف/
ت+&ع  و[�� أس�ابها ومعال�Mها فى eل  ت�0ه  على تأمل ال*L@الت الغامNةو ا، و�K&ره�للها �و 

وال0قاف!ة االج�*اع!ة  و وذلs    ،ال,!اقات  ال*هام  وت+,!�  ال�Lارك  ب! ت&ح!�  ع��   f]�وال �  اله�ف 
  . ال��ر�,!ة تK&�� األداءات ن�& هة *&ج��ر��!ة الووفقًا لالح�!اجات ال!ق!ة  �ة وال��Kال+H� ال`��ات 

ب�امج   إع�اد  "غ�ض  وال�راسات  ال��&ث  م�  الع�ی�   D��أج ال�&ص!ات   sتل وفى ض&ء 
ت�ر��!ة قائ*ة على "�&ث الفعل ل�ل مL@الت ب!jات الJف ال�راسى وت+*!ة ن&اتج ت�ر�I مه+!ة  

 & Zhangدراسة  أسف�ت ن�ائج    مة؛ فعلى س�!ل ال*0ال:ال`� +اء  العل&م أث  ل�< معل*ى  م�غ&[ة
Amundsen(2015)   و فى  ع�  ال�LارA!ة  الفعل  "�&ث  مLار�ع  على  قائ   ل��نامج  أث�  ج&د 

ت+*!ة ال*ع�فة ال*ه+!ة وت�,!� ال**ارسات ال��ر�,!ة واالتMاه ن�& الع*ل الM*اعى وال�ضا ع� 
 Simonر  �M" 6امعة سا;*&ن ف��k ل��ر jة ا� أعNاء ه!< مM*&عة مإج�اء "�&ث الفعل ل� 

Fraser  دراس م+هM!ة   �!�Kت خالل  م�  دراسة  "@+�ا  ن�ائج  أب�زت  A*ا  ال�الة،  أح*� ة   I+ز� 
) فاعل!ة اس�`�ام "�&ث الفعل فى ت+*!ة األداء ال��ر�,ى وت�,!� ال/فاءة ال^ات!ة ل�< ٢٠١٥(
ال*ه+!ة    عة حل&ان فى ض&ء ال*عای!�ماة جل!ة ال��[! ال0ال0ة "@معل*ًا م� 'الب الف�قة    ) 'ال�اً ١٥(

على م+هM!ة دراسة  Unlu, Dokme & Tufekci (2015) ج�اءات دراسة  ل ، واس�+�ت إلل*ع
ح!�   فى    '�قD ال�الة  ال��A&راه  ل�رجة  ال*ق!�ی�  وم�  ال`�مة  أث+اء  العل&م  معل*ى  أح�  على 

، وع�� ت�ل!ل A!اة ب�� 0ان&� ل*�رسة الال,ا"ع "ا  ) م� 'ال"ه "الJف٦*!ة و( ت`dJ ال��[!ة العل
وال*الحال*ق فى  Hات  ابالت  الفعل  "�&ث  دال الس�`�ام  تأث!�  وج&د  ت�!�  الع*ل  ت+*!ة  ووثائ� 

ن�ائج    DفLA ا*A "ال�/+&ل&ج!ا،  ال*�ع&م  االس�قJاء  القائ*ة على  ال�+ائ!ة  ال��ر�,!ة  ال**ارسات 
مهارات ال��� اإلج�ائى    *!ةق��ح فى ت+ج ت�ر��ى م) ع� فاعل!ة ب�نام٢٠١٦ى( سارة الع�!�  دراسة
م ٣٩(  ل�< 'ال�ة  ال`� )  ق�ل  ضعل*ة  ال��ر�6  و'�ق  ال*+اهج  "ق,   ال0ام�  "ال*,�&<  *�  مة 
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  ب�نامج معل*ة الJف&ف األول!ة فى جامعة األم!�ة ن&رة ب+D ع�� ال�ح*�، وت&صلD ن�ائج دراسة 
عى  *!ة ال& ى ت+عل فى "�&ث الف�ح قائ  عل) لفاعل!ة ب�نامج ت�ر��ى مق�٢٠١٦ل&هاب(ز�+I ع�� ا
  امعة ع!� ش*6.) 'ال�ة معل*ة "@ل!ة ال�+ات ج٢٣تMاه ن�&ها ل�< (مهاراتها واال"*عارفها و 

دراسة   ن�ائج   Dأوض� معل*ى    Chua, Lee & Fulmer(2017)ك*ا  ت&e!ف  أن 
^  ة ع+� ت+ف!وال�ق&�*!   فعل ال*�ع&مة "ال�غ^;ة ال�اجعة ال&صف!ةال/!*!اء "ال*�حلة ال0ان&�ة ل��&ث ال

إ;Mاب!اال��0!  *هامال أث�  م*ارس�ه   ة  "ال*�ارس   على  'البه   تعل   م,�&<  وت�,!�  ال��ر�,!ة 
ال*عل*!�  ا مع  واالس��!انات  ال*قابالت  ع��  رص�ه  ت   ل*ا  وفقًا   sوذل س+غاف&رة  في  ل0ان&�ة 

دراسة ن�ائج   DفLAو فى   andez(2017) FernوالKالب،  الفعل  "�&ث  فاعل!ة  ت+*!ة    ع� 
ال�ال* االس�قJا!�ر�,*ارسات  معل*ىة  ل�<  ",+  ئ!ة  ت+*!ة  الف!�kاء  على   sذل أث�  A*ا  غاف&رة، 
اءة ال^ات!ة واالس�!عاب ال*فاه!*ى ل�< 'البه  "ال*�رسة ال0ان&�ة فى مMال الف!�kاء ال��ار�ة، ال/ف

دراسة   ن�ائج  نJ�(وأسف�ت  ال�)  ٢٠١٧ر��اب  الس�`�ام  إحJائ!ًا  دال  أث�  وج&د  �� ع� 
ل اإلب�اعى لل*L@الت الJف!ة  ارة الJف وال�*!ة مهارات إد ك فى ت+!,�& "الف ى ال*�ع&م  اإلج�ائ 
عل*ى العل&م ق�ل ال`�مة "الف�قة ال0ال0ة اب��ائى عل&م "@ل!ة ال��[!ة جامعة  ) م� الKالب م٩ل�< (

و  دراسة  أب�زت ب&رسع!�،    اً أث�    Dodman,Groth,Ra,Baker& Ramezan(2017) ن�ائج 
"�الس�` ا�ام  ت+*!ة    لفعل &ث  الفى  االس�قJا�م*ارسات  و �ر�6  وال�أملى  اإل;Mاب ئى  ى  االتMاه 

) م� معل*ى العل&م ح�ی0ى ال�`�ج "*�حلة ال�عل!  االب��ائى  ١٠ن�& اس�`�ام "�&ث الفعل ل�< (
  إب�اه!  ن�ائج دراسة    ت&صلA D^لs  و �@!ة.  وال*ل��ق!� ب��نامج ال�راسات العل!ا "Mامعة أتالن�ا األم� 

قائ  على  ت�ر   ل��نامجتأث!�    ل&ج&د )  ٢٠١٨قاس ( ت+*!ة مهارات ت�K!ق��ى  فى  الفعل  ات "�&ث 
 ) ل�<  ال*ه+!ة  وال/فاءة  ال�أملى  ال�عل!   ٣٠ال�ف/!�  ال�ا"عة شع�ة  "الف�قة  ال*عل*!�  الKالب  ) م� 
وج&د أث� ع�  )  ٢٠١٨دراسة ش!*اء سل! (  ن�ائج  LAفD الJ+اعى "@ل!ة ال��[!ة جامعة حل&ان، و 

ا��نامج ت�ر ل قائ  على  ال*��ى  العال*!ةل*عای!�  ت  ه+!ة  اال��ی0ة فى  ال���  إلج�ائى +*!ة مهارات 
  ) م� الKالب ال*عل*!� "الف�قة ال�ا"عة شع�ة ال/!*!اء "@ل!ة ال��[!ة جامعة دم!اt. ٤١ل�< (

ع� وج&د أث� ل��نامج    Irwandi, Alwi & Helsa(2019)ك*ا أسف�ت ن�ائج دراسة    
قائ    تق�;   ت�ر��ى  اعلى  ب�Jائواألد ف!ة  ل*ع� ال/فا;ات  ال`اصة  "�!ة  و)ج�اء  فى *!   الفعل  &ث 

داخل ال��ر�,!ة  ال**ارسات  ال*ه+!ة    ت+*!ة  ال`�مات  وت�,!�  ال��0!ة  ال/فاءة   k�kوتع الفJ&ل 
) ل�<  وال�عل   ال��ر�6  "ع*ل!�ى  "*قا' ٣٠ال*�علقة  للف!�kاء  معل*ا  وأ;Nًا  )  "إن�ون!,!ا،  أجام  عة 

ل��ر�6  ٢٠١٩ن (عل&ا     ان!ا، ور عK!ة!�، وح+ان  اب�,ام ح,   كLفD دراسة تأث!�  ) ع� وج&د 
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)  ١٧٠فى ت+*!ة مهارات "�� الفعل ل�< (  ٢٠٣٠مق�ر مق��ح لل��� اإلج�ائى فى ض&ء رؤ�ة 
A*ا  ف!Jل،  ب�  ال�ح*�  ع��  اإلمام  جامعة  األ'فال  ر�اض  "@ال&ر�&س  ب��نامج  معل*ة  'ال�ة 

ئ  على "�&ث  ه قام&ج  مج ت�ر��ىنال��   ج&د فاعل!ة ) و ��٢٠١٩(أب�زت ن�ائج دراسة أمانى أب& ز 
) م� معل*ى ٥ل�< (  ال*,��امةالفعل فى ت+*!ة الفه  الM*الى وم�Kل�ات ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  

و  ال0ان&�ة،  ال�ول!ة   ال*�ارس  "إح�<  دراسة  ال�!&ل&جى  ن�ائج   Dأوض�McSweeney(2019)  
ت على  قائ   ت�ر��ى  ل��نامج  أث�ا  دورة  وج&د  الفعل&e!ف    - �� ل�K& ا  -ل الفع  -f!K �`(ال  "�&ث 

ال�+*!ة   م*ارسات   ��&Kوت ال^ات!ة  ال/فاءة  ت+*!ة  فى  ال�رس  دراسة  اس��ات!M!ة  ض*�  ال�أمل) 
) معل*ا للعل&م "ال*�رسة ال*�&سKة ب&ال;ة ف!�ج!+!ا، وA^لs أشارت ن�ائج دراسة  ١٤ال*ه+!ة ل�< (
رزق( الف٢٠١٩فا'*ة  ل��&ث  تأث!�  ل&ج&د  ال*,�+� )  الف/عل  إلى  الة  ت��+�  فى   أداء ,!�  ائى 

) معل*ًا ومعل*ة للعل&م أث+اء ال`�مة وال*ل��ق!� ب��نامج ال�راسات العل!ا "@ل!ة ال��[!ة جامعة  ١٣(
" ال*�ت�Kة  وال*ع�ق�ات  وال�/+&ل&ج!ة  وال�!�اج&ج!ة  ال*ع�ف!ة   Iان&Mال ح!�  م�  " إ'ار'+Kا 

دراسة ن�ائج  أسف�ت  A*ا  أث�   Phajane(2019)  ال�!�اك"،  !ة  LارAال�  الفعل  �&ث ل�  اً ع� وج&د 
ال/فا;ات   ت+*!ة  فى  واألول&�ات  االح�!اجات  وت��ی�  االس��ات!Mى   f!K`ال� م*ارسة  خالل  م� 

ال*�علقة   ال�J!ة  ال*L@الت  االج�*اع!ة وحل  "ال*LارAة  ال*�علقة  ("ال�الم!^  ال*ه+!ة  ) ٢١ل�< 
ات&ص!وفى ض&ء    ا. "M+&ب أف��ق!  "ب&جاناال"  معل*ًا للعل&م "ال*�ارس االب��ائ!ة فى م+Kقة الفعل، ون�ائج  ات  ال*�`JJة فى مMال "�&ث  قائ   ل*+H*ات واله!jات  ت�ر��ى  ب�نامج  إع�اد  إلى  ال�اجة   Dن�ع ال��[&�ة؛  وتN*!+اتها  ال,ا"قة  وال��&ث    `�مة. *ه+!ة ل�< معل*ى العل&م أث+اء الال��ر�I الن&اتج "ع� على "�&ث الفعل ل�+*!ة ال�راسات 

اليMثان ضوء  فى  التتض :  6ربويمينات  التنمية    طارة  أجل  من  التعليم 
"  ESDالمستدامة ال*�ت�Kة  ال��[&�ة  ال�N*!+ات  ال�+*!ة    إ'ارأشارت  أجل  م�  إلى   ال*,��امةال�عل!  

فى ب�امج إع�اد ال*عل  ق�ل ال`�مة أو ب�امج    'ارض�ورة دمج ال*�ادa وال*�Kل�ات ال*�علقة "اإل
  Iوذل  اء ال`�مة،ال*ه+ى أث+ال��ر�  s م� خالل دع  س��&Kال*ه+ى ال*,��ام لل*عل*!�،    !اسات ال�

االس��ات!  f!K`ال�  k�kعال*ى  وتع م+H&ر  م�  االس��امة  أه�اف  فى ض&ء   Iال��ر� ل��امج  Mى 
)UNESCO, 2017  ؛Merritt, Hale & Archambault, 2019, 3   ؛Nousheen, 

Zai, Waseem & Khan, 2020,23 *A .(  ورةه+اك  ا أن�ال�عل  إ'ارمج  د   مل�ة إلى  ض   !
ال�+*!ة  م�   ال*ه+!ة ب�ًال م�  ال*,��امةأجل  ال�+*!ة  ال��ر�I على    فى ب�امج  اق�Jار مpس,ات 

A!ف!ة معال�Mها ع��    ال/Lف ع�إقامة ال+�وات وال*pت*�ات لل*عل*!� ح&ل قNا;ا االس��امة دون
الفJ&ل   داخل  ال��ر�,!ة    ؛ ١١٠،  ٢٠١٧ع!,ى،اء  !عل(  ال�راس!ة ال**ارسات 

Laurie,Nonoyama-Tarumi, Mckeown & Hopkins, 2016,229- 230  ا*A  .(
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 ب�امج ال�+*!ة ال*ه+!ة "�!� ت�ص� االح�!اجات ال��ر��!ة ل�< ال*عل*!� فى ض&ء     ;IM ت&ج!ه
ث    ESD  إ'ار ا  ،   aم�اد دمج  م�  ت*@+ه   ومهارات  معل&مات  عتق�م  فى  *ل!ات  الس��امة 

ال*��& )عاد &� ، و وال�ق  ال��ر�6 العل*ى فى ض& ة ص!اغة  ال*�علقة  <  ال*�ل!ة والعال*!ة  القNا;ا  ء 
وال�غ�ة فى ال*LارAة وات`اذ الق�ار ح&ل   'ار "أس6 اإل  ، "MانI ال&عىال*,��امة"*Mال ال�+*!ة  

  Filho,et.al.,2018,287-288س��امة (مpش�ات اال      اء ال��ر�,ى فى eلك!ف!ة تK&�� األد 
  ).Holfelder,2019, 948؛ 

-Ramirez ) و١١٠- ٢٠١٩،١٠٩) وم�وة ال�از(٢٠١٧،١٣٢(  شه�ة  تف� ال,!� اك*ا  
Mendoza ,et.al.(2020,3-4)  ال`�مة    على أث+اء  ال*عل    Iت�ر� ب�امج   �!*Nت ض�ورة 

  إ'ار معالMة مL@الت وقNا;ا االس��امة فى eل  ب!ة ن�&  هات إ;Mا واتMا وق!     اه!  ومهارات مف
ال�+*!ة أجل  م�  ی�عل�   ESD ال*,��امة  ال�عل!   أه  وما  م�  على  "ه  لالس��امة  أم*!ة  �اف 

ت+*!ة فى  ال*ه+ى   Iال��ر� أه�اف  ت��د  أن   IM; A*ا  والعال*ى،  ال*�لى  ال�ف/!�    ال*,�&�!� 
وم,اع�  العل&م،  معل*ى  ل�<  إعادةال*,��ام  على  ال*+اه  ته     !*Jال**ارست وتغ!!�  ات ج 

ف  ج العل&م، وت&e! م+اه فى    ال*,�ق�لى  واالس�L�افال��ر�,!ة "�!� ی�  دمج مفاه!  االس��امة  
�امة  ال�عل  ال+fL واس��ات!M!ات ال��ر�6 ال*�*�kAة ح&ل ال*�عل  ل�ل ال*L@الت ال*�علقة "االس�

*عها  ل�عامل;ات االس��امة والى م&اجهة ت�� !!� والق�رة ع"K�ق إب�اع!ة، وت+*!ة االتMاه ن�& ال�غ 
  كقادة لل*,�ق�ل. 

ال*ع    Iت�ر� أث+اء و�ع�  ض&ءال`�م  ل*!�  فى  ض�ورة    ESDإ'اروم�ادa    م�Kل�ات   ة 
!ة  **ارسات ال��ر�,!ة فى eل ال&عى "قNا;ا ال�+*Aفا;اته  وأدائه  ال*ه+ى، ول�+*!ة ال    ل��,!�

والعال*!ة  ال*,��امة ). ,2Havea & Mohanty,2020؛    Qablan,2108,139(  ال*�ل!ة 
ال��[ ال��Mی�   �Jع فى  ال*عل*!�   Iت�ر� أن  وأك*ا  الب�  ب�� &<  یه�     ال*,��امة *!ة  ال�+امج  ن 

م�    IلKت� واج�*اع!ة،  تعل!*!ة  مL@الت  م�  بها  ی�عل�  وما  ال*عاص�ة  لل*�غ!�ات  كاس�Mا"ة 
" الق!ام  و ال*عل*!�  ج�ی�ة  مهارات  أدوار  وال�ف/!� ت&e!ف  واإلب�اع  وال+ق�  العل*ى  االس�قJاء 

ل!*!ة "K�ق  ال�عالت  ى حل ال*L@/+&ل&ج!ا ف�ق�لى واألخالقى، "MانI الق�رة على اس�`�ام ال�ال*,
لل�+*!ة    ٢٠٣٠و[�0!ة قائ*ة على م�ادa ال�+*!ة ال^ات!ة ال*,�*�ة م� خKة ورؤ�ة مJ�    م+هM!ة

  ).١٩٦ ،٢٠١٩سى، ا م& دی+ ( ال*,��امة
العل*ى   ال���  ال�+*!ة    )'ار(ال��[&<) و ك*ا أن ه+اك ث*ة عالقة ب!�  ال�عل!  م� أجل 

�فة، فه& ;ع��� حM� الkاو�ة فى ًا إلن�اج ال*ع*ى م�Jرًا رئ!,ال��� العل، ح!� ;ع�  ال*,��امة
. �M*ع ال*+L&دةن�& ت�ق!� أه�اف ال* ال*,��امةال�ق�م العل*ى وم,j&ل ع� ت&ج!ه خfK ال�+*!ة 
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أث!� وتأث�، فال��� العل*ى(ال��[&<) واإلج�ائى  ;ع�ان وجهان لع*لة واح�ة و[!+ه*ا عالقة توه*ا  
ال�+;ع� جkءًا م�   الLاملع*ل!ة  ال*!ة  أة  ال*ه+!�ى  ال�`JJات  تع�*� على   Dص�� Iوال��ر� ة 

 )'ار ) و لعل*ى(ال��[&< وال&عى "القNا;ا ال*�ل!ة والعال*!ة. A*ا ی�KلI تعk�k العالقة ب!� ال��� ا
ال�+*!ة   أجل  م�  ال**!k   إدخال  ال*,��امةال�عل!   "األداء  لل+ه&ض  م�K&رة  ت/+&ل&ج!ة   I!أسال

إنMاز و   وس�عة  الJلال*هام،  ب!ت&ث!�  الة  العل*!ة�  واله!jات  ال��0!ة   kاك�ار   *�الق م�`^<  مع 
ر ال�L��ة �ر�I ال/&اد وت،  ال*,��امةال��[&< وم`KKى ال,!اسات ال�عل!*!ة وم+ف^< خfK ال�+*!ة  

ال ا ال*,���ثات  مع  ال�عامل  على  فى  ل*pهلة  الفعل  "�&ث  و)ج�اء  ال*عل&مات،  وث&رة  �/+&ل&ج!ة 
ا الل�عل!  وتKمMال دع    fKخ �ال�عل! &� ؛ م�وة   ١٠٨- ١٠٧،  ٢٠١٧*,�*�(فاروق م�زوق،  
  . )٢٠٨- ٢٠٧، ٢٠١٩ع�� ال*&لى،

ال,ا"قة   وال��&ث  ال�راسات  م�  الع�ی�   D��أج ال�+*وق�  مMال  "Jفة    ال*,��امة!ة  فى 
و  ا  )'ارعامة،  أجل  م�  دراسة    ال*,��امةل�+*!ة  ال�عل!   م0ل  خاصة  م�و<  "Jفة 
ن�ى  ال  )٢٠١٦إس*اع!ل(  فاعل�ائMها  أسف�ت  أ"عاد خKة  !ة  ع�  قائ  على "ع�  مق��ح  ب�نامج 
ال*,�ق�لى وال*,j&ل!ة اال  ٢٠٣٠  -٢٠١٦  ال*,��امةال�+*!ة   ال�ف/!�  ج�*اع!ة  فى ت+*!ة مهارات 

ش*٣٧6(  ل�< ع!�  جامعة  ال��[!ة  "@ل!ة  معل*ًا  'ال�ًا   & Evans, Tomas  ودراسة،  ) 
Woods(2016)  أ ع�  ن�ائMها   DفLA ب�نامج  ال�ى  م@& ث�  مت�ر��ى  فى  ٦(  � ن  م&دی&الت   (

ال�+*!ة    إ'ارض&ء   أجل  م�  ح&ل   على  ال*,��امةال�عل!   وال*ع�ق�ات  ال^ات!ة  ال/فاءة  ت�,!� 
للعل&م ق�ل ال`�مة "@ل!ة الف+&ن وال*�M*ع وال��[!ة فى جامعة    ل*اً ) مع٩٦م ل�< (ال��ر�6 ال*,��ا
) A&ك  ن�ائجJCUج!*6  أeه�ت  A*ا  "أس��ال!ا.   & Tomas, Girgentiدراسة    ) 

Jackson(2017)    اع�*�ت على "أس��ال!ا  إج�اء  ال�ى  العل&م  معل*ى  م�  ل0الثة  ال�الة  دراسة 
  ائ*ة على ت�K!قات ال�عل!  م� أجل االس��امة ت ق`*,ة م&دی&الل  وفقاً �ورة ت�ر��!ة مع�ة  ل  اً تأث!� 
EfS    ت+*!ة واإلل*ام فى    وال/فاءة   Familiarity with sustainability "االس��امة    ال*ع�فة 

االس��امة  ال^ات!ة   قNا;ا  أه*!ة  وادراك  اإل;Mابى   Perceived relevance ofواالتMاه 
sustainability issues   ال�عل!  ال*,��ام. ,!ة  رساته  ال��ر�وال0قة فى م*ا aالقائ*ة على م�اد

دراسةأوض�D  و  فاعل!ة  ٢٠١٧عل!اء ع!,ى(   ن�ائج  ال�عل! ال )  م�خل  ال  س�`�ام  أجل  �+*!ة  م� 
الق�ار األخالقى ل  ESD  ةال*,��ام   ��ر�6 مق�ر عل&م ب!j!ة فى ت+*!ة مفاه!  االس��امة وات`اذ 

ال�K!ع!ة  ال*&ارد  ال,@ان   -(إدارة  ال*   -ىال+*&  ال�!&<   -+اخىال�غ!�  ل�<   - ال�+&ع  االس�هالك) 
  .ش*6  جامعة ع!� عل&م "@ل!ة ال�+ات  أساسىشع�ة تعل!  الKال�ات ال*عل*ات "الف�قة ال0ان!ة 
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  Schuler, Fanta, Rosenkraenzer & Riess(2018)ن�ائج دراسة    ت أشار   ك*ا
أ ت�ر��ى فى ض&ء  ل  اً ث� إلى وج&د   "األنH*ة  �  ال�ف/!مهارات  ت+*!ة    على  ESD  إ'ار��نامج 

Systems thinking    فة�ة(ال*ع*Hة ن*^جة    - ال*فاه!*!ة   "األن*Hام   -األنH+ال ن*اذج    - تق!!  
ال*L@ال "اس�`�امحل  ال+  ت  ل�ی+ام!ات  "MانH    Iام)ن*اذج  الع*!�  الفه     األنH*ة ت+*!ة 

ل م�ی+ة  "*�ارس  العل&م  معل*ى  ل�<  واالق�Jاد;ة  وال�K!ع!ة  "أل&دف!غ,�االج�*اع!ة    *ان!ا. &رغ 
ال&فا(وت&صل أب&  ال/!*!اء ال`N�اء قائ   ل)  D٢٠١٨ ن�ائج دراسة ر[اب  فاعل!ة مق�ر مق��ح فى 

  aال�+�  م   ال�عل! على م�اد ال/!*!ائ!ة ل�< (  ESD  ال*,��امة*!ة  أجل  ال0قافة  )  ١٤١فى ت+*!ة 
دم  معل*اً   'ال�اً  جامعة  ال��[!ة  Aل!ة  ال0ال0ة  "الف�قة  ال/!*!اء  د   سف�ت أو +ه&ر.  "Lع�ة  راسة  ن�ائج 

Redman, Wiek & Redman(2018)  فة   ع��ال*ع ت+*!ة  فى   Iت�ر� ث*ان ورش  فاعل!ة 
ال+!ة ال,ل&A!ة ل��K!� م�ادئه  "MانI  �+� إل!ه  ال*,  ��ر�6ءة الوAفا  "أه*!�هوال&عى    ESD إ'ار"

ق العل&م  معل*ى  ل�<  العل&م  ال`� �"فJ&ل  أر�kو مل  وال;ة  جامع&  فى  االب��ائ!ة  لل*�حلة  نا. ة 
على ت&e!ف م�خل م�ع�د    Zowada, Belova & Eilks(2019)دراسة    �اءات جإواع�*�ت  

وا ال/!*!اء  ب!�  ال�/امل  على  قائ   فال�`JJات  األهلMغ�اف!ا  ض&ء  لل�+*!ة    األم*!ة�اف  ى 
!*!اء ال�!&�ة فى ض&ء فاعل!�ه فى ت�,!� م*ارسات ت�ر�6 ال/  D ) واتSDGs�N(  ال*,��امة

الل/!*!اء    اً *معل  )١٢(ل�<  ESD إ'ار غ�ب    ةل0ان&�"ال*�ارس  ن�ائج  .  ل*ان!اأ"L*ال   DفLAو
  ٢٠٣٠  ةال*,��ام�+*!ة  األم*!ة للث� ل��نامج مق��ح فى األه�اف  أ) ع�  ٢٠١٩دراسة م�وة ال�از(

العل&م  على ال*ع�فى ل�< الKالب معل*ى  ال*,��ام وال�&ازن  ال�ف/!�  ال�ا"عة شع�ة    ت+*!ة  "الف�قة 
"@ل!ة   اب��ائى  جامعةعل&م  دراسة    وأeه�تب&رسع!�,    ال��[!ة  فاعل!ة    Michel(2019)ن�ائج 

االس��امة   أجل  م�  ال�عل!   و   EfS ب�نامج  ال*ع�فة  ت+*!ة  الفى  ال*م*ارسات    ,��ام ��ر�6 
وف�  مهارات  و  ال�ق+!ة  مESD إ'اراس�`�ام  جامعة وال;ة  العل&م  معل*ى  الKالب  !L!غان.  ل�< 

ل�K&�� ال**ارسات ال��ر�,!ة ل�< معل*ى   مق��حاً   J&راً ) ت٢٠١٩وق�مD دراسة ش!*اء ال�ارون(
ال�+*!ة   "ال*�حلة اإلع�اد;ة فى ض&ء Aفاءات  للع*لل�عا  -لل*ع�فةال�عل   (  ال*,��امةالعل&م    - ل  

  ال�عل  ل+/&ن أو ل��ق!� ال^ات).  - ;� مع األخ���ل�عل  لل�عا ا
دراسة    وأشارت   ت�ر� لث�  أوج&د  إلى    Pehoiu(2019)ن�ائج  على ��نامج  قائ     �ى 

ت+*!ة  ل�!j!ة  افاه!   ل*ا د تJ&ر فى   أه*!ة  ح&ل  العل&م  معل*ى  أجل  م�ادa  مج  ات  م�  ال�عل!  
االبال*�ار    ل!تع  ىف  ال*,��امةال�+*!ة   دام�&ف!�ا ب�ومان!ا. A*ا  "��ائ!ة  س  ن�ائج    ت&صلD *قا'عة 

م�*�( هانى  ال�+*!ة    ) ٢٠١٩دراسة  على  قائ   ب�نامج  ت+*!ة  ال*,��امةلفاعل!ة    ال�Mارات   فى 
(�ر�,ال� ل�<  معل*اً ٤٢!ة  الL!خ.    )  Aف�  "*�افHة  الkراع!ة  ال0ان&�ة  "ال*�ارس  الkراع!ة  للعل&م 
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تعل!     ل��نامج  اً ث� أ  Wahono & Chang(2019)دراسة  ن�ائج  وأب�زت   على  قائ   ت�ر��ى 
)STEMال�/املى ال*ع�ف  )  ت+*!ة  ن�&فى  اإل;Mاب!ة  واالتMاهات  ال��ر�6  وم*ارسات   إ'ار  ة 

ESDت ن�ائج  . و "إن�ون!,!ا  س ال0ان&�ةعل&م "ال*�ار ل�< معل*ى ال�٢٠١٩شاد;ة ت*ام(دراسة  أسف  (
فى   ال*,��امة+*!ة ال*ه+!ة  ل�اف اأه�   اتى فى ض&ءال�عل  ال̂ فاعل!ة ب�نامج ت�ر��ى قائ  على  ع�  

الع ال�راسات  "@ل!ة  ال*ل��ق!�  ال*عل*!�  ل*M*&عة م�   ���Lوالع ال�اد<  الق�ن  ل!ا ت+*!ة مهارات 
لى إ  Merritt, Hale,& Archambault(2019)دراسة    ن�ائج  وأشارت .  Mامعة القاه�ةلل��[!ة "
ة تعل!  االس��امة �ات ح&ل أه*!ت+*!ة ال*ع�قى  ف  ESDإ'ار  ث� ل��نامج ت�ر��ى قائ  علىأوج&د  

,��ام ل�<  وال/فاءة ال^ات!ة ووجهة الf�N وم*ارسات ال��ر�6 ال*  ال*,��امةواالتMاه ن�& ال�+*!ة  
دراسة kونا. وت&صلD  وال;ة أر�    امعة "Mمعل*ى العل&م لل*�حلة االب��ائ!ة ق�ل ال`�مة  ) م�  ٩١(

م&سى(  ل&ج&د  ٢٠١٩دی+ا  ق  ل��نامج  !�تأث )  علمق��ح  قNا;ائ   ال�+*!ة  ى  ت+*!ة    ال*,��امة ا  فى 
) ل�<  ال*ه+ى  ال^اتى  ال�أمل  ومهارات  األخالق!ة  معل*اً ٣٠الق!   ع!�"إدار   )  ال�  ة  عل!*!ة.  ش*6 

دراسة   ن�ائج   DفLAوNousheen, Zai, Waseem,& Khan(2020)  ن�ب فاعل!ة  امج  ع� 
ق�ل ) معل*ًا  ٣٠(اتMاهات  فى ت+*!ة    �امةال*,�+*!ة  ت�ر��ى قائ  على م�ادa ال�عل!  م� أجل ال� 

ال��[!ة فى جامعة   ال*اج,�!� فى Aل!ة    Attock Campusال`�مة م*� ه  مل��ق!� ب��نامج 
ن�"اك   -باله&ر   sال�+*!ة  ,�ان وذل (ال�!jى   ال*,��امة&    - االج�*اعى   -االق�Jاد<    -"أ"عادها 

    .ل�عل!*ى)ا
ال��[&�ة وت&ص!ا ال�N*!+ات  ال�راسات وفى ض&ء  ا  ت  فل,ا"وال��&ث   إ'ار ل  ى مMاقة 

ال�+*!ة       ال�عل!  م� (ال��[& ال*,��امةأجل  العل*ى  ال���  ب!�  ال*��ادلة  العالقة  <)  ، وفى eل 
 )'ار ب!� "�&ث الفعل و ال�اجة إلى إع�اد ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ال�مج    ن�عD   ؛ESD )'ارو 

ال�+*!ة   أجل  م�  ;,�ه�ف   ،ال*,��امةال�عل!   ع*�  "�!�  وال/فا  ت+*!ة  ال��0!ة  ل*ع�فة  اءة 
العل&م معل*ى  ل�<  ال*,��ام  ال��ر�6  ف  وم*ارسات  ال`�مة  و أث+اء   aم�اد ض&ء  ش�ات مp ى 

، ال*,��امةلل�+*!ة    ٢٠٣٠ورؤ�ة مJ�  اس��ات!M!ة"أه  أه�اف    ز�ادة وع!ه ، "MانESD  Iإ'ار
f!K  ال�`ارة  ال�!jة (وز العل*ى، و   وال�ى ت*0ل أه  م�اورها فى: ال�عل! ، واالب�/ار وال*ع�فة وال��� 

  . )٨٥  -٣١،  ٢٠١٦وال*�ا"عة واإلصالح اإلدار<، 
Mتى: اء إجر -ثالثNدراسة استطالعية تضمنت ا  

  م�<   ت��ی� اس�ه�فD  ؛  أثناء الخدمةإجراء مقابالت مع معلمى العلوم    -
الفعل ب��&ث  ال`�مة  أث+اء  العل&م  &ل اته  حاع�قاد وآل!ات م*ارس�ها، وتd!`L    مع�فة معل*ى 

ل^ا  و ؛  ESDال*,��امة !ة  ال�عل!  م� أجل ال�+*  إ'ارل��ر�,ى فى eل  � األداء اها فى تK&�ه*!�أ 
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فjة م�  به�ف ال�ع�ف على أراء    أسjلة؛)  ١٠م@&نًا م� (  ش�ه ال*+H*ة  ص*  ب�ت&A&ًال لل*قابلة 
  اءها، '�!عة "�&ث الفعل وأه  أن&اعها وخJائJها ون*اذجها وخK&ات إج� ح&ل  معل*ى العل&م  

ال*ه+!ة  ج األكاد;*!ة  ، و)لى أ< م�< ت�+اول ب�امال*,��امة+*!ة  �Kل�ات ال�  م�ادa ومs أهوA^ل
للعل&م أث+اء ال`�مة ب�ع� م�ارس ال*�حلة ) معل*ًا  ١٤وق� '�قD إج�اءات ال*قابلة مع (   . وفقًا له*ا �ر��!ة، وم�< حاجاته  لل��امج ال�ESD)'ارات "�&ث الفعل و مهار  اق  ، وأسف�ت ن�ائج ال*قابلة ع� ن,I االتف�عل!*!�!�خ الالL!وغ�ب Aف�    إدارتى ش�ق اإلع�اد;ة " م�  ٧٨٬٦ -   ال�ال!ة:  العل&م  ٪  م,�قة  معل*ى  مع�فة  ل�یه   ح!� ل!6  م�  الفعل  "�&ث  "�K!عة  م+ه  ال+*اذج ال*�+&عة ل/!ف!ة وخK&ات ٪  ٩٢٬٩خJائJها وأه*!�ها وأن&اعها، A*ا ل  ی�رك   "�&ث  دورة  م0ل  (�فاعال   الفعل  إج�اءها  "*ا )  ال�أمل  -ال*الحHة   -لفعلا  -!f ال�`K ل!ة  م�  ١٠٠ -  م�ع�دة. مهارات ف�ع!ة ت�N*+ه م� ب&ج&د ٪  أق�وا  ت�عل�    ال*عل*!�  العل&م  ت�ر�6  أث+اء  ت&اجهه   االل/��ونى  مL@الت وصع&[ات  ال�عل!   ال��ی0ة وت�K!قات  ال��ر�6  اس��ات!M!ات  وت&e!ف  ال�راسى  الJف  الوأسال!I  "إدارة  اال�ق&�   و ألداقائ  على  حلها؛  ء،  فى  ال�غ�ة  ل�یه   ی& أن  أنه ال  أو  إال  اه�*ام  ج�  "األكاد;*!٪  ٨٥٬٧أك�   -  ال��� العل*ى. � ق�ل ال*,j&ل!� "اإلدارات ال�عل!*!ة ل�ص�ها وم�اولة معال�Mها "K�ق قائ*ة على  م,اع�ة م نH��ة  ت�ر��!ة  دورات  تلق&ا  الق�رة    ةأنه   ل�یه   ول!6  على  ال*ه+!ة  األدا[&�ال�� معل&ماته   ت&e!ف    ��&Kت مL@الت  حل  فى  "Lة  ال��ر�,ى  ع*لى  ء  "�0ى  @ل  ال��ر�,ى  دة األداء  ن�Lار ال*عای!� العال*!ة لM& ال�ى ت,��M على ال,احة ال�عل!*!ة فى eل اإلى أنه  ل!6 ل�یه  الق�رة على ت&e!ف "�&ث الفعل ل�ل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة  ٪  ١٠٠أشار -  داخل ال*!�ان ال�عل!*ى ال�ق!قى. الM!ومعای!�    ال*,��امة ال�+*!ة  ات  مpش� و  العل&م  ال�/+&ل&ج!ا    NGSS  قادمل  دمج  ومعای!�  ل��� ٪  ٧١٬٤أوضح   -  .  TPACK, ISTEفى ت�ر�6 العل&م م0ل  ال*عل   م*ارسة  "N�ورة  وال�عل!   ال��[!ة  وزارة  "اه�*ام  مع�ف�ه   ع�م  م*ارسالفعل   تK&��هح&ل  وA!ف!ة  ال��ر�,!ة  م�  ا  اته   t�LAال�  tو�شA ب�ز�قى،  فى   *ا  لال ال�+ف!^;ة  ال*الئ�ة  رق     ه+!ةألكاد;*!ة  ال*,�&�ات  م،  ٢٠٠٧ل,+ة    ١٥٥وقان&نها  ووث!قة  ل�+*!ة  ل  ٢٠٣٠مJ�  مع�فة م,�قة "اس��ات!M!ة ورؤ�ة  ل!6 ل�یه   معل*ى العل&م  ٪ م�  ٧٨٬٦ -  م. ٢٠٠٩ل,+ة   ال*ع!ار�ة الJادرة ع� اله!jة الق&م!ة لN*ان ج&دة ال�عل!  واالع�*اد  االب�/ار   -ال�عل!  �اور(*ًا ال*�علقة "مpش�اتها خJ&ص، م� ح!� أ"عادها وأه�افها و مةال*,��ا

 
 )المستدامة): برتوكول المقابلة شبه المنظمة حول بحوث الفعل وإطار التعليم من أجل التنمية ١ملحق .  
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ال�عل!  م�    إ'ار)، A*ا ل!6 ل�یه  درا;ة "*�ادa وم�Kل�ات  ال�!jة  -وال*ع�فة وال��� العل*ى م*ارسة  ٩٢٬٩ -  .ESDال*,��امةأجل ال�+*!ة  على  الق�رة  ل�یه   ل!6  ال٪  (ت�ر�6  وف  -ال�+ف!̂   -f!K ال�`عل&م  قًا  ال�ق&� )    aإ'ارل*�ادESDق معالMة  أو  االس��ام،  ت+اول  Nا;ا  أث+اء  فى  ال*,�ق�لى  واالس�L�اف  ة  على  ١٠٠ -  م��&< وأنKLة العل&م.  أك�وا  و ٪  ت�ر��!ة    �ه حاجرغ��ه   ب�امج  "�K!عة  إلى  ال*ع�فة  إلك,ابه   م&جهة  ؛ ال*,��امةل�+*!ة  !  م� أجل ا�علال  إ'ار eل  "�&ث الفعل، ومهارات ت�K!قها و)ج�اءها فى   م,اع�ت مL@البه�ف  حل  فى  ال�راسى ه   الJف  ب!jة  و)دارة  ال��ر�,ى  األداء   ��&Kت  .Egypt Vision-2030ض&ء رؤ�ة مJ� وت&e!ف ال�/+&ل&ج!ا فى ال��ر�6 وت+*!ة مهارات الق�ن ال�اد< والعL��� ل�< تالم!^ه  فى  ت 
Mال  ة الدراسة االستكشافي: رابع D��ا�راسة االأجL/ف وت��ی� م,�&<  ف!ة "غس��ض تع�لA   م �ال�+*!ة   إ'ار فة "� ع*� ال*ع ال��0!ة،  ال*,��امةال�عل!  م� أجل  ال��ر�6، وال/فاءة  ل�< معل*ى    ال*,��ام   وم*ارسات  على  م� إع�اد ال�اح�    *,��امةلاأجل ال�+*!ة  ال�عل!  م�    إ'ار*� ال*ع�فة "عل  اً خ��ار �!� ات  تESD:   K إطارعمق المعرفة بفيما يخص  -أ  أث+اء ال`�مة، وذلs على ال+�& ال�الى:العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة  ال*�حلة اإلع�اد;ة "إدارتى ش�ق وغ�ب  معل*ى العل&م أث+اء ال`�مة ب�ع� م�ارس  مM*&عة م�   ال�عل!*!�!� : األول  جj�k!�   ) معل*ًا، وق� ت/&ن االخ��ار م�٣٢، و[لغ ع�د أف�ادها(كف� الL!خ  "ال*ا  fاإلن�ااألول (�  ,�&�! رت� ال*فاه!  وال*هارات نى () وال0اDOK1-ج ال�^A� و)عادة   �!�Kت- DOK2 و (  ت/&ن )؛  (١٠م�  "*ع�ل  م�ع�د  م�  االخ�!ار  ن&ع  م�  مف�دات  ل/ل  ٥)  مف�دات   ( فى   ال�+*!ة    إ'ارمMال  م,�&<  أجل  م�  ال0انى    ESDال*,��امةال�عل!   الkMء   fارت� ب!+*ا   ، ال0ا"ال*,  �!�&�) االل�  ال*�<س��ات!Mى  ال�ف/!�   �!Jق-DOK3وا (ل�ا")  االسال�ف/!ع  ��ات!Mى  �  ال+ها;ة  ) ٢مف�دات م� ن&ع األسjلة ال*قال!ة مف�&حة ال+ها;ة "*ع�ل ()  ٤م� (  ت/&ن )، و DOK4-ال**��  مف�&ح  ت/&نA Dل مف�دة م� مق�مة فى ص&رة مL@لة وسpال  ل/ل م,�&<، ح!�  ) ١٠درجة؛ "*ع�ل ()  ٣٠وت*0لD نهای�ه العH*ى فى (  "ه.ال*�ت�Kة    ع� األف/اری�KلI ال�ع�!�  مف�دة  و(درج األول  للkMء  ال٢٠ات  للkMء  درجة  وق�  0انى)  ع�  ،  االس�/Lاف!ة  ال�راسة  ن�ائج   DفLA         ال*�&سKات ال�ال!ة: 

 
 )(االستكشافى).  االهلىالتعليم من أجل التنمية  إطارار عمق المعرفة ب اختب  - أ - فية ): أدوات الدراسة االستكشا٢ملحق 
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�اف�ة فى اخ��ار ال�راسة معل�ى العلم �م�س�ات درجات : )١ج�ول (�وال%$#   ع�! ال�ع فةاالس�   ) ٣٢ن=(ا  له  ال�'&ة
  ال	ف�دات ع�د   ال
ئ��ة لع�� ال�ع
فة ���ات��ال

ال�رجة  
  ال	��س� ن��ة   ال	��س�   لع��ى ا

٧٠ال�	�� م��س� ح�  
٪   
 ق,�
 ال�+* ال�ف(�
 االس�
ات�&ى  ٣٬٥  ٪٣٨٬٨  ١٬٩٤  ٥  ٥  )DOK2ت#"�� ال�فاه�� وال�هارات )  ٣٬٥  ٪٤٢٬٦  ٢٬١٣  ٥  ٥  DOK1(اإلن�اج ( و�عادةال���

)DOK3(  ٧  ٪٣٠٬٦  ٣٬٠٦  ١٠  ٢  
  ٢١  ٪٣١٬٩  ٩٬٥٧  ٣٠  ١٤  ع�� ال�ع
فة �/ل   ٧  ٪٢٤٬٤  ٢٬٤٤  ١٠  ٢  )DOK4ال���+ ( االس�
ات�&ى �ف(�
لا

أف�اد   معل*ى العل&مال,اب� أن ال+,I ال*j&�ة ل*�&سKات درجات  )  ١تNح م� ج�ول(او    غD  بل ، ب!+*ا)DOK1ال�^A� و)عادة اإلن�اج ( ) ل*,�&< ٪٥٣٬٨( بلغD االس�/Lاف!ة  ع!+ة ال�راسة  ل*,�&<  ٪٤٢٬٤(  () وال*هارات  ال*فاه!    �!�KتDOK2  ()و ل*,�&< ٪٣٣٬١،  ال�ف/!�    )  ) ال*�<   �!Jق ل*,�&< ٪٢٤٬٤و( ،)DOK3االس��ات!Mى  ال**��   )  االس��ات!Mى  ال�ف/!�  )DOK4()ل. ٪٣٥٬٢، و@A فة�ة  او   ) لع*� ال*ع�&j*ال I,+ح أن ج*!ع الNات  تKأقل  لل*�&س ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ارع*� ال*ع�فة "  فاض ان`إلى    ارشأ؛ م*ا  ٪)٧٠(  ال�*@�م� ح�   على    Viator (2010)ة ه^ه ال+�!Mة مع ن�ائج دراس فى ج*!ع م,�&�اتها. واتفقD  ل�< معل*ى العل&م ال*,��امة أث�  م*ا  ال*ع�فة  ع*�  "*,�&�ات  ال*عل*!�  وعى  ان`فاض  ع�   DفLA ال��ر�,!ة(ال�`K!ال�ى  م*ارساته   ب&ال;ة  "*�ا! )  ل�ق!ا  -̂ ال�+ف!  - fضعف  العل!ا  ال*�حلة  م� خالل إج�اء دراسات  Baer(2016) ال�ق!!  وف� تJ+!ف "و�A ."I*ا أسف�ت ن�ائج دراسةال*,!,!�ى، وت  ت+*!ة م,�&�ات ع*� ال*ع�فة ل�یه  م� خالل ورشة ت�ر�I قائ*ة على معای!�  رس  الJف&ف(  وال*قابالت مع س�ة م� معل*ى  "ال*�ار ٨- ٦ال�الة  ب*�&سال  س)  أل!&نk ع�  &ال;Kة  ة  " ال*�علقة  ال*ع�فة  ع*�  م,�&�ات  ن�ائج    إ'ارضعف  وأشارت  ال��ر�6.  فى  ال�/+&ل&ج!ا  دمج  إلى تدنى مستويات عمق المعرفة لدى الطالب    Karuguti, Phillips & Barr (2017)دراسة
  صميم ة بت لقعت رستهم الموضعف مما  و�,��ن Aابى "M+&ب ف��ق!امعلمى العلوم الصحية بجامعة  

دراسة  األ توصلت  كما  المعايير،  على  القائمة  التقييم  أدوات  وتوظيف  المنهجية  م�وة  نشطة  ت�ر��ىل  )٢٠١٨ال�از( ب�نامج  ت+*!ة    إل/��ونى  فعال!ة  ال*ع�فة  م,�&�ات  فى  تعل!     إ'ار"ع*�  STEM    ة ب&   ل�< معل*ى العل&م أث+اء ال`�مةال*�علقة بها  وال**ارسات ال��ر�,!ةHرسع "*�اف ،�! ) ع� وج&د أث� دال ل��نامج مق��ح فى ض&ء أن*&ذج ٢٠١٨ائج دراسة حل*ى الف!ل(�ت ن�وأسف
 

 لمعلمى والدراسات السابقة فى مجال التنمية المهنية   إجراءات األبحاث٪) فأكثر فى ضوء ٧٠فى نسبة ( تمثل حد التمكن   العلوم.
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ل�<   العقلى  ال�M&ل  وخف�  ال*ع�فة  ع*�  م,�&�ات  ت+*!ة  فى  ال,!+ار�&  على  القائ   ن�ائجال�عل    DفLAو اإلس@+�ر�ة،  جامعة  ال+&ع!ة  ال��[!ة  "@ل!ة  ال`�مة  ق�ل  ال*عل*!�  دراسة    الKالب 
Greene(2020)  المعرفة  ضع   عن عمق  مستويات  "@ل!ة  ف  ال/!*!اء  معل*ى  الKالب  ل�<  فى مجال الكيمياء الحرارية واالتزان الكيميائى وتم تنميتها باستخدام برنامج تدريبى قائم    أور[ان

  . Hess' Cognitive Rigor Matrix  على مصفوفة "هس" المعرفية

لل/فا!است�K!� مق    ت  :البحثيةالكفاءة فيما يخص  - ب اًا  ال�اح�  ل��0!ة  ءة  إع�اد  العل&م م�  ال���  على نف6 مM*&عة معل*ى  ل*هارات  م*ارس�ه   واقع  على  ال�ع�ف  به�ف  ال*ع�فة؛  اخ��ار ع*�  عل!ه    ��' ال*�علقة  ال^ی�  ال*L@الت  ل*عالMة  خاصة  "Jفة  الفعل  "�&ث  إج�اء  ومهارات  عامة  "Jفة  ال��ر�,ىالعل*ى  األداء   ��&Kب!  ب� ال� jة  و)دارة  العل&   داخلراسى  الJف  ومعامل  وذلsفJ&ل  فى   م،  ال*ق!اس   .٪)٧٠ال�*@�(  ض&ء ح�  ال�`f!K    (  :األ"عاد   ) مف�دة مع�ة وف�٢٠(   م�  وق� ت/&ن  ال0الثى    �ی�&ء تقفى ض  رجة) د ٦٠(العH*ى  نهای�ه  و[لغD  )،  ال**ارسات   تK&��و   ال�أمل   -اس�`�ام أدوات ال*الحHة والق!اس  -  إج�اءات ال��� العل*ىت+ف!^    -  لل��&ث العل*!ة (   "ل!@�ت"    ) ال�الى: ٢ال+�ائج فى ج�ول (وت*0لD  ،نادرًا ) –أح!انًا   -دائ*اً 
�اف�ة فى ال�راسة معل�ى العلم �م�س�ات درجات : )٢ج�ول (��ة  ال�فاءة ال   مق�اس االس�-.�   ) ٣٢لها (ن=وال%$# ال�'&ة  

  ت ال	ف�دا ع�د   ال"�34ةأ1عاد ال(فاءة 
ال�رجة  

  ال	ع�ار� ال	��س�    س� ال	��   لع��ى ا
  ال	ع�ار� ال	��س�  ف�ة 

  ال	��س� ن��ة   ال	���� 
م��س� ح�  

  ٪ ٧٠ال�	�� 

- ١٬٦٧  ١٬٦٩  ٨٬٤٤  ١٥  ٥ العل��ةلل"�4ث  ال�5�#6  
  ٪٥٦٬٣  م��س�  ٢٬٣٣

١٠٬٥  
 
اءات  ت;ف�� إج   ٪٤٧٬٩  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬٤٤  ٧٬١٩  ١٥  ٥ عل�ى> الال"4

ال	الح%ة  اس� �ام أدوات  
  الق�اس و 

  ٪٤٢٬٥  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬٢٨  ٦٬٣٨  ١٥  ٥
  ٪٣٨٬٧  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬١٦  ٥٬٨١  ١٥  ٥ ال��ارسات ت#��
  و ال�أمل 
  ٤٢  ٪٤٦٬٤  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬٣٩  ٢٧٬٨٢  ٦٠  ٢٠  ال"�34ة �/لال(فاءة  

ا)  ٢تNح م� ج�ول(او  أن  ال*j&�ال,اب�   I,+درجات  ل ل*�&سKات  العل&م ة  أف�اد ع!+ة    معل*ى  ل٪٥٦٬٣(  D بلغة  /Lاف!االس�ال�راسة   العل*!ة  �ع� )  لل��&ث   f!K`ب!+*ا    ال�  ،fم�&س  >&�,*"
 

 )فى). االستكشاثية (مقياس الكفاءة البح - ب - ): أدوات الدراسة االستكشافية ٢ملحق  
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 Dاءات ال���    ) ل�ع� ٪٤٧٬٩(  بلغ�ة   ) ل�ع� ٪٤٢٬٥( العل*ى، وت+ف!^ إجHاس�`�ام أدوات ال*الح ) لل/فاءة ال��0!ة A@ل "*,�&< ٪٤٦٬٤(*ارسات، و تK&�� ال*مل و ال�أ  ) ل�ع� ٪٣٨٬٧و( والق!اس، ج*!ع  او   م+`ف�. أن  ال*jتNح   I,+ة  &�الKوال*لل*�&س ال*ع!ار�ة  ات  ح�  �&سKات  م�  أقل  العل&م,�&<  ان`فاض مإلى    أشار٪)؛ م*ا  ٧٠(  ال�*@� ل�< معل*ى  ال��0!ة  فى ج*!ع    ال/فاءة  ال+�!Mة    واتفقD أ"عادها.   خاصة  ه^ه  ن"Jفة  و��!ى    *� م�ة  دراس  �ائج مع  صادق،  وال*ل��ق!�    ةث+اء ال`�مال*عل*!� أ) م� ح!� ضعف م,�&< ال/فاءة ال��0!ة ل�<  ٢٠١٧ال+Mار( دراسات:"Jفة عامة م� ح!� ان`فاض    اتفقD ت ال��[!ة "*�افHة غkة، A*ا  ب��نامج ال�راسات العل!ا "@ل!ا  ن�ائج  مع  ال*عل*!�  ل�<  اإلج�ائى  ال���  الق  مهارات  ال,ع��  'فادر  &ل !�،  و ٢٠١٥*�<(الع ال�&سع!�<،)،  ;�!ى  ال�,!+ى،  سل!*ان  الغ�امى،  راش�    سل!*ان  M<(ال��٢٠١٩ل&د "`ار<(خو )، ٢٠١٨( sل^Aو . Dفة عامة م� ح!� ان`فاض مهارات  اتفقJ" ،   Aras, D'souza, Kumar, Rekha & Bhagwat (2013) و  ، Justice, Warry & Rice (2009) ل�< ال*عل*!�/الKالب ق�ل ال�`�ج مع ن�ائج دراسة Aل م�:ال��� العل*ى   وق� أوصD ج*!ع   ).٢٠١٩(فل، ومKJفى خ)٢٠١٧!*ان()، وعلى سل٢٠١٥وع*اد ال/�ل&ت( ول^ا Aان ل��� اإلج�ائى ل�< ال*عل*!�؛  ه^ه ال�راسات "N�ورة ت+*!ة ال/فاءة ال��0!ة ومهارات ا *!ة ال/فاءة  �&ث الفعل ل�+�ى قائ  على " م� الN�ور< م� وجهة نH� ال�اح� ب+اء ب�نامج ت�ر� عال�Mها و)ك,ابها ل�< معل*ى  م  �ل�ى الب� م ة ال*ه*ة ام� االح�!اجات ال��ر��!   ال��0!ة "اع��ارها    العل&م أث+اء ال`�مة. 

� '��  ى العل&م ال^یعلى نف6 مM*&عة معل*  م� إع�اد ال�اح�   ت  تK" �!�Kاقة لل�ق!!  ال^اتى  المستدام  لتدريسافيما يخص ممارسات  - جـ  تع�ف  ع به�ف  ال��0!ة؛  ال/فاءة  ومق!اس  ال*ع�فة  ع*�  اخ��ار  م*ارس ل!ه   ال��ر�6 واقع  )  ٣٠(   م�  K" Dاقة ال�ق!!  ال^اتىوق� ت/&ن  .٪)٧٠ال�*@�(  فى ض&ء ح�   ال*,��ام ل�یه ، وذلs ات  6 تق&�  ال��ر�  -ف!^ ال��ر�6 ال*,��ام ت+  -لل��ر�6 ال*,��ام   ال�`f!K(  مف�دة مع�ة وف� األ"عاد  (و[لغD  )،  امال*,��  العH*ى  "ل!@�ت"  ١٥٠نهای�ه  تق�ی�  فى ض&ء  درجة  0لD  ت*و   ال`*اسى،)                ) ال�الى:٣ج�ول ( ئج فىال+�ا
 

 )لممارسات التدريس المستدام (االستكشافية). بطاقة التقييم الذاتى   - ج - ت الدراسة االستكشافية أدوا): ٢ملحق  
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�اف�ة فى ال�راسة معل�ى العلم �م�س�ات درجات : )٣ج�ول (��1 ال0اتىاالس��   ) ٣٢لها (ن=ل�'&ة  وال%$# ا   ��امل��ارسات ال��ر&3 ال�$     ��اقة ال�ق
  ال���+امال�+ر�? م�ارسات  

  ال	ف�دات ع�د 
ال�رجة  

  � ال	ع�ار ال	��س�    ال	��س�   لع��ى ا
�س�  ال	�ف�ة 

  �ار� ل	عا
  ال	��س� ن��ة   ال	���� 

م��س� ح�  
  ٪ ٧٠ال�	�� 

  ٢٨  ٪٤٤٬٠٧  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ٢٬٢٠  ١٧٬٦٣  ٤٠  ٨ ال���+املل�+ر�?    ال�5�#6
  ٤٢  ٪٣٧٬٩٢  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ١٬٨٩  ٢٢٬٧٥  ٦٠  ١٢ ���+امالال�+ر�? ت;ف��  
  ٣٥  ٪٤٠٬٦٢  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ٢٬٠٣  ٢٠٬٣١  ٥٠  ١٠ ال���+امال�+ر�? تق���  

  ١٠٥  ٪٤٠٬٤٦  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ٢٬٠٢  ٦٠٬٦٩  ١٥٠  ٣٠  ك/ل  امل���+اال�+ر�? 

درجات  )  ٣تNح م� ج�ول(او  ل*�&سKات  ال*j&�ة   I,+ال أن  العل&م ال,اب�  أف�اد ع!+ة    معل*ى  ل**ارسات  ٪٤٤٬٠٧(  بلغD ة  /Lاف! االس�ال�راسة    (f!K`ال*,��ام  ال� و[لغD لل��ر�6   ، ال*,�� )  ٪٤٠٬٤٦و( ،تق&�  ال��ر�6 ال*,��ام  ل**ارسات   ) ٪٤٠٬٦٢، و(��امت+ف!^ ال��ر�6 ال*,  ) ل**ارسات ٪٣٧٬٩٢( ال��ر�6  ال*j&�ة  او   A@ل.  امل**ارسات   I,+ال لل*�&سKات تNح أن ج*!ع  ال*ع!ا ان`فاض  إلى    أشار؛ م*ا  فى ج*!ع األ"عاد   ٪)٧٠(   ال�*@�  أقل م� ح� ر�ة  وال*�&سKات  ال�عل!     إ'اران`فاض ع*� ال*ع�فة "واتNح م� الع�ض ال,اب� أل"عاد مL@لة ال���    العل&م أث+اء ال`�مة. ىمعل*ل�<  ق&� ) ال� -ال�+ف!̂  -(ال�`f!K  م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام ال�+*!ة  م� و ال*,��امة  أجل  ال��0!ة  ال/،  "MانI  ل�<  فاءة  ال`�مة،  أث+اء  العل&م  ضعف معل*ى  ح� إلى ا�ى الُدع  ؛�ی�هاوفى ض&ء بل&رة مL@لة ال��� وت�  م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام ل�یه . أجل ال�+*!ة    ال�عل!  م�   )'ارال�مج ب!� "�&ث الفعل و   م�اولة إع�اد ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ات+*!ة    ف� بهESD ال*,��امة ال*,��ام  ل*ع�فع*�  ال��ر�6  ال��0!ة وم*ارسات  ل�< ة وال/فاءة    معل*ى العل&م أث+اء ال`�مة "ال*�حلة اإلع�اد;ة. 
  تحديد مشكلة البحث:

   Lم اح�دت  فى  ل�@لة  ال*ع�فة  ضعف��  وان`فاض  ع*�  ال��0!ة،  ،  وقJ&ر  ال/فاءة 
ال*,��ام م*ارسات   إ  ال��ر�6   sذل وأرجع  العل&م؛  معل*ى  ال*ع�ف!ة    ه Aفا;اتضعف  لى  ل�< 
"@!ف!ةواألدائ!ة   الفعل  ال*�علقة  "�&ث  ال&عىإج�اء  وع�م  وم�Kل�ات  "  ،  م�    إ'ار أ"عاد  ال�عل!  

ال�+*!ة العل&م  ارت/از ع*ل!ة  Mة  ن�!s  ذلو ؛  ESDمةال*,��ا  أجل  ل*عل*ى  ال*ه+ى   Iأث+اء  ال��ر�
ال  و ،  ال*,��امة+!ة  ل�+*!ة ال*ه ا  '�أ  ع�  على ب�امج األكاد;*!ة ال*ه+!ة ال�ى تJ*  "ع!�اً ال`�مة  

به ال�ولة  اه�*ام  م�  "ال�غ   الفعل  "�&ث  ت�K!قات  ب�امMها  لل��ر�I    ات�+اول  الفعل!ة  وحاج�ه  
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سعل!ها  sل^ل ال��� ؛  على  ت�ر��ىب�نامج    اءب+  لىإ   عى  الفعل    قائ   "�&ث  ب!�   )'ارو ال�مج 
ل/فــاءة  واة  ل*ع�فع*� ات+*!ة    ىعل ال��ق� م� أث�ه  ، ث   ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ةال�عل!  م�  

  .ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ال��ر�6 ال*,��اموم*ارسات  ال��0!ــة
�� له4ه ال�   .  ع< ال�=ال ال-ئ�; الالى :ا2ة اإلج ال78,59لة حاول و5�6اولة لل

   *!ة ال�+أجل  ال�عل!  م�    )'ارو ما أثـــ� ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ال�مج ب!� "�&ث الفعل  
ال*ع�فة    فى  ESDال*,��امة ع*�  وم*ارسات  و ت+*!ة  ال��0!ــة  ال*,��امال/فــاءة  ل�<    ال��ر�6 

  ؟ معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة
  ال-ئ�; ال�ابA األس@لة الف-ع�ة الال�ة: ل�=اله4ا ا ع م<وتف- 

فى ض&ء *�حلة اإلع�اد;ة  عل&م "المعل*ى الل�<    ال�ى ;IM ت+*!�ها  أ"عاد ال/فاءة ال��0!ةما   - ١
 ؟  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ار

  فى ع�اد;ة  ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإل   ال��ر�6 ال*,��امما م*ارسات   - ٢
 ؟  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ار&ء ض

ال�عل!  م� أجل    )'ارفعل و "�&ث ال ل�مج ب!�على اقائ  ��نامج ت�ر��ى  ل ما ال�J&ر ال*ق��ح   - ٣
  ال��ر�6 ال*,��ام ال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات  و �+*!ة ع*� ال*ع�فة  ل  ESDال*,��امةال�+*!ة  

 ؟ إلع�اد;ةل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة ا
أث - ٤ على    ت�ر��ىب�نامج  �  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

 ع*� ال*ع�فة ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ !ة  ت+*  فى) ال�مج - ESDال*,��امة
ت�ر��ى   - ٥ ب�نامج  أث�  على  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

ال��0!ــة ل�< معل*ى ل/فــاءة  ع�فى ال*�ت�f "ال*ا  انI الM+*!ة  ت  فى)  ال�مج  -  ESDال*,��امة
 العل&م "ال*�حلة؟ 

ت�ر�  - ٦ ب�نامج  أث�  على  �ى  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  
ال/فــاءة ال��0!ــة ل�< معل*ى الMانI األدائى ال*�ت�f "فى ت+*!ة  )  ال�مج  -   ESDال*,��امة

 د;ة؟ العل&م "ال*�حلة اإلع�ا
أث - ٧ ب�نما  ت�ر��ى  �  على  امج  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

ال/فــاءة ال��0!ــة ل�< معل*ى العل&م �قادات ح&ل  عاال فى ت+*!ة    )ال�مج  -  ESDال*,��امة
 "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ 
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ت�ر��ى   - ٨ ب�نامج  أث�  على  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  
  ال��ر�6 ال*,��ام **ارسات  الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f "فى ت+*!ة    )�مجلا  -  ESDامةال*,�� 

 ؟ حلة اإلع�اد;ةل�< معل*ى العل&م "ال*� 
ت�ر��ى   - ٩ ب�نامج  أث�  (قائ   ما  الفعلعلى  ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

ت+*!ة    )ال�مج-ESDال*,��امة "الMانI  فى   fت��ال* ال*,�**ارسات  األدائى    �ام ال��ر�6 
 ل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ لعل*ى ال�< مع

ت�ر��ى    ما - ١٠ ب�نامج  على  أث�  الفعل(قائ   أجل    ال�عل!   إ'ار  -"�&ث  !ة  ال�+*م� 
ت+*!ة    )ال�مج-ESDال*,��امة ال*,��امفى  ال��ر�6  العل&م   االع�قادات ح&ل  معل*ى  ل�< 

 "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ 
ب!�   - ١١ العالقة  ال*ع�فة  ما  ال��0!ــو ع*�  األداء   ال*,��امر�6  ال��   م*ارسات و ة  ال/فــاءة  فى 

 *عل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ لال�ع�< 
  أهداف البحث: 

  فى :  �اف ال��� D أهت*0ل
فى ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة    ال/فاءة ال��0!ة وصف أ"عاد   - ١

 .ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ارض&ء 
ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة    امل*,�� ال��ر�6 ا  م*ارسات ت��ی�   - ٢

 . ESDامة,�� ال*ل ال�+*!ة ال�عل!  م� أج إ'ارفى ض&ء 
ت�ر��ى   - ٣ ل��نامج  مق��ح  و تق�;  تJ&ر  الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  م�    )'ارقائ   ال�عل!  

ال�+*!ة   ال*ع�فة  ل  ESDال*,��امةأجل  ع*�  الو �+*!ة  ومال/فــاءة  ال��ر�6 ت  رسا*ا��0!ــة 
  .ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ال*,��ام

مــــال��ق - ٤ أثـ�  ت�ر��ـــمب�نا�  ــ�  الفعــ"�(  ىـعل   ـــقائى  ـــج  مــال�عل!  إ'ار  -لـــ&ث  أجــ    ل ــ� 
ارسات م*و   ،ال/فــاءة ال��0!ــةو   ،فى ت+*!ة ع*� ال*ع�فة  )جـــــال�م  -  ESDةــــال*,��امة  ـــال�+*!

(ال*ع�ف!ة  *,��امال  ر���6 ال  Iان&Mال العل&م االع�قادات)    - األدائ!ة  -وف�  معل*ى  ل�< 
 .اإلع�اد;ة"ال*�حلة 

ال*ع�فة    العالقة ب!�ف ع�  /Lال - ٥ ال��0!ــة  و ع*�  ال*,��امم*ارسات  و ال/فــاءة  فى   ال��ر�6 
 .*عل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ةاألداء ال�ع�< ل
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  أهمية البحث: 

 Dا یلى:!�� فة ال� أه*! ت*0ل*  
د ة إع�ا"N�ور   أوصD التMاهات ال*عاص�ة فى مMال ال�+*!ة ال*ه+!ة، وال�ى  لال���    م,ای�ة - ١

ل�K&��  ت�ر��!   ب�امج الفعل  قائ*ة على "�&ث  ال��ر�,!ةة  أث+اء    ال**ارسات  العل&م  ل*عل*ى 
ت أو ال*L@ال  ،فى ال&اقع ال*!�انى    ال�ى ت&اجهه  الفعل!ةم� خالل رص� ال*L@الت    ،ال`�مة

ال*��*لة،  �ل *,�قال ال&ص&ل !ة  ت,�ه�ف  م`KKة  عل*!ة  و)ج�اءات  م+هج  وف�  ومعال�Mها 
 .0للل�ل األم

اس�Mا"ة لالتMاهات العال*!ة فى مMال ت�ر�I ال*عل*!�، وال�ى ت+اد< "أه*!ة  �A  ال��  أُع�  - ٢
ومpش�ات    aم�اد م�    إ'ارمعالMة  ال�+*!ةال�عل!   م*ارسات فى    ESDال*,��امة  أجل 

العلت لم& �ر�6  اس��ات!M!ة ورؤ�ة مJ�  �+*؛  أه�اف  ت�&اف� مع  تعل!*!ة  ن&اتج  ،    ٢٠٣٠!ة 
 .وم,��اموت�ق� م,�ق�ل مL�ق 

مهارات على م*ارسة  !�  *عل*الب�امج ال�+*!ة ال*ه+!ة "N�ورة ت�ر�I    م`KKى�  ه نHت&ج! - ٣
 �I"  ف "و �J+!قًا لوت�ر�6 العل&م وتق&�*ه وف  وال**��،  قJ!� ال*�<  االس��ات!Mىال�ف/!�  
Webbفةعل�ال*ع �*. 

ة  `fK ال*,�ق�ل!فى السل&A!ات ال/فاءة ال��0!ة، وال�ى ;*@� أن ت�اعى  "أ"عاد و قائ*ة    D ق�م - ٤
وف�   تK&�� األداء ال��ر�,ىحل مL@الت  ل�� معل*ى العل&م على  ى  ال*ه+  ال��ر�I ��امج  ل

 م+هM!ة عل*!ة. 
أنال*,��امال��ر�6    "**ارسات قائ*ة    أُع�ت  - ٥  �@*; وال�ى  م+  ،  ا;,�ف!�  ب��امج  لها  *ه�*!� 

ق�ل معل*ى العل&م  ل�<    ام��ر�6 ال*,�� لا  مهارات تق&�   تd!`L و   ال��ر�I فى  وأ  اإلع�اد 
 . أث+اء ال`�مة وأ

قائ  على  ال ��ر��ى ال��نامج للإفادة م`KKى ب�امج ال��ر�I أث+اء ال`�مة م� ال�J&ر ال*ق��ح  - ٦
الفعل "�&ث  ب!�  ال   )'ارو   ال�مج  أجل  م�  األداء   ل��&K�   ESDة��امال*,�+*!ة  ال�عل!  
 .�Egypt Vision-2030ة مJ� فى ض&ء مpش�ات رؤ  ال��ر�,ى ل*عل*ى العل&م
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  حدود البحث: 

  ال�الى على ما یلى: اق�J� ال��� 
اإلع�اد;ة  م�  "�0!ة    ات مM*&ع - ١ "ال*�حلة  ال`�مة  أث+اء  العل&م  م�افHة   ت ا"إدار معل*ى 

ال�عل!*  ال�&اصل   ٢ال&�I   ت�K!قات ت&e!ف    علىالق�رة  یه   ل� م*�  ،  !ةكف� الL!خ  وأدوات 
 . االج�*اعى

 .  "Webb-DOK" "و�I" تJ+!ف م,�&�ات  ع*� ال*ع�فة وف� ق!اس - ٢
 .الفعلإلج�اء "�&ث  )IDF(ال/فاءة ال��0!ة وف� ن*&ذج ق!اس  - ٣
 .االع�قادات) -األدائى -الM&انI (ال*ع�فىوف�  ال��ر�6 ال*,��امم*ارسات تق!!   - ٤
 . &ث الفعل  أن&اع "�LارA!ة Aأهإج�اء "�&ث الفعل ال� - ٥
م�    إ'ار  ح�د  - ٦ ال�+*!ةال�عل!   أه�   ESDال*,��امة  أجل  ومpش�ات فى ض&ء  رؤ�ة   اف 

 �Jفة وال��� العل*ى -ال�عل!  : ل*�اوروفقًا  ٢٠٣٠م�ة -االب�/ار وال*عj!ال� . 
فى    '�� - ٧ ال��ر��ى  و ال�راس  !�الفJل أث+اء  ال��نامج  األول  للعام !!�  ال0انى 

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠
  : وات البحثدأ

 (إع�اد ال�اح�)..........................................اس�`�مD األدوات اآلت!ة فى إج�اء ال���:
 . ESDال*,��امة أجل ال�+*!ةال�عل!  م�   إ'ار" اخ��ار ع*� ال*ع�فة - 
 ال��0!ة.  ةاخ��ار الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f "أ"عاد ال/فاء - 
 �ت�Kة "أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة. ت ال**هارااء ال) ألد Rubricسل  ال�ق�ی� ال*��رج ( - 
 0!ة. ة ال��ال/فاءاالع�قادات ح&ل مق!اس  - 
 .ال��ر�6 ال*,��ام**ارسات "ار الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f  ��اخ - 
 .ال��ر�6 ال*,��امم*ارسات ألداء ال^اتى   ال�ق!! "Kاقة  - 
 .االع�قادات ح&ل ال��ر�6 ال*,��اممق!اس  - 

  لبحث: لمواد المعالجة التجريبية 

ال�M���!ة  D `�ماس� ال*عالMة  إج�اء   م&اد  فى  اآلت!ة 
 .......(إع�اد ال�اح�) .................. ......ال���:
و   ت�ر��ىب�نامج   -  الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  ال�+*!ة    )'ارقائ   أجل  م�  ال�عل!  

  .ESDال*,��امة
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  – ESDة��امال*, ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ار   -"�&ث الفعل(  وف�    ال*�رب دل!ل   - 
  .) ال�مج

 .)  +LاtالMالت س -ع*لالوراق أ -ق&ائ  ال�ق!!  ال^اتى  -وثائ� ال�أمل ( دل!ل ال*��رب  - 
  منهج البحث : 

  : �� ال�الى على م+هM!� "�0!!� ه*ااع�*� ال�
ال&   - ١ ت��ی� ال*+هج  اس�`�م "غ�ض  ال��ل!لى:  ال/فاء  م,�&�ات   صفى  وأ"عاد  ال*ع�فة   ة ع*� 

م�    إ'ار  وف�  امال*,�� ر�6  ال�� وم*ارسات    ال��0!ة ال�+*!ةال�عل!   ،   ESDال*,��امة  أجل 
لو   sل^A ;ر  ال  �ق�&Jح  *ق�ال��نامج  ل�الفعل    ��ر��ىالل� "�&ث  ب!�  ال�مج  على  القائ  
 . ال�M���!ةال*عالMة م&اد )ع�اد و ال��� أدوات  أث+اء ب+اءفى  وeف، A*ا ESD)'ارو 
قائ   ب�نامج ت�ر��ى  أث�  ل��ق� م�  : اس�`�م لذو ال�J*!  ش�ه ال�M���ى  ال*+هج ال�M���ى   - ٢

ا"�& (      على ال�+*!ة    إ'ار  -لفعلث  أجل  م�  ت+*!ة  فى    ) ال�مج  -ESD ال*,��امةال�عل!  
ال*ع�فة   وم*ارسات  و ع*�  ال��0!ــة  ال*,��امال/فــاءة  "ال*�حلة   ال��ر�6  العل&م  معل*ى  ل�< 

  . اإلع�اد;ة
  متغيرات البحث :  

�*Nات ال ت�ال!ة:ال��� ال*�غ!� 
 م,�قل: ت*0ل فى  !ــم�غ �نامج  ال�ال�عل!     إ'ار  -الفعل"�&ث  ( على    ئ قاال  ��ر��ىال�

 )ESD)'ارو ب!� "�&ث الفعل  ال�مج -ESD م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة
  :فى Dات تا"عة: ت*0ل�فة. -  م�غ!�ال��ر�6 ال*,��امم*ارسات  -  ال/فاءة ال��0!ة.  -  ع*� ال*ع. 

  مجتمع البحث:  

  !� مة "الفJل أث+اء ال`� معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة  � فى ج*!ع  ت*0ل م�M*ع ال��
  م.٢٠٢٠/  ٢٠١٩ "*�ارس م�افHة Aف� الL!خ للعام ال�راسىال0انى  األول و  !!�راسل� ا
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  :  مجموعة البحث

ال���   ح�دت    (ال/ل!ة    مM*&عة  ال`�مة  لعل&م ل  اً معل*)  ٥٤فى  اإلع�اد;ة   أث+اء  "ال*�حلة 
  ال�M���!ة   ات ال��� مM*&عوٌتKلI أن ;@&ن ل�<    ،*!ةل�عل! ا� الL!خ  فAم�افHة  ات  إدار "*�ارس  

وأدوات ال�&اصل االج�*اعى إلم@ان!ة ال�فاعل ال*�kام� مع    ٢ت&e!ف ت�K!قات ال&�I   رة على ق� ال
  ال`��اء "*Mال ال*L@الت ال��0!ة. 

 التصميم شبه التجريبى للبحث: 
  والNا"Kة   !ةات ال�M��� على ال*M*& ش�ه ال�M���ى القائ  ع  �J*! الاس�+� ال��� إلى      
ال   مع ال��� ;ةال�ع�   -  !ة(الق�ل  ات ق!اسإج�اء  ألدوات  معل*ى    )  ال*��ر[!�  على  العل&م 
  ) ال�J*!  ش�ه ال�M���ى لل���:٣ش@ل (�ل`d و ،ات األر[عال*M*&ع"
  
  
  
  
  
  
  
  ال.��$ ش9ه ال9D-0ى لل59,): ٣ش7ل (        

  فروض البحث:  

ض&ء   ش�فى    !*Jال� ال�M���'�!عة  على    لل���   ىه  ال�ال*M*&عالقائ     M���!ة ات 
ل   ،والNا"Kة ال,ا"قة  ووفقًا  ال�راسات وال��&ث  اخ��ار    ه؛*�غ!�ات"  ال*�علقة+�ائج  ال*الئ   Aان م� 

  اآلت!ة: الف�وض ال*&جهة 
 

    من برامج  أي  تتلقى  لم  الضابطة  ت قبل  المجموعة  أنهم  مجموعتها  أفراد  من  التأكد  تم  ولكن  دورات  لالباحث،    فى قوا 

وثقافتهم حول استراتيجية المهنية بجانب معرفتهم  مية  ى من قبل األكادي رط للترقعل كشالسنوات الماضية حول بحوث الف
 وهذا كان الدافع إلدراج المجموعة الضابطة فى التصميم التجريبى للبحث.؛ ٢٠٣٠مصر
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دالو ف� ت&ج�   - ١ (  إحJائ!اً   ةق  داللة  ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&<  درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  (ال[األر &عات  ال*M*  ىمعل*ى  األولع  ���!ة  ال�M  -ال0ان!ة ال�M���!ة    -ى�M���!ة 

ال�ع�<  الNا"Kة)    -ل0ال0ة ا الق!اس  "الخ��ار  فى  ال*ع�فة  ولJالح    ،ESD إ'ارع*� 
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)

دالو ف� ت&ج�   - ٢ (  حJائ!اً إ  ةق  داللة  ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&<  درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  األر[عاال*M*&عى  معل*ى  األولى(ال�M���!  ت  ال0ان!ال�  -ة  ال�M���!ة    -ة M���!ة 

ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة  الق!اس  ال/فاء  فى  "أ"عاد   fت��ال* ال*ع�فى   IانMال  ة الخ��ار 
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)ولJالح  ،ال��0!ة

دالو ف� ت&ج�   - ٣ (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م ٠٬٠٥  ≤  ع+� م,�&<  ب!�   (Kرت  ات �&س I  ات  درج
العل&  فمعل*ى  األر[عال*M*&عاى  م  األولى  ت  ال0ان!ة   -(ال�M���!ة  ال�M���!ة    -ال�M���!ة 

ال�ع�< الNا"Kة)    -ال0ة ال0 الق!اس  تق�ی�(ل  فى  ال��0!ةRubric,ل   ال/فاءة  أداء مهارات   ( ،  
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)ولJالح 

دالو ف� ت&ج�   - ٤ (ع+� م,�&   إحJائ!اً   ةق  داللة   >  ≥  ٠٬٠٥Kب!� م�&س درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  األولىى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال�M���!ة    -ال�M���!ة 

ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة  الق!اس  ال��0!ة،  فى  ال/فاءة  ح&ل  االع�قادات  ولJالح    ل*ق!اس 
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)

معل!ى  رت� درجات   اتس�) ب�� م�� ٠٬٠٥  ≤  ���� داللة(� م� ع  ائ�اً ح�إ  ةق دالو ف� ت�ج�    -٥
فى ال1ا�0ة)  -ال/ال/ة  ال�*�()�ة-ال�*�()�ة ال/ان�ة-ال!*!�عات األر,ع(ال�*�()�ة األولى ى  ف  العل�م

ال)ع��   0!!ارسات  الخ�)ار  الق�اس  ال!�ت)5  ال!ع�فى  ال!���امال*ان�  ول�الح    ،ال��ر(6 
 . )ل/ة(ال�مجال�*�()�ة ال/ا ال!*!�عة

د ع+� م  ائ!اً حJإ  ةدالق  و ف� ت&ج�   - ٦  >&�,) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  اللة  درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  األولىى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال�M���!ة    -ال�M���!ة 

ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة  الق!اس  ألداء  ل   فى  ال^اتى  ال�ق!!   ال��ر�K� 6اقة  م*ارسات 
دالو ف� ت&ج�   - ٧ .ال0ة (ال�مج)ال�M���!ة ال0 *&عة Mال*Jالح لو  ،ال*,��ام (  إحJائ!اً   ةق  داللة  ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&<  درجات    ات )   Iرت ف العل&م  األولىى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال�M���!ة    -ال�M���!ة  ولJالح    ،�ام�ال*,  �ر�6االع�قادات ح&ل ال�ل*ق!اس    فى الق!اس ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة   &*M*ة عة ال�ال!���M(ال�مج) ال0ال0ة. 
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عالقة   - ٨ (  ةدالت&ج�  داللة  م,�&<  ع+�  ال�ع�< )  ٠٬٠٥  ≤  إحJائ!ا  األداء  درجات  ب!�  ال*��ر[!�   العل&م  (ل*عل*ى  ال���  أدوات  ال*ع�فةعلى  ال��0!ة   -ع*�  م*ارسات   -ال/فاءة   ).ال��ر�6 ال*,��ام
  مصطلحات البحث : 

اال'ال  وال�راس  ار 'اإلع على  "ع�   >�H+ال*" ال,ا"قة  م�  ا  ات  نH��ة تN*+�ه  دالالت    : اآلتىمKJل�ات ال��� إج�ائ!ًا على ال+�&  ت��ی� ال��� ال�الى؛ أم@� "*�غ!�ات م�ت�Kة  
�ر9Dىال9-نامج ال: Training Program  

ًا  إج�ائ!ًا اس�+اد   هأه�افص!غD    ت�ر��ىم��&<  ت/املى تN*�    "أسل&ب م+H   م`fK عام   إج�اءات   ع��  وت  معال�Mه  ،ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ة�  ل!  مال�ع  )'ارو عل  لفث ا& "�  إلى ووسائل    ،ومهام "�0!ة  نKLة مع تN*!� أ  م��دة لل��ر�I ال*�مج،  ات !س��ات!M ال  اً وفقو   م��ا"عة ات ال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسو ع*� ال*ع�فة    ت+*!ةبه�ف    ؛األداء  �ق&� لأسال!I  و   ،ومJادر تعل    . "ال*�حلة اإلع�اد;ةأث+اء ال`�مة معل*ى العل&م   ل�< ��امال*, 6ال��ر�
  Action Researches �52ث الفعل: 

ال*ه+!ة  �ل ال*L@الت ال�عل!*!ة ال*�علقة ب�K&�� األداء ال*+اس�ة ل   الت`اذ الق�ارات )  Reflectingل  ال�أم  -    Observingال*الحHة  -Actingالفعل    - f!K`Planning  ال�  (  م+H*ةإج�اءات م+هM!ة  اس�قJاء عل*ى ;ق&م "ه معل*ى العل&م "ال�Lارك مع مM*&عة م� زمالء ال�`dJ وف�  ال�+*!ة  وأس6   aم�اد وف�  ال*ع�فة ال*,��امةال��ر�,ى  ع*�  ت+*!ة  "غ�ض   sوذل ؛    .ال*,��ام�ر�6 وال/فاءة ال��0!ة وم*ارساته  لل�
�ا ةـــأجل ال�J�$ م< ـــالعل� إHارالعل&م، و�IM إك,ابها ل�< ال*عل    ل تعو   ر�6ال ت� فى مMال*�ل!ة والعال*!ة    ال*,��امةال�+*!ة  و��N*� مM*&عة م�+&عة م� ال/فا;ات ال*ع�ف!ة واألدائ!ة وال&ج�ان!ة ال*&جهة ن�& دمج قNا;ا  ، ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  م�ادa  شامل وم�/امل ;,�+� إلى أس6 و   إ'ار ESD (:   Education for Sustainable Development Framework(مةال�� ال`�مة   ال��0!ة، أث+اء  ال/فاءة  وسل&A!ات  ال*ع�فة،  ع*�  ع*ل!ات  م*ارسة  م�  ی�*@�  ح�ى  ال*,��امرات  ومها ض&ء    ال��ر�6  مJ�  فى  رؤ�ة  ومpش�ات  -Egypt Vision أه�اف    . ال*,��امةلل�+*!ة 2030
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  Depth of Knowledge  ع�A ال�ع-فة:
"& عللا  ىمعل*ق�رة   ال*�علقة  ال*عل&مات  اس��عاء  على  م�    إ'ارم  ال�+*!ة ال�عل!   وت�K!قها فى س!اقات  ال��نامج ال��ر��ى القائ  على "�&ث الفعل،  ض*�   إن�اجها  و)عادة  ال*,��امة  أجل  ال*هام  أث+اء  ج�ی�ة   خالل  ال��0!ة،  ت+ف!^  م�  ال�ف/!�  ومعال�Mها  ع*ل!ات  القJ!  االس��ات!Mى م*ارسة  ال��ر�,ى  ت  الL@م�ل  ل  <� *�  األداء   ��&Kال*�&قعةت ال+�ائج  وت&e!فذات  ع��  ،  ها  ال�ف/!�   ا��  ال**  االس��ات!Mىع*ل!ات  ال*,�ق�ل!ة غ!�  وال�أمل  ل�`f!K  "غ�ض  ال*L@الت  وحل  ع*� ال*ع�فة العل&م فى اخ��ار    ىال�ى حJل عل!ها معل*ال/ل!ة  "ال�رجة    D , وق!,م�&قعة ال+�ائج   ى.ل�الا �� �ض فى الالغ�  له^ا ال*ع� 

     Research Efficiency ال�فاءة ال59#�ة:
دق!� م*ارس�ه "L@ل  و   أداءهعلى     وق�رته  ،و)ج�اءاتهال��� العل*ى  "�K!عة  العل&م    ىمع�فة معل*

ال^اتى  و  االع�قاد   IانM" ال��ر�,ى    فى  "أه*!�ه م�/امل  األداء   ��&Kت ال*L@الت مMال   وحل 
ال�ى   ات "ال�رجق!,D  و   ،ال*,��امة  أجل ال�+*!ة  �م   ! لال�ع  ارإ'&ء  فى ضال*,�ق�ل!ة    ال�عل!*!ة

معل* عل!ها  اخ��ار    ى حJل  فى  ال*ع�فى  العل&م   IانMومق!اس  ال ال*��رج  ال�ق�ی�  وسل  
  .فى ال��� ال�الى  له^ا الغ�ض  إع�اده ت  A*ا االع�قادات 
�ام م�ارسات �رD; ال��  Sustainable Teaching Practices :ال

أث+اء ال`�مة العل&م    ىمعل*  ی+ف^هاال��ر�,!ة ال�ى  األداءات  عة  *& مM  "أنها  �ائ!اً تع�ف إج
قNا;ا االس��امة وأه�اف رؤ�ة   ل*عالMة  ال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ار  م�ادa  فى ض&ء
  �Jت�ر�6    ٢٠٣٠م ال�`f!K،   ؛العل&مفى  م�حلة  فى  تفاعل!ة  أنKLة    !*Jت خالل  م� 

إج�اءا وف�  م�� وم*ارس�ها  وت  �ى حل� م  دة فىت  ال��ر�6  ق&�ت+ف!^  اإلع�اد;ة    ال*�حلة  ، ل�الم!^ 
ال*ع�فى و[Kاقة    IانMال العل&م فى اخ��ار  ال�ى حJل عل!ها معل*ى  "ال�رجات   D,!ال�ق!!  وق  

  له^ا الغ�ض. أع�وا ال^اتى ومق!اس االع�قادات A*ا 
  إجراءات البحث: 

  : ال*�علقة بها ف�وض الة ص�  ارواخ��ل��� إلجا"ة ع� أسjلة انف^ت اإلج�اءات اآلت!ة به�ف ا
أ2عاد    :أوالً  قائ�ة  ض�ء  إع�اد  فى  ال59#�ة  م<    إHارال�فاءة  ال�J�ة العل�$    أجل 

�امة  : ESDال��
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ع�      فى  لل���   األول ال�=ال  لإلجا"ة  O0P   :ال*�*0ل  الى  ال59#�ة  ال�فاءة  أ2عاد  ما 
اإلع�ادPة   2ال�-حلة  العل�م  معل�ى   ��ل ها ��Jض�ءت ال�J�ة  أجل  <  م  $ العل�  إHار  فى 

�امةال/فاءة ال��0!ة ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م  ت  إع�اد قائ*ة "أ"عاد    ؛؟  ESDال��
  یلى:  A*ا "ال*�حلة اإلع�اد;ة

ق!اس وتق!!  مهارات "�&ث الفعل أو ما  مMال ال,ا"قة فى وال��&ث ال�راسات اال'الع على  - ١
اإلج�ائى" ;,*ى   م�ال���  وال�ى  ال�ى  �ی�تت   ها  خالل  ،  وال,ل&A!ات  ال��0!ة،  ال/فاءة  أ"عاد   �
ال��0!ة    م*@� العل&م ع+� حل ال*L@الت  ال��ر�,ى  أن ;*ارسها معل*ى  ال*�علقة ب�K&�� األداء 

ض&ء   ال�راسات:،  ESD  إ'ارفى  ه^ه  ال*kروع(  وم�  وه!ا  ال*�k+ى  و ٢٠١٢تهانى  نMاة  )، 
و هـ)١٤٣٧الL+��<(  خال� و   ،)٢٠١٣شاه!�(    ،)٢٠١٣فعى( Lاالان  ج!ه، 

Fernandez(2017) ،Edwards(2018)  ،McSweeney(2019) . 
لق&ائ    - ٢ ال��ی0ة  ال+*اذج  على  الفعلاال'الع  "�&ث  إج�اء  فى مهارات  أه*ها  ت*0ل  وال�ى   ، 

  Center for Technology in Education(CTE)  ،Center   :ن*اذج م�اكk ومpس,ات 

CCAR)for Collaborative Action Research (   ،  �)DFI(.Interactive Design 
Foundation 

م��ئ!ة   - ٣ قائ*ة  ال��0!ة"أ"عاد  ع*ل  ل�<    ال/فاءة  ت+*!�ها   Iحلة ال&اج�ال*" العل&م  معل*ى 
، وع�ضها  " IDFل+*&ذج "فقًا  و   ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ار فى ض&ء  اإلع�اد;ة  

م�ر[ى األكاد;*!ة  [ع�  و ,  &مللعر�6 ا�ق ت� ال,ادة ال*�@*!� فى ال*+اهج و'مM*&عة م�  على  
ال��A&راه  درجة  على  ال�اصل!�  "أه*!ة  ال*ه+!ة  ال*�@*&ن  ال,ادة  أق�  وق�  ال�ئ!,ة   األ"عاد ، 

 فى القائ*ة. ال*�N*+ة الف�ع!ة مpش�اتها و 
�، ح!� أص��D  ال,ادة ال*�@*!وت&جهات  ال+هائ!ة فى ض&ء آراء    تهاJ&ر القائ*ة "ص!اغة   - ٤

  A*ا فى ال�Mول ال�الى: ة ئ!ا+هها الص&رت القائ*ة جاهkة فى
  "IDF"ل%�ذج فقًا و ال�فاءة ال�.-�ة  قائ�ة أ�عاد  :   )٤( ج�ول

 
 https://education.jhu.edu/cte/. 
 http://cadres.pepperdine.edu/. 
� https://www.interaction-design.org/. 

 ) أبعاد الكفاءة البحثية وفقاً لنموذج "قائمة ):  ٣ملحقIDF " .  
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  الوزن النسبى   الفرعية  المؤشرات   البعد الرئيس  م

  ٪ ٢٠ ١٠  Planningكفاءة التخطيط  ١

  ٪ ٣٠ ١٥ Acting كفاءة الفعل  ٢
  ٪ ٢٠ ١٠ Observingكفاءة المالحظة   ٣
  ٪ ٣٠ ١٥ Reflecting كفاءة التأمل  ٤

  ٪ ١٠٠  ٥٠  المجموع 

أ"عاد  وم� خالل ت��ی�   ال��0!ة  قائ*ة  "ال*�حلة   "IDF"ل+*&ذج  فقًا  و ال/فاءة  العل&م  ل�< معل*ى 
ض&ء  اإلع�اد;ة   ال�+*!ة    إ'ارفى  أجل  م�  ص&رتها  ESDال*,��امةال�عل!   فى  وص!اغ�ها   ،

  لل���. األولال�=ال ع�  ق� ت*D اإلجا"ةال+هائ!ة؛ ;@&ن 
  ESD إطارفى ضوء  التدريس المستدامممارسات ة ئمقا إعداد :Mنياث

ع�   ال#الإلجا"ة  فى  لل���   نىال�=ال  م�ارسات    :ال*�*0ل  �امما ال��  ;Dر�O0P   ال الى 
  ��ل ها ��Jة  تPاد�اإلع 2ال�-حلة  العل�م  ض�ء  معل�ى  ال�J�ة    إHارفى  أجل  م<  العل�$ 

�امة  :ت  ؛؟  ESDال��
على   - ١ للق&اح�ی0   ن*اذجاال'الع  ال��ر�,!ة    ال*�ت�Kة   ئة  ال**ارسات  تق&�   ل�< "*عای!� 

ب�امج  أو  ال��ر�I ال*ه+ى  و ب�امج اإلع�اد  فى  العال*ى  و اإلقل!*ى    �!�معل*ى العل&م على ال*,�& 
 .ال*,��امة !ةال*ه+ال�+*!ة 

على   - ٢ ال,ا"قة  اال'الع  ال*,��ام*Mال  "ال�راسات  ال**ارسات ح�دت  ح!�  ،  ال��ر�6 
وال�ق&�   K  f!`ال�  !ات "ع*ل   ال*�ت�Kة العل&م.  ال*,��اموال�+ف!^  فJ&ل  فى  أدائها   �@*;  ال�ى 
دراس  Schuler,Fanta,Rosenkraenzer&Riess(2018)و  Geitz(2016)   ات:م0ل 

ال�ارون( و   )٢٠١٩م�*�(  هانىو Michel(2019) و  و  )٢٠١٩ش!*اء 
Geitz,Geus&Tinoca(2019)وZowada,Belova& Eilks(2019). 

قائ - ٣ م�ع*ل  "*�ئ *ة  ال*,��امت  سا ار *!ة  فى  ال��ر�6  ال*�@*!�  ال,ادة  على  وع�ضها   ،
م&جهى ومعل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة، وق�    ال*+اهج و'�ق ت�ر�6 العل&م, وA^لs "ع� 

 ال�ئ!,ة والف�ع!ة فى القائ*ة.  ال**ارسات أق� ال,ادة ال*�@*&ن "أه*!ة 
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م*ارسات   - ٤ لقائ*ة  ال+هائ!ة  الJ&رة  الال��ر ص!اغة  م�    إ'ارض&ء  ى  ف  *,��ام�6  ال�عل!  
ال�+*!ة ق�ل  ESD ال*,��امة  أجل  م�  الالزمة  ال�ع�یالت  ع*ل  وأص��D  "ع�  ال*�@*!�، 

 ، A*ا فى ال�Mول ال�الى:القائ*ة جاهkة فى ص&رتها ال+هائ!ة 
  ESD إ:ارفى ضء   ال��ر&3 ال�$��امم�ارسات  : قائ�ة   )٥( ج�ول

  التدريس المستدام ممارسات   م
 شراتالمؤ

  الفرعية 
  ن النسبى وزال

  ٪ ١٥٬٣٨  ١٠   المستدامللتدريس  التخطيط  ١

  ٪ ١٠٬٧٧ ٧   ESD إطار وفق العلوم صياغة محتوى   ٢

  ٪ ١٥٬٣٨ ١٠  ESD إطارالمرتبطة باألنشطة التعليمية  تصميم  ٣

  ٪ ١٥٬٣٨ ١٠  ESD إطارفى  االلكترونى والتعلمالتكنولوجيا  توظيف  ٤

  ٪ ١٨٬٤٧  ١٢    امتدالمس التدريستنفيذ استراتيجيات   ٥

  ٪ ٩٬٢٤ ٦  التدريس المستدامالقائم على  بيئة الصفإدارة   ٦

  ٪ ١٥٬٣٨  ١٠  ESD إطارالتقويم المستدام وفق استخدام أساليب   ٧

  ٪ ١٠٠  ٦٥  وع ـــــــــالمجم

ت��ی�   خالل  ال*,��امم*ارسات  قائ*ة  وم�  "ال*�حلة   ال��ر�6  العل&م  معل*ى  ل�< 
أجال�عل!  إ'ار  فى ض&ءع�اد;ة  اإل م�  ا   فى ص&رتها    ESDال*,��امة*!ة  ل�+ل  وص!اغ�ها   ،

  لل���. ال#انىال�=ال ع�  ق� ت*D اإلجا"ةال+هائ!ة؛ ;@&ن 
Mالتعليم من أجل   إطارعمق المعرفة فى ضوء  بمؤشراتإعداد قائمة  : ثالث

  :ESDالتنمية المستدامة
–DOK1-DOK2–DOK3(ال*ع�فة    لع*� م,�&�ات    ح�د م,�قًا "*ق�مة ال��� ال+H��ة أر[عة

DOK4  اتالع*&م) على وجه�شpع  ال`اصة    ها، ول���ی� م*�Mة بها فى ض&ء '�!عة مKت��ال*
م� اإلع�اد;ة  ال���  "ال*�حلة  العل&م  إ'ار    معل*ى  eل  ال�+*!ة  وفى  أجل  م�  ال�عل!  
ت     ؟  ESDال*,��امة قائ*ة؛  ال  "*pش�ات   إع�اد  معل*ى  ل�<  ال*ع�فة  "ال*�حلة ع*�    عل&م 
  یلى:   *اA اإلع�اد;ة

ع'اال - ١ مMال  الع  فى  ال,ا"قة  وال��&ث  ال�راسات  ال*ع�فةلى  أه   ت   ح!�  ،  ع*�  ت��ی� 
بها ال*�علقة  ال*ع�ف!ة  وماوراء  وال*ع�ف!ة  العقل!ة  م�  دراسة  م0ل  الع*ل!ات   A:Viatorل 

 
 )فى ضوء إطار  المستدامممارسات التدريس ): قائمة ٤ملحقESD  .لدى معلمى العلوم  
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  ) ٢٠١٨ال�از(  م�وةو   Karuguti,Phillips&Barr(2017)و  Baer (2016)و  (2010)
 Greene(2020)) و ٢٠١٨وحل*ى الف!ل(

ل�J+!ف  ع  'الاال - ٢ األصلى  ال+*&ذج  على  مفJل  وال^<  "L@ل  ال*ع�فة،  ع*�  م,�&�ات 
 ) .Webb-Depth Of Knowledge,1997ت*0ل فى تJ+!ف "و�I" لع*� ال*ع�فة (

م��ئ!ة   - ٣ قائ*ة  ال*ع�فة  "*pش�ات ع*ل  ل�<    ع*�  ت+*!�ها   Iحلة ال&اج�ال*" العل&م  معل*ى 
أ  إ'ارفى ض&ء    اإلع�اد;ة م�  ال�+ال�عل!   ل�J+!فو و   ESDل*,��امةا  *!ةجل  "و�I"   فقًا 
Webbضها على�عة م�    ، وع&*Mق ت�ر�6 العل&م, م�ال,ادة ال*�@*!� فى ال*+اهج و'

، وق� أق� ال,ادة ال*�@*&ن  م�ر[ى األكاد;*!ة ال*ه+!ة ال�اصل!� على درجة ال��A&راه [ع� و 
   .الف�ع!ةتها مpش�اال�ئ!,ة و  ال*,�&�ات "أه*!ة 

الJ&ر  - ٤ ال+ها ص!اغة  ال*ع�فة  مpش�ات لقائ*ة    ئ!ة ة  ال�ع�یالت    ع*�  ع*ل  أق�ها "ع�    ال�ى 
قائ*ة  ح!�  ال*�@*!�،    ال,ادة  Dات أص���شp*ال+هائ!ة   ال فى ص&رتها  فى جاهkة  A*ا   ،

  ال�Mول ال�الى:
  Webb "و&#" ع�! ال�ع فة وفقًا ل�?%�ف    م=ش اتقائ�ة :   )٦( ج�ول

  ئيس الر المستوى  م
 المؤشرات

  الفرعية 
  ى نسبن الالوز

  ٪ ١٧٬١٤  ٦  ) DOK1اإلنتاج ( وإعادةالتذكر   ١

  ٪ ٢٢٬٨٦  ٨  ) DOK2تطبيق المفاهيم والمهارات (   ٢

٣  
االستراتيجى المدى  التفكير   قصير 

)DOK3 (  
٢٨٬٥٧  ١٠ ٪  

  ٪ ٣١٬٤٣  ١١  ) DOK4الممتد (  االستراتيجى التفكير  ٤

  ٪ ١٠٠  ٣٥  وعـــــــــــالمجم 

خاللو  ال  مpش�ات قائ*ة  ت��ی�    م�  و ع*�  لفقاً *ع�فة     "Iو�" ل�<   J�Webb+!ف 
لقائ*�ى    "اإلضافةوذلESD  ،  sال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة  إ'ارمعل*ى العل&م فى ض&ء  

ال*ق��ح   ال�J&ر  إع�اد   الN�ور<  م�  أص�ح  ال*,��ام؛  ال��ر�6  وم*ارسات  ال��0!ة  ال/فاءة 
  �& ال�الى: وذلs على ال+ لل��نامج ال��ر��ى؛

 
 )وفقاً لتصنيف "ويب" عمق المعرفة   مؤشرات): قائمة ٥ملحقWebb .  
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ا:  Mرابع ا إعداد  ال  ترحلمقلتصور  بين   تدريبىللبرنامج  الدمج  على  القائم 

    ESDالمستدامةالتعليم من أجل التنمية  إطاربحوث الفعل و

قائ$ ما ال.�ر ال�ق-ح ل9-نامج ت�ر9Dى    :ال*�*0ل فى  لل���   ال#ال, ال�=ال  لإلجا"ة ع�    
و  الفعل  �52ث  ب�<  ال�مج  م<   ار�Hعلى  ال�J�   العل�$  �امةة  أجل   ع�A ل�J�ة    ESDال��

و  وم�ارسات  ال�ع-فة  ال59#�ــة  �امال�فــاءة ال��  ;Dر�2ال�-حلة   ال العل�م  معل�ى   ��ل
  اإلع�ادPة؟ 

االس�/Lاف!ة مع معل*ى ال�راسة    مقابالت االح�!اجات ال��ر��!ة ال�ى LAفD ع+ها    ت��ی� ت     
 فى ع�ة لD  ت*0ل�ى  ، واةال�عل!*!  Aف� الL!خHة  ات م�افس إدار العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة "*�ار 

،    ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ةال�عل!  م�    )'ارو ��&ث الفعل  بوأدائ!ة م�ت�Kة  كفا;ات مع�ف!ة  
أ"عاد  ال*ق��ح    تلى ذلs ت��ی�  الال�J&ر  الفعل وم�ادa   ��ر��ى لل��نامج   فى ض&ء أس6 "�&ث 

  اص�م� الع+ت/&ن ال�J&ر ال*ق��ح  و ،    ESDال*,��امة  !ةأجل ال�+* ال�عل!  م�    إ'ار  ومpش�ات 
    ال�ال!ة: 

   :مق�مة -أ
      Dح لمق�مة  ت+اول�ر ال*ق�&Jنامج الال��عة م�    ��ر��ىل�&*Mال*فاه!*!ة ال*�علقة م �األ'

وض�ورة ت�ر��ه  على ال�أمل    ،ال*Mال ال�عل!*ىفى    م� ق�ل ال*عل*!�"�&ث الفعل  "أه*!ة إج�اء  
االفى   ل��,!+ه ���  وال  ،ل��ر�,!ة**ارسات  اس��ات!M!ات  ال�!jة  ، و �هاوتK&�   اع�  حل مL@الت 

ال��ل!ل   على  قائ*ة  مق++ة  م+هM!ة  إج�اءات   �!�Kت ع��  وال�M��I الJف!ة   f!K`وال�ق&�     وال�
إلك,اب    ؛ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ارال��ر�I وف�  "اإلضافة أله*!ة  ،  ال^اتى

االس  ه ت*@+ى  ال�  *هارات الو *عل&مات  الال*عل*!�    aم�اد دمج  فم�  ع��امة  الى  ��ر�6 *ل!ات 
"*Mال  ال*�علقة  والعال*!ة  ال*�ل!ة  القNا;ا  فى ض&ء  العل*ى  ال*��&<  و)عادة ص!اغة  وال�ق&� ، 

  .ال*,��امةال�+*!ة 
 :  اله�ف العام م< ال.�ر ال�ق-ح -ب

فى    ح�د  ال*ق��ح  لل�J&ر  العام  العل&مم,اع�ة  اله�ف  اإل  معل*ى  تعل   ع"ال*�حلة  فى  �اد;ة 
  أجل ال�+*!ة ال�عل!  م�    إ'ار "�&ث الفعل فى ض&ء  "إج�اء    �علقةدائ!ة ال*واأل*ع�ف!ة  ال/فا;ات ال
وذلESD    sال*,��امة ت+*!ة  ؛  ال��0!ة  "غ�ض  وال/فاءة  ال*ع�فة  ال��ر�6   م*ارسات و ع*� 
  . ل�یه  ال*,��ام
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 : األس; الى Pق�م عل�ها بJاء ال.�ر ال�ق-ح -جـ
 &Jح عاع�*� ال��ث الفعل  � م�ا�ة م ة م,�*لى ع�ة أس6 عل*!ر ال*ق�&�" aال�عل!  م�    )'ارو د
وال�ع*!  وال*�اق�ة ال^ات!ة  وال�+,!� وال+ق�  م0ل: ال�أمل وال�Lارك وال*�ونة    ال*,��امة أجل ال�+*!ة  

االح��افى  ال^اتى  وال�ق!!   ��&Kال*,�ق�لى  واالس��امة  وال� ت�� واالس�L�اف  "غ�ض  م+هM!ة  ؛  ی� 
ف ال�راسى "Jفة عامة و[**ارساته  الJلقة ب�!jة  ل*�ع@الت ات*@� ال*عل  م� رص� ال*L!ة  عل*

�اءات وأدوات "�0!ة مق++ة  واق��اح أفNل ال�ل&ل لعالجها "اس�`�ام إج   ،ال��ر�,!ة "Jفة خاصة
  وال/فاءة ال��0!ة،   م,�&�ات ع*� ال*ع�فةووف�  ،  ٢٠٣٠أه�اف ومpش�ات رؤ�ة مJ�  فى ض&ء  

ال*عای!�  إلى  A*ا اس�+� ال�J&ر ال*ق��ح    .ة��امال*,ة  تK&�� م*ارساته ال��ر�,!فى  م*ا ق� ;,ه   
ال�ى ت,�ه�ف تK&��   ال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    )'ارو "�&ث الفعل  ال�ول!ة فى مMال  

  :  م0ل معای!� واالس�L�اف ال*,�ق�لى ت&جهات االس��امة فى eللل*عل   األداء ال��ر�,ى
- Center for Collaborative Action Research(CCAR).   

- Center for Education Innovation(CEI).  

- Center for Technology in Education(CTE). 

- Collaborative Action Research Network(CARN).  

- National Association of Research in Science Teaching(NARST).  

- The Action Research Network of the Americas (ARNA). 

- UNESCO- The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. 

- United Nations, Education for Sustainable Development, Reports. 

 : األه�اف اإلج-ائ�ة لل.�ر ال�ق-ح -د
اإلج�ائ!ة   األه�اف  م�  مM*&عة  ص!اغة  وال&ج�ان!ة  ت   وال*هار�ة  "ال/فا;ات  ت�عل�  ال*ع�ف!ة 

الع*ل الفعال+H��ة وال��K!ق!ة  ال�ال�عل!  م�    )'ارو ل  !ة ل��&ث  A*ا ،    �ESDامة*,�لا  +*!ةأجل 
  fت��فة"ت�ال*ع ع*�  وم*ارسات    *,�&�ات  ال��0!ة  ال*,��اموال/فاءة  ص!غD  .  ال��ر�6  وق� 
  ال*��رب   معل  العل&م  م� ق�لو[�قة وتD+*N معای!� األداء ل&صف ال,ل&ك ال*�اد إنMازه    سل&A!اً 

ال�عل!   ات  Kل�وم�  وقNا;ا ت�Kة "*فاه!   ال��0!ة ال*�   ل�ل ال*L@الت   فى أث+اء إج�اء "�&ث الفعل 
  .ال*,��ام
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 : الف@ة ال��ه�فة -هـ
  إلك,ابه  ال/فا;ات ال*ع�ف!ة  فjة م� معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة  ال�J&ر ال*ق��حاس�ه�ف  

الفعل  و  "�&ث  إج�اء  على  م�    إ'ارفى ض&ء  ت�ر��ه   ال�+*!ة ال�عل!   ،    ESDال*,��امة  أجل 
لى ال�عامل مع ب�امج ال�اسI اآللى وتJفح  ة عق�ر ال  ادها< أف� ل�   ;@&ن   أنها  اخ�!ار   ىفتKلI  و 

 Dن�اإلن� ال�وا"  ش�@ة  ال+KLة  ع��   fHyperlinks    ع�  واس�`�ام" I�&ال أدوات  و   ٢ت�K!قات 
    .ال�&اصل االج�*اعى

�رOD -و   :ب�@ة ال
  Dت*0ل  Iة ال��ر�j!ح القائ  عب�نامج ال*ق��ة  ال�عل!  م� أجل ال�+  )'ارو   لى "�&ث الفعلوف� ال�!*
ال�فاعل ال*�اش� ب!� ال�اح�  ، ح!� ت   @ل!ة ال��[!ة إح�< القاعات ال�راس!ة "فى    ESDامةال*,�� 

العل&مو  ال*,�ه�فة م� معل*ى  ال*�مج م� خالل ت�K!�  ،  الفjة   Iال��ر� "MانI ت&e!ف أسل&ب 
  A!ة.ج اله&اتف ال̂ أنKLة إل/��ون!ة م�kام+ة وغ!� م�kام+ة ع�� ب�ام

�رOD:زم<  -ز    ال
زم+ى    ع��  I ال��ر�زم�  ح�د   (م`fK  ج�ول  م�<   )٤٠اس�غ�ق  على  ،  ع اب!أس)  ١٠(  ساعة 
  sوفقًا  وذل" ال*�عل�   >�H+ال  IانMف!ةلل�ال*ع الفعل  ال/فا;ات  أجل    )'ارو   ل��&ث  م�  ال�عل!  

و ال*,��امةال�+*!ة   ال  أ;Nاً ،  "�&ث  إلج�اء  ال��K!قى  الع*لى   IانMقفعل  لل Nا;ا  ل*عالMة 
"**ارسات �K!عة ال*L@الت ال��0!ة ال*�ت�Kة  ^لs وفقًا لوA ،  عل&م  الفى ت�ر�6 وتعل  ESDإ'ار

  وم�< تعق� إج�اءات حلها ومعال�Mها.  ال��ر�6 ال*,��ام
 : مWل9ات ت9W�A ال.�ر ال�ق-ح  -ح

ال�عل!  م�    إ'ارح�دت "ال�J&ر مM*&عة م� ال*�Kل�ات ال`اصة ب�+ف!^ "�&ث الفعل فى ض&ء  
  ال*�Kل�ات فى الفjات ال�ال!ة: تلD s +فوص،  ESDال*,��امة ل ال�+*!ةجأ

  ت*0ل "L��ة:  وال*مM*&عة  ى  ف  D م�Kل�ات  ال`��اء  األداء J!�  �`م�   ��&Kت "*Mال 
و  لل*عل*!�،  ال*��ر[!�  ال��ر�,ى  ت+ف!^  أث+اء  فى  وت&جهاته   "آرائه   االس�عانة  ت   ال^ی� 

Nوت الفعل؛  "�&ث  أعNاءإلج�اءات  "ع�   D+*  6ال��ر� ال��A  ه!jة      "ق,   &راه و[اح0ى 
و'�ق   "عل&م"��ر الال*+اهج   6�  ،  IانM"  اء�ال`� العل&م  ومعل*ى  م&جهى  م�  مM*&عة 

 "*�ارس م�افHة Aف� الL!خ اإلع�اد;ة. 
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  ;ماد الفعل    ىف  D ت*0ل  ة:م�Kل�ات  "�&ث  وف�  ال*ع�ة  ال�M���!ة  ال*عالMة    )'ارو م&اد 
م�   ال�+*!ةال�عل!   وسMالت   ESDال*,��امة  أجل  أدلة  م�  تN*+�ه   مل �ألل  ائ�ووث  "*ا 

  ال*Jادر وال*�اجع ال*�K&عة. ع� [وأوراق ع*ل و 
    :ل�ات ت/+&ل&ج!ةKفى  ت*0لم� D  ةkامج  األجه�ة  وال�j!ال*�مج داخل ال�ى تفعل ب Iال��ر�

 Dataجهاز ع�ض  ، و الب�&ب)اللى(اآل�اسI  الأجهkة  :  وخارج قاعة ال��ر�6 "ال/ل!ة م0ل
Show    ، ة  الف  ه&اتالو!A^Smart Phones    ا*"*Nقه م�  +ت�!�Kوأدوات  ت تعل!*!ة  ات 

 .هاداخل�L@ة إن��نD سل/!ة لل�&اصل االج�*اعى، A*ا جهkت القاعة "
X- $�YJال ت ���ر9Dى وال]Wة الZمJ�ة لJف�4 ال9-نامج�5  : ال

العام    ب+اءً  اللعلى اله�ف  أع� إج�ائ!ة؛    �افأه  ال*ق��ح وما ح�د له م�  ��ر��ى ل��نامج 
  أجل ال�+*!ة ال�عل!  م�    )'ارو ب��&ث الفعل    م�ت�Kةی&الت  م&د   رةص& ى  م��&اه ال�عل!*ى ونH  ف

(،    ESDال*,��امة ع�دها  وفقًا  ٨و[لغ  م&دی&الت  (ال��K!ق!ة)  )  والع*ل!ة  ال+H��ة   Iان&Mلل
ة تق�;*ها  �� ف   D وت�اوح  ،  ESDإ'ارفى ض&ء  ل*عالMة قNا;ا االس��امة  ال*�علقة ب��&ث الفعل  

اإلج�ائ!ةت+ف!^  و  أس١٠(   "�&ثها  لالتفاقفو   اب!ع)  ال*��ر[!�، مع  ال*��ئى    قًا  العل&م    معل*ى 
  : ��ر��ىال��نامج الA!ف!ة ت+H!  م��&<  ) ال�الى٧( و�&ضح ج�ول

�1 م.�D ال� نامج ال ٧ج�ول(E%0ه  ��ر&�ى ): ت�  والI�ة الHم%�ة ل�%ف
 قترح للبرنامج الم عناصر المحتوى التدريبى  الموديول  الجانب

  الزمن 

  أسبوع   ساعة 

  ظرىالن

  Action Researches بحوث الفعل   لواأل
١  ٣  

  ١  ٣  الثانى

  ESDالمستدامةالتعليم من أجل التنمية  إطار  الثالث
١  ٣  

  ١  ٣  الرابع 

  التطبيقى (مشكالت بحثية) 

  ١  ٦  Planningالتخطيط   الخامس

  ٢  ٨  Actingالفعل/العمل   السادس 

  ٢  ٨ Observingظة المالح  السابع

  ١  ٦ Reflectingمل التأ  الثامن

  ١٠  ٤٠  وع ـــــالمجم
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�رOD ةت5�ی� اس-ات�0�  -�   :ال
إلى  اس�+� ال��نامج  ؛  سلفاً اه العل*ى ال*��د  وم��&   ��ر��ىلل��نامج الاإلج�ائ!ة  ه�اف  األ  ب+اًء على

م�   ت�&اف�ال��ر�I    ات اس��ات!M!مM*&عة  األه  ال�ى  اإلمع  ال*&دی&الت وم��&   ج�ائ!ة �اف   >
��H+ال�  -ة  (ال !�Kم�  الو   ) ق!ةk و Iح لل��ر��ة  ال*ق�jم� معل*ى العل&م أث+اء    ال*,�ه�فة'�!عة الف

Pair–Think– شارك  –  زاوج  -ف/�و   ، K.W.L  ج�ول  وم� أه  ه^ه االس��ات!M!ات:ال`�مة،  
Share،    ،الت@L*ال ال*&جهة،  و وحل  ال�عاونى، و ال*+اقLة  ال^ه+ و   ال�عل   ال��ر�I و   ى،العJف 

 ال�حالت ال*ع�ف!ة.  و  ٢ت�K!قات ال&�I � ى ع�LارAاالل/��ونى ال� 
�رODأنW8ة ت5�ی�  -ك : ال

  ال*�+&عة   األنKLةض*+D  ؛  اه العل*ىوم��& ال�J&ر ال*ق��ح لل��نامج ال��ر��ى  فى ض&ء أه�اف  
  : ال�ال!ة

 ) د;ة�ة فKLأن �أوراق ع*ل -تقار�-   tاLالت نMذاتىتق!!   -ى ذات تأمل  -س .(  
   ةKLق!ة  أن!�Kل�� ع*ل!ة  ت Iت+ف!^  العل&م    ىمعل*  ر� الفعل   ات إج�اءعلى  "�&ث 

 . "@فاءة
   ون!ة�إل/�  وYoutube و Facebook   ت�K!قات   تفاعل!ة ع��م�kام+ة و أنKLة 

Gmail .  
   ^!العل&مت+ف ل��ر�6  اس��شاد;ه  م*ارسات    ن*اذج  ال*,��اموف�  وفى   ال��ر�6 

 .ESDإ'ارض&ء 
 fKاءات وف� ت�ر�,!ة  إع�اد خ�رإ'ا &ءض فىو  ال��ر�6 ال*,��امإجESD. 

  ت5�ی� وسائل وم.ادر العل$:  -ل
اله�ف م�      تعل!*!ة  تق+!ات و   وeفD   ؛��ر��ىال ال��نامج  وراء ت�K!�  ل��ق!�  ومJادر وسائل 

م�+&عة ع�وض    تعل   ال&سائf"ال�&ر[&�+D"  م0ل:  م�ع�دة  اوخ�ا،  ال�ق�;*!ة   f،ئ�او   ل�ف/!  fائ�ل`
   وال�وا"f ال+KLة   �Blogsونات وال*  Wiki  ىل&�@م&اقع ا"MانI اس�`�ام    ال^ه+!ة اإلل/��ون!ة،

Hyperlinks  ،  >�J*فة ال�ال*ع s+]وekb.eg  )ة��J*مة)    - ال�ور�ات ال&H+*ر دار ال�J*A
  . علقة "ه*� الاإلث�ائ!ة عل&مات لل*و ال�ئ!6 لل*��&< ال��ر��ى مه  

  :داءاألت5�ی� أسال�O وأدوات تق�D$  -م
العام واأله�اف اإلج�ا    اله�ف  القائ  على دمج    ��ر��ى ال لل��نامج  ال*ق��ح    &رلل�J ئ!ة  ل��ق!� 

أسال!I وأدوات ال�ق&�     D اس�`�م؛  ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ةال�عل!  م�    )'ارو "�&ث الفعل  
  ال�ال!ة: 
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   :<  ال�ق&�  الق�لى�نات+ف!^    ق�ل ب�ءأج�مج  ال�  �الق�لى ألدوات ال��� ع� �!�Kاخ��ار   ال�)  
ال*ع�فة الMانI و   ،ع*�  ال��0!ةل/فل  ع�فىال*  اخ��ار  ال*��رج اء  ال�ق�ی�  وسل    ،

Rubric  ال/فاءة ال��0!ةاالع�قادات ح&ل  ومق!اس    ،لل/فاءة ال��0!ة،   IانMواخ��ار ال
ال*,��ام**ارسات  لال*ع�فى   و[Kاقال��ر�6  ل*  ال�ق!!   ة،  ال��ر�6   سات *ار ال^اتى 
  ).االع�قادات ح&ل ال��ر�6 ال*,��اممق!اس و ، ال*,��ام

   �&ف ع�ة    +ى:/&� ال�  ال�ق!e&ت �لة م&ض&ع!ة  ونف^ ع�jق!ة  أس!�Kأث+اء وت�ر��ات ع*ل!ة ت
ال��ر��ى، و م&دی&الت  دراسة   اال*��&<  أداء اس�+� على تق�;   ل*�ا"عة  ال�اجعة  ل�غ^;ة 

ال*عل*!�  ال��   وس!�  الفى  داخل "MانI  ،  ��ر��ىنامج  ال*+اقLات  فى  ال�فاعل  ت�ل!ل 
 Iال��ر� ت�K!ق  قاعة  ع��  اوخارجها  على    ،٢ل&�I ات  اع�*�  سMالت A*ا   dف�

الف�د;ة والM*اع!ة    tاL+ال*هام   ق&ائ و ال�أمل  ووثائ�  ال ت+ف!^  أث+اء  ال^اتى فى  ال�ق!!  
    .ة ال*�علقة "ال*L@الت الفعل!ة وال*,�ق�ل!ةال��0! 

 �&جأائى: و   ال+هال�ق >� Iة ال��ر��فى نها;ة ف� �أدوات ال��� ع� �!�Kع�;اً  ت". 
�م.ادر  -نDZالعاو ال59,  م<  ل�Hال: 

ال*ق��ح    وف�     ع�ة  ال�J&ر  ال��ر��ى  I�A لل��نامج  ص&رة  فى  وأج+�!ة  ع�[!ة  م�اجع 
  ة ل�+*! أجل اال�عل!  م�    )'ار"�&ث الفعل و فى مMاالت:  م&اقع "�0!ة  و ودراسات سا"قة  وأ"�اث  
ال��0!ة و   ESDامةال*,��    ل*ىل*ع  ؛ وذلs ح�ى ی�,+ىال��ر�6 ال*,��اموع*� ال*ع�فة وال/فاءة 

    .H��ة والع*ل!ة�ر[!� ال�ج&ع إل!ها ل�+ف!^ أنKLة ال��نامج ال+عل&م ال*�ال
�ر9Dىل9-نامج الض9^ ا *  ال�ق-ح :  
عل!   ل� ا  )'ارالفعل و القائ  على دمج "�&ث    ��ر��ىلل��نامج ال ع�ضD الJ&رة األول!ة      

ال�+*!ة   أجل  ال*�@*!�  ESDال*,��امة م�  م�  مM*&عة  ال*+اه  على  و'"*Mال  تج   ��6ر �ق 
و  ال*ه+!ة  [ع�  العل&م  األكاد;*!ة  ال��A&راه م�ر[ى  درجة  على  ات,اق    ؛ال�اصل!�  م�<  ل���ی� 

  فاعل!ة، ل�ا  �هنKLوأ  ،ال��ر�I   ات واس��ات!M!  ال��ر��ىم��&اه  مع  ل��نامج  ل  اإلج�ائ!ة  ه�افاأل
   .ال*�N*+ة "هوأسال!I ال�ق&�  ومJادر ال�عل   ائلووس
ض&ء       الال,اد   ت&جهات وفى  ص!اغة  م0ل:  ال�ع�یالت  "ع�    أج��D   @*!� *�ة  إعادة 

الف�ع!ة    ال,ل&A!ةاأله�اف   اإلج�اءات  مع  ت�&اف�   �!�" ب لل��نامج  الفعلال`اصة  ، �+ف!^ "�&ث 
ال��K!ق!ةو   Iال��ر� أنKLة  فى  فىالع*ل/ال�+&ع  خK&ات   ESDرإ'اض&ء    !ة  ت�ق�   �!�" 
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ال��0!ة IDFن*&ذج( لل/فاءة  ال*وت�اعى    )  ع*�  وخاصة    "و�I "  ف�J+!ل  ع�فةم,�&�ات 
ال�+*!ة  مpش�ات  على  ال*��&< ال��ر��ى  وت�k!A  ،  ال�ف/!� ال**��)  -!� االس��ات!Mى م,�&�ي(ال�ف/

العل*ى  -ال�عل!  (  فى مMاالت   ال*,��امة وال���  وال*ع�فة  فقf ال�!jة  -االب�/ار  ال�K�ق  دون    ) 
األخ�< لل مJ�ل  *pش�ات  وحل    ى�ر�,ال�  اءاألد �K&��  ب ال��0!ة    ال*هام ر[f  و ،  ٢٠٣٠�ؤ�ة 

وال+ف,!ة    ب!jةمL@الت   االج�*اع!ة  ال*L@الت  ع�  وال�ع�  العل&م  معل*ى  ل�<  ال�راسى  الJف 
  .�ةواإلدار 

 �٢!قات ال&�I ت&e!ف أنKLة إل/��ون!ة ع�� تK   على ض�ورة  ال*�@*!�"ع�    أك� ك*ا      
  �� ال��0!ة ار ال�ق ا"ة  ك0� ل�M*!ع ال*عل&مات وال�!انات و�Aأف�ص    و)عKاءال*��&< ال��ر��ى    إلث�اء

 &Kب� ال��ر�,ى وف�  ال*�علقة  األداء  ال*��ر[!�ت&ج!ه    وأه*!ة،  ESDإ'ار��  العل&م  إلى    معل*ى 
وفى    ��امال��ر�6 ال*,  وف� إج�اءات   ل�عل  العل&مخfK ت�ر�,!ة  إن�اج  أو  ت+ف!^ ن*اذج اس��شاد;ه  

   .ESD إ'ارض&ء 
القائ  على دمج    ��ر��ىال  مج��ناح الال�ع�یالت أص�  و)ج�اءوفى ض&ء ت+ف!^ ال�&ج!هات      

و  الفعل  ال�+*!ة    )'ار"�&ث  أجل  م�  ص&رته  لل��K!�    جاهkًا    ESDال*,��امةال�عل!   فى 
ما ال�J&ر   : ت*0ل فى  ال^<لل���    ال#ال,ال�=ال  ع�    ق� ت*D اإلجا"ة;@&ن    و[^لs،  *ال+هائ!ة

ت�ر��ى   ل��نامج  و ال*ق��ح  الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  ال�+*   م� ل!   ال�ع  )'ارقائ   !ة  أجل 
ل�< معل*ى   ال��ر�6 ال*,��امل�+*!ة ع*� ال*ع�فة وال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات    ESDال*,��امة

  . العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟
  تدريبى ج الناملبرل Mرب وفقدليلى المدرب والمتدأعداد : سMخام

الفعل دمج "�&ث    لىئ  عالقا  ��ر��ىإلجا"ة ع� أسjلة ال��� ال*�علقة "أث� ال��نامج الل  
ال�+*!ة    )'ارو  أجل  م�  ت+*!ة  ESDال*,��امةال�عل!   ال��0!ة    فى  وال/فاءة  ال*ع�فة  ع*� 

ال*,��اموم*ارسات   اإلع�اد;ةل�<    ال��ر�6  "ال*�حلة  العل&م  إ ؛  معل*ى    �رب ال*دل!ل    ع�اد ت  
ال*��رب   الإج�اءات  ت+ف!^  ل,ه&لة  ودل!ل  فال*��دة    ��ر��ىال��نامج  و مق++ة  +!ات وف�  ت  ق�  ، 

  : اآلتىعلى ال+�&  إع�اده*ا
  
  

 
 .  ESDاطاروالقائم على دمج بحوث الفعل  لتدريبى مج ار المقترح للبرنا: التصو )٦ق (ملح *
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�ر9Dىل9-نامج الل اً �رب وفقإع�اد دل�ل ال� -أ:  
ال* دل!ل  إع�اد  أث+اء  ل�رب  ت   فى  "ه  أنKLة  الس��شاد  وال��K!  ال*&دی&الت تق�;   ق!ة)  (ال+H��ة 

  � أجل م   ل!ال�ع  )'ارالقائ  على دمج "�&ث الفعل و   ��ر��ىال*�N*+ة "ال��نامج الامها  همت+ف!^  و 
 أه�اف ال��� ال�الىأه�افه اإلج�ائ!ة "Jفة خاصة، و ت�ق!�    "غ�ض   ؛  ESDال*,��امة*!ة  ال�+

  ت*0لD فى:،  *ع�ة ع+اص� دل!ل ال*�رب تN*� ق� ، و "Jفة عامة
 ال�ل!ل مق�مة. 
 ة��Hل "�&ث الفع   ع�  خلف!ة ن Action Researches. 
  ة ع���Hمة �اال*,� أجل ال�+*!ةال�عل!  م�  إ'ارخلف!ة نESD. 
 ة ع� /ف�فة�ف م,�&�ات ع*� ال*ع!+Jوفقًا ل� "Webb-DOK" . 
  ة ع��أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة وفقًا ل+*&ذج ف/"IDF ". 
   ة ع���Hال*,��امال��ر�6 خلف!ة ن Sustainable Teaching. 
 ائ!ة لف �اهاأل -م العا اله�ف�نامج ال��ر��ىاإلج�ل� . 
   �ه  ال*��&< ال��ر��ىع+اص*!H+ف!ة ت!Aاو . 
 ة اK`م+!ة الkاءات  ل�+ف!̂ ل�اإج Iل��ر� . 
  !M!ات�ات اس�  Iنامجال*,�`�مة فى ال��ر��ال� . 
  ةKLأن Iال�فاعل!ة ال��ر�. 
  و تق+!ات و Iادر ال�عل . وسائل ال��ر�Jم 
   �&ال�ق I!ة "ال أسال+*N�*نامج ال��ر ال�ى��� . 
  اجع�اء ال*��&<   ال��0!ةال*&اقع و العل*!ة ال*�ال��ر��ىإلث . 
 ح !ة��ل��ر ا ت ال*&دی&ال�نامج ال*ق��الفعل!ة لل� . 

�رب وفقإع�اد دل�ل  -ب�ر9Dىل9-نامج الل اً ال�:   
ال*��ر[!�    ح� "غ�ض    ال*��رب دل!ل    ع� أُ     العل&م  ال*هام  على  معل*ى    ال��0!ة ت+ف!^ 

ال"اال*�N*+ة   و   ر��ى� �ل��نامج  الفعل  "�&ث  دمج  على  ال�+*!ة    )'ارالقائ   أجل  م�  ال�عل!  
ت�[&�ة  أس   علىلs  وذ ،  ال*,��امة أنKLة  "�!�    وعل*!ة ص�!�ة،6  مع  ال�فاعل  م�  ت*@+ه  
 *ع�ف!ةالعقل!ة و الع*ل!ات  لل  �ه ت,ه  فى م*ارسA*ا    ،ال��ر��ى  هإ'ار `�وج ع�  الع�م  و   ال��نامج

 
  . ESDاطارو القائم على دمج بحوث الفعل  درب وفق البرنامج التدريبىدليل الم): ٧ملحق (* 
 )اطاروالقائم على دمج بحوث الفعل  البرنامج التدريبىدرب وفق تدليل الم  ):٨ملحقESD  .  
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ل�ل مL@الت تK&�� مق++ة  ت+ف!^ إج�اءات "�0!ة  و ال*ع�فة،    وف� تJ+!ف ع*�  وماوراء ال*ع�ف!ة
   .ESDإ'ارال��ر�6 ال*,��ام وف� هارات ارسة مم*و  ،ىاألداء ال��ر�,

س6 [!ان أل ، و م� ال��نامج  له�ف العامو);Nاح لمق�مة،  على    ال*��رب   دل!لوق� اش�*ل    
  Aل م�   مع  ال*��رب   اعلتف  ل/!ف!ة  ة�د م�هات  !A*ا تN*� ع�ة ت&ج،  ال��ر�I الفعالوم�ت/kات  
ال*+اهج  ال*�رب   "ق,   ال��ر�6  ه!jة  وأعNاء  وال*ه�* ال��ر   �ق و'واألق�ان  "*Mال  �6   �!

ال�� "ال*�ارس اإلع�اد;ةال*L@الت  ال`��اء  العل&م  ال�ل!ل   A*ا،  0!ة م� م&جهى ومعل*ى  اش�*ل 
الkم+!ة  على   ال��0ىال`Kة   Iال��ر� ومهام  أنKLة  ص*  .ل�+ف!^  صوق�  فى  ع*ل اق  أور &رة    

لل+Lاt  و  ال^اتى  ل  وق&ائ   لل�أمل  ووثائ�سMالت  مع  ل�ق!!   القائ   �رب  ال*  دل!ل  ت الی& م&د ت�&اف� 
و  الفعل  "�&ث  دمج  ال�+*!ة    )'ارعلى  أجل  م�  ح!� ،    ESDال*,��امةال�عل!     ها أه�اف  م� 

تق&�*ها  وأن�KLها ال*فاه!*!ة    ها وأ'�   اإلج�ائ!ة   I!وأسال والع*ل!ة    م+ه   ن,خ   وزعD وق�    ، ال+H��ة 
   .معل*ى العل&مم�  تLارA!ةل/ل مM*&عة الMل,ات ال��ر��!ة  فى ب�ا;ة 

�رب وفقا لل9-نامج الال� ىلض9^ دل� -ـج�ر9Dى�رب وال�:  
على  ال*  ىدل!ل  ع�ضا   وال*��رب  م�< �رب  على  لل�ع�ف  ال*�@*!�  ال,ادة  مM*&عة 

ت�ق!�   فى  و صالح!�ه*ا  العام  دمج   ر��ىال�� لل��نامج  اإلج�ائ!ة  األه�اف  اله�ف  على  القائ  
Aل م�  م�< ت&اف�  تع�ف  A^لs  و ،  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    )'ار"�&ث الفعل و 

وال*��&<  و   ات واس��ات!M!  ال��ر��ى   األه�اف  ال�فاعل!ة  وال*هام  واألنKLة   Iال��ر�  I!ق&�   تأسال
  . ESDإ'ارأس6 "�&ث الفعل وم�ادa مع األداء 

أوض�ه  ال�ع�یالت  �  ع"أج��D  وق�     ل*ا  وفقًا  ال�ل!ل!�  م0لعلى  ال*�@*!�   : ال,ادة 
  -  Observeالح�   -Actافعل    -PlanخfK  ء ن*&ذج (فى ض&   !ة�0ض�ورة تق�;  مL@الت "

فى eل مهارات   تق&�*ه) م�ت�Kة م�اش�ة "*L@الت تK&�� ت�ر�6 العل&م وA!ف!ة  Reflectتأمل  
���Lن ال�اد< والع�ة ت�ر��!ةإضافة    أه*!ةمع  ،  القKLشاد;هن*اذج  و   أن�اس�    fK`تعل  م��&< ل  

ال*,�� ل**ارسات    وفقاً العل&م   eل  و   امال��ر�6  لل�+*!ة    ٢٠٣٠مJ� ورؤ�ة    !M!ةاس��ات فى 
ال+Lاt  الع*ل  أوراقذج  ان*ن*f تJ*!     فىA*ا ت  تغ!!�    ،ال*,��امة ال�أمل    وسMالت  ووثائ� 

ال^اتى ال�ق!!   وA^لs  واس�*ارات  اللغ  فى،  ال`اصة  الJ!اغة  ب�ل!ل  ال*�N*+ة    "اإلرشادات &�ة 
ق,  ال*+اهج و'�ق   ات^ةوأسل`��اء  � مع ا�!A   إلى ال�فاعل "L@ل  الفjة ال*,�ه�فة  ل�&جهال*��رب  

  .وال�قار�� العل*!ة واألدوات ال��0!ةال`fK  إع�اد فى  ته  ال��0!ةاال��ر�6 لالس�فادة م� خ�� 
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  ٢٠٨  

أوفى ض&ء      تع�یالت  م�  ت   الفعل   ��ر��ىالال��نامج  ح  ص�ما  دمج "�&ث  القائ  على 
 ال��ر�I الفjة ال*,�ه�فة م�    لى�I عM� ل� جاهkًا ل  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    )'ارو 

  ."ال*�حلة اإلع�اد;ةأث+اء ال`�مة  معل*ى العل&م  فى D وال�ى ت*0ل
Mالتجريبسادس الفعل للبرنامج    االستطالعى :  بحوث  دمج  على   القائم 

   ESD إطارو
ة  ! ه+ال* "اح0ى درجة ال��A&راه وال^< ;ع*ل م�ر[ًا مع�*�ًا "األكاد;*!ة  ت  االس�+اد إلى أح�     

"*� لل*عل الL!خ*!�  Aف�  ال��نامج    افHة   I��Mب� الفعل   ��ر��ىالللق!ام  "�&ث  دمج  على  القائ  
ال�+*!ة    )'ارو  أجل  م�  ت&e!ف  ESDال*,��امةال�عل!   وال*هل  هم� خالل  ال*�N*+ة  ألنKLة  ام 
اس�Kالع!ة  وال*��رب   �رب ال*  ى�ل!لب مM*&عة  على   sوذل أف�ادها  ،  معل*ى   س�عةبلغ ع�د  م� 
ا  &ملعلا ال*ه+ى  و ل`�مة  أث+اء  ال�بل&م  ب��نامج  ال��[!ةال*ل��ق!�  به�ف  "@ل!ة  الJع&[ات  ال�+�p "؛ 

ى  لع  ��ر��ىمج الال*�N*+ة "ال��نا  ال0*ان!ةل*&دی&الت  ال�ى م*@� أن تHه� ع+� ال�+ف!^ الفعلى ل
و ال�M���!ة ال���    ات M*&عم ت��ی�  .  ت   و ق�  الفعل)  نH�<("�&ث  ت�K!قى م&دی&ل    م&دی&ل 

ال*�رب  دل!م�  )  !�Kf`(ال نها;ة    اس�Kالع!اً   ه*ال�+ف!̂ ل  ال�راسى فى  الفJل 
  . م٢٠١٨/٢٠١٩ال0انى 

فى Jع&[ات  ال"ع�    ال�M�[ة االس�Kالع!ة لل��نامج ال��ر��ى رص�ت إج�اء    وم� خالل   
، وصع&[ة ال�ف��� ب!� "�&ث ال��� العل*ىال*ع�فة ال*,�قة "*هارات  ع�م    م0ل:  !ة ال��ر�I ع*ل

"أه�اف   االس��امة"*فاه!     اإلل*اموع�م    �ة،وال��[&   العل*!ة  &ث وال��الفعل   أو  عامة  "Jفة 
ا اتNح    ال*,��امةلل�+*!ة    ٢٠٣٠مJ�  ورؤ�ة  س��ات!M!ة  ومpش�ات  A*ا  خاصة.  ع�م  "Jفة 
!^ أنKLة ال��ر�I، وصع&[ة ت+ف   ل�< "ع� ال*عل*!� أث+اء  ٢ل&�I ا  ت&e!ف ت�K!قات ال/فاءة فى  

ال�  ءأعNا ال�&اصل وال�فاعل مع   ال*هام  �ر�6 وال`ه!jة  ل�+ف!^  العل&م  ��اء م� م&جهى ومعل*ى 
و  االس�Kالع!ة  ال��0!ة،  الع!+ة  أف�اد  ی�ع&د  ل   ح!�  الع*ل  فى  ال�Lارك   م�ادaعلى  الف�د;ة 

وو  الMه&د  ع+� وت+,!�  اله�ف  األنL  ح�ة  وض&ح  وع ،  Kةت+ف!^  ال��ر�I إرشا"ع�  �م   وأ  دات 
ال*��  ال��0!ة  ال*هام  ت+ف!^  ال�وا"f    وضعف،  لةاختعل!*ات   f!L+تHyperlinks    ال`اصة

ال*ع�فة"  s+]و وال!&ت!&ب  الال*�ونات  ت+ف!^  ل�عل     ةس��شاد;اال+*اذج  ، وصع&[ة   fKإن�اج خ أو 
م*ارسات  وف�  ال*,  العل&م  م0ل    فNالً   .��امال��ر�6  ال�قل!�;ة  الJع&[ات  االل�kام  ع�م  ع� 

�اتاش& وش�@ة اإلن��نD جهاز الAفاءة  � ح! م� أح!انًا جاه�kة قاعة ال��ر�I  وضعف ،"ال�N&ر
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، وصع&[ة م�ا"عة أوراق الع*ل وسMالت ال+Lاt وع�م اه�*ام ال�ع� ب�+ف!^ مهام ال�ق&�   ب�اخلها
  ال�+ائى إل/��ون!ًا. 

م�اعاة  قو  ت   ا �  ه^ه  الفعلىتالفى   Iال��ر� ت+ف!^  أث+اء  فى   ات مM*&ععلى    لJع&[ات 
ال�M���!ة و ال���  م�  ،  س��  ما  ض&ء  م&اد  �أال    ت  ؛ءات �اإجفى  صالح!ة  م�  ال*عالMة ك� 

  . األساس!ة ال���  ةلل��K!� فى تM�[ دل!ل ال*��رب)  -   دل!ل ال*�رب  -(ال��نامجال�M���!ة 
Mالبحث: أدوات : إعداد سابع  

لإلت*     ال���  ام  أسjلة  الاإلجا"ة ع�  ال��نامج  "أث�  &ث ــ"�(  القائ  على    ��ر��ىل*�علقة 
فى ت+*!ة ع*� ال*ع�فة  )  جـــــال�م  -  ESDةــــال*,��ام  ةـــل ال�+*!ــ� أجــ  مــ!علال�  إ'ار  -لـــالفع

؛ ت  إع�اد ة د;ل*�حلة اإلع�امعل*ى العل&م "ال�<    ال��ر�6 ال*,��اموال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات  
  : ال�ال!ةأدوات ال��� 

    ESDالمستدامة أجل التنميةالتعليم من  إطاراختبار عمق المعرفة ب - أ
١ - �االخ9ار: اله�  ت5�ی ق!اس   ف م<  فى  االخ��ار  م�  اله�ف  ال*ع�فة ح�د  م,�&�ات ع*� 

 .ال*��ر[!� مالعل& معل*ى  ل�<   ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ارال*�ت�Kة "
٢ -   �نف6   االخ9ار:  م��Dاتت5�ی االخ��ار   �*Nقائ*ة   ال*,�&�ات ت فى  ال&اردة  األر[عة 

  ). ٦ -(ج�ولWebb "و�I" ًا ل�J+!ف فقو  *ع�فةال ع*�ومpش�ات م,�&�ات 
 :ت*D ص!اغة مف�دات االخ��ار م� ن&ع  ص�اغة مف-دات االخ9ار: - ٣

م�ع�د  أسjلة    - م�  األولاالخ�!ار  لل*,�&�!�   sو)عا(  وذل  �A^اإلن�اجال� )  DOK1-دة 
) وال*هارات وال0انى  ال*فاه!    �!�Kت-DOK2  فى )؛ مق�مة  م�  مف�دة  Aل   Dت/&ن ح!� 
أجل  ال�عل!   ارإ'مMال   ;*0ل   ESDال*,��امةال�+*!ة    م�  إح�اه   ب�ائل؛  أر[عة  یل!ها 

مف�دات   ع�د  بلغ  وق�  خKأ،  وال�اقى  ال�J!�ة  وال0انى اإلجا"ة  األول  فى   ال*,�&�!� 
  .) مف�دة٢٥(األول!ة  ةJ&ر ال

-    sوذل ال+ها;ة  مف�&حة  ال*قال!ة  (األسjلة  ال0ال�  قJ!�   االس��ات!Mى ال�ف/!�  لل*,�&�!� 
)، ح!� ت/&نA Dل مف�دة  DOK4-ال**��  االس��ات!Mىال�ف/!� ( وال�ا"ع) DOK3-*�<ال

ص&رة   فى  مق�مة  أو  م�  م&قف  أو  ی�KلI  مL@لة  ال+ها;ة  مف�&ح  ع�  سpال  ال�ع�!� 
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األول!ة   ةJ&ر لافى  ال*,�&�!� ال0ال� وال�ا"ع  وق� بلغ ع�د مف�دات  ه،  ار ال*�ت�Kة "األف/
  .ات ) مف�د ١٠(

ال/ل  - ال*M*&ع  لبلغ  األول!ة  االخ��اردات  *ف� ى  األر[عة    "J&رته  ال*,�&�ات  )  ٣٥(وف� 
  مف�دة.

تعل��ات االخ9ار: - ٤ العل*!ة  ص�اغة  ال�قة  ف!ها  تعل!*ات االخ��ار وروعى   Dاللغ&�ةو   ص!غ ،
إجا"ات ل   اً مف�اح  وأع�  ال*&ض&ع!ة،  ا  ��J!ح  تق�ی�  A*ا  ألسjلة  مpش�ات  درجات ح�دت 

ال`اصة "ال*��ر[!�    ص**D ورقة اإلجا"ةو ،  +ها;ةة ال�&ح مف  اإلجا"ات "ال+,�ة لألسjلة ال*قال!ة
 فى ض&ء Aال ال+*K!� م� األسjلة. 

  ,ادة ال*�@*!� ت  ع�ضه "J&رته األول!ة على مM*&عة م� ال  :Validity ص�ق االخ9ار - ٥
ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس��ه للغ�ض ال^< أع� م� أجله، وال&ق&ف  فى مMال  

مف ش*&ل  م�<  ال��ر�لل*�ته  �داعلى   >&�) ال�+*!ة    إ'ار �ى  أجل  م�  ) ال*,��امةال�عل!  
لغ&�اً  أب�اها    وعل*!اً   وسالم�ها  ال�ى  ال�ع�یالت  "ع�   D��أج وق�  ص!اغ�ها،  ال,ادة  ودقة 

إعا  �@*!�ال* م�ادa  "ع�    دة ص!اغةم0ل  أو  إل!ه،  ت+�*ى  ال^<  ال*,�&<   Iل�+اس ال*ف�دات 
 .  أ;ة مف�دات ح^ف أو  إضافة، وذلs دون مةال*,��ا!ة ال�عل!  م� أجل ال�+* إ'ارومpش�ات 

لالخ9ار: - ٦ االسWالع�ة  ال�راسة  العل&م   إج-اء  معل*ى  م�  إج�اءها على مM*&عة  أث+اء  ت  
ب��امج ال�راسات العل!ا "@ل!ة ال��[!ة جامعة Aف� الL!خ  ��ق!�  وال*ل  ع�اد;ة"ال*�حلة اإل ال`�مة  

)  ٢٨ح!� '�� االخ��ار على ع!+ة بلغD (  ،اص)ال`&م  ال�بل  -ال�بل&م ال*ه+ى  -(ال�بل&م العام
 ، وذلs ل�ق�ی�:للعل&م معل*اً 

   :9ارخ��ار  إعادة اال  -'��قة االخ��ار ق�ر معامل ث�ات االخ��ار "اس�`�ام  ث9ات االخ
ب!�  �ة ل�K ال*+اس  tس&ن" لالرت�ا�ب!" ال+ها;ة، و'�قD معادلة  ال*قال!ة مف�&حة  !عة األسjلة 

االخ��ار (رخ��ااال دة  إعا-درجات  بلغ  ال�0ات  معامل  أن  ووج�  ق!*ة  ٠٬٨٤٧؛  وهى  ؛   (
 م+اس�ة إحJائ!ا ل*عامل ال�0ات.

   :9ارى ,�غ�ق فح,I الkم� ال*ت,M!ل زم� Aل معل  على ح�ه، ث   ت   زم< االخ
ال*�&سf؛ وق� ت��د   ق�ر، ث   لل*عل*!�  ف�دات االخ��ار "M*ع الkم� ال/لىم  ا"ة ع�اإلج

 ) دق!قة.  ٧٠زم+ه فى (
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 �   االخ9ار: درجةی- تق
-    f*لة ال*,�&�!� األول وال0انى (نjلة  "ال+,�ة ألسjل/ل االخ�!ار م� م�ع�د)  أس dJخ

إلجا"ة ال`Kأ أو  ل  ة واح�ة، وصف�إجا"ة ص�!�ة درجال*��رب  مف�دة ;I!M ع+ها ال*عل   
  )، وال�رجة الJغ�< صف�.٢٥(ه^ا الkMء م� االخ��ارال*��وAة، وم� ث  بلغD درجة 

خdJ ل/ل مف�دة ;I!M  ,�&�!� ال0ال� وال�ا"ع (ن*f األسjلة ال*قال!ة)  لة ال*ة ألس�jل+, "ا  -
ال*عل    ص�!�ة  ال*��رب  ع+ها  و درجات   خ*6إجا"ة   ،  sل^A �اً صف  K`ال أو  لإلجا"ة  أ 

  )، وال�رجة الJغ�< صف�.٥٠(ه^ا الkMء م� االخ��ار، وم� ث  بلغD درجة ال*��وAة
  وال�رجة الJغ�< صف�. ) درجة،٧٥(خ��ار ى) لال*لعHة (اأص�ح مM*&ع ال�رجات ال/ل! -

  ال.�رة الJهائ�ة الخ9ار ع�A ال�ع-فة:  - ٧
ال+هائ!ة م� (  ال*ع�فة    م,�&�ات ) مف�دة م&زعة على  ٣٥ت/&ن االخ��ار فى ص&رته  وفقًا ع*� 

و�ل`d  ، وأص�ح االخ��ار صال�ًا لل��K!� فى تM�[ة ال��� األساس!ة،  Webb"و�I"  ل�J+!ف
  . ال*ع�فةع*� ��ار  ات اخم&اصف ىل�اال) ٨ج�ول (

  ال�$��امة ال�عل�1 مM أجل ال�%��ة  إ:ار� ال�ع فة ع�!  ): ماصفات اخ��ار  ٨ج�ول (
عدد   الرئيسة لعمق المعرفة المستويات  م

  األسئلة 
م  ق ر

  المفردات
الدرجة 
  العظمى

  الوزن النسبى
  للدرجات 

  ٪١٣٬٣٤  ١٠  ١٠ - ١  ١٠  ) DOK1اإلنتاج ( وإعادةالتذكر   ١

٢  
المهارات مفاهيم وبيق الطت
)DOK2 (  ٢٠  ١٥  ٢٥ -١١   ١٥٪  

٣  
 قصير المدى  االستراتيجىالتفكير 

)DOK3 (  ٣٣٬٣٣  ٢٥  ٣٠ -٢٦   ٥٪  

٤  
متد الم االستراتيجى التفكير

)DOK4 (  ٣٣٬٣٣  ٢٥   ٣٥ - ٣١  ٥٪  

  ٪١٠٠  ٧٥  ٣٥  المجموع

  : المعرفى المرتبط بأبعاد الكفاءة البحثيةاختبار الجانب  -ب

ا - ١  �مله�ت5�ی م�<   9ار:خاال  < ف  ق!اس  فى  االخ��ار  م�  اله�ف  معل*ى ح�د  اك�,اب 
 ."أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة للMانI ال*ع�فى ال*�ت�f العل&م ال*��ر[!� 

 
 ) من أجل التنمية المستدامةليم رفة باطار التعمعالعمق ر اختبا): ٩ملحق . 
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ال/فاءة أ�عاد    ال&اردة فى قائ*ة  األر[عةتN*� االخ��ار نف6 األ"عاد   ار:اد االخ9ت5�ی� أ2ع - ٢
  ).٤ -(ج�ولم عل& معل*ى الل�<  "IDFل+*&ذج "فقًا و ال��0!ة 

االخ9ار: - ٣ مف-دات  م�    ص�اغة  االخ�!ار  أسjلة  ن&ع  م�  االخ��ار  مف�دات  ص!اغة   D*ت
ا  إج�اء  مهارات م�ع�د، ح!� ت/&نA Dل مف�دة م� مق�مة فى مMال   یل!ها أر[عة    لفعل"�&ث 

 *; إح�اه   فى  ب�ائل؛  االخ��ار  مف�دات  ع�د  بلغ  وق�  خKأ،  وال�اقى  ال�J!�ة  اإلجا"ة  0ل 
 مف�دة، وح�دت '��قة ت�J!�ه وق�رت درجاته ال*��ئ!ة. )٤٠(!ة ول ص&رته األ

االخ9ار:  - ٤ تعل��ات  وال�قة   ص�اغة  ال&ض&ح  ف!ها  وروعى  االخ��ار،  تعل!*ات   Dص!غ
  ص**D ورقة اإلجا"ة م� ق�ل ال*��ر[!�. اإلجا"ات، A*ا  د مف�اح ت�J!حاللغ&�ة، وح� /العل*!ة

م� ال,ادة ال*�@*!�  مM*&عة  على  !ة  ولت  ع�ضه "J&رته األ  :Validity ص�ق االخ9ار - ٥
فى مMال ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس��ه للغ�ض ال^< أع� م� أجله، وال&ق&ف  

مف�داته   ال/فاءة  "عألعلى م�< ش*&ل  لغ&�اً ال��0!ة  اد  وق�   !اً وعل*  وسالم�ها  ودقة ص!اغ�ها، 
و)عادة *ف�دات  "ع� ال  اغةتع�یل ص!أج��D "ع� ال�ع�یالت ال�ى أب�اها ال*�`JJ!� م0ل  

 .  "عNها تJ+!ف
أج��D على نف6 ال*M*&عة االس�Kالع!ة ال�ى '��   إج-اء ال�راسة االسWالع�ة لالخ9ار: - ٦

 ، وذلs ل�ق�ی�:"ال*�حلة اإلع�اد;ةللعل&م  ) معل*اً ٢٨غD (، وال�ى بل�فةع*� ال*ععل!ها اخ��ار 
   : 9ارردس&ن ر��Lا  -&در" A  دلةمعاق�ر معامل ث�ات االخ��ار "اس�`�ام  ث9ات االخ
و ٢٠ ؛   ") بلغ  ال�0ات  معامل  أن  ل*عامل ٠٬٨١٢وج�  إحJائ!ا  م+اس�ة  ق!*ة  وهى  ؛   (

 ال�0ات. 
   :9ارM*ع ف�دات االخ��ار "ة ع� مغ�ق فى اإلجا"ت  ح,اب الkم� ال*,�زم< االخ

 ) دق!قة. ٣٧الkم� ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ وق� ت��د زم+ه فى (
 یتق�إجا"ة ص�!�ة درجة   ال*عل خdJ ل/ل مف�دة ;I!M ع+ها    ر:ة االخ9ا- درج

)،  ��٤٠ار(واح�ة، وصف� لإلجا"ة ال`Kأ أو ال*��وAة، وم� ث  بلغD ال�رجة ال/ل!ة لالخ
 لJغ�< صف�.�رجة اوال
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  : 2ال�فاءة ال59#�ةال.�رة الJهائ�ة الخ9ار ال0انO ال�ع-فى ال�-ت9^  - ٧
وأص�ح    أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة،) مف�دة م&زعة على  ٤٠م� ( ال+هائ!ة    ت/&ن االخ��ار فى ص&رته

) ج�ول   d`و�ل األساس!ة،  ال���  تM�[ة  فى   �!�Kلل� اخ��٩االخ��ار صال�ًا  م&اصفات  ار  ) 
  . ى العل&ممعل* "ال/فاءة ال��0!ة ل�<�f ع�فى ال*�تالMانI ال*

�ة ال�.- ة�ال�فاءالOان# ال�ع فى ال� ت�N ): ماصفات اخ��ار  ٩ج�ول (  
  م

  األبعاد الرئيسة الختبار
  الكفاءة البحثية

عدد 
  األسئلة 

  رقم المفردات 
الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

  ٨   Planningطكفاءة التخطي  ١
٣٤- ٢٨-٢٥-١٦-١٢-٥-٣ -

٣٨  
٢٠  ٨٪  

  ١٢  Acting كفاءة الفعل  ٢
٢٢- ٢٠-١٧-١٣-١٠-٧-١ -

٣٠  ١٢ ٣٦- ٣٣-٣١-٢٩-٢٦٪  

٣  
كفاءة المالحظة  

Observing ٨  
٣٥- ٢٣-١٨-١٥-١١-٨-٤ -

٢٠  ٨ ٣٩٪  

  ١٢  Reflectingكفاءة التأمل   ٤
٢٤-٢١-١٩-١٤- ٩-٦-٢ -

٣٠  ١٢ ٤٠- ٣٧-٣٢-٣٠-٢٧٪  

  ٪١٠٠  ٤٠  ٤٠  المجموع

�رج سل$ الق -جـ�ی- ال� )Rubricة�ة 2أ2عاد ال�فاءة ال59#W9ألداء ال�هارات ال�-ت ( :  
�رج    سل$ت5�ی� اله�ف م<   - ١ ��رج  ی� ال* ال�ق�   سل   ح�د اله�ف م� :Rubricالق�ی- ال�

Rubric     ال*��رب  فى ق!اس م�< م*ارسة ال*عل  fت��األدائى ال* IانMال/فاءة "*هارات  لل
 .ال��0!ة

أ2 - ٢  �ال الق�  سل$عاد  ت5�ی �رج  ی- �Rubric:   �*Nال*��رج    سل ت نفRubric    6 ال�ق�ی� 
ال&اردة    األ"عاد  أ"عاد  "األر[عة    - الفعل  اءةكف-�`f!K لاAفاءة    :)٤-(ج�ولال��0!ةال/فاءة  قائ*ة 

 .Aفاءة ال�أمل -كفاءة ال*الحHة
�رج    سل$ص�اغة مف-دات   - ٣ج ال��ر��ى  م� خالل ت�ل!ل أه�اف ال��نام  :Rubricالق�ی- ال�

ة ومهام "�0!ة، ت  ت&ج!ه معل*ى العل&م إلى ت��ی� وص!اغة مL@لة KL ا تN*+ه م� أنوم
أجل ال�عل!  م�    إ'ارء  ها فى ض& ل مفى مMال تK&�� األداء ال��ر�,ى، ث  تأ  حق!ق!ة"�0!ة  
ل�< تالم!^ه  A*هارات  ت,�ه�ف ت+*!ة ن&اتج تعل  م�غ&[ة و[�!� ،  ESDال*,��امة ال�+*!ة

 
 ) بالكفاءة البحثيةالجانب المعرفى المرتبط اختبار ): ١٠ملحق . 
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والعL� الق�ن   وات�اع  ��ال�اد<  الفعل  "�&ث  إج�اء  خK&ات  ت+ف!^  إلى  ت&ج!هه   ت   A*ا   ،
   *Jإرشاد< م ال*L@لةن*&ذج  ل  ل�ل  وفقًا  تق� 0*"ع�  �و   ،)IDF(  +*&ذجومعال�Mها  ��  ا"ة 

 مق+�.  "�0ى
�رج    ال�ل$D-Hقة تق�ی- درجات   - ٤فى ص&رة أداءات  ال�ق�ی�    سل ت*D ص!اغة  : Rubricال�

"*هارات   الفعلاء  إج� م�علقة  (وف�    "�&ث  ت/&ن )IDFن*&ذج  ح!�   ،  ) مهارات ٤م�   (
ف�ع!ة  ٥٠و(رئ!,ة   مهارة  ال��0!ة م�ت�Kة  )    - ال*الحHة   -الفعل   -(ال�`f!K   "ال/فاءة 
ق!اس    ).ال�أمل إتقان  وت   ل*,�&<  م�<  ر[اعى  "*��رج  م��دة  ق&اع�  وف�  الف�ع!ة  ال*هارة 

fواح� فق Iجان kMال*ه  -األداء (أن Iع� ج&ان" kMارةأن-   Hمع kMال*هاأن Iرة   ج&ان -  
A*ا ه&    )٤  -٣  -٢  -١أنA kMافة ج&انI ال*هارة و'&رها)، و�قابل ه^ا ال*��رج درجات (

 ) ال�الى: ١٠م&ضح "�Mول (
ذج (ل  اً وفقمهارات ال�فاءة ال�.-�ة Qاعى ل�ق�ی  أداء �رج ال  ): ال��١٠(ل ج�و�%IDF(  ث الفعل ل.�  

أنجز جانب    Rubricمستوى 
  واحد فقط 

جوانب  أنجز بعض
  المهارة 

أنجز معظم جوانب 
  المهارة 

أنجز كافة جوانب  
  المهارة وطورها 

  ٤  ٣  ٢  ١  درجة األداء 
المتوسط مدى 

  ٤-٣٬٢٦  ٣٬٢٥ -٢٬٥١  ٢٬٥٠ -١٬٧٦  ١٬٧٥ -١  الحسابى 

�رج    سل$ص�اغة تعل��ات   - ٥ل��ش�    Rubric  سل ت  ص!اغة تعل!*ات   :Rubricالق�ی- ال�
"ال*�  القائ   رص�  *الالرب  ث   وم�  وت&e!فه،  اس�`�امه  A!ف!ة  فى  وت&جهه  داء األحHة 

"  fت��ال��0!ةال* ال/فاءة  ض&ء  ل�<    *هارات  فى  العل&م  (معل*ى  ل��&ث IDFن*&ذج   (
  . ع!ةوم&ض&  ه ب�قة!لM,، وتالفعل

�رج  سل$ص�ق  - ٦ت  ع�ضه "J&رته األول!ة على مM*&عة م� ال,ادة  :Rubricالق�ی- ال�
م+اال*+اهج و'�ق  @*!� فى مMال  ال*� ل�!ان م�<  أع� م�  ال��ر�6؛  ال^<  للغ�ض  س��ه 

الف�ع!ة ال*�ت�Kة "أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة  ألداءات  لأجله، وال&ق&ف على م�< ش*&ل ال*��رج  
الفعلIDF(ذج  ن*& ض&ء    ىف ل��&ث  لغ&�اً )  وسالم�ها  "ع� اً وعل*!  ،   D��أج وق�   ،

أب�اها   ال�ى  إضافة/ح^ف  ال*�@!�ال�ع�یالت  أداءات    م0ل  الفعل "ع�  و)عادة   "�&ث 
 . )IDFن*&ذج (ال�ع� اآلخ� فى ض&ء وتJ+!ف ص!اغة 
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�رج  �ل$إج-اء ال�راسة االسWالع�ة ل - ٧ :Rubricالق�ی- ال�
  اس�ع!� A*ا  ،  ال*��دة سلفاً س�Kالع!ة  االع!+ة  الض*�  *ى العل&م  معلم�  معل*ًا    )١٢(اخ�!�  

وA!ف!ة    Rubricال*��رج    ال�ق�ی�  سل  قة ت�K!�على '��  ُدرب و "أح� "اح0ى ال��A&راه "ال/ل!ة  
م�    ال*`�ارةعلى الع!+ة    Rubric  سل ، ث  '��  ال*�N*� "ال�ق��� ال��0ى  ت,M!ل األداء

وح�د زم� تق!!  ال�ق��� ال��0ى فى    .ل&قD ات ا�عاون فى ذ �A&راه ال*� ق�ل ال�اح� و[اح� ال
، وق�  Cooperعادلة A&[��ام م"اس�`�ی�ات  �قالن,I االتفاق ب!�    D �ح, ث     ) دق!قة،٦٠(

االتفاق    I,ن  Dاوح�ب!�  ت ث�ات    ٪)  ١٠٠- ٪٩٠(ما  إلى   �!Lت م�تفعة  ق!    سل ؛ وهى 
  . لالس�`�ام وال��K!� ح!�هوصال Rubricال�ق�ی�

�رج �ل$للJهائ�ة ال.�رة ا  إع�اد - ٨  :  Rubricالق�ی- ال�
فى ض&ء   ة ال��0!ةال/فاء  "*هارات *�ت�f  لألداء الRubric ال*��رج  ال�ق�ی�    سل "ع� ع�ض  

  سل  على ال,ادة ال*�@*!� وال�أك� م� ص�قه وث�اته، أص�ح    ) ل��&ث الفعلIDFن*&ذج (
) مهارات ٤زعة على (ف�ع!ة م& ) مهارة  ٥٠( فى ص&رته ال+هائ!ة؛ "�!� ت/&ن م�  ال�ق�ی�  
 )،٥٠ة الJغ�<() درجة، وال�رجA٢٠٠@ل (  لل,ل  ال*��رجال+ها;ة العH*ى    و[لغD رئ!,ة،  

ال*�غ&ب (و  تقابل (١٤٠درجة م,�&< األداء  ال�ى   یل`d ال�الى  )  ١١(٪)، وج�ول  ٧٠) 
  . !ةه ال+هائت فى ص&ر  "ال/فاءة ال��0!ةلألداء ال*�ت�f  ال*��رجال�ق�ی�  سل م&اصفات 
  �ال�فاءة ال�.-�ة لألداء ال� ت�Rubric  N ال�ق�ی  ال���رج   سل1 ): ماصفات ١١ج�ول (

ألداء   Rubricدرج المتالتقدير  أبعاد سلم  م
  البحثيةمهارات الكفاءة 

عدد المهارات 
  الفرعية 

رقم  
  المفردات

الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

  ٪٢٠  ٤٠  ١٠-١ ١٠  Planning  كفاءة التخطيط  ١

  ٪٣٠  ٦٠  ٢٥-١١ ١٥ Acting  الفعلكفاءة   ٢

  ٪٢٠  ٤٠  ٣٥-٢٦ ١٠ Observing كفاءة المالحظة   ٣

  ٪٣٠  ٦٠  ٥٠-٣٦ ١٥ Reflecting  أملكفاءة الت   ٤
  ٪١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  المجموع

  : الكفاءة البحثية االعتقادات حول  مقياس   -د

ال�ق�اس:  –  ١ اله�ف م<   �اله�ف  ت5�ی ا  فى*ق!اس  ال  م�  ح�د  أث�  ال�لتقJى  ر��ى  � ��نامج 
  .ال*�حلة اإلع�اد;ةمعل*ى العل&م "ل�<  االع�قادات ح&ل ال/فاءة ال��0!ةال*ق��ح فى ت+*!ة 

 
 )سلم التقدير المتدرج ١١ملحق :(Rubric .لألداء المرتبط بالكفاءة البحثية 
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٢  –  �ال  ت5�ی اال'الع    :�ق�اس أ2عاد  ت+اولD ت   ال�ى  ال,ا"قة  وال��&ث  ال�راسات  على "ع� 
ال��0!ة   ال/فاءة  الفعلق!اس  أو االتMاه ن�& "�&ث  ال^ات!ة  ال/فاءة  اس  اد مق!أ"ع  تح�د ث   ،  أو 

،  ل*0اب�ة على الفعل ا، و لل��&ث العل*!ة  أه*!ة ال�`f!K   ، ت*0لD فى:أ"عاد أر[عة  فى  ع�قادات  اال
  . وحل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة ال�أمل و  ،ال*الحHةال0قة فى و 
ال�ق�اس:    ٣ ال^< ـــ ص�اغة مف-دات  ال�Mلى  إلى األسل&ب  ال*ق!اس  اس�+�ت ص!اغة مف�دات 

  �Hن ذلs ص!اغة ع�ة  ح&ل س  �ر[!�*�ال ت`�لف ح&له وجهة   IلKوت ال��0!ة،  ال/فاءة  ل&A!ات 
أح!انا  -�ر�ج "ل!@�ت" ال0الثى (دائ*ا  واس�`�م تD عL&ائ!ا "ال*ق!اس.  مف�دات إ;Mاب!ة وسل�!ة رت� 

ل�J+!ف    – وتN*�  االنادرا)  مف�دة.  Aل  على  ع�مه  م�  ال*&افقة  درجة  وت��ی�  س�Mا"ات 
) ال&صف٣٦ال*ق!اس  فى ض&ء  مف�دة  و   )  أ"عاد ال,اب�  على   Dصف�ة  األر[عة  هوزع Dوأرفق  ،

  .االع�قادات  ت مق!اسلل�عل!*ات ح&ل A!ف!ة االس�Mا"ة ع� مف�دا
ال/فاءة ال��0!ة م�  االع�قادات ح&ل  ل���ی� م�< سالمة مف�دات مق!اس    ص�ق ال�ق�اس:ـــ    ٤

�0!ة، ولل�أك� م�  /فاءة ال�"األ"عاد ال**0لة لل  ال+اح!�!� العل*!ة واللغ&�ة، وم�< ش*&لها وارت�ا'ها
!�  على مM*&عة م� ال*�@*م�< إ;Mاب!ة/سل�!ة Aل مف�دة؛ ت  ع�ض ال*ق!اس "J&رته األول!ة  

وأج��D فى   "آرائه   األخ^  ت   ح!�  ال��ر�6؛  و'�ق  وال*+اهج  ال�عل!*ى  ال+ف6  عل   مMالى 
 ال�ع�یالت ال�ى أب�اها ال,ادة ال*�@*!� . 

٥-  OD-0لل�ق�اس:  ال ال��0!ة على  االع�قادات ح&ل  مق!اس    ت  ت�K!�  االسWالعى  ال/فاءة 
، وذلs ل�ق�ی� ق!*ة معامل  معل*اً   )٢٨بلغ ع�ده  (ح!�  ،  معل*ى العل&م "ال�راسة االس�Kالع!ة

:Iقه ال*+اس!�Kث�ات ال*ق!اس، وح,اب زم� ت  
ات ال*ق!اس؛ وال^< A�ون�اخ" ل�,اب معامل ث�  - اس�`�مD معادلة "ألفاث9ات ال�ق�اس:    

؛ وت�ل ه^ه الق!*ة ال*+اس�ة على ث�ات ال*ق!اس وصالح!�ه لل��K!� على  )٠٬٨٨٣غ (بل
 .��� ال ات مM*&ع

الkم� ال*,�غ�ق فى االس�Mا"ة ل*ف�دات ال*ق!اس "M*ع الkم�     ح,اب تزم< ال�ق�اس:    
 دق!قة.  )٢٥ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ و[+اء عل!ه ح�د زم+ه فى (

ت  إعادة ص!اغة "ع� ال*ف�دات دون ح^ف أ< مف�دة وفقًا   س:ات ال�ق�ات5ل�ل ع9ار   
ال*�@*!� ال,ادة  (آلراء  ت��ی�  وت   و(مف� )  ٢٤،  م&ج�ة،  لق!اس ١٢دة  سال�ة  مف�دة   (

  االع�قادات ح&ل ال/فاءة ال��0!ة ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة.  
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) سال�ة، وق�  ١٢و(  ) م&ج�ة،٢٤؛ ( مف�دة)  ٣٦!اس م�(ت/&ن ال*قتق�ی- درجة ال�ق�اس:   
)  ١-٢- 0�٣!ة درجات (  ل/فاءة ال�لالع�قادات ال*&ج�ة ح&ل اأعD!K ال*ف�دات ال**0لة  

(دائ*ا   ال��ر�ج  مف�دات   –أح!انا  -وف�  ب!+*ا  درجات االع�قادات    نادرا)،  قابلها  ال,ال�ة 
ل*ق!اس  ٣  - ٢  –١( العH*ى  ال/ل!ة  ال�رجة   Dبلغ  sو[^ل ال/فا).  ح&ل   ءة االع�قادات 

 ). ٣٦)، وال�رجة الJغ�< ( ١٠٨ة (ال��0! 
  : اءة ال59#�ةال�فاالعقادات ح�ل ال.�رة الJهائ�ة ل�ق�اس  -٦

) مف�دة؛ م&زعة على  ٣٦ال��0!ة فى ص&رته ال+هائ!ة م� ( االع�قادات ح&ل ال/فاءة  !اس  ت/&ن مق
معل*ى    ��K!� على�ح ال*ق!اس صال�ًا للال*��دة سلفًا؛ وم� ث  أصاألر[عة    أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة

ج�ول(  ال���   ات مM*&ع  d`و�ل مق!اس  ١٢األساس!ة،  م&اصفات  ال�الى  ح&ل االع�قاد )  ات 
  . !ةة ال��0 ال/فاء

 ال�فاءة ال�.-�ة  االع�قادات حل ): ماصفات مق�اس ١٢ج�ول( 
�4ل ال(فاءة أ1عاد مق�اس االع�قادات الع"ارات   الع"ارات ال��ج"ة  ال"�34ة

ال�زن   ال�&��ع  �ال"ة ال
  ال;�"ى

لل"�4ث   Planningال�6#�5أه��ة  
  العل��ة

٢٦-١٥-١٠-٤ -
٢٢٬٢  ٨  ٣٢-٢١-٨  ٣٤-٣٠٪  

- ٢٧-١٨-١٢-٢  Acting الفعل ال�3اب
ة على
٢٧٬٨  ١٠  ٢٣-١٣-٥  ٣٥-٣١٪  

- ٢٢-١٦-٩-٣  Observingال�الحIة  ال3قة فى
٢٢٬٢  ٨  ٢٨-١٩-٦  ٣٦-٢٥٪  

 وحل ال�L/الت  Reflectingال�أمل 
 ال���ق"ل�ة

٢٠-١٤-١١-١ -
٢٧٬٨  ١٠  ٣٣-١٧-٧  ٢٩-٢٤٪  

    ٪٣٣٬٣  ٪٦٦٬٧  ل�زن ال;�"ىا  ٪١٠٠  ٣٦  ١٢  ٢٤  ال�&��ع
  

  

 
 ) لكفاءة البحثيةااالعتقادات حول مقياس ): ١٢ملحق . 
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المرتبط    -هـ   المعرفى  الجانب  وفق  ممارسات  باختبار  المستدام    إطارالتدريس 

ESD :  

االخ9ار: - ١ م<  اله�ف   �معل*ى  ت5�ی اك�,اب  م�<  ق!اس  فى  االخ��ار  م�  اله�ف  ح�د 
 .ال*,��ام ال��ر�6"**ارسات   نI ال*ع�فى ال*�ت�fالعل&م للMا

أ2عاد   - ٢  �األ"تN االخ9ار:ت5�ی نف6  االخ��ار  قائ*ة  *�  فى  ال&اردة  ال,�عة  م*ارسات عاد 
  ).٥ -"ال*�حلة اإلع�اد;ة (ج�ول ل�< معل*ى العل&م ال*,��ام ال��ر�6

االخ9ار: - ٣ مف-دات  اال  ص�اغة  أسjلة  ن&ع  م�  االخ��ار  مف�دات  ص!اغة   D*م�  ت خ�!ار 
یل!ها أر[عة ,��ام  ال*  ال��ر�6  م*ارسات مف�دة م� مق�مة فى مMال  � ت/&نA Dل  م�ع�د، ح!

فى  ب�  االخ��ار  مف�دات  ع�د  بلغ  وق�  خKأ،  وال�اقى  ال�J!�ة  اإلجا"ة  ;*0ل  إح�اه   ائل؛ 
 ) مف�دة، وح�دت '��قة ت�J!�ه وق�رت درجاته ال*��ئ!ة.٤٢ص&رته األول!ة (

٤ - 9االخ تعل��ات  ا ار: ص�اغة  تعل!*ات   Dور ص!غ وال�قة  الخ��ار،  ال&ض&ح  ف!ها  وعى 
  "ات، A*ا ص**D ورقة اإلجا"ة م� ق�ل ال*��ر[!�. �د مف�اح ت�J!ح اإلجاالعل*!ة/اللغ&�ة، وح

ت  ع�ضه "J&رته األول!ة على مM*&عة م� ال,ادة ال*�@*!�    :Validity ص�ق االخ9ار - ٥
ال&ق&ف  ه، و م� أجل  ��ه للغ�ض ال^< أع� فى مMال ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس

لغ&�ا وعل*!ا ودقة ص!اغ�ها،    وسالم�ها  ال*,��ام  �6ال��ر ل**ارسات    داتهعلى م�< ش*&ل مف� 
ال*ف�دات   "ع�  إضافة/ح^ف  م0ل   �!JJ`�*ال أب�اها  ال�ى  ال�ع�یالت  "ع�   D��أج وق� 

 و)عادة ص!اغة ال�ع� اآلخ�. 
ع!ة ال�ى '��  &عة االس�Kالج��D على نف6 ال*M*أ :إج-اء ال�راسة االسWالع�ة لالخ9ار - ٦

وال ال*ع�فة  ع*�  اخ��ار  وال�ى عل!ها  ال��0!ة،  (  /فاءة   Dحلة  ٢٨بلغ�ال*" للعل&م  معل*ًا   (
 ، وذلs ل�ق�ی�:اإلع�اد;ة
   : 9ارر��Lاردس&ن   -ق�ر معامل ث�ات االخ��ار "اس�`�ام معادلة " A&درث9ات االخ
٢٠) بلغ  ال�0ات  معامل  أن  ووج�  ؛  ق!*ة  ٠٬٧٦٤"  وهى  ؛  إحJا )  ل*عامل ئ!ا  م+اس�ة 

 ال�0ات. 
   :9ارجا"ة ع� مف�دات االخ��ار "M*ع لkم� ال*,�غ�ق فى اإلت  ح,اب ازم< االخ

 ) دق!قة. ٣٥الkم� ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ وق� ت��د زم+ه فى (
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 :9ارال,ه&لة والJع&[ة لع�م مالءمة معامالت    !�ت  ح^ف مف�دت  ت5ل�ل أس@لة االخ
 ) . ٠٬٢٥ –  ٠٬١٦معامالت ت*!!kها فى ال*�< (  تقع ها، ح!� ل  ل

 خdJ ل/ل مف�دة ;I!M ع+ها ال*عل  إجا"ة ص�!�ة درجة   9ار:تق�ی- درجة االخ
)،  ٤٠واح�ة، وصف� لإلجا"ة ال`Kأ أو ال*��وAة، وم� ث  بلغD ال�رجة ال/ل!ة لالخ��ار(

 وال�رجة الJغ�< صف�.
�ام 2  -ت9^ال�ع-فى ال��ة الخ9ار ال0انO ال.�رة الJهائ - ٧�رD; ال��  : ��ارسات ال

ال*,��ام) مف�دة م&زعة على  ٤٠!ة م� ( ��ار فى ص&رته ال+هائت/&ن االخ ال��ر�6  ، م*ارسات 
) م&اصفات ١٣وأص�ح االخ��ار صال�ًا لل��K!� فى تM�[ة ال��� األساس!ة، و�ل`d ج�ول (

  . ل*ى العل&ممعل�<  ��امارسات ال��ر�6 ال*,**"الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f  اخ��ار 
  ��ارسات ال��ر&3 ال�$��ام �ان# ال�ع فى ال� ت�N ): ماصفات اخ��ار ال١٣Oج�ول (

  األبعاد الرئيسة  م
  لممارسات التدريس المستدام

عدد 
الدرجة   رقم المفردات   األسئلة 

  العظمى 
الوزن 
  النسبى 

  -٣٢ -٢٨ -٢١ -١٠ -٣  ٦  التخطيط للتدريس المستدام  ١
١٥  ٦  ٣٩٪  

٢  
 إطارالعلوم وفق  صياغة محتوى

ESD  
١٠  ٤  ٣٥ -١٥ -١٣ -٧  ٤٪  

٣  
تعليمية تصميم األنشطة ال

  ESD إطارالمرتبطة ب
٣١ -٢٢-١٦ -١٢ -١  ٦ -

١٥  ٦  ٤٠٪  

٤  
توظيف التكنولوجيا والتعلم  

  ESD إطارااللكترونى فى 
١٥  ٦  ٣٨ -٣٤ -٢٩-١٧ -٩ -٥  ٦٪  

٥  
تنفيذ استراتيجيات التدريس 

  لمستداما
٢٣ -١٩ -١٨  -١٤ -٢  ٨-  

٢٠  ٨  ٣٦-٢٧ -٢٥٪  

٦  
على   إدارة بيئة الصف القائم

  مالتدريس المستدا
١٠  ٤  ٣٠-٢٤ -٨ -٦  ٤٪  

٧  
استخدام أساليب التقويم المستدام  

  ESD إطاروفق 
٣٣ -٢٦ -٢٠ -١١ -٤  ٦-  

١٥  ٦  ٣٧٪  

  ٪١٠٠  ٤٠  ٤٠  المجموع

  
 

 ) العلوم ىمعلملدى  المستدام ارسات التدريس ممب  المعرفى المرتبط الجانبر اختبا): ١٣ملحق . 
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 : ESD  طارإ يس المستدام وفق التدر ممارسات التقييم الذاتى Lداء  بطاقة  -و 
١ - �م<  ت5 اله�ف   �ال4اتىW2اقة  ی اله�  :الق��$  م�  ح�د  ا"Kاقة  ف  ق!اس    ل^اتىال�ق!!   فى 

 .**ارسات ال��ر�6 ال*,��ام"للMانI األدائى ال*�ت�f   العل&م ىم�< م*ارسة معل*
٢-  2 أ2عاد   �ال4اتىWاقة  ت5�ی " :الق��$   D+*Nاقة  تKال^اتى ا  ال�ق!!   األ"عاد  فى  نف6  ل&اردة 

ال��ر مقائ*ة   ال*,��ام  *ارسات  اإلع�6  "ال*�حلة  العل&م  معل*ى  (ج�ولل�<  ؛  )٥-�اد;ة 
  .) مpش� ف�عى لها٦٥) م*ارسات رئ!,ة و(٧ل ("*ع� 

٣-  2 مف-دات  ال4اتىWاقة  ص�اغة  "Kاقة   :الق��$  مف�دات   Dال^اتىص!غ ع�ارات    ال�ق!!   فى 
اعاة أن اد;ة، وت  م� &م "ال*�حلة اإلع� ل�< معل*ى العلم*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام  تJف  

ء أو فعل سل&Aى واح� ;ع�� ب�قة ف�دة ال&اح�ة على أدا"�!� ت��&< ال* ت/&ن م��دة إج�ائ!اً 
  ، و�*@� ق!اس ه^ه ال**ارسة "*&ض&ع!ة و[,ه&لة. ال*,��امةع� ال**ارسة ال��ر�,!ة 

٤-  2 تعل��ات  ال4اتىة  Wاق ص�اغة  "Kاق :الق��$  تعل!*ات  ص!اغة  ال^اتىة  ت   ل��ش�   ال�ق!!  
، ال*,��ام6  ل��ر�ل  �ه  رص� م*ارسوت&جهه فى A!ف!ة اس�`�امها وت&e!فها، وم� ث   ال*عل 

  . وت,M!لها ب�قة وم&ض&ع!ة
٥-  2 ال4اتىWاقة  ص�ق  ال,ادة  :الق��$  م�  مM*&عة  على  األول!ة  "J&رتها  ع�ضها  ت  

�ت م� �ها للغ�ض ال^< أعال*�@*!� فى مMال ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس�
ات ال��ر�6 الف�ع!ة فى ض&ء مهار   لل**ارسات ال��ر�,!ة وال&ق&ف على م�< ش*&لها  أجله،  

لغ&�اً ال*,��ام سالم�ها   sل^Aو "ع�  وعل*!اً   ،   D��أج وق�  أب�اها  ،  ال�ى  ال�ع�یالت 
 . ال*,��امفى ض&ء مهارات ال��ر�6  ال**ارسات  ال*�`JJ!� م0ل إعادة ص!اغة "ع� 

 :الق��$ ال4اتىة WاقWالع�ة ل9-اء ال�راسة االسإج -٦
"Kاقة    �!�Kت ات   الع!+ةعلى    ل^اتىال�ق!!   وذلs  م�  االس�Kالع!ة    نف6  العل&م،  معل*ى 

  ال*+اسI: اوح,اب زم� ت�K!قه، هال�ق�ی� ق!*ة معامل ث�ات
الق��$ث9ات    "ألفا:  W2اقة  معادلة   Dث�ات    -اس�`�م معامل  ل�,اب  ؛ ال�KاقةA�ون�اخ" 

لل��K!�    اوصالح!�ه   ال�Kاقةلق!*ة ال*+اس�ة على ث�ات  ؛ وت�ل ه^ه ا)٠٬٧٥٢وال^< بلغ ( 
 .ال���  ات مM*&ع على 

الق��$زم<     ل*ف�دات  :  W2اقة  االس�Mا"ة  فى  ال*,�غ�ق  الkم�  "M*ع    ال�Kاقةت  ح,اب 
) ٥٠فى (  االkم� ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ و[+اء عل!ه ح�د زم+ه

 قة. دق!
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  :الق��$ ال4اتىمعل�ى العل�م على W2اقة  ات2 الس0ا ىال�� الق�ی- - ٧
أداء   درجة  ت��ی�  الت   ال��ر�6  ال�ق�ی�    *,��امم*ارسات  ل�رجات  ال`*اسى  "ل!@�ت"   f*+ل وفقا 
Likert-type scale    م��رج م� �ل�ق�ی ال*عل  وفقا  ل�<  ال**ارسة  ؛ ح!� ق�رت درجة ت�ق� 

  : ) اخ�!ارات Aاآلتى٥(
�V ت ال�Iاسى وفقًا ل�ق�اس ل   ال�$��اماء م�ارسات ال��ر&3  &ات تق�ی  أد): م$�١٤ج�ول (  
  ممتاز  جيد جداً   جيد   مقبول  ضعيف  التدريسية لممارسة مستوى ا

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درجة الممارسة 
  ٥ - ٤٬٢١  ٤٬٢٠-٣٬٤١  ٣٬٤٠ -٢٬٦١  ٢٬٦٠ -١٬٨١  ١٬٨٠ -١  مدى المتوسط الحسابى 

  : ��$ ال4اتىالقلW9اقة ائ�ة إع�اد ال.�رة الJه - ٨
"Kاقة   ال^اتى"ع� ع�ض  ال*�تلأل  ال�ق!!   ال��ر�6  داء  "**ارسات   fال,ادة   *,��امال� على 

  Dاقة فى ص&رتها ال+هائ!ة؛ "�!� ت/&نKال� Dال*�@*!� وال�أك� م� ص�قها وث�اتها، أص��
) ال  م*ارسات )  ٧) مهارة ف�ع!ة م&زعة على (٦٥م�  ال+ها;ة  لل�Kاقة  رئ!,ة، وت�لغ  عH*ى 
درجة،  ٣٢٥(  ك@ل  ( ) الJغ�<  ال٦٥وال�رجة  األداء  م,�&<  ودرجة   ،( ) )  ٢٢٧٬٥*�غ&ب 

ت  (قاال�ى  وج�ول  ٧٠بل  "Kاقة  )  ١٥(٪)،  م&اصفات  ی&ضح  ال^اتى ال�الى  داء  لأل  ال�ق!!  
  ص&رتها ال+هائ!ة.فى  *,��امال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ال

�رD;داء م�ارسات الألالق��$ ال4اتى ): م�اصفات W2اقة ١٥ج�ول (�ا   مال��
  األبعاد الرئيسة  م

  داممستلممارسات التدريس ال
  المؤشرات
  الفرعية 

رقم  
  المفردات

الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

  ٪١٥٬٣٨  ٥٠  ١٠-١  ١٠  التخطيط للتدريس المستدام  ١

  ٪١٠٬٧٧  ٣٥  ١٧-١١ ٧  ESD إطارصياغة محتوى العلوم وفق   ٢

٣  
ة المرتبطة تصميم األنشطة التعليمي

  ESD إطارب
١٥٬٣٨  ٥٠  ٢٧-١٨ ١٠٪  

٤  
لكترونى  توظيف التكنولوجيا والتعلم اال

  ESD إطارفى 
١٥٬٣٨  ٥٠  ٣٧-٢٨ ١٠٪  

  ٪١٨٬٤٧  ٦٠  ٤٩-٣٨  ١٢  تنفيذ استراتيجيات التدريس المستدام  ٥

 
 )المستدام مارسات التدريس م داءالتقييم الذاتى أل ): بطاقة ١٤ملحق . 
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  األبعاد الرئيسة  م
  داممستلممارسات التدريس ال

  المؤشرات
  الفرعية 

رقم  
  المفردات

الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

٦  
إدارة بيئة الصف القائم على التدريس 

  المستدام
٩٬٢٤  ٣٠  ٥٥-٥٠ ٦٪  

٧  
م المستدام وفق استخدام أساليب التقوي

  ESD طارإ
١٥٬٣٨  ٥٠  ٦٥-٥٦  ١٠٪  

  ٪١٠٠  ٣٢٥  ٦٥  المجموع

  :لتدريس المستداماالعتقادات حول اياس مق  - ز

ال�ق�اس:  –  ١ اله�ف م<   �اله�ف  ت5�ی ال��ر��ى    فى*ق!اس  ال  م�  ح�د  ال��نامج  أث�  تقJى 
ت+*!ة   فى  ال*,��امال*ق��ح  ال��ر�6  ح&ل  "ل�<    االع�قادات  العل&م   *�حلة المعل*ى 

  . اإلع�اد;ة
أ2  –  ٢  �ال�ق�اس ت5�ی اال'الع  :  عاد  و ت   ال�راسات  ال�ى  على "ع�  ال,ا"قة  ت+اولD ال��&ث 

تق!اس   ح&ل  االع�قادات  أو  عامة  "Jفة  العل&م  ت�ر�6  ح&ل  العل&م االع�قادات  �ر�6 
ح�دت أ"عاد  ، ث   "Jفة خاصة  ESDال*,��امةجل ال�+*!ة  أال�عل!  م�    إ'ارال*,�+� إلى  

ل&م الع  ت�ر�6و ال��ر�6 ال*,��ام،  أه*!ة    0لD فى:، ت* أ"عاد [عة  فى أر االع�قادات  مق!اس  
 �Jاف ٢٠٣٠وت�ق!� رؤ�ة م�Lفة، والق!ادة واالس��ال*ع ��&Kع وت*�M*وال�عا;� مع ال ،

  . ال*,�ق�لى
ال�ق�اس:    ٣ ال^< ـــ ص�اغة مف-دات  ال�Mلى  إلى األسل&ب  ال*ق!اس  اس�+�ت ص!اغة مف�دات 

، وتKلI ذلs ص!اغة  ال��ر�6 ال*,��ام اع�قادات ح&ل  هة نH� ال*��ر[!�ت`�لف ح&له وج
ر مف�   ع�ة وسل�!ة  إ;Mاب!ة  ال0الثى  دات  "ل!@�ت"  ت�ر�ج  واس�`�م  "ال*ق!اس.  عL&ائ!ا   Dت�

نادرا) ل�J+!ف االس�Mا"ات وت��ی� درجة ال*&افقة م� ع�مه على Aل    –أح!انا  -(دائ*ا  
) ال*ق!اس   �*Nوت فى  ٤٠مف�دة.  مف�دة  ال,اب�)  ال&صف  أ"  ض&ء  على   Dعاده ووزع

  دات مق!اس االع�قادات.ف!ة االس�Mا"ة ع� مف� ل A!األر[عة، وأرفقD صف�ة لل�عل!*ات ح& 
ال�ق�اس:  ٤ ال*,��ام ل���ی� م�< سالمة مف�دات مق!اس االع�قادات ح&ل    ـــ ص�ق   ال��ر�6 

"األ"عاد   وارت�ا'ها  ش*&لها  وم�<  واللغ&�ة،  العل*!ة  ال+اح!�!�  ل��ر�6 لال**0لة  م� 
ل!ة  ال*ق!اس "J&رته األو   ع�ض   �أك� م� م�< إ;Mاب!ة/سل�!ة Aل مف�دة؛ ت  ، وللال*,��ام
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ال��ر�6؛  ال�عل!*ى وال*+اهج و'�ق  ال+ف6  ال*�@*!� فى مMالى عل   على مM*&عة م� 
  ح!� ت  األخ^ "آرائه  وأج��D ال�ع�یالت ال�ى أب�اها ال,ادة ال*�@*!�. 

على    ال��ر�6 ال*,��امع�قادات ح&ل  �!� مق!اس االت  تK ى لل�ق�اس:  الOD-0 االسWالع  -٥
) معل*ًا، وذلs ل�ق�ی� ق!*ة  ٢٨بلغ ع�ده  (ال^ی�  س�Kالع!ة،  العل&م "ال�راسة اال  معل*ىنف6  

:Iقه ال*+اس!�Kمعامل ث�ات ال*ق!اس، وح,اب زم� ت  
ل^< ال*ق!اس؛ واA�ون�اخ" ل�,اب معامل ث�ات    - اس�`�مD معادلة "ألفاث9ات ال�ق�اس:    
صالح!�ه لل��K!� على  ت�ل ه^ه الق!*ة ال*+اس�ة على ث�ات ال*ق!اس و )؛ و ٠٬٨١١لغ (ب

 .ال���  ات مM*&ع
ال�ق�اس:     الkم� ح,I  زم<  "M*ع  ال*ق!اس  ل*ف�دات  االس�Mا"ة  فى  ال*,�غ�ق  الkم� 

  ) دق!قة.٣٠ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ و[+اء عل!ه ح�د زم+ه فى (
فقًا عادة ص!اغة "ع� ال*ف�دات دون ح^ف أ< مف�دة و ت  إ   ال�ق�اس:ارات  ت5ل�ل ع9  

ال ال,ادة  (آلراء  ت��ی�  وت   و(٢٥*�@*!�،  م&ج�ة،  مف�دة  لق!اس ١٥)  سال�ة  مف�دة   (
 . ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ال��ر�6 ال*,��اماالع�قادات ح&ل 

ال�ق�اس:    درجة  م�(تق�ی-  ال*ق!اس  (مف�دة)  ٤٠ت/&ن  و()  ٢٥؛  سال�ة،  )  ١٥م&ج�ة، 
- ٣درجات (    ال*,��ام  �6ال��ر ات ال*&ج�ة ح&ل  لالع�قاد وق� أعD!K ال*ف�دات ال**0لة  

ال��ر�ج١- ٢ وف�  مف�دات   –أح!انا  -(دائ*ا    )  ب!+*ا  قابلها االع�قادات    نادرا)،  ال,ال�ة 
) االع�ق٣  - ٢  –١درجات  ل*ق!اس  العH*ى  ال/ل!ة  ال�رجة   Dبلغ  sو[^ل ح&ل ).  ادات 
 ). ٤٠)، وال�رجة الJغ�< (١٢٠( ال*,��ام ال��ر�6

٦- Jاس ال.�رة ال�ة ل�ق�قاهائ�اماالع�رD; ال��  :دات ح�ل ال
مق!اس   ال*,��امت/&ن  ال��ر�6  (  االع�قادات ح&ل  م�  ال+هائ!ة  مف�دة؛  ٤٠فى ص&رته   (
لل��K!� على    ال*��دة سلفًا؛ وم� ث  أص�ح ال*ق!اس صال�اً األر[عة  "عاد  األم&زعة على  

ج�ول(  ��� ال  ات مM*&ع *ى  معل  d`و�ل م& ١٦األساس!ة،  ال�الى  مق!اس  )  اصفات 
  . ات ح&ل ال��ر�6 ال*,��اماالع�قاد 

  
  

  
 

 ) المستدام التدريسحول العتقادات مقياس ا): ١٥ملحق. 
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 االع�قادات حل ال��ر&3 ال�$��ام ): ماصفات مق�اس  ١٦ج�ول( 
 �4ل ال�+ر�?أ1عاد مق�اس االع�قادات
ال�زن   ال�&��ع  الع"ارات ال�ال"ة  الع"ارات ال��ج"ة  ال���+ام

  ال;�"ى
- ٢٢-١٦-١٣-٩-٢  ام ل���+ال�+ر�? اأه��ة 

٢٥  ١٠  ٢٩-٢٧-٥  ٣٧-٣٢٪  
العل�م وت4ق�� رؤ�ة  ت+ر�?

  ٢٠٣٠م,

٢٠-١٤-١١-٦ -
٣٤-٢٨  

٣٦-٢١-٣ -
٤٠  

٢٥ ١٠٪  
 
ال�عاOP مع ال�&��ع وت#��

  ال�ع
فة 
٣٠-٢٦-٢٤-٧-١ -

٣٣  
١٩-١٧-١٠ -

٣٨  
٢٥ ١٠٪  


اف ال���ق"لىL٣١-١٨-١٢-٨-٤  الق�ادة واالس� -
٣٩  

٢٥-٢٣-١٥ -
٣٥  

٢٥ ١٠٪  
  ٪٣٧٬٥  ٪٦٢٬٥  ل;�"ىال�زن ا  ٪١٠٠  ٤٠  ١٥  ٢٥  �عــــال�&�

Mإجراء الدراسة التجريبية ثامن :  
العل*!ة ت  ت+ف!^ ما یلى م� إج�اءات  ال�M���!ة واخ��ار ص�ة ف�وضهال��� ع� أسjلة  لإلجا"ة 

  : "�0!ة
  أث� م�  ال��ق�  فى  سة ال�M���!ة  : ح�د اله�ف م� ال�رات5�ی� اله�ف م< ال�راسة ال9D-0�ة  -١

 ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة   )'ارلى ال�مج ب!� "�&ث الفعل و قائ  عمـج ت�ر��ـــى ب�نا
ال*ع�فة   ع*�  ت+*!ة  وم*ارسات  و فى  ال��0!ــة  ال*,��امال/فــاءة  العل&م   ال��ر�6  معل*ى  ل�< 

   ."ال*�حلة اإلع�اد;ة
 :  �ةاألساسال59,  اتم��0عاخ�ار   -٢

األمM*&عاخ�!�ت     ال���  ب!�    ةساس!ات  العل& م�  ال`�مة  ممعل*ى  "ال*�ارس    أث+اء 
الL!خ"إدارات  اإلع�اد;ة   Aف�  (ال�عل!*!ة  م�افHة  فى   Dوت*0ل معل*اً ٥٤،  ل�یه   ؛  )  Aان  ح!� 

ال���، تM�[ة  إلج�اء  ال�عاون  فى  ال*ه+ى    ال�غ�ة  ال�بل&م  ب��نامMى  م+ه   ال�ع�  ال���  وق� 
ب ال�راسات وال`اص ض*�  ال  �امج  "@ل!ة  وق�  ��[!ةالعل!ا  إلى،  ت&ز�عه   A*ا   أر[ع مM*&عات   ت  

  ال�الى: )١٧( �Mول"
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عات ال�.Z األساس�ة ): تز&ع أف ا١٧ج�ول (�Oد م  
  اتـــــمالحظ  ددــالع  ى ــــج التدريبـــالبرنام  ة ـــــالمجموع

ــ وث الفعـــــبح  التجريبية األولى المجملد  ١٤  ل ـــــ أفراد  وعات  ى 
  على القدرة  ية الثالث  التجريب

الويبت تطبيقات   ٢وظيف 
التواصل   وأدوات 
التفاعل   إلمكانية  االجتماعى 

مع المجتمع    المتزامن 
و هيئة    أعضاء  المحلى 

بمجال  والخبراء  التدريس 
  المشكالت البحثية 

  ١٢  ESDالتعليم من أجل التنمية المستدامة إطار  التجريبية الثانية 

ــ بي جــــالدم  ثةالتجريبية الثال   ١٥  ESD طارإعل والفن بحوث ــ

ــ دون برامـــــب  الضابطة  ــ ج تدريبيــ   ١٣  ة ــــ

  ٥٤  المجموع  

٣- Mتطبيق أدوات البحث قبلي : 
على       ال���  أدوات   Dعة  "  العل&م  معل*ى'�ق&*M*وال ال0الث  ال�M���!ة  ال*M*&عات 

ق�ل   وذلsها  أف�اد /افp  م� تMان6 وت  م؛ "غ�ض ال�أك� ١٤/١٢/٢٠١٩  ی�مم�  ب�ا;ة  الNا"Kة  
Mال*عال اس�`�م  ات إج�اء  وق�  ل���ی�    Kruskal-Wallisوال!A–    k�وس@ال  اخ��ار  ال�M���!ة، 

م�&سKات   ب!�  الف�وق  ال���    فى  األر[عال*M*&عات    معل*ىدرجات  رتI  داللة   ، ق�ل!اً أدوات 
  :ال�الى ن�ائج ال��K!� الق�لى ألدوات ال���  )١٨(و�ل`d ج�ول

عات   ل�ىمعرت# درجات  اتم�س� ق ب�M وداللة الف   ):١٨ـــ�ول (جـ�Oعال�Qأدوات فى  األر     
  ) ٣(د.ح=    Kruskal- Wallisوال�H  –^ وسVال  اخ��ار �اس��Iام  ال�.Z ق�ل�اً 

  ال+اللة م���*   ٢كاق��ة    ال-تOم�س^   ن  ال���0عة   أدوات ال59,

  ال�ع
فةاخ�"ار ع�� 

  ٣١٬٣٩  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  لةغ�
 دا  ٠٬٥٣٧
 ٢٤٬٢٩  ١٢  3ان�ة الال�&
�"�ة 
  ٢٥٬٥١  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٧٣  ١٣  الTا1#ة 
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  ال+اللة م���*   ٢كاق��ة    ال-تOم�س^   ن  ال���0عة   أدوات ال59,

  لل(فاء ال"�34ة     اخ�"ار ال&انU ال�ع
فى 

  ٢٤٬٨٦  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ٠٬٦٤١
 ٢٨٬١٢  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٣٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٧٬٦٩  ١٣  الTا1#ة 

  لل(فاءة ال"�34ة  Rubricی
 ال��+رج ل�ق+سل� ا

  ٢٣٬٨٢  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ١٬٨٣٢
 ٣٠٬٤٦  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٩٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٥٬٩٦  ١٣  الTا1#ة 

  ال(فاءة ال"�34ة     مق�اس االع�قادات ح�ل 

  ٢٩٬١٤  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  لةغ�
 دا  ٠٬٩٧١
 ٢٦٬٢٩  ١٢  �ة ل3اناال�&
�"�ة 
  ٢٤٬٨٣  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٩٢  ١٣  الTا1#ة 

  ل��ارسات ال�+ر�? ال���+ام   اخ�"ار ال&انU ال�ع
فى

  ٢٨٬٧٥  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ٠٬٥٦٨
 ٢٥٬٤٢  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬١٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٦٬٢٣  ١٣  الTا1#ة 

ال�+ر�?  �اتى ل��ارسات� ال1#اقة ال�ق��   ال���+ام
  غ�
 دالة  ١٬٦٢٩  ٢٦٬٣٩  ١٤  األولىال�&
�"�ة 
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  ال+اللة م���*   ٢كاق��ة    ال-تOم�س^   ن  ال���0عة   أدوات ال59,
 ٢٧٬٢٥  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٤٬٨٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٣٢٬٠٤  ١٣  الTا1#ة 

  ال�+ر�? ال���+ام      االع�قادات ح�ل مق�اس 

  ٢٩٬٧١  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ٠٬٨١٧
 ٢٦٬٣٣  ١٢  ان�ة ال3ل�&
�"�ة ا

  ٢٥٬١٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٨٬٩٦  ١٣  الTا1#ة 

) A٢ا ( "ال�Mول ال,اب� أن ق!  Wallis-Kruskalوال!A–  k�وس@ال اخ��ارتNح م� ن�ائج او     
  �!�Kائ!ًا؛ "*ع+ى أنه اللل�Jدالة إح �ائ!ًا ب!�    الق�لى ألدوات ال��� غ!Jوق دالة إح�ت&ج� ف

  - ال�M���!ة ال0ان!ة   -ل*M*&عات األر[ع (ال�M���!ة األولى ا"ل*ى العل&م  معت  رتI درجا  ات Kم�&س
ال0ال0ة  الق!اس  الNا"Kة)  -ال�M���!ة  ال,�ع    الق�لىفى  ال���  ت/افp  ؛  ألدوات  على  ی�ل  م*ا 

  ق�ل!ًا.  األساس!ةوتMان6 مM*&عات ال��� 
   المعالجة التجريبية : - ٤

ال�عل!  م� أجل    إ'ار  -ث الفعل "�& (  ىـــعل  ة*ــئالقا !ةــر��ال��   امجال�� �  ـ  ت�K!ــت    
ال*,��امة الفعل    ال�مج  - ESD ال�+*!ة  "�&ث  العل&م ل  )ESD)'ارو ب!�  *عل*ى 

وح�ى١٢/٢٠١٩/  ٢١!&م  م+   الف��ة  فى  ال*��ر[!� وق�  م٢/٢٠٢٠/ ٢٥  ی&م  م    نف^ت ، 
 !ة:  اإلج�اءات ال�ال

جل,ة    -أ  ل�ع���  إج�اء  العل& ت*ه!�;ة  م�ال0الث    "ال*M*&عات م  معل*ى  ال���   "اله�ف 
م�غ&[ة ل�< ال*عل*!� فى eل   !ةوم�غ!�اته ال*,�قلة وم�غ!�اته ال�ا"عة ال*�*0لة فى ن&اتج ت�ر��

  :ما یلى ال�*ه!�;ة الMل,ةاس�ه�فD ق� ؛ و  ٢٠٣٠مJ�  رؤ�ة
 وال*�*0ل لل���  العام  اله�ف  وان�ماجفى    ت&ض!ح   tا�نامج    ه االن`�ال� فى 

ال اال��ر��ى  "غ�ض  مع�ف*ق��ح  Aفا;ات  وأدائ!ة  ك�,اب  ��&ث (ب م�علقة  ووج�ان!ة  !ة 
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ب!� "�&ث الفعل   ال�مج"  -ESD ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة  إ'ار"  -الفعل
 .)ESD)'ارو 
   غ&[ة ل�یه   ت��ی� أوجه االس�فادة م� ال��� وال*�*0لة فى ت+*!ة ن&اتج ت�ر��!ة�م

ا الق�   �امةال*,�ل�+*!ة  ل  ٢٠٣٠مJ�  ورؤ�ة  س��ات!M!ة  فى eل  ال�اد<  ومهارات  ن 
وال�ى  ،���Lأه*ها:     والع ال*ع�فة    م�  ال��0!ــة وم*ارسات  و ع*�  ال��ر�6 ال/فــاءة 

 .ال*,��ام
    ;ال*فاه!*!ة  تق� الفعلال*�علقة  الع��Nة  األ'�  ال�M���!ة  ب��&ث  (ال*M*&عة 

ل0ان!ة) ال�M���!ة ا  (ال*M*&عة  ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ة  ال�عل!  م�  )'ارو   لى)األو 
ب! ل*فاه!   وال�مج  اإلشارة  مع  ال0ال0ة)  ال�M���!ة  (ال*M*&عة  ال*ع�فة +ه*ا  ع*� 

 .ال��ر�6 ال*,��امال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات و 
  �ال*,�*�ة م�و امج ال��ر��!ة  ت��ی� األس6 العل*!ة لل�  �" aث الفعل ون*اذج  م�اد&

األئهاإج�ا ال�M���!ة  وافولى)(ال*M*&عة  م  إ'ارات  ومpش� ��اضات  ،  أجل �  ال�عل!  
ال0ان!ة)  ESDال*,��امة  ال�+*!ة ال�M���!ة  معًا و   ، (ال*M*&عة  واف��اضاته*ا  أس,ه*ا 

ال0ال0ة) ال�M���!ة  ال*ه+!ة "MانI    ،(ال*M*&عة  ال�+*!ة  مMال  فى  ال�ول!ة  ال*عای!� 
 ارسات ال��ر�,!ة لل*عل*!�. �ى ت,�ه�ف تK&�� ال**ال ال*,��امة

   عل*ى العل&م واس�ع�اده  لل*LارAة فى إنMاز أنKLة م� مjة ال*,�ه�فة  الفرغ�ة  م�    ال�أك�   -ب 
  ٢ال&�I ت�K!قات  ت&e!ف  ال��0!ة، "MانI ق�رته  على    او)ت*ام مهامه  !ةال��ر��  امجال�� 
  .�*اعىأدوات ال�&اصل االجو 

م�<      -جـ ال��ر�I  م�اجعة  ب!jة  ال0الث  جاه�kة  ال�M���!ة  Aل!ة  لل*M*&عات  ال��[!ة م�  داخل 
  : !� ح

  ل�ات  الK�*ة:  لا��L� و[اح0ى  و ال��ر�6  ه!jة  أعNاء  م�  مM*&عة  فى   Dت*0ل
ال   ال��A&راه  ل�یه   م*�  ال��ر�6،  و'�ق  ال*+اهج  "آرائه  �غ�"ق,   لالس�عانة  ة 

 . وخ��اته  العامة وال��[&�ة
  ل�ات  الK�*ت*0ل و *اد;ة:  ال D  وف�  ىف ال*عالMة  الفعل(    م&اد   - "�&ث 

"*ا تN*+�ه م� سMالت وأوراق  ،)ESD)'ارو  الفعل ب!� "�&ث  �مجال -ESDإ'ار
 عل*!ة.   م�اجعع*ل وم�K&عات و 

 ل�ات  الK�*ال��/+&ل&ج!ة:  ال وال��امج  األجهkة  فى   Dت*0ل Iال��ر� ب!jة  تفعل  ى 
ال��ر�I وخارج    داخل  ال*�مج ال��[!ة"  قاعة  ، لىاآل�اسI  الأجهkة  م0ل:    @ل!ة 
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ال^Data Show!Aوجهاز واله&اتف  ت�N*+ه  ة،  تعل!* م�    "*ا  وأدوات ت�K!قات  !ة 
ال�فاعل  مع    ،�LارA!ةال الف�ق   أف�اد على  رب  دل!ل ال*�� م�  ، ث  وزعD ن,خ م�K&عة و)ل/��ون!ة  ف��� تLارAىل/ل   اً معل*)  ٥- ٤(  "*ع�لتLارA!ة    لف�ق ع*ل  -ث *&عات ال�M���!ة ال0الال*M "  - تق,!  ال*��ر[!�   -د  .هاسل/!ة داخل �L@ة إن��نD القاعة " تMه!Ak*ا ت*0لD فى  ،لل�&اصل االج�*اعى ل/!ف!ة  ال��ر��ىال+fL  إرشاده   ال*��&<  ،  وال`��اءال*�رب  و   مع  ع�    ه ع�م خ�وجلج�*اعى  � ت�K!قات ال�&اصل االوجهًا ل&جه أو ع�  وA!ف!ة ت+ف!^ ال*هام �اءات  جاإل  ت+ف!̂ ل��ء    ث M���!ة ال0الال*M*&عات ال�تLارAى "  ف���ال*��ر[!� "@ل  ت&ج!ه  ت     -هـ  .!ةامج ال��ر��ال��  إ'ار الkم+ى  ال��ر��!ة   ال�Mول  على  ب�ا;ة    ،ال*`fKوف�  اال'الع  العام  الم�  واله�ف  *ق�مة  اإلج�ائ!ة ال*هام  ث   ،  واأله�اف  تق+!ات    ،ال��0!ةت+ف!^  ال*��دة  واس�`�ام  ال�عل   ومJادر  تML!ع    -و  "ال��امج ال��ر��!ة.  "ال*M*&   ال*��ر[!�ت   الع*ل  ال�M���! "ف�ق  ت+ف!^  ة  عات  الM*اع!ة  Kة نLاأل على   : ع*ل   -تقار�� ( نLاt  -أوراق  و سMالت  ذاتى(  ف�د;ةال)  ذاتى  -تأمل  ل/��ون!ة  اإلو   )تق!!   ال  ال*��ر[!�ج*!ع    � حت     -ز  . ال*�kام+ة) غ!� -ال*�kام+ة  ( الع�[!ة واألج+�!ةو ��0!ة  ال*&اقع  لال'الع على  ب!� "�&ث   ال�مج   -ESDإ'ار  -"�&ث الفعل (  ن�&     واتMاهاته تK&�� معارفه  ومهاراته  به�ف ،  ال*�اجع  ت�ر�6 العل&م م*ارسات  ل�K&��    ن*اذج اس��شاد;ه  اس�/Lاف)، و[غ�ض  ESD)'ارو الفعل   ال�+ائى "غ�ض   ت   -ح  *عاص�ة. ال*عای!� العال*!ة ال فى ض&ء  لل�ق&�    I!أسال إلى ع�ة  ت+ف!^    االس�+اد  إج�اءات  ال�� م�ا"عة  ال*هام  الفعلى  ال*��ر[!�    تق�م <  م� رص�  و   ،!ة�ال��ر�  مج اأنKLة  ت+ف!^  ل/ل فى  مع�فى  وع*�  "@فاءة  ب!� ال�اح� وال*��ر[!� وأعNاء ه!jة ال��ر�6 وال`��اء ال*�K&ع!� "*Mال  ال�&اصل ال*�kام�  و   ال�فاعل خالل    م�الس�Kالعى م,�قًا؛  ال�ى اتD�N أث+اء ال�M��I الJع&[ات  ا  تالفىت     -t  م&دی&ل ت�ر��ى.  األداء  ت  ��&Kوخا داخل  أنKLة ال��ر�,ى  ت+ف!^  إرشادات  م�اجعة  ت   A*ا   ،Iال��ر� قاعة  رج  تف,!� إعادة  مع   ،Iاءعل!*ات  ال�  ال��ر��إج" ت&ج!ل*��اخلةاال*هام    ال`اصة   Dوص!غ هات ،  "ال�N&ر  االل�kام  على  ال*��ر[!�  وشMع  اإلل/��ونى،  اإلل/��ون!ة  لل�Lارك  ال*�ا"عة  ،  ع��   D[&�ة وا ال*,اع�ة وق�م�ل. له  أول "أو  لف+!ةال�  >-   Dال+هائى  ق�م ال�ق&�   م�    أدوات  "@ل  ال*ع�فةال*�علقة  ال��0!ةوا  ع*�  ال��ر�6 و   ل/فاء    ).ESD)'ارو ب!� "�&ث الفعل   ال�مج "  -ESDإ'ار"   -�&ث الفعل �ب(ال`اصة  �!ة  ال*&دی&الت ال��ر�سة  فى نها;ة درا  ال*,��ام
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  ٢٣٠  

   التطبيق البعدى Lدوات البحث : -٥
الفعل(" على    ةالقائ*   !ة ال��ر��مج  ال��ات+ف!^  اء م�  عقI االن�ه ب!�    ال�مج  - ESDإ'ار  -�&ث 

الفعل   ال���   '�قD ،  ابه  ال*�علقة*&دی&الت  الوتعل     )؛ESD)'ارو "�&ث  "ع�;ًا   أدوات  ت�K!قًا 
Aل  به�ف ت��ی� ال�رجة ال/ل!ة ال�ع�;ة على    ؛م  ٢٠٢٠/ ٢٩/٢ب�ا;ة م� ی&م    معل*ى العل&معلى  

  . هام+
  ية المناسبة لمعالجة البيانات: اLساليب ا6حصائ تحديد -٦

   Dة ع�ة اس�`�م��ائ!ة ال"ارام�Jإح I!ل�هال أسالjوض ال��� واإلجا"ة ع� أس�خ��ار ف ،
sإلى    وذل أف�اد  اس�+ادًا  ج*عD    و'�!عة!ة  ال��0   ات *M*&عالع�د  ال�ى  أدوات ع��  ال�!انات 

  :وت*0لD فى؛ ال��� 
 .ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kةللع!+ات   Kruskal- Wallisل!k وا –A�وس@ال اخ��ار  - 
ب!� الع!+ات غ!�    )Zوق (ل�اللة الف�    Mann-Whitney Uو��+ى    -اخ��ار مان  - 

  ال*�ت�Kة. 
 .)prbr( الال"ارام��<  اإلحJاءفى  fect SizeEf األث�حM   تق�ی� ةمعادل - 
 . )BlakeMG(معادلة " بالك" ل�,اب الفاعل!ة  - 
 . االرت�اt �,اب معامالت ل ب!�س&ن" دلة "معا - 

  ) �IBM SPSS Statistics, V 22.0 خالل اس�`�ام ب�نامج (وذلs م
الفعل   ال�مج   -ESDإ'ار  -�&ث الفعل("على    ةالقائ*  !ةر�� ال�� مج  اال�� "ع� االن�هاء م� ت+ف!^    البحــــث:نتائــــج  "�&ث  ال��� وتESD،(    �!�K)'ارو ب!�  وت؛  "ع�;اً   أدوات  ال+�ائج  اس�`الص  �ل!لها  ت   على  تف,!�ها وفقًا لف�وض ال���  م+اق�Lها و ث     ,ةحJائ!ة الال"ارام���األسال!I اإل&e!ف  ع�� ت   :ال+�& ال�الى

  : ال�الىلل��� على ال+�& ول ص!غ الف�ض األ  للبحث: الفرض اLول التحقق من  أوال:
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجا  ات )   Iت رت العل اى  &م فمعل*ى  ال0ان!ة   -(ال�M���!ة األولى  ألر[عال*M*&عات  ال0ال0ة  -ال�M���!ة  ال*M*&عة ال�M���!ة    ولJالح  ،ESD إ'ارفة "ع*� ال*ع� فى الق!اس ال�ع�< الخ��ار  الNا"Kة)    - ال�M���!ة   .ال0ال0ة (ال�مج)

 
 رف (ض).بالحلمجموعة الضابطة ب وإلى ا لترتيعلى ا) ٣ج - ٢ج - ١تم الرمز إلى مجموعات البحث التجريبية بالحروف (ج 
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  ٢٣١  

الف�ض    ص�ة  م�&سK  األول  والخ��ار  ح,اب  درجات    ات ت    Iالعل& رت ال*ع�فة  الخ��ارل�ع�<  ا  ق!اسالفى  األر[ع  ل���  ا  ات *M*&ع" م معل*ى  اس�`�م  ،  ESDإ'ار"  ع*�  ث   ( و   Mann-Whitney U    و��+ى"   –  "مان اخ��ار   ال*�ت�Kة  )Zق!   م�    للع!+ات غ!�  لل��ق�  )  prbr(ل�تI لاالرت�اt ال0+ائى    يمعامل  ق!   ح�دت ، A*ا  �رجات الرتI    ات ق ب!� م�&سKو وج&د ف�  حM   ؛)BlakeMG([الكو  ال*ع�فةت+*!ة    فى!ة  ال��ر�� امج  ال�� وفاعل!ة  أث�    ل���ی�    : ) یل`d ال+�ائج ال`اصة "الف�ض األول١٩وج�ول (، ESDإ'ار" ع*� 
     الخ��ارال�ع�D  فى الق�اس ى العلم معل�رت# درجات  اتس�ق ب�M م� و): داللة الف١٩جـ�ول ( 

  للفاعل�ة ) BlakeMG(، وق�1 ث   األ .1O  ل) prbr(، وق�ESD   1إ:ارع�! ال�ع فة �

   ) -  -  - دالة إح,ا �ئ�ًا  ع;+ م���* داللة () ق� ≥ ح م� ج�ول (ا  )  ٠٬٠٥Nهأنال,اب� ) ١٩ت :  
ت�اوحD فق�    ؛ للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة   �Wallis-Kruskalار  ف!*ا ;`d ن�ائج اخ�  ∆

دالة)  ٦٤٢٬  –  ٧٤١٬(  ب!�)  A٢ا  (ق!    ق!   دالة وهى  ف�وق  وج&د  إلى  أشار  م*ا  ؛ 
ب  ر إحJائ!ًا  م�&سKات  ال!�  معل*ى  درجات   Iالق!اس "عل&م  ت فى  األر[ع  ال*M*&عات 

  .ال�ع�< الخ��ار ع*� ال*ع�فة

  ع�� ال�ع
فة  ����اتم
  ح&� األث
    Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 

prbr   �ق�   BlakeMG  
  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

ج  اإلناو�عادة 64- ال )DOK1 (  
  ١٥٬٤  ١ج

٣٬٤٢ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٢  ١ ٢٧١٬  ٠٬٢٦  ٣٣١٬  ٤٬٤  ٢ج  ٣٨٬٣  ٢ج -    ٧٬٤  ٣ج  ٤٣٬٢  ٣ج ٣٬٤  ١٬١  ض  ١٢٬٥  ض  -  ١٬٧ ٦٬٤   A�9W$ ت�وال�هارات ال�فاه)DOK2 (  
  ١٦٬١  ١ج

٧٬٤١ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٦  ١ ٢٨١٬  ٠٬٢٢  ٤٢١٬  ٤٬٣  ٢ج  ٣٨٬١  ٢ج -    ٦٬٤  ٣ج  ٤٣٬٣  ٣ج ٢٬٤  ١٬٥  ض  ١١٬٨  ض  -  ١٬٨ ٥٬٤   -�ف�ال��� ق.�-  االس-ات�0ى ال )DOK3 (  
  ١٦٬٧  ١ج

٦٬٢٤ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٣  ١ ٢٩١٬  ٠٬٢٣  ٤٣١٬  ٤٬٢  ٢ج  ٣٧٬٩  ٢ج -    ٥٬٤  ٣ج  ٤٢٬٨  ٣ج ١٬٤  ١٬٤  ض  ١١٬٥  ض  -  ١٬٦ ٤٬٤   -�ف��  س-ات�0ى االالال�� )DOK4 (  
  ١٦٬٦  ١ج

٢٬٢٤ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٨  ١ ٢٢١٬  ٠٬٢٧  ٣٢١٬  ٤٬٣  ٢ج  ٣٩٬٤  ٢ج -    ٦٬٤  ٣ج  ٤٢٬٨  ٣ج ٣٬٤  ١٬٨  ض  ١١٬٣  ض  -  ١٬٢ ٥٬٤ 

  ك/ل  ال�ع
فة   ع��

  ١٦٬٤  ١ج

٨٬٤١ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٦  ١ ٢٥١٬  ٠٬٢٤  ٨٣١٬  ٤٬٣  ٢ج  ٣٨٬١  ٢ج -    ٦٬٤  ٣ج  ٤٣٬٣  ٣ج ٢٬٤  ١٬٦  ض  ١١٬٣  ض  -  ١٬٧ ٤٬٤ 
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  ٢٣٢  

مJف&فة و   Whitney -Mann؛ أوضح اخ��ار ال�الة ب!� ال*M*&عات ول���ی� اتMاه الف�وق    ∆
ع+�    -  : ) أنهZق!  ( إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  (ال  داللة  م�&س٠٬٠٥K  ≤  م,�&<  ب!�  رتI   ى)  العل&مدرجات   ال*M*&ع�!�  معل*ى  األولى  ال  فى  والNا"Kة فى الفعل  ("�&ث �M���!ة   ( (  -  ال�رجة ال/ل!ة). - الق!اس ال�ع�< الخ��ار ع*� ال*ع�فة (ال*,�&�ات  داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ال  ب!�  رتI   ى)  معل*ى ال*M*&ع�!�    العل&م  درجات  (ال�M���!ة  فى  وال0الESDرإ'اال0ان!ة  (ال�مج) )  0ة  إحJائ!اً   -  ال�رجة ال/ل!ة).  -  !اس ال�ع�< الخ��ار ع*� ال*ع�فة (ال*,�&�ات فى الق دالة  ف�وق  (ت&ج�  داللة  م,�&<  ع+�     ≥  ٠٬٠٥ Iرت م�&سKات  ب!�  األولى)  (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!ة  -درجات  ال0ال0ة   - ال�M���!ة  الال  -ال�M���!ة  فى  ال�ع�< الخ��Nا"Kة)  (ال*,�&�ات ق!اس  ال*ع�فة  ال0ان!ة   -   ار ع*�   �!�!���Mال� ال*M*&ع�!�  ال/ل!ة) ولJالح  (ال� ESDارإ'(  ال�رجة  وال0ال0ة  ؛ )مج) 

 . و4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه األول
ع*�  فى ت+*!ة    ج�اً   �A!�ال�مج)    -  ESDإ'ار(  ي ال��ر�I ب�نامM  أث�أن حM   اتNح  A*ا    ∆

ال�ف/!�   -DOK2  ت�K!� ال*فاه!  وال*هارات   - DOK1)عادة اإلن�اجال�^A� و (فة  ال*ع� 
ال*�<  �!Jق االس�   -DOK3  االس��ات!Mى  ال**�� ال�ف/!�  ؛  )A@ل  -   DOK4�ات!Mى 

ق!    أن  (له*ا    )prbr(ح!�   Dع  ل)  ١بلغ!*Mفة�ال*ع م�تفعة   م,�&�ات ع*�  ق!   وهى 
  .) ال*ع!ار�ة٩٠٬ prbr"*قارن�ها "الق!*ة (

∆  A  حNيوج& *ا اتMنام�د فاعل!ة ل�    Iإ'ار(ال��ر�ESD  -    (ال�مج  ) فة�فى ت+*!ة ع*� ال*ع
العل&م  -  ال*,�&�ات  ل�< معل*ى  أن  ال*��ر[!�  A@ل)  ن,�ةق!؛ ح!�  ال*ع�ل       I,/ال 

BlakeMG    له*ا Dاوح�ز م�  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٤٣١٬  -٢١٬٢(  ب!�   تk؛ وه^ا ب�وره ;ع(
  .الف-ض األول لل59,ق�&ل وص�ة 

تف��-  و   >7�D العل�م  ت معل�ى  ال#ان�ة2ف�ق   >��9D-0ال  >�) ESDإHار(  ال���0ع
  : ل�5J الالىعلى ا  (ال�مج) وال#ال#ة

ال�مج    وال��نامج ال��ر��ى القائ  على  )ESDإ'ار(القائ  على    ال��نامج ال��ر��ىAل م�    اس�+�   -
الفعل و (ب!�   ال*على    )ESD)'ار"�&ث  االف��اضات واألس6  م�امM*&عة م�  دa ,�*�ة م� 

ال*,��امة  ا  إ'ارومpش�ات   ال�+*!ة  أجل  م�  أن  ل�عل!   فى  أه*ها  ت*0ل  م وال�ى  أجل    �ال�عل!  
ال*,��  فه& إ'ار ;ع�    ESDامةال�+*!ة  ال`�مة،  أث+اء  العل&م  ل*عل*ى  ال*ه+!ة  لل�+*!ة  ج!�ًا  ًا 
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  ٢٣٣  

ه   ات ال�ى ت*@+ال*عل&مات وال*هارات واالتMاه  ال*عل*!�;,�ه�ف دع  ال�عل!  ال*,�*� و)ك,اب  
  اء ت�ر�6 وتعل  العل&م. ومعال�Mها أث+ ال�+*!ة ال*,��امة م� إدراك قNا;ا

ا  - (اس�+�  ال��ر��ى  ال*ع�فة  -  ESDارإ'ل��نامج  ع*�  فل,فة  على  إل!ها   ال�مج)  أشار  A*ا 
)  "Iو� "ن&رمان  ال��[&<  ی�KلNorman Webb,1997 Iالعال    >��&Kت ن*&ذج  "اع��ارها   (

م,�&�ات أك0�  ��ل!ل ال*ع�فة و)دراكها وف�  ف� معای!� م&جهة لام ت�ر��!ة و تJ*!  أنKLة ومه
 I!ف أسال!e&ف!ة ال*�ق�مة.ال�ق!!  وال�ق&�  ال تعق!�ًا، مع ت�الءمة له^ه ال*,�&�ات ال*ع*  

ال��ر��ى  ت  ص!اغة  - لل��نامج  ال�مج) "�!� تMLع معل*ى    -   ESDإ'ار(األه�اف اإلج�ائ!ة 
ال*,��امة، وف�Jها وت*0!لها  أجل ال�+*!ة  �امة وال�عل!  م�  "*Mال االس�  على نق� األف/ارالعل&م  

خال م�  ال*ع�ف!ة  ال�+!ة  العالفى  و);Mاد   f]�ال ال&اقع!ة ل  ال*L@الت  ل�ل  ب!+ها  ف!*ا  قات 
م�   م�ق�مة  "*,�&�ات   fت��ال* العقلى   tاL+ال ل�+*!ة  م&جهة   �!Mنام�ال� فأه�اف  وال*,�ق�ل!ة؛ 

تعق�ًا   وأك0�  ال*عال�ف/!�  ذات  ل*عالMة  "K��قة  واك�,ابل&مات  ال*&اقف  مع+ى  فى  وت�K!قها  ها 
  ل ال�+*!ة ال*,��امة."*Mال ال�عل!  م� أج ال�Mی�ة غ!� ال*أل&فة ال*�علقة

ال*�رب    -  دل!ل  تق�; ص*   ال*,��امة   "غ�ض  ال�+*!ة  أجل  م�  "ال�عل!   م�عل�  ع��    م��&< 
وأ"عاد    االس��امة ه�اف األم*!ة وق!"األ عة ت�ت�f  ع�ة أنKLة م�+&  تML!ع معل  العل&م على ت+ف!̂ 

وم�Kل�ات وم�ادئها  ومpش�اتها  ال*,��امة  ال*,��اال�+*!ة  وال�ف/!�  وAفا;ات  ها،   ESDإ'ارم، 
�Jات رؤ�ة م�شp٢٠٣٠وأه�اف وم    

ال*�ت�Kة    أع�   - العقل!ة  الع*ل!ات   fL+ت "K��قة  ال*��رب  ال*ع�فةدل!ل  ، ح!� "*,�&�ات ع*� 
 Dوجه  KLة "هة وال*هام الاألن+*N�*  ال*,�&< األول  عل&م ال*��رب على م*ارسة ع*ل!ات  معل  ال

)DOK1 اس�� خالل  م�  وال*ها)  ال*عل&مات  ال�قائ�  عاء  وت&e!ف  إن�اجها  و)عادة  رات 
ال0انى( ال*,�&<  االس��امة، وA^لs ع*ل!ات  فى م&اقف  االنLغال  DOK2وال*KJل�ات  ) ع�� 

�اث وت�K!� ال*ع�فة وت�&�لها  !� ال*فاه!  واألحال*قارنات ب  و)ج�اء  فى "ع� ال*عالMات العقل!ة
  ل�+*!ة ال*,��امة.م� ص!غة ألخ�< "*Mال ال�عل!  م� أجل ا

ت&ج!ه    - على   Iال��ر� إج�اءات  العل&ماع�*�ت  م�ت�Kة  ل�+ف!^    معل*ى  تعق!�ًا  أك0�  أنKLة 
ال*ع�فة( لع*�  ال0ال�  "ال*,�&<  ال`اصة  العقل!ة  ال*�DOK3"الع*ل!ات  ال�ف/ )  فى  !�  *0ل 

 Jى قM!ات�ال*�< االس� �الت و   م0ل ال��ل!ل وال�ع*!  وال�ع  "األدلة واالب�/ار وال�ق&�   !@L*حل ل
اا ال*�&قعةلعال   وال*`�جات  ال+�ائج  ذات  وتعل    ل�ق!قى  ت�ر�6   ��&Kوت االس��امة  مMالى  فى 

  ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة.  إ'ارالعل&م فى eل 
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-   Dفeاءات  إ  و�نامج ال�ائى ال�+ال�ق&�   ج�إ'ار(  �ر��ى"ال�ESD   -    ع معل*ىMLال�مج) "�!� ت
  f!L+ت "الالع*ل!االعل&م على  ال`اصة  العقل!ة  ال*ع�فة(ت  لع*�  ال�ا"ع   >&�,*DOK4  ال*�*0ل  (

عالى  ت&e!ف ال**ارسات ال*&سعة وال**��ة لع*ل!ات ال�ف/!� ع��فى ال�ف/!� االس��ات!Mى ال**��  
ال��A!  دت ح� ال�ى  و ال�ت�ة   وال�ق!! فى  وال�أمل   I sوذل م�غ!�،  زم+ى  ج�ول  وف�   f!K`وال�   
م�   ؛ذات ن�ائج وم`�جات غ!� م�&قعةالعال  ال�ق!قى ول/�  حل ال*L@الت ال*�N*+ة "   "غ�ض 
العل*!ةخالل   االس�قJاءات    !*Jم�<    وم*ارسة  ت على  م,��ام  "L@ل  االس��ات!Mى  ال�ف/!� 

االس��امة وتK&�� ت�ر�6    فى مMالى  *L@ــالت �ل األم0ل لل'&�لة لل&ص&ل إلى ال  ف��ات زم+!ة
  ل�+*!ة ال*,��امة.ال�عل!  م� أجل ا إ'اروتعل  العل&م فى eل 

ح!� وت م�  ال���  ن�!Mة  على    �ف�  القائ*ة  ال��ر��!ة  ال��امج  ن&اتج    ESDإ'ارأث�  ت+*!ة  فى 
دراسة: مع  العل&م  معل   ل�<  إس*اع!ل(  م�غ&[ة   ، ) ٢٠١٦م�و< 

Evans,Tomas&Woods(2016),  ال&فا أب&  ،  )٢٠١٨(ر[اب 
Schuler,Fanta,Rosenkraenzer&Riess(2018)  ،)وة ال�از�. وم� ح!�  )٢٠١٩م  �أث

ال��ر��!ال��ا ت+*!ة  ال+&ع!ة  ةمج  "  فى  دراسة  ESDإ'ارال*ع�فة   & Tomas, Girgenti:  مع 
Jackson(2017)  , )ع!,ى ز��(,    Pehoiu(2019),  )٢٠١٧عل!اء  أب&    , )٢٠١٩أمانى 

Nousheen, Zai, Waseem, & Khan(2020)  فةJ" ال*ع�فة  ت+*!ة ع*�  . وم� ح!� 
ل�<   ال`�مة    *عل ال  ال*عل /  الKالI عامة  دراسة  أث+اء  م�وة و   ,  Viator (2010)مع 

  . Greene(2020)و  ,)٢٠١٨الف!ل(حل*ى و ,  )٢٠١٨ال�از(
  للبحث: الثانىالفرض : التحقق من ثانيا

  : ال�الىال+�& لل��� على  ال0انىص!غ الف�ض 
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

فمعل* العل&م  األولى ال*M*&عا ى  ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ت  ال0ال0ة   -ال�M���!ة    - ال�M���!ة 
ولJالح    ،!ةال��0  ةالMانI ال*ع�فى ال*�ت�f "أ"عاد ال/فاءفى الق!اس ال�ع�< الخ��ار  الNا"Kة)  

 .ال0ال0ة (ال�مج) ل*M*&عة ال�M���!ةا
الف�ض   ص�ة  م�&سK   ال0انىوالخ��ار  ح,اب  العل&مدرجات  رتI    ات ت     ات *M*&ع"  معل*ى 

الق!اساألر[ع  ال���   الخ��ارا  فى  ال/فاء  ل�ع�<  "أ"عاد   fت��ال* ال*ع�فى   IانMث   ال��0!ة  ة ال  ،
ق�  لل��  غ!� ال*�ت�Kةللع!+ات    )Z(ق!   و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان اس�`�م اخ��ار  
ف�  وج&د  م�&سKو م�  ب!�  A*ا  الرتI    ات ق  معامل  ح�دت �رجات،  ال0+ائى  اال  يق!    tرت�ا
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  ٢٣٥  

أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  prbrل�تI(ل   Mح فىال��ر��امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی�  الMانI ت+*!ة    !ة 
ال/فاء "أ"عاد   fت��ال* ا  )٢٠(   ج�ولو ،  ال��0!ة  ةال*ع�فى   d`ال`اصال�الى یل "الف�ض ل+�ائج  ة 

  :  ال0انى
     ارال�ع�D الخ�� الق�اس   فىمعل�ى العلم رت# درجات  اتق ب�M م�س� و): داللة الف٢٠جـ�ول ( 

) 1O.BlakeMG األث  ، وق�1 (ل) prbr، وق�1 (ال�.-�ة    ةالOان# ال�ع فى ال� ت�N �أ�عاد ال�فاء
  للفاعل�ة 

   ) -  -  - ) دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ≥ ٠٬٠٥  (  
  ه: ) ال,اب� أن٢٠تNح م� ج�ول (ا

لع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحD ل   Wallis-Kruskal  �ائج اخ��ار ف!*ا ;`d ن ∆
وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  )  ٤٣٬٣  -  ٩٤١٬(  ) ب!�٢ق!  ( Aا

  االخ�"ار     أ1عاد 
  األث
  ح&�   Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 

prbr   �ق�   BlakeMG  
  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

كفاءة  
  ال����� 

Planning  

  ٣٧٬٣  ١ج

٣٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٤ ٢٣١٬  ٣٦١٬  ٠٬٢٠  
    -  ٥٤٬  ٢ج  ١٤٬١  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٩  ٣ج  ٤٢٬٥  ٣ج

 ٦٬٤  ٠٬٧٨ ٦٬٤  ض   ١٢  ض 

  ة كفاء

  الفعل 

Acting  

  ٣٧٬٢  ١ج

٢٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٦ ٢٢١٬  ٣٥١٬  ٠٬١٩  
    -  ٤٤٬  ٢ج  ١٤٬٦  ٢ج
  -  ٥٬٤  ١٬٨  ٣ج  ٤٢٬٦  ٣ج

 ٦٬٤  ٠٬٨٣ ٥٬٤  ض   ١١٬٥  ض 

كفاءة  
ال�الح�ة  

Observing 

  ٣٧٬٥  ١ج

٣٬٣٤ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٠ ٢٦١٬  ٤١١٬  ٠٬٢١  
    -  ٧٤٬  ٢ج  ١٤٬٤  ٢ج
  -  ٩٬٤  ١٬٤  ٣ج  ٤٣٬٨  ٣ج

 ٨٬٤  ٠٬٨٧ ٨٬٤  ض   ١٢٬٢  ض 

كفاءة ال�أمل  
Reflecting  

  ٣٨٬٢  ١ج

١٬٣٤ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٤ ٢٧١٬  ٤٤١٬  ٠٬٢٣  
    -  ٣٤٬  ٢ج  ١٥٬٣  ٢ج
  -  ٥٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٣٬٧  ٣ج

 ٥٬٤  ٠٬٩٢ ٤٬٤  ض   ١٢٬٦  ض 

  ال�ان� 
  �فى ال�ع

  ك ل 

  ٣٧٬٩  ١ج

٩٬١٤ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٢ ٢٥١٬  ٣٢١٬  ٠٬٢٤  
    -  ٤٤٬  ٢ج  ١٤٬٧  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٥  ٣ج  ٤٢٬٨  ٣ج

 ٧٬٤  ٠٬٨٨ ٧٬٤  ض  ١١٬٧  ض 
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ال�ع�< الخ��ار   الق!اس  العل&م "ال*M*&عات األر[ع فى  الMانI م�&سKات رتI درجات معل*ى 
  .��0!ةلا ةد ال/فاءال*ع�فى ال*�ت�f "أ"عا

ومJف&فة   Whitney -MannاتMاه الف�وق ال�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ول���ی�    ∆
  ) أنه: Z  (ق!

-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   (
ال�M���!ة   ال*M*&ع�!�  فى  العل&م  معل*ى  فى ESDإ'ار(  ال0ان!ةدرجات  والNا"Kة   (

ال الق! ال�ع�<  ال*عخ��ار  اس   IانMال  fت��ال* ال�رجة   -  األ"عاد (  ال��0!ة  ةال/فاء"�فى 
   ل!ة).ال/
ف�ق   - ی&ج�  (  ال  داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  رتI ٠٬٠٥  ≤  دال  م�&سKى  ب!�   (

) وال0ال0ة (ال�مج) "�&ث الفعل(  األولى درجات معل*ى العل&م فى ال*M*&ع�!� ال�M���!ة  
ال�رجة   -  األ"عاد (ال��0!ة    ةل/فاءا"ل*ع�فى ال*�ت�f  االMانI  �ار  فى الق!اس ال�ع�< الخ�

  !ة).ال/ل
ف  - ع+ت&ج�  إحJائ!ًا  دالة  (�وق  داللة  م,�&<   �  ≥  ٠٬٠٥ Iرت م�&سKات  ب!�   (

األولى (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!ة  -درجات    - ال�M���!ة 
ال0ال0ة  ا  -ال�M���!ة  الق!اس  فى  الخ��الNا"Kة)  ال*ع�فى  ر  ال�ع�<   IانMال  fت��ال*

("�&ث الفعل)   ألولىا  ولJالح ال*M*&ع�!�   ل�رجة ال/ل!ة)ا  -   األ"عاد (ال��0!ة    ة ال/فاء"
 .ال#انىو4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه وال0ال0ة (ال�مج)؛ 

الMانI  ال�مج) �A!� ج�ًا فى ت+*!ة    -"�&ث الفعلأن حM  أث� ب�نامMي ال��ر�A) I*ا اتNح    ∆
ال*� ا ال�`f!K  (!ةال��0  ة ال/فاء"�f  تل*ع�فى  الفعل    -A  Planningفاءة  اءة Aف   -AActingفاءة 

) له*ا بلغAprbr D@ل)؛ ح!� أن ق!  (  - AReflectingفاءة ال�أمل    -  ngObserviال*الحHة  
  ) ال*ع!ار�ة. ٠٬٩ prbrوهى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( الMانI ال*ع�فى  أ"عاد ) لM*!ع ١(
الMانI ال*ع�فى  فى ت+*!ة  ال�مج)    -"�&ث الفعل(�ر�I  عل!ة ل��نامMي ال�اوج&د فاتNح  A*ا    ∆
ال/,I   -األ"عاد (  0!ةال��   ةال/فاء"ل*�ت�f  ا ن,�ة  ق!   أن  ح!�  العل&م؛  معل*ى  ل�<  A@ل) 

)؛ وه^ا ب�وره ;عkز م�  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٤٤١٬  -  ٢٢١٬(  ت�اوحD ب!�له*ا    BlakeMGال*ع�ل
  .لل59, #انىالالف-ض ق�&ل وص�ة 
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  الفرض الثالث للبحث:: التحقق من ثالثا

  ال�الى: �& لل��� على ال+ص!غ الف�ض ال0ال� 
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

ف العل&م  األولى ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال0ال0ة   -ال�M���!ة    - ال�M���!ة 
ل,ل   فىلNا"Kة)  ا ال�ع�<  ال��0!ةRubricتق�ی�(  الق!اس  ال/فاءة  مهارات  أداء    ولJالح   ،) 

 .ال0ال0ة (ال�مج)ال*M*&عة ال�M���!ة 
Kم�&س ح,اب  ت   ال0ال�  الف�ض  ص�ة  درجات    ات والخ��ار   Iالعل&مرت   ات *M*&ع"  معل*ى 

ث  اس�`�م    ، ءة ال��0!ة) أداء مهارات ال/فاRubricل�ع�< ل,ل  تق�ی�(ا  فى الق!اساألر[ع  ال���  
&د لل��ق� م� وج  ل*�ت�Kةللع!+ات غ!� ا  )Zق!  (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان اخ��ار  

م�&سK و ف�  ب!�  A*ا  الرتI    ات ق  معامل  ح�دت �رجات،  ال0+ائى    يق!    tلاالرت�ا)Iت�لprbr  (
�f  تدائى ال*� ت+*!ة الMانI األ  !ة فىال��ر��امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی� حM  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك

  ف�ض ال0ال�: ال�الى یل`d ال+�ائج ال`اصة "ال )٢١( ج�ولو ال��0!ة،  ة"أ"عاد ال/فاء
     ال�ع�D ل$ل1 فى الق�اس معل�ى العلم رت# درجات  اتق ب�M م�س� و): داللة الف٢١(جـ�ول  

  ة �) للفاعل1O.keBlaMG األث  ، وق�1 ( ل) prbr) أداء مهارات ال�فاءة ال�.-�ة، وق�Rubric) 1تق�ی (
  ر التقديسلم   أبعاد 

  ح&� األث
    Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
bprr   �ق�   BlakeMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م
كفاءة  
  ال� (�� 
Planning 

  ٣٧٬٤  ١ج

١٬٤١ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٦ ٣٨١٬  ٤٨١٬  ٠٬٢١  
    -  ٣٤٬  ٢ج  ١٤٬٤  ٢ج
  -  ٤٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٢٬٤  ٣ج

 ٥٬٤  ١٬٢ ٥٬٤  ض   ١١٬٧  ض 

  كفاءة 
  الفعل 

Acting  

  ٣٧٬٩  ١ج

٨٬٤١ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٣٢ ٣٥١٬  ٤٤١٬  ٠٬٢٤  
    -  ٤٬٥  ٢ج  ١٤٬٩  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٧  ٣ج  ٤٢٬٢  ٣ج

 ٧٬٤  ١٬٣ ٨٬٤  ض   ١١٬٩  ض 

كفاءة  
ال	الح%ة  
Observing 

  ٣٨٬٥  ١ج

٤٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٩ ٣٣١٬  ٤٢١٬  ٠٬٢٦  
    -  ٤٬٨  ٢ج  ١٥٬٣  ٢ج
  -  ٧٬٤  ١٬٩  ٣ج  ٤١٬٩  ٣ج

 ٩٬٤  ١٬٢ ٧٬٤  ض   ١٢٬٤  ض 
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  ) -  -  -  ) ق�0 دالة إح.ائ�ًا  ع!� م���� داللة (  ≥ ٠٬٠٥ (  

  ه: ,اب� أن) الN٢١ح م� ج�ول (تا
ة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحD للع!+ات ال*�ع�د    lisWal-Kruskalف!*ا ;`d ن�ائج اخ��ار   ∆

) وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  ٤٢٬٤  –  ٤١٬١(  ) ب!�٢ق!  ( Aا
فى األر[ع  "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت ا  م�&سKات  ل,ل   ل�الق!اس  ع�< 

  ) أداء مهارات ال/فاءة ال��0!ة.Rubricتق�ی�(
ومJف&فة    Whitney -Mann!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ه الف�وق ال�الة بتMاول���ی� ا   ∆

  ) أنه: Zق!  (
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   ( ال*M*&ع�!�   فى  العل&م  معل*ى  و ESDإ'ار(  ل0ان!ةا  ال�M���!ةدرجات  فى )  الNا"Kة  تق�ی�(  ل,ل   ال�ع�<  اأ)  Rubricالق!اس  ال/فاءة  مهارات  (داء  ال�رجة   -  األ"عاد ل��0!ة    ال/ل!ة). 
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   ( 0ة (ال�مج) الفعل) وال0("�&ث ال  األولى درجات معل*ى العل&م فى ال*M*&ع�!� ال�M���!ة   ال�رجة   -  األ"عاد اءة ال��0!ة (ف) أداء مهارات ال/Rubricاس ال�ع�< ل,ل  تق�ی�(فى الق!   ال/ل!ة).
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  ت&ج�  م�&سKات  ب!�  األولى)  (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!   -درجات  ال0ال0ة �!ال�M��  - ةال�M���!ة  تق�ی�(الNا"Kة   -ة  ل,ل   ال�ع�<  الق!اس  فى   (Rubricم أداء  ارات ه) 

كفاءة  
ال�أمل  
Reflecting  

  ٣٨٬٣  ١ج

٢٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٣٣ ٣١١٬  ٤٦١٬  ٠٬٢٢  
    -  ٤٬٧  ٢ج  ١٤٬٨  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٨  ٣ج  ٤١٬٦  ٣ج

 ٦٬٤  ١٬٥ ٨٬٤  ض   ١١٬١  ض 

  ال6ان5 
  األدائى 
  ك�ل 

  ٣٧٬٤  ١ج

٢٬٤١ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٣٧ ٣٦٬١  ٤٧١٬  ٠٬٢٤  
    -  ٣٤٬  ٢ج  ١٥٬٤  ٢ج
  -  ٤٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٢٬٣  ٣ج

 ٥٬٤  ١٬٧ ٤٬٤  ض  ١٠٬٧  ض 
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ال��0!ة  ال*M*&ع�!�  -  األ"عاد (  ال/فاءة  ال/ل!ة) ولJالح  الفعل) األولى    ال�رجة  ("�&ث   .ال#ال, و4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه وال0ال0ة (ال�مج)؛ 
+*!ة الMانI  مج) �A!� ج�ًا فى ت ل� ا -الفعل أن حM  أث� ب�نامMي ال��ر�I ("�&ث A*ا اتNح  ∆

  fت��ال* ال�`f!K  ال��0!ة(   ةال/فاء" األدائى  الفعل    -A  Planningفاءة  Aفاءة    -AActingفاءة 
) له*ا بلغAprbr D@ل)؛ ح!� أن ق!  (  - AReflectingفاءة ال�أمل    -  Observingال*الحHة  

  !ار�ة. ) ال*ع ٠٬٩  prbrة (!*ن�ها "الق الMانI األدائى وهى ق!  م�تفعة "*قار  أ"عاد ) لM*!ع ١(
فى ت+*!ة الMانI األدائى  )  ال�مج  -"�&ث الفعل(I  وج&د فاعل!ة ل��نامMي ال��ر�A*ا اتNح    ∆

  fت��األ"عاد (  ال��0!ة  ةال/فاء"ال*-   I,/ال ن,�ة  ق!   أن  ح!�  العل&م؛  معل*ى  ل�<  A@ل) 
�وره ;عkز م�  ب  )؛ وه^ا٬٢١≥) وهى ق!  (  ٤٨١٬  -  ٣١١٬(   ت�اوحD ب!�له*ا    BlakeMGال*ع�ل
  .الف-ض ال#ال, لل59,وص�ة ق�&ل 

Mفرض الرابع للبحث:ال: التحقق من رابع  

  ال�الى: لل��� على ال+�& غ الف�ض ال�ا"ع ص!
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

ف العل&م  األو ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة ��ال�M�   -لى ال*M*&عات  ال0ال0ة ال�M��  -!ة    - �!ة 
ل*ق!اسالNا"Kة)   ال�ع�<  الق!اس  ال/ف  فى  ح&ل  ال��0!ةاالع�قادات  ال*M*&عة ولJالح    ،اءة 

 .ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)
 Kم�&س ح,اب  ت   ال�ا"ع  الف�ض  ص�ة  درجات    ات والخ��ار   Iالعل&مرت   ات *M*&ع"  معل*ى 

الق!اساألر[ع  ال���   ل*ا  فى  ا�قق!اس االعل�ع�<  ال/فاءة  اخ��ار  ادات ح&ل  ث  اس�`�م  ل��0!ة، 
ق  و لل��ق� م� وج&د ف�   !+ات غ!� ال*�ت�Kةللع  )Zق!  (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان

Kم�&س A*ا  الرتI    ات ب!�  معامل  ح�دت�رجات،  ال0+ائى    يق!    tلاالرت�ا)Iت�لprbr  (
ات ح&ل +*!ة جانI االع�قاد ت  !ة فى�ر��ال� امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی� حM  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك

  "الف�ض ال�ا"ع:     d ال+�ائج ال`اصةال�الى یل` )٢٢( ج�ولو ال/فاءة ال��0!ة، 
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ال�ع�D ل�ق�اس   فى الق�اس معل�ى العلم رت# درجات  اتق ب�M م�س� و): داللة الف٢٢جـ�ول ( 
  ) للفاعل�ة 1O.  )keBlaMG األث  ، وق�1ل) prbrع�قادات حل ال�فاءة ال�.-�ة ، وق�1 (اال

   ) -  -  - دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ) ≥ ح م� ج�ول (ا  )  ٠٬٠٥Nه: ) ال,اب� أن٢٢ت  
للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحd`;Wallis-uskalKr    D ن�ائج اخ��ار    ف!*ا ∆

) وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  ٤٣٬٦-   ٤١٬٢(   ) ب!�٢ق!  ( Aا
األر[ع "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت الق  م�&سKات  ل*ق!اس  !افى  ال�ع�<  س 

  ل��0!ة. �قادات ح&ل ال/فاءة ااالع 
ومJف&فة   Whitney -Mannل�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار Mاه الف�وق اول���ی� ات   ∆

  ) أنه: Zق!  (
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   (

��Mال� ال*M*&ع�!�  فى  العل&م  معل*ى  والNا"ESDKإ'ار(  !ةانال�0!ة  درجات  فى )  ة 
  ال�رجة ال/ل!ة).   - األ"عاد ال/فاءة ال��0!ة ( *ق!اس االع�قادات ح&لالق!اس ال�ع�< ل

  أبعاد 
  مقياس ال  

  ح&� األث
    Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة  Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr   �ق�   BlakeMG  س5 م��Uت
  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال

أهمية  
تخطيط   ال
 بحوث ال

  ٣٦٬٩  ١ج

٢٬٤١ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٥ ٣١١٬  ٤١١٬  ٠٬٢٩  ٣٤٬  ٢ج  ١٤  ٢ج -    ٤٬٤  ١٬٤  ٣ج  ٤٢٬٩  ٣ج -  ٥٬٤  ض  ١٢٬١  ض ٥٬٤  ٠٬٩٩ 

  مثابرة ال
    على الفعل

  ٣٧٬٤  ١ج

٦٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٣ ٢٤١٬  ٤٢١٬  ٠٬٢٤  ٤٬٧  ٢ج  ١٤٬٥  ٢ج -    ٥٬٤  ١٬٧  ٣ج  ٤٣٬١  ٣ج -  ٤٬٤  ض  ١٢٬٦  ض ٧٬٤  ١٬٢ 

  الثقة فى 
   المالحظة 

  ٣٧٬٢  ١ج

٦٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٩ ٢٦١٬  ٥٣١٬  ٠٬٢٣  ٤٬٥  ٢ج  ١٥٬٦  ٢ج -    ٧٬٤  ١٬٨  ٣ج  ٤٣٬٤  ٣ج -  ٨٬٤  ض  ١٢٬٩  ض ٨٬٤  ١٬٤ 

التأمل 
وحل 

المشكالت  
  المستقبلية

  ٣٦٬٤  ١ج

٢٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢١ ٣٠١٬  ٣٨١٬  ٠٬٢٠  
  - ٨٬٤  ١٬٤  ٣ج  ٤٣٬٩  ٣ج    - ٤٬٨  ٢ج  ١٥٬٢  ٢ج

 ٦٬٤  ١٬٧ ٦٬٤  ض  ١٢٬٤  ض

  االعتقادات
  ككل

  ٣٥٬٦  ١ج

١٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٦ ٥٣١٬  ٤٠١٬  ٠٬٢٦  ٣٤٬  ٢ج  ١٤٬٤  ٢ج -    ٣٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٤٬١  ٣ج -  ٤٬٤  ض  ١١٬٧  ض ٥٬٤  ١٬٣ 
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-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   (
ال�مج) ("�&ث الفعل) وال0ال0ة (  األولى درجات معل*ى العل&م فى ال*M*&ع�!� ال�M���!ة  

  ال�رجة ال/ل!ة). - د األ"عافاءة ال��0!ة (س االع�قادات ح&ل ال/الق!اس ال�ع�< ل*ق!ا  فى
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  ت&ج�  م�&سKات  ب!�   (

األولى (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!ة   - درجات    - ال�M���!ة 
فاءة ال��0!ة  س االع�قادات ح&ل ال/الق!اس ال�ع�< ل*ق!ا  فىNا"Kة)  ال  -ال�M���!ة ال0ال0ة 

("�&ث الفعل) وال0ال0ة (ال�مج)؛ األولى    ال�رجة ال/ل!ة) ولJالح ال*M*&ع�!�  -  د األ"عا(
 .ال-ا2عو4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه 

جانI ال�مج) �A!� ج�ًا فى ت+*!ة    -أن حM  أث� ب�نامMي ال��ر�I ("�&ث الفعلA*ا اتNح    ∆
ال*0اب�ة على    -   لعل*!ةلل��&ث ا   f  Planningل��0!ة (أه*!ة ال�`K!�قادات ح&ل ال/فاءة اع اال

ال*الحHة    -  Actingالفعل   ال*L@الت    Reflectingال�أمل    -   Observingال0قة فى  وحل 
(  -  ال*,�ق�ل!ة ق!   أن  ح!�  (Aprbr@ل)؛   Dبلغ له*ا  لM*!ع  ١)  ق!     االع�قادات   أ"عاد )  وهى 

  ) ال*ع!ار�ة.٠٬٩ prbrا "الق!*ة ( �ه"*قارن  م�تفعة
ا  ∆ فتNح  A*ا  ل��نوج&د  ال��ر�I  اعل!ة  الفعل(امMي  جانI ال�مج)    -"�&ث  ت+*!ة  فى 

A@ل) ل�< معل*ى العل&م؛ ح!� أن ق!  ن,�ة ال/,I    -األ"عاد (  االع�قادات ح&ل ال/فاءة ال��0!ة 
^ا ب�وره ;عkز م�  وه)؛  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٤٢١٬  -  ٢٤١٬(  ت�اوحD ب!�له*ا    BlakeMGال*ع�ل

  .لل59,الف-ض ال-ا2ع ل وص�ة ق�& 
تف���  و   ��	
(ت األولى   �����
ال��� �ال	�	�ع���  العل�م  معل	ى  الفعل ف�ق  )  ���ث 

  Rubric  ال0انــــO األدائــــى  -ىــــO ال�ع-فــــال0ان  وال!ال!ة (ال+مج) ف�	ا '&% ال$فاءة ال��!�ة (
–  Oقــــــاداتجانــــ  ال�ا�ع) -!ال1 ال  –ض: ال!انى (الف�و  :ك	ا یلى)االع
م�  اس�+�    - ال��ر��ىAل  على    ال��نامج  على   )الفعل  "�&ث (القائ   القائ   ال��ر��ى    وال��نامج 

ب!�   و (ال�مج  الفعل  م�  على    )ESD)'ار"�&ث  ال*,�*�ة  واألس6  االف��اضات  م�  مM*&عة 
 عل  م� &�� ال*ه+ى لل*ة لل�Kدا *0ا"ة أ"تع�  "�&ث الفعل  أن    وال�ى ت*0ل أه*ها فى  "�&ث الفعل

ال^اتى الس ال�أمل  ال��ر�I على  ال�ى  خالل  ال*�اخل واالس��ات!M!ات  ت*@+ه م� ت�,!�  �/Lاف 
وت� ال�عل!*ى  ال*!�ان  مL@الت  وحل  ال��ر�,ى  و)نMاز األداء  ال�عل!*!ة  للع*ل!ة  أع*�  فه   ق!� 

ال*ه+!ة األداءات  فى  ال*+L&د  A*ا  ال�غ!�  "�&ثاً ،  خ  أدائ!ة ة  ت�K!ق!   تع���  ل`�مة  fK  م&جهة 
مق++ة  ال� "�0!ة  ل*+هM!ة  وفقًا  وحلها  ال&اقع!ة  ال*L@الت  معالMة  على   k/ت�وت ال*ه+!ة،  +*!ة 

ال�عل!*!ة وت+ف ال*&اقف  ال^اتى  اإلج�اءات، وتق&م على ت�ل!ل  ال*�اق�ة وال�ق&�   الفعل وت&e!ف   ^!
  ال*,�*�.
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"�&ث الفعل  مMال    ی!� ال�ول!ة فىال*عا  لىإل�مج)  ا  -"�&ث الفعلاس�+� ال��نامج ال��ر��ى (  -
ال��ر�,ى األداء   ��&Kت ت,�ه�ف  معای!�  ال�ى  وال�ى   (ARNA)  ،(CARN)  ،  (CCAR)م0ل 

ال��0!ةت�Ap على أن   ال*ع�ف!ة االج�*اع!ة وفقًا    -ال/فاءة  ال^<    تع�   -لل+H��ة  ال*!@ان!kم  "*0ا"ة 
خالله ما  م�  ت&e!ف  خالل  م�  ال*عل   ش`J!ة  مهار م  ;*�ل/ه  ت�/امل  مع�ف!ة  �   ئ!ةوأداات 

  .ج�*اع!ة ل�ل ال*L@الت ال*�علقة "ال��ر�6 و)دارة الفJ&لوا
ال��ر��ى  ت  ص!اغة  - لل��نامج  الفعل(األه�اف اإلج�ائ!ة  "�!� تMLع معل*ى  ال�مج)    -"�&ث 

ال�LارA!ة  م*ارسة  على  العل&م   الفعل  فعلى، مع   والع*ل  Collaborative"�&ث  "�0ى  Aف��� 
A�على  ال�  k!Nأو  ق و !ة  ه�ف  أو  مLمL@لة  م*ارساته   ��ك اح�   ��&Kل� ال*,�*�  وال,عى   ،

إنMاز   دافع!ة  م�   ��kت م�L�Aة  ورسالة  رؤ�ة  ووج&د  تعاون!ة،  وحل  "K��قة  ال��0!ة  ال*هام 
  .*L@الت ال*�N*+ة "*!�انه  ال�عل!*ىال
م�   عل�&ث الف�ل*ع�فى  ت�ر��ى م�ت�f "الMانI ال"غ�ض تق�;  م��&<  ص*  دل!ل ال*�رب    -

ت�ت�f  ال*هام ال��0!ة ال�ى    ت+ف!̂ ال*��رب مع أنKLة ال�ل!ل ال*�+&عة و   العل&م معل   ل تفاعل  خال
ال�فاعلى  "   !*Jال� مpس,ة  ن*&ذج  وم�احل   K`)IDF(Interactive Design&ات 

Foundation   ال*!�ان داخل  إج�اءاتها  وت+ف^  ال�أمل،  م��أ  على  رئ!6  "L@ل  تع�*�  وال�ى 
خK& لعوفقًا    ال�عل!*ى وم+�ة  م�,ل,لة  ت�ات  فى:H*ة    - Actافعل    -Plan(خfK    *0ل 

ب Reflectتأمل    - Observeالح� ت��أ  ح!�  ل�لها  )؛   f!K`وال� لل*L@لة  ال*عل   ���ی� 
وان�هاًء   ال*الحHة  "ع*ل!ة  الق!ام  ث   والع*ل،  للفعل  مق++ة  ت&e!ف ع�ة خK&ات  ومعال�Mها ع�� 

  ."ع*ل!ة ال�أمل
م� خالل    األدائى ل�< معل*ى العل&ملMانI  ات+fL  ت�K!ق!ة  ع*ل!ة  ة  ب "K��قدل!ل ال*��ر   أع�   -

  fت��ت م��دة  إج�ائ!ة  "K�ق  "�0!ة  وأنKLة  مهام  ع�ة  (ت+ف!^   f!K`ال�  - ���ی�  ال"*هارات 
ال*L@لة  -J!اغة  ال ل�ل    !H+و ال� ال�,اؤل   -ال�M*!ع  -ال�M��I (  الفعل/الع*ل  مهارات ) 

  -ال�ق&�  (�أمل  الرات  ومها)  ال*LارAة  - ق��� ل�ا  -�ل!لال�(ال*الحHة  ومهارات  )  وال�قJى
�!*Nاجعة -ال��(وفقًا ل+*&ذج  )ال*IDF( .ل�ورة "�&ث الفعل  

ت�K!ق!ة وع*ل!ة "�!� ق�   أنKLةل�+ف!^    معل*ى العل&ماع�*�ت إج�اءات ال��ر�I على ت&ج!ه    -
"*ع+ى    ال+fL؛ن  اإلتقا   تK&�� ال/فاءة ال��0!ة وال�ى ت�*0ل فى:ت+*!ة و فى ت&ف!� معای!�  ت,اه   

نMاح فى    فى حل  ال*عل  أن  ال��0!ة  ق�راته  ت&e!ف  ;*@+ه م�  إنMاز عال!ة  ب�رجة  ال*L@الت 
ت&ف�ه   ما   ���' ع�   sوذل ال��یلة؛  وال`��ة  ال*,�ق�ل!ة،  ال*L@الت  ل�ل  العقلى  الMه�  م&اصلة 
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ج  ل+*اذ   اةة A*�اكإج�اءات "�&ث الفعل م� تفاعل لل*عل  مع ذو< ال`��ة "*Mال ال*L@لة ال��0!
  . ل+اج�ةم� ال`��ات ا

-   Dفeاءات ال�ق&�     و�نامج ال��ر��ىال�+ائى  إج�ال�مج) "�!�    -"�&ث الفعل(  "ال� IانMت+*ى ال
ل/&نها  ی�جع    ق�   �< أن ذل�sُ ب!ة ن�& ال/فاءة ال��0!ة، و ;Mا&ج�انى ال*�*0ل فى االع�قادات اإلال

عل  العل&م مارAة  Hى؛ م� خالل مLع اللف+ااإلق0ل  م  تK&�� ال/فاءة ال��0!ةت+*!ة و وف�ت معای!�  
**ارسات ال��ر�,!ة  الفى حل ال*L@الت ال*�علقة "  ال�`dJ وال`��اء وال*�M*ع ال*�لى  لkمالء

ال*+L&دة،  األه�اف  وت�ق!�  ال*هام  وم&اصلة  الMه�  ل�^ل  و)ق+اع  تML!ع  م�  ع+ها  ی+�ج  وما 
وتع+ى االنفعال!ة؛  الق�رة    وال�الة  العل&م  وت�*لم&اجه  لىع   *��رب معل    t&غNال ض & الغ*  ة 

ك&نه ی+ف^ إج�اءات "�&ث الفعل ب�ا;ة م� ت��ی� ال*L@الت ال�ى ;Lع� بها و��ص�ها م� واقع  
  .ع*له ال*ه+ى وحاج�ه الفعل!ة ل*عال�Mها وحلها وف� دوافعه ال^ات!ة

  ات وأدو   I٢ تفاعل ال*�رب مع معل*ى العل&م "K�ق م�kام+ة وغ!� م�kام+ة ع�� ت�K!قات ال&�  -
و ال�&ا االج�*اعى  ال�+*&< ب�امج  ف+!ات  و *�ادa  ل فقًا  صل   Iأه*!ة    ال��ر�" ل�یه   ال&عى  ل�kادة 

ومK&رًا    "اح0ًا وناق�ًا وم�أمالً   ال*,��امة، وجعل Aل معل *ه+!ة  ال�+*!ة  الإح�اث    فى"�&ث الفعل  
  ألدائه وم*ارساته ال��ر�,!ة. 

*!ة  فى ت+  "�&ث الفعلعلى  قائ*ة  ال�ر��!ة  أث� ال��امج ال�  وت�ف� ن�!Mة ال��� م� ح!� 
Mل�<  ن&ات دراسةال*�غ&[ة  مع  نJ�  Fernandez (2017) ،:*عل    ،  )٢٠١٧(  ر��اب 

Dodman, Groth, Ra, Baker & Ramezan (2017)  ،  قاس ،  ) ٢٠١٨(  إب�اه!  
McSweeney (2019)  ،     رزق ح!�  Phajane (2019)،  )٢٠١٩(  فا'*ة  وم�  أث�  . 

ومهاراتها    ب��&ث الفعلت+*!ة ال*ع�فة  ل��0!ة "*ع+ى  ال/فاءة ا    ت+*!ة فىة  ال+&ع!  ةال��ر��!ال��امج  
ز�+I ع�� دراسة:    معالKالI ال*عل / ال*عل  أث+اء ال`�مة    ل�<  ن�&ها  (االع�قادات)  واالتMاهات 

, ) ٢٠١٩ح,!�، وح+ان عK!ة، وران!ا عل&ان(  اب�,ام    ،)٢٠١٨(   ش!*اء سل! ،  )٢٠١٦(  ال&هاب 
Irwandi, Alwi & Helsa (2019) .  

Mض ال`ام6   الفرض الخامس للبحث: لتحقق من : اخامس�ال�الى: لل��� على ال+�& ص!غ الف  
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت األر[ع  ى  فالعل&م  معل*ى   األولى ال*M*&عات  ال0ان!ة   -(ال�M���!ة  ا  -ال�M���!ة  اللNا"Kة)  ا  - ل0ال0ة ال�M���!ة  الق!اس  ال*,��امفى  ال��ر�6  "**ارسات   fت��ال* ال*ع�فى   IانMال   .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)ولJالح  ، �ع�< الخ��ار 
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Kت  ح,اب م�&س ال`ام6  الف�ض  درجات    ات والخ��ار ص�ة   Iالعل&مرت 6 ال*,��ام، �ت�f "**ارسات ال��ر�ل**ع�فى ال�ع�< الخ��ار الMانI الا  فى الق!اساألر[ع  ال���    ت ا *M*&ع"  معل*ى  اخ��ار   اس�`�م  (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان ث   ال*�ت�Kة   )Zق!   غ!�  اt ال0+ائى  االرت�  ياملق!  مع   ح�دت �رجات، A*ا  الرتI    ات ق ب!� م�&سKو لل��ق� م� وج&د ف�   للع!+ات  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  bprrل�تI(ل   Mح فى! �ال��ر�  امجال�� وفاعل!ة  ل���ی�  الMانI ت+*!ة    ة  ال*,��امال ال��ر�6  "**ارسات   fت��ال* ال`اصة    ) ٢٣(  ج�ول و ،  *ع�فى  ال+�ائج   d`یل ال�الى    "الف�ض ال`ام6: 
ال9ع��  الق�اسفى معل�ى العل�م رتO درجات  اتق ب�< م�سW-وداللة الف :)٢٣( جـ�ول
�اار الخ9ا�رD; ال���$  05$ األث-، وقل) prbr( م، وق�$ل0انO ال�ع-فى ال�-ت9^ ��2ارسات ال

)BlakeMGة�للفاعل (  
  أبعاد 
  االختبار   

  ح�' األث�    Z(  Mann-Whitney(   م$ف
فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr  'ق�   BlakeMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

  التخطيط
  للتدريس
 المستدام 

  ٢٢٬٦  ١ج

٨٬٣٥ 

      -  ١ج

١  ٠٬٥٢  ٠٬٤٤ ٤٦١٬  ٠٬٣٧  ٠٬٣٣  ٠٬٧٢  ٢ج  ٢٤٬٥  ٢ج  -    
  - ٣٬٤ ٥٬٤  ٣ج  ٤٦٬٧  ٣ج

 ٦٬٤ ٦٬٢ ٢٬٢  ض   ١٣٬٣  ض 

  صياغة
  محتوى 

  وفق  العلوم
ESD  

  ٢٣٬٨  ١ج

٣٬٣٧ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٢  ٠٬٥٨ ٤٢١٬  ٠٬٣٩  ٠٬٣٦  
    -  ٠٬٧٧  ٢ج  ٢٤٬٩  ٢ج
  - ٥٬٤ ٧٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٤٬٤ ٥٬٣ ٤٬٣  ض   ١٢٬٦  ض 

 تصميم
  نشطةاأل

    التعليمية
  ESD وفق

  ٢٣٬٩  ١ج

٦٬٣٨ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٤  ٠٬٦١ ٤٥١٬  ٠٬٤١  ٠٬٣٨  
    -  ٠٬٨٢  ٢ج  ٢٥٬١  ٢ج
  - ١٬٤ ٥٬٤  ٣ج  ٤٧٬٣  ٣ج

 ٨٬٤ ٩٬٣ ٧٬٣  ض   ١١٬٩  ض 

  توظيف
  نولوجيا لتكا

  والتعلم 
  االلكترونى 

  ٢٤٬١  ١ج

٨٬٣٩ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦١  ٠٬٥٩ ٤٧١٬  ٠٬٤٢  ٠٬٣٩  
    -  ٠٬٧٣  ٢ج  ٢٥٬٤  ٢ج
  - ٧٬٤ ٩٬٤  ٣ج  ٤٦٬٢  ٣ج

 ٣٬٤ ٥٬٣ ٢٬٣  ض   ١٠٬٩  ض 

 تنفيذ
  استراتيجيات
  التدريس
  المستدام 

  ٢٤٬٣  ١ج

٤٬٤٠ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٦  ٠٬٦٣ ٥٠١٬  ٠٬٤٨  ٠٬٤١  
    -  ٠٬٦٥  ٢ج  ٢٥٬٥  ٢ج
  - ٥٬٤ ٧٬٤  ٣ج  ٤٦٬٩  ٣ج

 ٦٬٤ ٣٬٣ ١٬٣  ض   ١٠٬٣  ض 

  بيئة إدارة
  الصف
 المستدام 

  ٢٣٬٤  ١ج

٧٬٤١ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٣  ٠٬٦١ ٣٦١٬  ٠٬٤٩  ٠٬٤٤  
    -  ٠٬٧٧  ٢ج  ٢٦٬٣  ٢ج
  - ٧٬٤ ٨٬٤  ٣ج  ٤٧٬٢  ٣ج

 ٩٬٤ ٨٬٣ ٧٬٣  ض   ٩٬٧  ض 

  استخدام
  أساليب

 ٣٬٤٢  ٢٣٬٩  ١ج
    -  ٠٬٨٣  ٢ج  ٤٧٬٧  ٢ج  ٣٩١٬  ٠٬٥١  ٠٬٤٣ ١  ٠٬٦٥  ٠٬٦٤      -  ١ج
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 ) -  - -  ) دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ≥ ٠٬٠٥  (  
  ه: ) ال,اب� أن٢٣تNح م� ج�ول (ا

ت�اوحD   دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� للع!+ات ال*�ع�    Wallis-Kruskalف!*ا ;`d ن�ائج اخ��ار    ∆
إحJائ!ًا ب!�    ر إلى وج&د ف�وق دالةشا؛ م*ا أ) وهى ق!  دالة٤٣٬٢  -٣٥٬٨(    ) ب!�٢ق!  ( Aا

 IانMال�ع�< الخ��ار ال الق!اس  العل&م "ال*M*&عات األر[ع فى  م�&سKات رتI درجات معل*ى 
  **ارسات ال��ر�6 ال*,��ام.لال*ع�فى 

ومJف&فة   Whitney -Mannح اخ��ار ة ب!� ال*M*&عات؛ أوض Mاه الف�وق ال�الول���ی� ات   ∆
  ) أنه: Zق!  (

ف�ق یال    - م,�& د   &ج�  ع+�  إحJائ!ًا  (ال  داللة   >  ≥  ٠٬٠٥Kم�&س ب!�  رتI   ى) 
ال*M*&ع فى  العل&م  معل*ى  األولىة  درجات  وال*M*&عة    ال�M���!ة  الفعل)  ("�&ث 

ال0ان!ة ال�ع�< الخ��ار  )  ESDإ'ار(  ال�M���!ة  الق!اس  ال*ع�فى  فى   IانMسات **ار لال
  ال�رجة ال/ل!ة).   -   األ"عاد ال��ر�6 ال*,��ام (

رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ,�&< داللة (ق دال إحJائ!ًا ع+� مف� �  ی&ج  -
العل&م فى ال*M*&ع الفعل) وال*M*&عة الNا"Kة    ال�M���!ة األولىة  معل*ى  فى ("�&ث 

ال ال*ع�فى   IانMال�ع�< الخ��ار ال ال��ر الق!اس  ال*,��ام (*�ت�f "**ارسات   األ"عاد �6 
  .  الفعل)("�&ث  M���!ة األولىل�اة M*&عال*، ولJالح ال�رجة ال/ل!ة) -
رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  � ف�ق دال إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (ی&ج  -

فى  معل العل&م  ال0ان!ةال*M*&عة  *ى  الNا"Kة  ESDإ'ار(  ال�M���!ة  وال*M*&عة  فى ) 
االق ال�ع�< الخ��ار  ال*,��ام (!اس  ال��ر�6  ال*�ت�f "**ارسات  ال*ع�فى   IانMاأل"عاد ل 
  . )ESDإ'ار( ال�M���!ة ال0ان!ةالح ال*M*&عة ، ولJال�رجة ال/ل!ة) -

  التقويم
  المستدام 

  - ٥٬٤ ٧٬٤  ٣ج  ٤٦٬٩  ٣ج
 ٦٬٤ ٤٬٣ ٣٬٣  ض   ٩٬٦  ض 

  الجانب 

  المعرفى 

  ككل 

  ٢٤٬٨  ١ج

٢٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٥ ٤٢١٬  ٠٬٥٣  ٠٬٤٥  
    -  ٠٬٧٥  ٢ج  ٢٧٬٢  ٢ج
  - ٤٬٤ ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٥٬٤ ٦٬٣ ٥٬٣  ض   ٨٬٢٣  ض 
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داللة  - م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  (  ت&ج�  م�&سKات  ب!�   (
��Mال�) األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  األولىدرجات  ال0ان!ةال�M���!   -�!ة    - ة 

ال0ال0ة  الق!اس    -ال�M���!ة  فى  ال*ع�فىالال�ع�<  الNا"Kة)   IانMال ال*�ت�f    خ��ار 
ال*,��ام ال��ر�6  ال*M*&ع  -  األ"عاد (  "**ارسات  ولJالح  ال/ل!ة)  ال�M���!ة  ال�رجة  ة 

  .ال]ام;و4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه 0ال0ة (ال�مج)؛ ال
اتNح    ∆ أA*ا    Mأن ح  �ىثMنام�ب   Iالفعل(  ال��ر� ت+*!ة    م�&سESD(   fإ'ار  -"�&ث  فى 

  IانMفال�ت  ىال*ع�ال*f�  ؛ ح!� أن ق!   ال�رجة ال/ل!ة)  -  األ"عاد ( *,��ام  "**ارسات ال��ر�6 ال
)prbrله (ا*    fفى ال*�< ال*�&س Dوقع)٤٠٬  prbr    ٠٬٩( مقارنة م�    أقلوهى ق!     )٠٬٧  

prbr) ال*ع!ار�ة �ال/�! �األث  Mج�اً  ل�.  
ال�عل!     )'ارعل و لف"�&ث ا  ى القائ  على ال�مج ب!���نامج ال��ر��الأن حM  أث�  اتNح    ب!+*ا  ∆

ال*,��امة م�   ال�+*!ة  الMانESD  I أجل  ت+*!ة  فى  ج�ًا  "**ارسات   ال*ع�فىك�!�   fت��ال*
) ال*,��ام    - ESD  إ'ار  وف�  العل&م  م��&<   ص!اغة  -ال*,��ام  لل��ر�6  ال�`f!Kال��ر�6 

 !*Jة  تKLةا  ال�عل!*!ة   األنKت��إ'ار"  ل*  ESD-  ف!e&ونىاالل  وال�عل   ال�/+&ل&ج!ا   ت�فى  /�  
 ال��ر�6  على  القائ   الJف  ب!jة  إدارة  -ال*,��ام  ال��ر�6  �ات!M!ات اس�  ت+ف!̂   -ESD  إ'ار

) له بلغprbr  D)؛ ح!� أن ق!  (ESD  إ'ار  وف�  ال*,��ام  ال�ق&�   أسال!I   اس�`�ام  -ال*,��ام
  ر�ة. ) ال*ع!ا٠٬٩ prbrى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( وه ال*ع�فىالMانI  اد أ"ع) لM*!ع ١(
∆  *A  حNات فاعلع�م  ا  الفعل  ال��ر�I   ل��نامMي!ة  وج&د  فى  ESDإ'ار  -("�&ث  ت+*!ة  ) 

  IانMفىال�ارسات ال��ر�6 ال*,��ام (  ال*ع**" fت��ل) ل�< معل*ى العل&م؛ ح!�    -األ"عاد ال*@A
(    أقل م�  ) وهى ق!  ٥٣٬٠  -  ٣٣٬٠(  حD ب!� ت�او   *اله  BlakeMGع�ل أن ق!  ن,�ة ال/,I ال*

≤١٬٢(.  
  ال*ع�فى ى ت+*!ة الMانI  لقائ  على (ال�مج) فى اال��ر�� ج  ��نام للوج&د فاعل!ة    Nحات  !+*ا ب   ∆ 

) ال*,��ام  ال��ر�6  "**ارسات   fت��ن,   -األ"عاد ال* ق!   أن  العل&م؛ ح!�  معل*ى  ل�<  �ة  A@ل) 
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)؛ وه^ا ب�وره ;عkز ١٬٢≥ ) وهى ق!  (  ٥٠١٬  -٣٦١٬(   ت�اوحD ب!�له    keBlaMGال/,I ال*ع�ل
  .لل59, ال]ام;ض الف- �ة وص م� ق�&ل
Mالفرض السادس للبحث:: التحقق من سادس  

  ال�الى: لل��� على ال+�& ص!غ الف�ض ال,ادس 
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ت ا)   Iرت

ف العل&م  األولى ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال0ال ال�M���!  -ال�M���!ة    - 0ة ة 
ولJالح   ،ال�ع�< ل�Kاقة ال�ق!!  ال^اتى ألداء م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام  فى الق!اسالNا"Kة)  

  .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)
ت   والخ��ار       ال,ادس  الف�ض  م�&سKص�ة  درجات    ات ح,اب   Iالعل&م   معل*ىرت 

الق!اساألر[ع  ال���    ات *M*&ع" اا  فى  ال�ق!!   ل�Kاقة  ألل�ع�<  ال��ر�6 د ل^اتى  م*ارسات  اء 
اس�`�ما ث   (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان اخ��ار      ل*,��ام،    للع!+ات غ!�   )Zق!  

م�    ال*�ت�Kة ف� لل��ق�  م�&سK   ق و وج&د  A*ا  الرتI    ات ب!�  معامل   ح�دت�رجات،    ي ق!  
  ة فى !�ال��ر�  امجال�� وفاعل!ة  ل���ی� حM  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  prbrل�تI(لاالرت�اt ال0+ائى  
لى یل`d ال+�ائج  ال�ا  )٢٤(  ج�ولو دائى ال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ال*,��ام،  ت+*!ة الMانI األ

  صة "الف�ض ال,ادس: ال`ا
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ال�ع�D ل��اقة    فى الق�اسمعل�ى العلم رت# درجات  ات ق ب�M م�س� وداللة الف : )٢٤( ـ�ولج
�1 ال0اتى ألداء م�ارسات ال��ر&3 ال�$��ام، �) 1O.)BlakeMG األث ، وق�1  ل) 1rbpr (وق�ال�ق
  للفاعل�ة 

   ) -  -  -  دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* دال �لة () ق� ≥ ٠٬٠٥  (  
  ه: ) ال,اب� أن٢٤م� ج�ول ( تNحا

  المستدام التدريس  ممارسات  

  ح�' األث�    Z(  Mann-Whitney(   م$ف
فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr  'ق�   BlakeMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

  التخطيط
  للتدريس
 المستدام 

  ٢٥٬١  ١ج

١٬٤٤ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦١  ٠٬٥٧ ٥١١٬  ٠٬٤٧  ٠٬٤٣  ٠٬٥٩  ٢ج  ٢٧٬٥  ٢ج  -    
  - ٤٬٤ ٤٬٦  ٣ج  ٤٧  ٣ج

 ٥٬٤ ٧٬٣ ٤٬٣  ض   ٧٬٧  ض 

  صياغة
  محتوى 

  وفق  العلوم
ESD  

  ٢٤٬٤  ١ج

٨٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٥  ٠٬٦٢ ٣٣١٬  ٠٬٤٤  ٠٬٣٨  
    -  ١٬٠٤  ٢ج  ٢٨٬٦  ٢ج
  - ٣٬٤ ٤٬٧  ٣ج  ٤٨٬١  ٣ج

 ٨٬٤ ٦٬٣ ٢٬٣  ض   ٩٬٣  ض 

 تصميم
  ألنشطةا

    التعليمية
  ESD وفق

  ٢٦٬٤  ١ج

٧٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٦  ٠٬٦٣ ٥٠١٬  ٠٬٤٩  ٠٬٤٢  
    - ٠٬٨٧  ٢ج  ٢٩٬٢  ٢ج
  - ٢٬٤  ٧٬٤  ٣ج  ٤٦٬٩  ٣ج

 ٩٬٤  ٣٬٧ ٢٬٣  ض   ٨٬٤  ض 

  توظيف
  لتكنولوجيا ا

  والتعلم 
  االلكترونى 

  ٢٥٬٨  ١ج

٥٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ٠٬٥٩  ٠٬٥٤ ٣٢١٬  ٠٬٥٦  ٠٬٥١  
    -  ٠٬٧٨  ٢ج  ٢٧٬٧  ٢ج
  - ١٬٤ ٦٤٬  ٣ج  ٤٧٬٦  ٣ج

 ٧٬٤ ٦٬٣ ٢٬٣  ض   ٨٬٨  ض 

 تنفيذ
  استراتيجيات
  التدريس
  المستدام 

  ٢٣٬٧  ١ج

١٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٢  ٠٬٥٩ ٤٤١٬  ٠٬٤١  ٠٬٣٧  
    -  ٠٬٩٦  ٢ج  ٢٧٬٤  ٢ج
  - ٣٬٤ ٥٬٤  ٣ج  ٤٧٬٤  ٣ج

 ٥٬٤ ٨٣٬ ٥٬٣  ض   ٨٬٩  ض 

  بيئة إدارة
  الصف
 المستدام 

  ٢٣٬٤  ١ج

٢٬٤١ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٤ ٤٢١٬  ٠٬٣٢  ٠٬٢٨  
    -  ١٬١٢  ٢ج  ٢٧٬٢  ٢ج
  - ٤٬٤ ٤٬٧  ٣ج  ٤٧٬٦  ٣ج

 ٤٬٤ ٦٬٣ ٣٬٣  ض   ٩٬٨  ض 

  استخدام
  أساليب
  التقويم
  المستدام 

  ٢٤٬٧  ١ج

٦٬٤٥ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٠  ٠٬٥٥ ٣٨١٬  ٠٬٥٣  ٠٬٤٩  
    -  ٠٬٩٩  ٢ج  ٢٨٬٨  ٢ج
  - ١٬٤ ٤٬٤  ٣ج  ٤٧٬٩  ٣ج

 ٨٬٤ ٧٬٣ ٤٬٣  ض   ٨٬٤  ض 

  الجانب 

  األدائى 

  ككل 

  ٢٣٬٩  ١ج

٣٬٤٦ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٥ ٤٤١٬  ٠٬٤١  ٠٬٣٧  
    -  ١٬٠٦  ٢ج  ٢٩٬٥  ٢ج
  - ٤٬٤ ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٦٬٤ ٣٬٥ ١٬٣  ض   ٧٬٣  ض 
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للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحWallis-Kruskal    Dف!*ا ;`d ن�ائج اخ��ار    ∆
Aا  ) ب!�٢ق!   دالة؛ م٣٤٦٬-٤١٬٢(  )  ق!   إحأشار  *ا  ) وهى  دالة  ف�وق  ب!�  إلى وج&د  Jائ!ًا 

األ "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت ال�ع�<م�&سKات  الق!اس  فى  ال�ق!!     ر[ع  ل�Kاقة 
  ال^اتى ألداء م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام.

ومJف&فة   Whitney -MannاتMاه الف�وق ال�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ول���ی�    ∆
  ) أنه: Zق!  (

ف�ق &جیال    - م,�  �  ع+�  إحJائ!ًا  (دال  داللة   >&  ≥  ٠٬٠٥Kم�&س ب!�  رتI   ى) 
فى العل&م  معل*ى  وال*M*&عة    األولىال�M���!ة  ة  ال*M*&ع  درجات  الفعل)  ("�&ث 

الق!اس ال�ع�< ل�Kاقة ال�ق!!  ال^اتى ألداء م*ارسات فى  )  ESDإ'ار(  ال�M���!ة ال0ان!ة
    ة).ال�رجة ال/ل! -   األ"عاد ال��ر�6 ال*,��ام (

رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&< داللة (� ف�ق دال إحJائ!ًا  &جی  -
ال ال*M*&عمعل*ى  فى  األولى ا  �!� عل&م  الفعل)    ل�M���!ة  الق!اس الNا"Kة  و ("�&ث  فى 

ل�Kاقة  ال^اتى    ال�ع�<  (لال�ق!!   ال*,��ام  ال��ر�6  ولJالح  )A@ل  -األ"عاد **ارسات   ،
  .  فعل)&ث ال("�ال�M���!ة األولىة ال*M*&ع

ت رتI درجا  ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (  � ف�ق دالی&ج  -
فى   العل&م  ال0ان!ة*M*&عة  المعل*ى  الNا"Kة  ESDإ'ار(  ال�M���!ة  وال*M*&عة  فى ) 

) ال*,��ام  ال��ر�6  م*ارسات  ألداء  ال^اتى  ال�ق!!   ل�Kاقة  ال�ع�<   -   األ"عاد الق!اس 
  . )ESDإ'ار( ن!ةال�M���!ة ال0ا*M*&عة لح اللJا، و ال�رجة ال/ل!ة)

دالل  - م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  (ت&ج�  م�& ٠٬٠٥  ≤  ة  ب!�   ( Iرت سKات 
ال فى  العل&م  معل*ى  األولىدرجات  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة  -*M*&عات    - ال�M���!ة 

ال0ال0ة  ال^ات  -ال�M���!ة  ال�ق!!   ل�Kاقة  ال�ع�<  الق!اس  فى  م*ارسات داء  ى ألالNا"Kة) 
ال*,� (ال��ر�6  ال*M*&ع  -  األ"عاد �ام  ولJالح  ال/ل!ة)  ال�M���!ة  ال�رجة  ال0ال0ة  ة 

  .ال�ادسلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه و4i(ال�مج)؛ 
اتNح    ∆ أث�  A*ا    Mىأن حMنام�ب   Iالفعل  ال��ر� م�&سESD fإ'ار  -("�&ث  ت+*!ة    )  فى 

  IانMال*,  األدائى ال ال��ر�6  ال/ل!ة  -  "عاد األم (��اال*�ت�f "**ارسات  ق!   ال�رجة  أن  )؛ ح!� 
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)prbrله (ا*    fفى ال*�< ال*�&س Dوقع)٤٠٬  rbpr    ٠٬٩( مقارنة م�    لأقوهى ق!     )٠٬٧  
prbr (ج�اً  ال*ع!ار�ة �ال/�! �األث  Mل�.  
ال�عل!     )'ارى القائ  على ال�مج ب!� "�&ث الفعل و ��نامج ال��ر��الأن حM  أث�  اتNح    ب!+*ا  ∆

�ًا فى ت+*!ة الMانI األدائى ال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ك�!� جESD ة ال*,��امةل�+*!ل ام� أج
(ال*   تESD-    !*J  إ'ار   وف�  العل&م  م��&<   ص!اغة  -ال*,��ام   �6لل��ر   ال�`f!K,��ام 

 إ'ار   فى  االل/��ونى  وال�عل   ال�/+&ل&ج!ا  ت&e!ف  -ESD  إ'ار"  ال*�ت�Kة   ال�عل!*!ة  األنKLة
ESD-   ̂!ا  ت+ف�اس�M!ة   ةإدار   -ال*,��ام   ل��ر�6ا   !ات تj!ف  بJال*,��ام  ال��ر�6   على  القائ   ال -  

) لM*!ع  ١) له بلغprbr) Dق!  ()؛ ح!� أن  ESD  إ'ار  وف�  ال*,��ام  ال�ق&�   أسال!I   اس�`�ام
  ) ال*ع!ار�ة. ٠٬٩ prbrوهى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( األدائىالMانI  أ"عاد 
اتNح    ∆ فاعل!ةع�م  A*ا  الفعل  ال��ر�I   ي�نامMل�  وج&د  فى  ESDإ'ار  -("�&ث  ت+*!ة  ) 

معل*ى العل&م؛ ح!� A@ل) ل�<    -د األ"عار�6 ال*,��ام (الMانI األدائى ال*�ت�f "**ارسات ال�� 
(    أقل م�  ) وهى ق!  ٥٦٬٠  -  ٢٨٬٠(  ت�اوحD ب!�   *اله  BlakeMGأن ق!  ن,�ة ال/,I ال*ع�ل 

≤١٬٢(.  
فاعل!ة  اتNح    ب!+*ا  ∆  ف  ى�ر��ال���نامج  للوج&د  (ال�مج)  الMانI األدائى القائ  على  ت+*!ة    ى 

  fت��ال*ال* ال��ر�6  ("**ارسات  ن,�ة    -األ"عاد ,��ام  ق!   أن  العل&م؛ ح!�  معل*ى  ل�<  A@ل) 
)؛ وه^ا ب�وره ;عkز  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٥١١٬  - ٣٢١٬(   ت�اوحD ب!�له    BlakeMGال/,I ال*ع�ل

  . لل59, ال�ادسالف-ض وص�ة  م� ق�&ل
Mللبحثالفرض السابع من تحقق ال :سابع:  

  ال�الى: & لل��� على ال+� ل,ا"ع ص!غ الف�ض ا
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

ف العل&م  األولى ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال0ال0ة   -ال�M���!ة    - ال�M���!ة 
الق!اس  الNا"Kة)   لال�فى  االع�قادات ح&ل  ع�<  ال*,�*ق!اس    ال*M*&عة ولJالح    ،�امال��ر�6 

  .ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)
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   Kم�&س ح,اب  ت   ال,ا"ع  الف�ض  ص�ة  درجات    ات والخ��ار   Iالعل&م رت  معل*ى 
الق!اساألر[ع  ال���    ت ا*M*&ع" ث   ا  فى  ال*,��ام،  ال��ر�6  ح&ل  االع�قادات  ل*ق!اس  ل�ع�< 

لل��ق�    !� ال*�ت�Kةللع!+ات غ  )Z(ق!   و   Mann-Whitney U  ��+ى"و   –"مان اس�`�م اخ��ار  
ف� م وج&د  م�&سKو �  ب!�  A*ا  الرتI    ات ق  معامل  ح�دت �رجات،  ال0+ائى    يق!    tاالرت�ا
أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  prbrل�تI(ل   Mح فى ال��ر��امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی�  جانI    !ة  ت+*!ة 

`اصة  `d ال+�ائج الال�الى یل  )٢٥(  ج�ولو   ��ام،ل*,ال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ا  االع�قادات 
  "الف�ض ال,ا"ع:  

ال�ع�D ل�ق�اس    فى الق�اسمعل�ى العلم رت# درجات  ات ق ب�M م�س� وداللة الف : )٢٥( جـ�ول
ل ال��ر&3 ال�$��ام، وق�1 (تاالع�قادا .prbr 1 (ل)�  ) للفاعل�ة 1O.BlakeMG األث ، وق

   ) -  -  - ) دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ≥ ٠٬٠٥  (  ح م� اNج�و ت) ه: ) ال,اب� أن٢٥ل  

  المقياس أبعاد  

  األث�  ح�'    Z(  Mann-Whitney(   م$ف
فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr  'ق�   lakeBMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

  أهمية
  التدريس
 المستدام 

  ٢٣٬٥  ١ج

١٬٤٥ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٧  ٠٬٦٢ ٤٩١٬  ٠٬٤٨  ٠٬٣٨  ٠٬٨٥  ٢ج  ٢٦٬٩  ٢ج  -    
  - ٤٬٤ ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬٣  ٣ج

 ٥٬٤ ٧٬٣ ٢٬٣  ض   ٩٬٨  ض 

 تدريس
  رؤية لومالع

  ٢٠٣٠مصر

  ٢٤٬٧  ١ج

٦٬٤٠ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٣ ٣٨١٬  ٠٬٥١  ٠٬٤٢  ٠٬٧٨  ٢ج  ٢٦٬٢  ٢ج -    
  - ١٬٤  ٤٬٤  ٣ج  ٤٧٬٧  ٣ج

 ٩٬٤  ٨٬٣ ٥٬٣  ض   ٩٬٩  ض 

  مع التعايش
  المجتمع
  وتطوير
 المعرفة 

  ٢٢٬٤  ١ج

٢٬٣٧ 

      -  ١ج

١  ٠٬٥٩  ٠٬٥٥ ٥١١٬  ٠٬٣٩  ٠٬٣١  
    - ٠٬٥٩  ٢ج  ٢٤٬٦  ٢ج
  - ٦٬٤  ٨٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٧٬٤  ٥٬٣ ١٬٣  ض   ١٠٬٢  ض 

  القيادة
  االستشراف
  المستقبلى 

  ٢٤٬٩  ١ج

٨٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٦  ٠٬٦١ ٤٣١٬  ٠٬٥٩  ٠٬٤٥  
    - ٠٬٩٢  ٢ج  ٢٧٬١  ٢ج
  - ٣٬٤  ٧٬٤  ٣ج  ٤٧٬٥  ٣ج

 ٦٬٤  ٦٬٣ ٣٬٣  ض   ٩٬٦  ض 

  عتقادات اال

  كل ك

  ٢٤٬٢  ١ج

٢٬٤١ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٣  ٠٬٥٩ ٥٢١٬  ٠٬٦٢  ٠٬٤٨  ٠٬٦٤  ٢ج  ٢٦٬٧  ٢ج -    
  - ٥٬٤  ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬٢  ٣ج

 ٤٬٤  ٧٬٣ ٤٬٣  ض   ٩٬٣  ض 
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للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحd`;Wallis-uskalKr    D ن�ائج اخ��ار    ف!*ا  ∆
) وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  ٤٥٬١- ٣٧٬٢(    ) ب!�٢ق!  ( Aا

ل* ال�ع�<  الق!اس  فى  األر[ع  "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت س  ق!ا م�&سKات 
  ل*,��ام.ع�قادات ح&ل ال��ر�6 ااال
ومJف&فة   Whitney -MannتMاه الف�وق ال�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ول���ی� ا  ∆

  ) أنه: Zق!  (
ی  - (ال  داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  م�&س٠٬٠٥K  ≤  &ج�  ب!�  رتI   ى) 

ال*M*&ع فى  العل&م  معل*ى  األولىة  درجات  الفع  ال�M���!ة  *&عة  وال*Mل)  ("�&ث 
ال0ان! الق!ا)  ESDإ'ار(  ةال�M���!ة  ال��ر�6  فى  ح&ل  االع�قادات  ل*ق!اس  ال�ع�<  س 

  ال�رجة ال/ل!ة).  -  األ"عاد ال*,��ام (
رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  � ف�ق دال إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (ی&ج  -

ال*M*&ع فى  العل&م  األولى   �!� معل*ى  الفعل)    ال�M���!ة  الق!اس ف"Kة  لNااو ("�&ث  ى 
ل*ق!ا  ال�س  ال�ع�<  ح&ل  (االع�قادات  ال*,��ام  ولJالح  )A@ل  -  األ"عاد �ر�6   ،

  . ("�&ث الفعل) ال�M���!ة األولىة ال*M*&ع
رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  � ف�ق دال إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (ی&ج  -

فى   العل&م  ال0ان!ةال*M*&عة  معل*ى  والESDإ'ار(  ال�M���!ة   (*M*ا فى لNا"Kة  &عة 
ال�ع ال*,��ام (  ل*ق!اس االع�قادات   �<الق!اس  ال��ر�6  ال/ل!ة)  -  األ"عاد ح&ل  ، ال�رجة 

  . )ESDإ'ار( ال�M���!ة ال0ان!ةولJالح ال*M*&عة 
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  ت&ج�  م�&سKات  ب!�   (

(ال� األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  اM��درجات  ال0ا  -ألولى�!ة    - ن!ةال�M���!ة 
ال0ال ال��ر�6   -0ة ال�M���!ة  ح&ل  االع�قادات  ل*ق!اس  ال�ع�<  الق!اس  فى  الNا"Kة) 

لh  و4iال0ال0ة (ال�مج)؛  ة ال�M���!ة  ال�رجة ال/ل!ة) ولJالح ال*M*&ع  -  األ"عاد ال*,��ام (
  .ال�ا2عت$ ق�9ل الف-ض ال��جه 

اتNح    ∆ أث�  A*ا    Mىأن حMنام�ال��   ب Iالفعل("�&   ر� م�& ESDإ'ار  -ث   ( fت+*!ة   س   فى 
  Iارسات ال��ر�6 ال*,��ام (  االع�قادات جان**" fت��ال�رجة ال/ل!ة)؛ ح!� أن ق!     -  األ"عاد ال*

)prbrله (ا*    fفى ال*�< ال*�&س Dوقع)٤٠٬  prbr    ٠٬٩( مقارنة م�    أقلوهى ق!     )٠٬٧  
prbrال/�  ) ال*ع!ار�ة �األث  Mج�اً ل� �!.  
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ال�عل!     )'ارى القائ  على ال�مج ب!� "�&ث الفعل و ��ر����نامج الالن حM  أث�  أح  تN ا  اب!+*  ∆
ال*,��امة ال�+*!ة  أجل  جانESD  I م�  ت+*!ة  فى  ج�ًا  "**ارسات   االع�قادات ك�!�   fت��ال*

  عا;� ال�  -٢٠٣٠مJ�   رؤ�ة  وت�ق!�   العل&م  ت�ر�6  -ال*,��ام   ال��ر�6  أه*!ة ال��ر�6 ال*,��ام (
(ال*,�ق�لى  س�L�افواال  الق!ادة  -ال*ع�فة  ��K& وت  ال*�M*ع  مع ق!   أن  بلغprbr D)؛ ح!�  له   (
  ) ال*ع!ار�ة. ٠٬٩ prbrوهى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( االع�قادات جانI  أ"عاد ) لM*!ع ١(
  ت+*!ة جانI ) فى  ESDإ'ار  -("�&ث الفعل  ال��ر�I   ل��نامMيوج&د فاعل!ة  ع�م  A*ا اتNح    ∆

A@ل) ل�< معل*ى العل&م؛ ح!� أن    -األ"عاد م (ارسات ال��ر�6 ال*,��ا"**f  �ت�ال*  االع�قادات 
ال*ع�ل  I,/ال ن,�ة  ب!�  *ا له  BlakeMGق!    Dاوح�ق!  ٦٢٬٠  -  ٣١٬٠(  ت وهى  م�  )  (    أقل 

≤١٬٢(.  
 االع�قادات ى ت+*!ة جانI  ى القائ  على (ال�مج) ف��نامج ال��ر��للوج&د فاعل!ة  اتNح    ب!+*ا  ∆ 

"**ارس  fت��ر الات  ال*��) ال*,��ام  ن,�ة    -األ"عاد �6  ق!   أن  العل&م؛ ح!�  معل*ى  ل�<  A@ل) 
)؛ وه^ا ب�وره ;عkز  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٥٢١٬  - ٣٨١٬(   ت�اوحD ب!�له    BlakeMGال/,I ال*ع�ل

  .لل59, ال�ا2عالف-ض م� ق�&ل 
العل�م 2ال�7�D ��0< تف��-  و  ال#ال#ة (التف�ق معل�ى  �ر 9-نامج  عة القائ$ على  9Dال ى 

��Hار�52ث الفعل و   <ب�  مجالESD(-  ة  مقارنة ب9اقى ال���0عاتW2اkة وال�9D-0 وذلh   -ال
) �ام ال��  ;Dر�ال م�ارسات   m[P ال�ع-فىـال0انف��ا   O  –  األدائى  ـال0ان  O–    Oجانـ

  �6ا یلى:  )االعقـادات
ال��ر��ىاس�+�    - الفعل و ال�مج ب!� "  قائ  علىال  ال��نامج    م�   مM*&عةعلى    ESD)'ار�&ث 

ال*,�*� االف واألس6  م�  ��اضات  ال*,��امة  ال��ر�6  و)ج�اءات   aأن ت*0ل    م�اد فى  أه*ها 
،  ;ع�*� على ت&e!ف م�ادa ال�عل  ال�+ائى االج�*اعى وال,!اقى وال*+H  ذات!اً ال��ر�6 ال*,��ام  

  IلKعهو��!MLوت ال*�عل   ان�ماج  الع*ل!ات   ض�ورة  م*ارسة  قNا;ا    على  ل�ل  ال*عق�ة  العقل!ة 
ی�kA على دراسة ال�غ!�ات وال�K&رات ال*�علقة "قNا;ا االس��امة  ، A*ا  "ال�!jة ال*�!Kة�امة  س�اال

�ه�ف إلى ت+*!ة ق�رات ال*�عل*!� على ال�/!ف مع  ، و ال*�ل!ة والعال*!ة داخل الفJ&ل ال�راس!ة
  ع*ل!ات االس��امة.  ت ال�عل  ال*`�لفة ال�ى ت�N*�ب!jا
 أه�اف ومpش�ات إلى    ESD)'ارل�مج ب!� "�&ث الفعل و ا  علىئ  القااس�+� ال��نامج ال��ر��ى    -

�Jم ت�ت�Egypt Vision-2030    fرؤ�ة  ال*,��امة،   إ'ار"ال�ى  ال�+*!ة  أجل  م�  ال�عل!  
الع+J  وت&جه ت+*!ة  ت,�ه�ف  ومعاص�ة  ج�ی�ة  م�حلة  إلى  ال�عل!*!ة  و الع*ل!ة   ،>�Lال� �0ه  ت� 
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على ض�ورة  �A  تp *,�ق�ل ال*L�ق، A*ا  جل ال� أالق!ام "أدوار وم*ارسات ع*ل!ة م,��امة معلى  
تK&�� آل!ات ال�عل!  وال��ر�I فى ض&ء مpش�ات الM&دة واإلب�اع وتعk�k دافع!ة الع*ل وال�عل ، 

فة ونق�ها وتأملها  ب+اء م`�ج تعل!*ى قادر على إن�اج ال*ع� ال*عل*!� م� ال*,اه*ة فى  ل�*@!�  
  . � م+هM!ة "�0!ة عل*!ةع�
تعل  الMانI  "�!� تMLع معل*ى العل&م على    ىائ!ة لل��نامج ال��ر�� اإلج� اف  األه�   ت  ص!اغة  -

ل ال*,��امال*ع�فى  ال��ر�6  "MانI *هارات  أه�اف    ،  "  مهار�ةص!اغة  األدائى  م�ت�Kة   IانMال
ال*,��ام ل ال��ر�6  العل&م ع  وت�� ،  **ارسات  إمعل*ى  ل��ر�6  لى   fKال*,��ام ن�اج خ   العل&م 

  ة.لع*ل!ة اال+*اذج االس��شاد;وف� 
ال*�رب    - دل!ل  ال*ع�فى  ص*    IانMال" fت��ض تق�;  م��&< ت�ر��ى م�ال*,��ام "غ   لل��ر�6 

وت+ف!̂  ال*�+&عة  ال�ل!ل  أنKLة  مع  ال*��رب  العل&م  معل   تفاعل  خالل  ال�ى    م�  ت�ت�f  ال*هام 
  DBE   ال��� العل*ى وال�عل  القائ  على ال�J*!  ل*,��ام ال*�*0لة فى"*@&نات ب!jة ال��ر�6 ا

("��  وا ال�J*!*ى  ال�ئ!,ة   -ال�,اؤلل�ف/!�  ال*L@لة  األف/ار  -ت��ی�  ال+*اذج    -ت&ل!�    !*Jت
األول!ة  - prototypesألول!ة  ا ال+*اذج   dوف� حل   - اخ��ار  "غ�ض  وال��,!�)  ال��� 

االس��امة،   وقNا;ا  امL@الت   sل^Aل�عو H+*ال ال*,��  ذات!اً   ل   ال�أمل    -األداء    -(ال�ف/!� 
ات!Mى وال/فاءة ى ال��ل!ل وت��ی� اله�ف وال�`f!K االس�� � ال�افع!ة والق�رة عل< ;�قال̂ ال^اتى)  

ال^ات!ة وال*�اق�ة  ال^اتى   f�Nوال قNا;ا    ال^ات!ة  معالMة  أث+اء  فى  ال^اتى  وال�ق&�   ال^اتى  وال�@  
 Will  والق�رة) وال�غ�ة  (ال*ع�فةSkill ال*هارة    ) "*ع+ىSWTن*&ذج (أ;Nا  و   ،ال�+*!ة ال*,��امة

(ال�افع!ة والع&ا'ف وم�عة    Thrill*!� ال�ى تpث� على ال�عل ) واإلثارةال*�عل  وم!&ل  س�ع�ادات (ا
  .فى مMال االس��امةال�عل )

وال*�عل� األدائى ل�< معل*ى العل&م  الMانI  ت+fL  ت�K!ق!ة  ع*ل!ة  دل!ل ال*��رب "K��قة    أع�   -
"K�ق  فى مMال ت�ر�6 العل&م  نKLة  وأ  م� خالل ت+ف!^ ع�ة مهام"**ارسات ال��ر�6 ال*,��ام  

 إ'ارالعل&م وف�    م��&<   ص!اغة  -لل��ر�6 ال*,��ام  ال�`f!K(ت�ت�f "*هارات  إج�ائ!ة م��دة
ESD-   !*Jة   تKLة  ال�عل!*!ة    األنKت��إ'ار"ال* ESD-   ف!e&وال�عل  ال�/+&ل&ج!ا    ت  

القائ  على   Jفjة الب! إدارة -,��امت+ف!^ اس��ات!M!ات ال��ر�6 ال* -ESD إ'ارفى  االل/��ونى
  .)ESDإ'اروف�  ال�ق&�  ال*,��اماس�`�ام أسال!I  -ال*,��ام ال��ر�6

أنKLة ت�K!ق!ة وع*ل!ة "�!� ق� ل�+ف!^    معل*ى العل&مت&ج!ه    اع�*�ت إج�اءات ال��ر�I على  -
ت&ف!�   فى  (  Aفاءات ت,اه   ال*,��ام  ال*+H&مىال��ر�6  ال�ف/!�  االس�L�اف    -  كفاءة    - Aفاءة 
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ال*فاءال/ االس�� -ع!ار�ة ة  ال�عاون   -ات!M!ة ال/فاءة  ال+اق�   -Aفاءة  ال�ف/!�  ال&عى    -Aفاءة  Aفاءة 
ة ج&دة ال��ر�6 ال*,��ام ال*,�*� معای!�  ) ، A*ا ق� ت�ق�  ال*L@الت ال*عق�ة  Aفاءة حل  -"ال^ات 

م�اد  م�  إ'ار  aم�  لل*ع�فةأ    ال�عل!   (ال�عل   ال*,��امة  ال�+*!ة  للع*ل  -جل  ل   ال�ع   -ال�عل  
  . ال�عل  ل+/&ن) -;� لل�عا

-   Dفeاءات ال�ق&�     و�ناال�+ائى  إج�الع*ل!ات العقل!ة ل�<    "�!� ت+*ى(ال�مج)    مج ال��ر��ى"ال�
مع   ی�*Lى  "*ا  اس��امة  أك0�  تف/!�ه   وجعل  العل&م  ال��ر�6   إج�اءات معل*ى  وم*ارسات 

ال*�علقة "@ل م�أ ال*,��ام، وال�ى ی�*0ل   العقل!ة  الع*ل!ات  ال*�ت�f ال*  �ف/!�ال  ه*ها فى  +H&مى 
األ ب�� ب ل!ل  ف!*ا  والعالقات  العل*!ة  وال�فنH*ة  االس� !+ها،  ف�صاً /!�  ی�!ح  ال^<    لإلب�اع   �ات!Mى 

��&Kض&ء    وال� ت`!ل  أفى  على  العل&م  معل   ;MLع  ال^<  ال*,�ق�لى  وال�ف/!�  م��دة،  ول&�ات 
ال*�علقة   ال*,�ق�ل!ة  ال�غ!�ا  "األداءال+�ائج  اال��ر�,ى فى ض&ء  /!�  �ة وال*,�ق�ل!ة، وال�فل*عاصت 

قاأل العل&م  معل   ;Mعل  ال^<  تادراً خالقى  على  الق!  اإل��ی�  االس��امة    "قNا;ا  ال*�علقة  ;Mاب!ة 
  ور[Kها ب��ر�6 العل&م داخل الفJ&ل ال�راس!ة.

-   I�&قات ال!�Kت �ام+ة ع�kم� �ام+ة وغ!kق م��K" وأدوات    ٢تفاعل ال*�رب مع معل*ى العل&م
وف+!اج�*ا اال  ال�&اصل  aل*�اد وفقًا  ال�+*&< ب�امج  ت  عى   Iال&عى  ال��ر� وال*ع�ق�ات    ل�kادة 
یاإل;Mاب!  A&نه  ال*,��ام،  ال��ر�6  ح&ل  ل�یه   الق!   إلى  ه�ف  ة  وال*!&ل ت+*!ة    واالتMاهات 

ال*�ت�Kة "*�ادa وم�Kل�ات ال�+*!ة ال*,��امة وال*LارAة ال*�M*ع!ة، A*ا ی�ت�f "ال�عل  ال,!اقى  
Jال ال*�ل!ة، و�MLع عل"األحلة  ذ<  وال�عا�اث  ال�LارAى  ال���  م�اخل ونى، و��KلI عى  �ة 

م�خل   ت&e!ف  أه*ها  على  ;ع�*�  ال^<  الق!*ى  وال*�خل  ال*�ع�دة  ال�`JJات  ب!�  ال�/امل 
  .واالس�L�اف ال*,�ق�لى ال�ف/!� ال+اق� ومهارات حل ال*L@الت "*Mال قNا;ا االس��امة

6 م*ارسات ال��ر�فى ت+*!ة  ال+&ع!ة    ال��ر��!ة  مجال��اث�  وت�ف� ن�!Mة ال��� م� ح!� أ
م*ارسات ال��ر�J"  6فة عامة أو     ESD ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة  إ'ارى  عل    القائ  

 A:  Evans, Tomasل م�  أث+اء ال`�مة مع دراسة "Jفة خاصة ل�< معل*ى العل&م    ال*,��ام
& Woods (2016)    ،Tomas, Girgenti & Jackson (2017)  ، Redman, Wiek 

& Redman (2018)     ، Zowada, Belova & Eilks (2019)    ،Michel (2019)    ،
Wahono & Chang(2019) ، Merritt,  Hale, & Archambault (2019).  
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  الف-ض ال#ام< (العالقة ب�< ال�غ�-ات ال59,): : ال5قA م< ثامJاً 
  : ال�الىلل��� على ال+�&  ال0ام�ص!غ الف�ض 

إحJائ!�  ت&ج  -  دالة  (ا  عالقة  داللة  م,�&<  األداء٠٬٠٥  ≤  ع+�  درجات  ب!�  ال�ع�<   )  
ال*ع�فة (ع*�  ال���  أدوات  على  ال*��ر[!�  العل&م  ال��0!ة   -ل*عل*ى  م*ارسات   -ال/فاءة 

ال`ام         ال��ر�6 ال*,��ام). ال�رجات  ب!�  ب!�س&ن"   "tارت�ا معامل  ح,اب  ت   الف�ض  ه^ا  ص�ة  والخ��ار  � ماه!ة العالقة ب!� ه^ه ال*�غ!�ات  وات ال���؛ لل/Lف عأد على  معل*ى العل&م  ء  ة "أدااصال` ال�ع�<   األداء  ال��� فى  ال�Mوللل*��ر[!� مM*&عة  فى  ال*عالMة اإلحJائ!ة   d`وت�ل   ال�الى: ) ٢٦(، 
  م?ففة معامالت االرت�اc ال-%ائى ب�M م�غ� ات ال�.Z ال�ا�عة   :)  ٢٦ج�ول ( 

  �ع
فة الع��   ال��غ�
ات 
  م ات ال�+ر�? ال���+ارسم�ا  ال(فاءة ال"�34ة

  ال	ع�فىال6ان5  
  Uاالع�قادات  األدائى ال&ان    Uفىال&ان
  االع�قادات  األدائى ال&انU    ال�ع

  *٠٬٧٨٥  *٠٬٨٢٧  *٠٬٨٨٨  *٠٬٧٥٠  *٠٬٨٤٦  *٠٬٨٦١  ----   ع�� ال�ع
فة 

  ال"�34ةال(فاءة  

  Uفىال&ان
  *٠٬٨١٤  *٠٬٧٨٧  *٠٬٨١٩  *٠٬٦٩٨  *٠٬٨٠٧  ----     ال�ع
  U٠٬٧٤٦  *٠٬٨٣٣  *٠٬٨٩٨  *٠٬٧١٦  ----       األدائى ال&ان*  
  *٠٬٧٥٩  *٠٬٦٨٦  *٠٬٧٧٠  ----         االع�قادات

  ال���+امال�+ر�? م�ارسات  

  Uفىال&ان
  *٠٬٧٧١  *٠٬٧٦٤  ----           ال�ع
  U٠٬٧١٥  ----             األدائى ال&ان*  

 ) ) دالة إح.ائ�ًا  ع!� م���� (  ≥ ٠٬٠٥ (  
  ع*� ال*ع�فة  �ة دالة إحJائ!ًا ب!� Aلم&ج  وج&د عالقة '�د;ة  ,اب�ال  )٢٦(لج�و ی�Nح م�  

 Iال��0!ة   وج&ان وج&انI    -أدائى   -(مع�فى  ال/فاءة  ال*,��ام  اع�قادات)  ال��ر�6  م*ارسات 
 م� ه^ه ال*�غ!�ات فى أ<  معل  العل&م ال*��رب  ؛ "*ع+ى أن أداء  اع�قادات)    - أدائى  -(مع�فى

  م� ف�وض ال���.  ال#ام< لف-ض�ل اق9 و[^لs ت   خ�<؛األ ت ا*�غ!� ال"أدائه فى   أ;*@� أن ی+�
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  توصيات البحث:

 Dح�اءات  ت&ص!ات فى ض&ء  ع�ة    اق��ال���  إج ن�ائج  ع+ه  ت أسف� ما  و وأدوات  A*ا  م�   ،
  : یلى

ص!اغة   - ١ ال��ر��ى    إعادة  ب ال*��&<   �*N�*ال*ه+!ة  ال األكاد;*!ة  ق�رة  ��امج  ت+*!ة  به�ف 
 �Kث الفعل!� "�معل*ى العل&م على ت&  !e&ة وت!AارLاءات  فها  ال��وف� م+هج عل*ى م��د و)ج

وال*L@الت ال*�علقة "**ارس�ه  ال��ر�,!ة  "�0!ة مق++ة ل�ل مL@الت ال�!jة الJف!ة "Jفة عامة  
  . "Jفة خاصة

ال*ه+!ة وف� م�Kل�ات    -٢ ال��ر�I "األكاد;*!ة  ال*,�ق�لى  االس��امة  تK&�� ب�امج  واالس�L�اف 
فى ض&ء م�ادa ومpش�ات   &م أث+اء ال`�مةالعلر�,!ة ل�< معل*ى  سات ال�� ل**ار ت�,!� ا  "غ�ض 
  .ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ار

ت+ف!^ إج�اءات "�&ث الفعل ل��ر�I معل*ى العل&م على A!ف!ة    أث+اء ال`�مة  إع�اد ورش ف+!ة  -٣
  �Jها "أه�اف رؤ�ة مK]الت  ل�أمل    ٢٠٣٠ور@L*ة قومعاال*,�ق�ل!ة  الMا;ا اال لN  فى س��امة

و العلت�ر�6   فى  نL�  &م،  ن�ائج  م�  إل!ه  ال�&صل  ت   ال*�`JJة  ما  *&قع  الأو  ال�ور�ات 
  .  &زارة ال��[!ة وال�عل! ونى لاالل/�� 

ت,�ه�ف    -٤ ال�عل!*!ة  "اإلدارات  العل&م  ل*عل*ى  ت�ر��ة  دورات  ال�ف/!� ت+*!ة  عق�  مهارات 
"MانI   االس��ات!Mى وال**��،  ال*�<   �!Jال&عى  ت+*!   ق "و�"أه*!ة  ة  لع*�  I Webb"تJ+!ف 

  .وت�K!قاته ال�عل!*!ة ال*ع�فة
`f!K ال�روس  ت,�+� فى ت معل أدلة إع�اد A!ف!ة ورش ف+!ة ل��ر�I معل*ى العل&م على ت+ف!^  -٥

و)ج�اءات    هاوتق&�*  هاوت+ف!̂   aم�اد ال*,��امعلى  م�    ال��ر�6  ت�N*+ه  وأنKLة "*ا  أه�اف 
  وأسال!I لل�ق&� . 

٦-  !�Kامج  ت�ب إث�ائ!�  أنKLة  ل*ذات  ال/فاءة ة  سل&A!ات  م*ارسة  على  العل&م  معل*ى  ,اع�ة 
مL@الت تK&�� األداء ال��ر�,ى ت&e!ف مهارات ال��� العل*ى ل�ل  ع*له  و ال��0!ة فى مMال  
  . وف� م+هM!ة عل*!ة

Aل!  -٧ ومق�رات  ب�امج   ��&Kض&ء    ات ت فى  الفعل  ال��[!ة  وتESD  �!*N  )'ارو "�&ث   ،
ال*ع"  ال`اصةل!ات  الع* ع*�  ال*,��ام  وم*ارسات   ،�فة*,�&�ات  ال��[!ة    ال��ر�6  ب�نامج  فى 

  الع*ل!ة.
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م�    - ٨ "االس�فادة  ال*ع�فة  ع*�  ال*��رج  ESDإ'اراخ��ار  ال�ق�ی�  وسل    ،Rubric     !!ل�ق
ل�< معل*ى العل&م    ال*,��ام ال��ر�6  م*ارسات  ال�ق!!  ال^اتى ل�K]  d!`Lاقة  و ،  ال/فاءة ال��0!ة

  ال`�مة. ث+اء أ
ب  - ٩ م`KKى  م�    �امجإفادة  ال`�مة  أث+اء   Iنامج  ل اال��ر��ب!�  ��ر��ى  ال� ال�مج  على  القائ  

و  الفعل  ال�+*!ة    )'ار"�&ث  أجل  م�  ل*عل*ى    ل��&K�   ESDال*,��امةال�عل!   ال��ر�,ى  األداء 
  .ال*,��امةلل�+*!ة  ٢٠٣٠رؤ�ة مJ� فى ض&ء أث+اء ال`�مى  العل&م

  مقترحة : ات الالدراسو البحوث -

  :اآلت!ةق��ح إج�اء ال��&ث ال*,�ق�ل!ة  ا؛  وما أش!� إل!ه م� ن�ائج� ال��م�غ!�ات فى ض&ء 
و   -١ الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  قائ   ت�ر��ى  ب�نامج  ال�+*!ة    )'ارأث�  أجل  م�  ال�عل!  

اإلج�ائى  ت+*!ة    على  ESDال*,��امة ال���  ومهارات  ال*,��ام  العل& ال�ف/!�  معل*ى  م ل�< 
  .ع�اد;ة*�حلة اإل "ال

و ب�ناأث�    -٢ الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  قائ   ت�ر��ى  ال�+*!ة    )'ارمج  أجل  م�  ال�عل!  
ال*,�ق�لى  ت+*!ة    على  ESDال*,��امة وال�ف/!�  االس��امة  وت�K!قات  الKالب  ل�<  مفاه!  

  "@ل!ات ال��[!ة. معل*ى العل&م
الفعل    -٣ "�&ث  على  قائ   ت�ر��ى  ت+* ف وتأث!�ه  ب�نامج  لع  ال&عى!ة  ى   "Iو�" *� ب�J+!ف 

  . ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ل*ع�فة وال**ارسات ال��ر�,!ة اإلب�اع!ةا
ن&ع  -٤ اخ�الف  (ف�د;ة  أث�  الفعل  ال&�I   -"�&ث   Iت�ر� ب!jة  ع��  ت+*!ة    على  ٢تLارA!ة) 

!اء ال/!**ى  < معلل�   ال�ق*!ةاس�`�ام ال*Jادر  و وال/فاءة ال��0!ة    ل/��ونىإلمهارات ال��ر�6 ا
  . ةان&�"ال*�حلة ال0

قائ  على    -٥ ت�ر��ى  ال�+*!ة    إ'ارب�نامج  أجل  م�  ت+*!ة وتأث!�ه    ESDال*,��امةال�عل!   فى 
"ال*L�وعات   ال��ر�6  ومpش�ات  وال&عى  مهارات  مJ�"أه�اف  معل*ى   ل�<   ٢٠٣٠رؤ�ة 

  . االب��ائ!ةالعل&م "ال*�حلة 
ت�ر�� م ب�نا  -٦ ضــ&ء  ج  فى  ال*  على  هـ� أثــو    TPACKإ'ارى  ع*�  وم*ارسات   ع�فةت+*!ـــة 

  . اإلع�اد;ةال*,��ام ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة االف��اضى ال��ر�6 
ت+*!ـــة ال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات  على هأثـــ� و STEM ت&جه تعل!  ب�نامـج ت�ر��ـــى فى ضــ&ء   -٧

  ال0ان&�ة.ل*�حلة "ا  !�kاءالفى ل�< معل*ع�� ت�K!قات اله&اتف ال^A!ة ال��ر�6 ال*,��ام 
"�&ث الفعل   ن*اذج  تJ&ر مق��ح ل�K&�� ب�نامج ال��ر�I ال*!�انى "@ل!ات ال��[!ة فى ض&ء  -٨

  . ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'اروم�Kل�ات 
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ب�امج    -٩ ال*ه+!ةتق&�   "األكاد;*!ة   Iال��ر�    aم�اد ال�+*!ة    إ'ارفى ض&ء  أجل  م�  ال�عل!  
  . ٢٠٣٠� ومpش�ات رؤ�ة مJ وأه�اف  ESDمةال*,��ا

  مراجع البحث: 

رؤ�ة  ال��� اإلج�ائى ودوره فى ت�,!� ال�عل!  وال�عل  ب��امج "@ال&ر�&س ر�اض األ'فال فى ). ت�ر�6 مق�ر  ٢٠١٩اب�,ام ;اس!� ح,!�، وح+ان ع�� الغفار عK!ة، وران!ا ح*�< عل&ان.(  - تق&�*!ة.  ٢٠٣٠ض&ء  وصف!ة  دراسة  الع:  ا�
	ة  ال��لة  وال�ف�	ة للعلم  ،  ل��
�ة  ال�عل!  ). تJ*!  ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ت�K!قات "�&ث الفعل ل�+*!ة  ٢٠١٨إب�اه!  صاب� قاس .(  -  . ١٦٨  -١٤٥)، ی+ای�،  ٦الع�[!ة لل��[!ة والعل&م واآلداب، (*pس,ة ال شع�ة  ال*عل*!�  الKالب/  ل�<  ال*ه+!ة  وال/فاءة  ال�أملى  ال�ف/!�  مهارات  م�  ث ع�
	ة فى م�االت ال��
	ة ال�ع	ة م�لن.  حل&اة ال��[!ة جامعة  اعى "@ل!الJ+  كل ��،  ة  ال�+ا.(   -  .٦١  -١١)، ٩ی+ای�، ( هللا  ع��  ق�ل  ٢٠١٥أح*�  ال�عل!   مpس,ات  فى  الفعل  "�&ث   �!�Kت م�Kل�ات   .(   .�J*" امعىMال�امعىال �، Aل!ة ال��[!ة، جامعة ع!� ش*6، م�kA دراسات فى ال�عل	 ��&Kاال�ع تMح,!�.(  -  . ١٤٠  -٥٥  )،٣٠معى، مای&، (ل!  ال ال*+ع   ع��  ال*L@الت  ٢٠١٩أش�ف  حل  م�خل  "اس�`�ام  العل&م  ت�ر�6  أث�  األول ).  الJف  ل�< 'الب  العل*!ة  ال*ع�فة  وت+*!ة ع*�  ال��J!ل  ال+ها;ة على  العل�	ةال*�&سf.  مف�&حة  لل��
	ة  ال�"��ة  العلال��لة  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة  ی&ل!&،  *!ة،  ،  ال�$ت�� العل�ى  .  ال*,��امة). م+اهج العل&م وت�ق!� أه�اف ال�+*!ة  �٢٠١٧ه.(على شه,!�  ال  -  . ٣٢-١)، ٧( ٢٢
، الM*ع!ة ال*J��ة لل��[!ة العل*!ة، دار  ال���)امةال�اسع ع&�: ال��
	ة العل�	ة وال���	ة   م�  -  .١٣٥  -١٢١الN!افة، جامعة ع!� ش*6، القاه�ة، ی&ل!&،   م� إك�امى  وفا*�  الkMار.سال،  ف�&ح  ب٢٠١٣(  '*ة  ال��� ).  مهارات  ل�+*!ة  ال��اض!ات.  �نامج  معل   ل�<  ال*ه+!ة  ال�+*!ة  ح&ل  واالع�قادات  ال��
	ة، اإلج�ائى  *ل	ة  ة  ل*L@ل). فاعل!ة ال��ر�6 االس�قJائى ال*�ت/k ح&ل ا٢٠١٨ال*ع�k "ا� ز�� ال�ی� م�*�.(  -  . ١٣٣  -٨٧)، ٢(٢٣جامعة اإلس@+�ر�ة،   م�لة  ت+*!ة مهاراالعل*! فى  اتة  الت  اإلع�اد;ة.  `اذ  ال*�حلة  تالم!^  ل�<  ال��0!ة  وال/فاءة  ق�ار 

العل�	ة لل��
	ة  ال�"��ة  العل*!ة،  ال��لة  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة   ،٨(٢١ ،6K,أغ،( أب& ز��.(  -  .٣٩- ١ ل�+*!ة ٢٠١٩أمانى م�*�  الفعل  قائ  على "�&ث  ت�ر��ى م&جه  فاعل!ة ب�نامج  الM*الالفه  ).  ال�عل   وم�Kل�ات  م ى  أجل  !   ال�!&ل&جى    ال*,��امةال�+*!ة  �  معل*ى  ل�< 
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ال0ان&�ة.   ال��
�ة"ال*�حلة  العلم  فى  ث �لل+ ال)ول	ة  آلفاق ال��لة  ال�ول!ة  ال*pس,ة   ، ال�!�&ن.(  -  . ٤٠١  -٣٤٣)، ٢(٢ال*,�ق�ل، أب��ل،   نL�٢٠١٦أم!+ة  فى  هل!&[&ل!6  "Mامعة   k!*ال�  kA�م دور  اال�ع  ).  م�  جل  ل!   ("ال��   �امةال*,�ال�+*!ة    IامA&إی�ی مL�وع  مع   k!AEdu-Camp  .( ال)ولى ال�$ت�� 
 �ال�عل	 فى  اس��ات	�	ة  تجهات  ال���ق+ل  -األول:  جامعة ت�)2ات  ال��[!ة،  Aل!ة  مMلة   ، فى  مج ت�ر��ى مق��ح  ل!ة ب�نا. فاع)٢٠١٢تهانى ع�� ال�ح*� ال*�k+ى، وه!ا م�*� ال*kروع.(  -  .١٣٦ -١٠٥) ، ٤٠(٢ع!� ش*6، س��*�� ،   مت ال`�مة. +*!ة  أث+اء  العل&م  معل*ات  ل�<  العل&م  تعل!   ومفه&م  اإلج�ائى  ال���  هارات 

الLافعى.(  -  . ٦١٨  - ٥٨٥)،  ٢(٢٤، أب��ل،  م�لة جامعة ال�ل5 سعد، العلم ال��
�ة وال)راسات اإلسالم	ة أح*�  ال� ٢٠١٣ج!هان  "Lع�ة  ال*عل*!�  الKالب   Iت�ر� "@ل!ة  !&ل&ج).  ال��[!ة ي  حل إج &ان  جامعة  وم*ارس�ه   على  ال^ات!ة  ال/فاءة  ل��,!�  Aأساس  الفعل  "�&ث  , جامعة ال/&�D, . ال��لة ال��
�ةال��ر�,!ة واتMاهاته  ن�& مه+ة ال��ر�6 : دراسة حالة�اء   ح على مقع :م�ا ئ  على ال*عای!�.!!  القا ال�ق  -). و�I ٢٠١٩ح,ام ال�ی� م�*� مازن.(  -  .٢٣٥  -١٨٣)، ١٠٦(٢٧مMل6 ال+L� العل*ى، مارس، 
https://kenanaonline.com/users/drhosam2010/posts/1050068 :أح*�.(  -  م.١/٢٠٢٠/ ١٢ فى سل!*ان  ا٢٠١٩ح,!�  وتMاال*,��امةل�+*!ة  ).  ومهارات  معارف  وخ:  ��ات رب  ال*وم+ ال*�M*ع  �اث،  �نى. H*ات �لل)راسات واأل الع�
ى  الع�[ى لأل"�اث    م�لة   kA�*ال الف!ل.(   -  . ١٤٦  -١١٧)، ٢وال�راسات اإلعالم!ة، أك�&[�، ( م�*�  على  ٢٠١٨حل*ى  القائ   ال�عل   أن*&ذج  ل�&e!ف  مق��ح  ب�نامج   .( ال�M&ل   �فة وخف� ال*ع  ال��ر�6 وتأث!�ه فى ت+*!ة م,�&�ات ع*�) فى  SBLال,!+ار�&( ل اإلس@+�ر�ة.  �< 'العقلى  جامعة  ال+&ع!ة  ال��[!ة  Aل!ة  ال��
	ةالب  *ل	ة  جامعة م�لة   ، رضا.(  -  . ٦٦- ٢)، ٢(٣٣ال*+&ف!ة،  رجاء  وحل  ٢٠٢٠ح+ان  ال*قل&ب  الJف  اس��ات!M!�ى  ب!�  لل�مج  مق��ح  تJ&ر  ل�< 'الب   6 العل&مت�ر�  ات ال�عل  ال^اتى وال/فاءة ال^ات!ة فىال*L@الت فى ت+*!ة مهار ).  الL+��<.(  -  . ١٢٢  -٧٣)،  ١١٧، ی+ای�، ( دراسات ع�
	ة فى ال��
	ة وعل� ال�ف9!ة. ل��[كل!ة ا ل�<  ١٤٣٧خال� على  ال��� اإلج�ائى  ت+*!ة مهارات  ت�ر��ى فى  أث� ب�نامج  د�Aهـ).  رسالة  ال*�&سKة،  "ال*�حلة  العل&م  الق�<،معل*ى  أم  جامعة  ال��[!ة،  Aل!ة   ،   [!ة ال,ع&د;ة.ل/ة الع� ال**  &راه 
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"`ار<.(  خل&د   - م�  ٢٠١٩إس��  ال�عل!*!ة  ال**ارسات  ت�,!�  فى  اإلج�ائى  ال���  دور  ال��اض.  ).  "*�ی+ة  ال*�رس!ة  الق!ادات   �Hن ال��
	ةوجهة  *ل	ة  أس!&t، م�لة  جامعة   ، ٨( ٣٥  ،6K,م&سى.(  -  . ٥٥٩  -٥٤٣)، أغ �ال٢٠١٩دی+ا صاب قائ  على قNا;ا  مق��ح  مادة   مةال*,��ا  �+*!ة).ب�نامج  ل*عل*ى  ا ع ال*ه+ى.  ل   ال^اتى  ال�أمل  ومهارات  األخالق!ة  الق!   ل�+*!ة  ال��ع	ة  الج�*اع  م�لة 
ال�Mی�ى.(  -  . ٢٣٣  -١٨٠)، ١١٣، ی&ل!&، ( ال��
�ة لل)راسات االج��اع	ة ا٢٠٢٠رأفD م�*�  "*pس,ات  ال*ع�فة   �!�Kت م�Kل�ات  "ال**ل/ة  ).  العالى  ل�عل!    kب�ع الوعالق�ها   k�  م .  ٢٠٣٠رؤ�ة    وف�  "ال**ل/ة  *,��امةال�+*!ةللعل ال)ول	ة  ال��لة 

ال�*!�.(  -  . ٩٥  -٥٢)، ٣٦(١٧ال��
�ة وال�ف�	ة،  ع��  وفات�  ال&اد<،  وح,�  ال����<،  ال+�: ).  ٢٠١٧راف�ة  ومهارات  أساس	ات 
N�اء قائ  على م�ادa ال��[!ة  ال` ر مق��ح لل/!*!اءعل!ة مق� ). فا٢٠١٨ر[اب أح*� أب& ال&فا.( -  لل+L� وال�&ز�ع.. ع*ان، دار أم�M ال��
= واإلج�ائى ال�+*!ة   أجل  ال*عل*!�    ESD  ال*,��امةم�  الKالب  ل�<  ال/!*!ائ!ة  ال0قافة  ت+*!ة  فى  ال/!*!اء.   العل�	ةشع�ة  لل��
	ة  ال�"��ة  العلال��لة  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة  *!ة،  ،  ال��لة إدارة الJف وال�ل اإلب�اعى لل*L@الت الJف!ة ل�< معل*ى العل&م ق�ل ال`�مة.  ع&ما "الف!,�&ك فى ت+*!ة مهارات  ى م� ام ال��� اإلج�ائ). اس�`� ٢٠١٧(ر��اب أح*� نJ�.  -  . ٥١- ١)، ٢( ٢١ف��ای�، 

العل�	ة، لل��
	ة  العل*!ة  ال�"��ة  لل��[!ة  ال*J��ة  أك�&[�،  الM*ع!ة  ر�,ى وت�,!� ال/فاءة  ال�� فى ت+*!ة األداء  ث الفعل  ة "�& ). فاعل!٢٠١٥ز�+I ال,!� أح*�.(  -  . ١٢٦  - ٧١)،  ١٠(٢٠،  جامعة حل&ان فى ض&ء  -ال^ات!ة ل�< الKالI/ ال*عل  شع�ة ال�عل!  ال�Mار< "@ل!ة ال��[!ة   ال&هاب.(ز   -  . ٥٦٤  -٤٩٩), ٣(٢١، ی&ل!&، دراسات ت�
�ة واج��اع	ةال*عای!� ال*ه+!ة لل*عل .  ب�ر ع��   I+ت� �٢٠١٦ ب�نامج  فاعل!ة  قا ر��ى  ).  الفعمق��ح  الفل,فة    ل فىئ  على "�&ث  شع�ة  ال*عل*ات  الKال�ات  ل�<  ن�&ها  واالتMاه  ومهاراتها  "*عارفها  ال&عى  إلج�ائى  ال��� ا  هارات ). فاعل!ة ب�نامج ت�ر��ى مق��ح فى ت+*!ة م٢٠١٦سارة ب�ر الع�!�ى.(   -  .١٤٠ -٩١)، ٨٢،  ی&ل!&، (م�لة ال��ع	ة ال��
�ة لل)راسات االج��اع	ةواالج�*اع. ت+*!ة  معل* ال�<  ال`�مة.  ات  ق�ل  األول!ة  ال�ف9 لJف&ف   �وعل ال��
	ة  فى  ع�
	ة  ،  دراسات  م�*�   -  . ١٠٢  -٨٥)، ٦٩ی+ای�، ( وراش�  ال�&سع!�<،  م�*�  و��!ى  ال�,!+ى،  سال   وسل!*ان  الغ�امى،  س!ف  ة دراس  - �همعای! تق!� "�&ث ال*عل*!� "*+هM!ة ال��� اإلج�ائى و ). م�<  ٢٠١٨ال�M�<.(سل!*ان    . ١٢٠  -١٠٩) ، ١(٧، ی+ای�، �لة ال)ول	ة ال��
�ة ال��<""ةال� ت�ل!ل!ة ن&ع!ة.
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،  م�لة االس��ات	�	ة وال���	ة.  ال*,��امة). ال*�ن ال^A!ة عالق�ها "ال�+*!ة  ٢٠١٩س&الف سل! .(  - )، ٢( ٩، الkMائ�، ال*,��امةقة ال`N�اء وال�+*!ة ع�د خاص "ال*pت*� ال�ولى األول: الKا ال�ل!  -  . ١٩٦-١٧٩ ع��  ت*شاد;ة  أه�اف ٢٠١٩ام.(   ض&ء  فى  ال^اتى  ال�عل   على  قائ   ت�ر��ى  ).ب�نامج  ال*ه+!ة   ال�راسات   ال*,��امةال�+*!ة  ل*عل*ى   ���Lوالع ال�اد<  الق�ن  مهارات  ل�+*!ة  االج��اع	ةاالج�*اع!ة.   لل)راسات  ال��
�ة  ال��ع	ة  (م�لة  أب��ل،  أح*ش!*ا  -  . ٣١١  - ٢١٦)،  ١١١،  م�*�.(ء  قا�٢٠١٩  ب�نامج  ع).  العل&م ئ   فى  ال*ع�فة  ل*عالMة  ال^Aى  ال+Hام  ال+اق�  لى  وال�ف/!�  العل*ى  ال���  مهارات  اإلع�اد;ة.  ل�+*!ة  "ال*�حلة  ال�الم!^  ال��لة ل�< 
العل�	ة لل��
	ة  ال�"��ة  ال��ع	ة  العل�	ة،  لل��
	ة  س��*��،  ال�"��ة   ،١٢٧)،  ٩( ٢٢ - ال  -  . ١٨١ ال**ارسات   ).٢٠١٩.( �ارون ش!*اء ح*&دة   ��&Kحلة  ال�  ت�العل&م "ال* �ر�,!ة ل�< معل*ى  ال��لة ال�"��ة لل��
	ة  ح.   : تJ&ر مق�� ال*,��امةاإلع�اد;ة فى ض&ء Aفاءات ال�+*!ة  

ال��ی0ة *!ة  !� ال*ه+!ة العال ى ال*عایئ  عل). ب�نامج ت�ر��ى قا٢٠١٨ش!*اء ع�� ال,الم سل! .(   -  . ٩٤- ٤٧)، ٤(٢٢، الM*ع!ة ال*J��ة لل��[!ة العل*!ة، أب��ل، العل�	ة ة  ال��لة ال�"��ل�+*!ة مهارات ال��� اإلج�ائى ل�< الKالب ال*عل*!� شع�ة ال/!*!اء.  
الع*�<.(  -  . ٨١- ٤٧) ،  ٧(٢١، الM*ع!ة ال*J��ة لل��[!ة العل*!ة،  ی&ل!&، لل��
	ة العل�	ة عام�  و'ف&ل  ال,!�،  م�*�  القادر  مه٢٠١٥ع��  ت&اف�  م�<  ال��� ارات  ).  ال*علاإل ل�<  سلK+ة  *ات  ج�ائى  eفار  م�افHة  فى  األساسى  ال�عل!   "*�ارس  األوائل  جامعة   ة *ل	ة ال��
	ة،م�ل  .: دراسة ت�ل!ل!ةال*عل*!�ل�<    '��قة ل�+*!ة ال/فاءات ال��0!ة  -  Action research ). "�� الع*ل  ٢٠١٧على ال,!� الL`!�ى، وه&��ا م�*&د اإلت�[ى.(  -  . ١٦٢  -١٣٩)، ١٠٣(٢٦ها، ی&ل!&، ، جامعة ب+م�لة *ل	ة ال��
	ةع*ان.  سل!*ان.(   -  . ٥٦٥  -٥٢٥)،  ١٧٤(٢األزه�،   م�*�  وال�لقات  ٢٠١٧على  ال��0!ة  ال*L�وعات  على  القائ   ال��ر�6  فاعل!ة  ال*عل*!�  ).  الKالب  ل�<  ال*+H&مى  وال�ف/!�  العل*ى  ال���  مهارات  ت+*!ة  فى  جامعة  ال+قاش!ة  ال��[!ة  ال��
�ة م�لة  �.  األزه"@ل!ة  االج��اع	ةلل)   ال��ع	ة  أغ,6K، راسات   ، ال�+*!ة  ٢٠١٧على ع!,ى.(  عل!اء  - . ٢٤٢  -١٨٣)، ٩٢( ال�عل!  م� أجل  الKال�ة  فى   ESD  ال*,��امة). اس�`�ام م�خل  ل�<  األخالقى  الق�ار  وات`اذ  االس��امة  مفاه!   ل�+*!ة  ب!j!ة  عل&م  مق�ر  ال�"��ةال*عل*ة,  ت�ر�6  العللل��   ال��لة  ال*�	ة
	ة  الM*ع!ة  أغ,J   ،6K��ة،  العل*!ة،  لل��[!ة  ١٤٢- ١٠٩)، ٨( ٢٠ .  
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ال&زنانى.(  عل!اء  - ال*�وعى، وس*� م�*�  الفعل ٢٠١٩ع*�  ل*عامل "�&ث  ،  م�لة ال+�: العل�ى فى ال��
	ةال*Jغ�ة ل�+*!ة مهارات ال*,�ق�ل ل�< 'الب الMامعة.  ). تJ&ر مق��ح  ح+  -  . ٦٥٤ -٦٣٧)، ٢٠(٤ الع*اد  ب�ن٢٠١٥/�ل&ت.(&ن  فاعل!ة  ل�<  امج  ).  ال��[&�  ال���  مهارات  ل�+*!ة  ت�ر��ي  , سل,لة العل&م اإلن,ان!ة, غkة،  م�لة جامعة األزه�ال��[!ة في جامعة األزه�.    'ل�ة Aل!ة م�سى.(  -  . ٢٨٠  -٢٤٧)، ٢(١٧د;,*��،  م�*�  ل*J�  ٢٠١٨ع*�  االس��ات!M!ة  ال�ؤ�ة  ل*�Kل�ات  مق��ح  م  ٢٠٣٠). تJ&ر  ال���  ى مMاف : دراسة حالة على  ال*,��امة). ال��� ال��[&< وعالق�ه "ال�+*!ة  ٢٠١٧فاروق جعف� م�زوق.(  -  . ٦٣٥  - ٥٨٧)،  ٢(٣٤، جامعة أس!&t، ف��ای�،  ل��
	ة	ة ام�لة *لال��[&<.  ل  القاه�ة.   ال��
�ةجامعة  العلم  القاه�ة،  م�لة  جامعة  لل��[!ة،  العل!ا  ال�راسات  Aل!ة   ، ت& )٢٠١٩مKJفى رزق.(فا'*ة    -  . ١٤٩  -٤٧)، ٣( ٢٥ ل��,!� .  ال�+ائى  الف/�  إلى  ال*,�+�ة  الفعل  "�&ث  ، دراسات ع�
	ة فى ال��
	ة وعل� ال�ف9أداء معل  العل&م ومع�ق�اته ن�& ال�عل!  وال�عل .    e!ف   Dل فى الB*	ة نال�)   ،ال���)امة ال���	ة ت�ق	C فى الB*	ة ال�)ن دور).  ٢٠١٩فK!*ة سا;ح.(  -  . ٤٩٢  -٤٣٩)، ١١٤أك�&[�، (
ال+Mار.(   -  . ٣٤٢ -٣٢٦واالق�Jاد;ة، ب�ل!�، أل*ان!ا،  وال,!اس!ة االس��ات!M!ة لل�راسات  الع�[ى ال�;*ق�ا'ى ال*�kA ،وآفاق ه�ة: واقعال�ا  ال�غ	�ات  م�*&د  و��!ى  صادق،  عاش&ر  وعالق�ه ٢٠١٧م�*�  ال+اق�  ال�ف/!�  م,�&<   .( ا 'ل�ة  ل�<  ال��0!ة  ال^ات!ة  العل!ل�راس"ال/فاءة  ال��[!ة ات  "@ل!ات  م�لة افHة غkة.  "*�   ا 

�ا�ال�!). فعال!ة اس�`�ام اس��ات!M!ة عH  ال,*s فى ت�ر�6 ال�!&ل&جى  ٢٠١٨م�*&د رمNان عkام.( -  .١٤٥ -١٣١)، ١٩(٦،  ث وال)راسات ال��
�ة وال�ف�	ةجامعة الق)س ال�ف�حة لأل ال*ع�فة  ع*�  ت+*!ة  فى  ال0ان&<  ال0انى  الJف  ومهارا&ل&ج!لKالب  ال�ف/!� ة  ت   >�Jةال.  ال�	العل� لل��
	ة  ال�"��ة  ال*��Jلة  الM*ع!ة  س��*��، ،  العل*!ة،  لل��[!ة  ��ة  ال*&لى.(   -  . ١٤٦- ١٠٩)، ٩( ٢١ ع��  ج��  ال�+*!ة  ٢٠١٩م�وة  وم�Kل�ات  أه�اف  دع   فى  ال��[&<  ال���  دور   .( ج   ال*,��امة ال��[!ة  "@ل!ة  ت�K!ق!ة  دراسة  ال*J��ة:  ا أس&انامعة  "الMامعات  ل��لة . 
ال�از(م�   -  .٢٢٦  -١٨٢)، ٣١(١٢، ال��
�ة وال�ف�	ة علمال)ول	ة لل م�*�  تعل!   ٢٠١٨وة  فى  ت�ر��ى  ب�نامج  فعال!ة   .(STEM    فة�ال*ع ع*�  أث+اء ال`�مة.  ل�+*!ة  العل&م  ال��ر�,!ة وال�ف/!� ال�J*!*ى ل�< معل*ى  م�لة *ل	ة  وال**ارسات 
  . ٥٤  -١)، ١٢(�٣٤�، ، جامعة أس!&t، د;,*ال��
	ة



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢٦٤  

م�*  - الم�وة  لل�+*!ة  �٢٠١٩از.(�  األم*!ة  األه�اف  فى  مق��ح  ب�نامج  "@ل!ة    ٢٠٣٠  ال*,��امة).  العل&م  معل*ى  الKالب  ل�<  ال*ع�فى  وال�&ازن  ال*,��ام  ال�ف/!�  ت+*!ة  فى  العل�	ةال��[!ة.  وأث�ه  لل��
	ة  ال�"��ة  ی&لال��لة  العل*!ة،  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة   ،  ،&! إم�و< ح,  -  . ١٥١- ١٠٩)، ٧( ٢٢ أ"عاد خKة  ٢٠١٦س*اع!ل.( !�  "ع�  قائ  على  الMغ�اف!ا  فى  مق��ح  ب�نامج   .( وال*,j&ل!ة    ٢٠٣٠  -٢٠١٦  ال*,��امةال�+*!ة   ال*,�ق�لى  ال�ف/!�  مهارات  ل�+*!ة  ال*عل .    IالKال ل�<  لل)راسات االج��اع	ةاالج�*اع!ة  ال��
�ة  ال��ع	ة  ، ن&ف*��، م�لة  )١٢٧ -٧٥)، ٨٥ .  -  Jعلم خلف.(Kفى  ال��[!ة  ).  ٢٠١٩ى  Aل!ة  'ل�ة  إك,اب  فى  ال���  م+اهج  مق�ر  وال*أم&ل.  دور  ال&اقع  ب!�  العل*ى  ال���  ال��
�ةمهارات  جامعة ال��لة  ال��[!ة،  Aل!ة   ، شاه!�.(  -  . ٤١٠  -٣٥٥)، ٦٦س&هاج، أك�&[�، ( ح,�  "٢٠١٣نMاة  ال`�مة  ق�ل  العل&م  ل*عل   ال*ه+!ة  ال�+*!ة  ال��� اس�`� ).  دراسةاإلج�   ام  ال�ف9ة.  حال  ائى:   �وعل ال��
	ة  فى  ع�
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ل  ــوث الفعــبحج بين ـالدمى علم ـى قائـبرنامج تدريب

  ESDةــالمستدامة  ــالتنمي لــ ن أجـم مــالتعلي إطارو

 ةــاءة البحثيــالكفو ةـ ق المعرف ــعمتنمية ره فى ـــوأث

لدى معلمى العلوم المستدام   التدريس  وممارسات

  بالمرحلة ا6عدادية  
  
  
  
  

   دادـإع
  د/ مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤف

  أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم

  جامعة كفر الشيخ  -كلية التربية 
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ة   ــالتنمي لــن أجـم مــالتعلي إطارول ــوث الفعــبحج بين ـلدما ىعلم ـى قائـبرنامج تدريب

 التدريس  وممارسات ةــاءة البحثيــ الكفو ةـق المعرفــعمتنمية ره فى ـــوأث ESDةــالمستدام

  لدى معلمى العلوم بالمرحلة ا6عداديةالمستدام 
  د/ مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤف

  جامعة كفر الشيخ -كلية التربية أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس العلوم

  المستخلص

أثـــ� ب�نامج ت�ر�� ال��ق� م�  ال��� إلى  قائـه�ف  الفعــ"�  ج ب!�ال�مـ  على  ـى  ل  ــ&ث 
 وم*ارسات   ةــ اءة ال��0!ــال/فو   ةـ� ال*ع�فــع*ت+*!ة  ة فى  ــ��امال*,ــة  ال�+*!  لــ� أجـ  مــال�عل!  )'ارو 

ال��� ت  إع�اد ال*,��ام    ال��ر�6 العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة. ول��ق!� اله�ف م�  ل�< معل*ى 
، A*ا  ��ر�6 ال*,��امم*ارسات الال��0!ة و   م,�&�ات ع*� ال*ع�فة وأ"عاد ال/فاءةقائ*ة "@ل م�  

ال� ال��نامج  إع�اد  أه�افه اإلج� ت    Dائ!ة  �ر��ى ح!� ص!غ Dم��&اه    ووصف  Hالعل*!ة ون أس,ه 
او *ى  !عل�ال ال�ق&� ح�دت   I!وأسال ال�عل   ال��ر�I ومJادر  وأنKLة  "ه  س��ات!M!ات    ، ال*�N*+ة 

ثالث   ال�M���ى القائ  على  *! � على ال�Jواع�*� ال��  إع�اد دل!لى ال*�رب وال*��رب.ك*ا ت   
الق!اس (الق�لىة ضا"Kة  ات تM���!ة ومM*&ع M*&عم ال���،    -مع إج�اء    وق�ال�ع�<) ألدوات 

ال���   مM*&عة   Dل/ل!ة  ات*0ل) معل*ًا  ٥٤فى  الL!خ)  Aف�  م�افHة  "*�ارس  ت     .للعل&م  ك*ا 
وسل    انI ال*ع�فى  ر الMاخ��افة، و اخ��ار ع*� ال*ع�   ال*�*0لة فى  ال��K!� الق�لى ألدوات ال��� 
ال�ق!!   واخ��ار الMانI ال*ع�فى و[Kاقة  "ال/فاءة ال��0!ة،  ال*�ت�K!�    ال�ق�ی� ومق!اس االع�قادات 

، ث  ق�مD ال*عالMة ال��ر��!ة  ال*,��ام  ال*�ت�K!� "**ارسات ال��ر�6  ومق!اس االع�قادات   ال^اتى
� االن�هاء م+ها '�قD أدوات [عو   ال�مج)،  –ESD إ'ار  –  "�&ث الفعل  &�ات (على ثالثة م,�

  أسف� ال��� ع�  ؛"اس�`�ام األسال!I الال"ارام���ة ةحJائ!اإل ة*عالMال. وم� خالل ال��� "ع�;اً 
)  Iال��ر� ب�نامMى  ب�نامMى    -ESDإ'ارفاعل!ة  وفاعل!ة  ال*ع�فة،  ع*�  ت+*!ة  فى  ال�مج) 

) Iوفاعل!  !ة،ال�مج) فى ت+*!ة ال/فاءة ال��0  -"�&ث الفعلال��ر� �القائ  على    نامج ال��ر��ىة ال�
العل&م. ل�< معل*ى  ال*,��ام  ال��ر�6  ت+*!ة م*ارسات  اق��حD ع�ة ت&ص!ات    (ال�مج) فى  وق� 
م�ادa مهارات "�&ث الفعل و ت*0ل أه*ها فى ض�ورة تK&�� ب�امج إع�اد معل*ى العل&م فى ض&ء  

 ل�+*!ة ال*,��امة.ال�عل!  م� أجل ا رإ'ا
ال� ت�ر��ىناب� فاح�ة:  ال�ل�ات  الفعل  -مج  ال*,��امة  إ'ار  –"�&ث  ال�+*!ة  أجل    - ال�عل!  م� 

  معل*ى العل&م. - ال**ارسات ال��ر�,!ة -ال��ر�6 ال*,��ام  -ال/فاءة ال��0!ة  -ع*� ال*ع�فة 
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 Training Program Based on the Merging  between Action ئ
Researches and Education for Sustainable Development (ESD) 

Framework and its Impact  on Developing Depth of Knowledge, 
Research Efficiency and Sustainable Teaching Practices for 

Preparatory Stage Science Teachers 

Abstract  

The research aims to investigate the effect of a training program based on the 
merging  between action researches and education for sustainable 
development (ESD) framework on developing depth of knowledge, research 
efficiency and sustainable teaching practices for preparatory stage science 
teachers. To achieve the goal of the research, a list of both depth of knowledge 
levels, research efficiency dimensions and Sustainable Teaching Practices 
were prepared. The proposed training program was also prepared, as its 
procedural objectives were formulated. Its scientific foundations, content, 
training strategies, activities, learning resources, and evaluation methods were 
organized. Trainer and trainee guides were prepared according to the training 
program. The research depended on experimental design based on three 
experimental groups and one as a control group with conducting pre- and post-
measurements of research instruments. The total research group consisted of 
(54) science teachers in the schools of Kafr El-Sheikh Governorate. The 
research instruments were pre-administered; these are a test of depth of 
knowledge, a test of the cognitive domain; rubric; a scale of beliefs associated 
with research efficiency , and a test of the cognitive domain; self-assessment 
checklist; a scale of beliefs for sustainable teaching practices. Then the 
training treatment was introduced to teachers through three levels(action 
researches -ESD framework-the merging), and after completing it the research 
instruments were post-administered. The data were statistically analyzed using 
non-parametric methods. The research results revealed that the effectiveness 
of the two training programs (ESD framework - the merging) in developing 
depth of knowledge, the effectiveness of the two training programs (action 
researches - the merging) in developing research efficiency, and the 
effectiveness of the training program based on (the merging) in developing 
sustainable teaching practices for science teachers. 
The most important recommendations are the necessity of developing 
programs for preparing science teachers  in the light of action researches skills 
and  the principles of education for sustainable development framework.  

Keywords: Training Program - Action Researches - Education for Sustainable 
Development Framework - Depth of Knowledge - Research Efficiency - 
Sustainable Teaching - Teaching Practices – Science Teachers . 
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  مقدمة: 

ال*ه+!ة   ال�+*!ة  Aفا;ات   ال*,��امةتع�  العل&م  معل   إلك,اب  ال�ئ!6  ال,�!ل  "*0ا"ة 
ب�اع!ة؛ ف*� خالل ب�امMها ال*`KKة ال��ر�6 الفعال "*ا ت�N*+ه م� م*ارسات تأمل!ة وأداءات إ

�Kات إج�اءات  ال* �   Iإلك,اب ,ل��ر� ال*&جهة  ال  �*�  ال`��ات  "*Mال  ال*عل   ال*,��Mة  ��[&�ة 
أث+ فى  اإلن�اج!ة  ق�راته   ��&Kول�  ،dJ`ت�,!�  ال� فى  ;,ه   م*ا  وتق&�*ه؛  العل&م  ت�ر�6  اء 

ال��  ال*�عل*!�. A*ا ت,�ه�ف ب�امج  ال*�+&عة ل�<  ال�عل   ال*ه+ى فى eل االتMاهات  ن&اتج   Iر�
للالعال*!ة   لل*ع�فة ومK&رًا    "اح0ًا وناق�اً إع�اد معل*ًا    ة��امال*,�+*!ة  ال*عاص�ة  وم��/�ًا، وم+�Mًا 

  f!K`ال� ل*هارات  وم*ارسًا  الق�ار  لها،  ات`اذ  على  قادرًا  ;@&ن   �!�" االس��ات!Mى  وال�ف/!� 
  اسى.ال*+اسI ل�ل ال*L@الت ال�عل!*!ة ب�!jة الJف ال�ر 

الع�ی� م�   ال�فى مM  ال*�`JJ!�و��ف�  على    ال*ه+ى ال��ر�I  �اء  � خ!ة و العل*�[!ة  ال 
 Iات الق&�ة ع� م� ; ال`�مةأث+اء العل&م  معل   أن ت�ر�k/ت�فاءة  ل��ق!�ال*A  ال**ارسات ال�عل!*!ة

معای!� ض&ء  م�ادa   فى  إلى   �+�,; أن   IلKو�� ال��ر�,ى،  األداء  ل�ق&�   ال*عاص�ة  الM&دة 
اإلن�اجال� م0ل  الفعال   Iوا  !ة�ر� واالس�قJاء  الال��0!ة  وال+ل**ارسة  ح�ىHاغ�ض!ة  ;ع�    م!ة 
فى  و ).  ٤،  ٢٠٢٠ه�< ع�� العال،  (ب�!jات ال�عل  الJف!ة  �ة   Nل اس�0*ار ل��ق!� ع&ائ� م0*أف

�I ال*عل  أث+اء ال`�مة؛ ت+&عD اتMاهات تJ*!  ب�امج ت�ر   ض&ء م�ادa ال��ر�I ال*ه+ى الفعال
تق�; ف!*@�   ال�`dJ وت�Jا  أن تJ*  "غ�ض  "*Mال  بل*,���ثات  اإلع�اد ا� !ح م,ار  مج 
ال*  ال,ا"قة األخKاء  بها  وعالج  ب�امج�N*+ة  عل!ها  ;Kل�  ما  ال��ر�I  وه^ه 

ال)،  Remedialالعالجى(  Iت�ر� ل��امج   fKخ إذا  "�!� أما  ال*&اقف  �*�Aت  *عل   ح&ل   k
Aل م&قف ت�ر�,ى      ة ل  وال�الم!^ وفقا ل�K!عال��ر�,!ة وت�ل!لها "غ�ض إح�اث تفاعل ب!� ال*ع

 )Growth(  ال��ر�I ال�+*&< ب!+*ا ب�امج    ،)Behavioral( ال��ر�I ال,ل&Aىمج  عل!ها ب�ا  ف!Kل�
م,��امة وشاملة، "�!� ت,�ه�ف ت+*!ة ق�رات ال*عل  على ه+!ة  ت+*!ة مف�J*  "غ�ض إح�اث  

 �K" ال��ر�,!ة  ال**ارسات   ��&Kتأمل!ة  ق  تLم رص�  خالل  ال�عل!*!ة  م�  الJف  ب!jة  @الت 
ال� "أفNل  وال*ق�ومعال�Mها  (ل&ل   & Williams, Diaz؛    Hillman,2018, 21�حات 

Worthen,2019,2-3( .  
الفعل   "�&ث  ال�+*&< ب�امج  ف+!ات  إح�<    Action Researchesوتع�   Iال��ر� 

Growth قاتها!�Kلل*  وت مه+!ة  ت+*!ة  إح�اث  إلى  وناق�اً ال*&جهة  "اح0ًا  لMعله  فى عل   وم�أمًال   
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� فه  ع*!�  ف ت�ق!ى، وت,�ه� Jف ال�راس  ب�!jة الر�6 وال�علال*L@الت ال*�علقة "ع*ل!�ى ال�� 
  ). Ronen, 2020, 1-2( @ل تأملىال��ر�,ى "Lل**ارساته ال��ر�,!ة وس�ل تK&�� األداء 

Aائ+ة  مL@لة م��دة  !ل  ت�لوتع�ف "�&ث الفعل "أنها "�&ث ت�K!ق!ة و)ج�ائ!ة ت,�ه�ف  
وال*�غ!�  أس�ابها  ال�عل!*ى م� خالل رص�  ال*pث�ة"ال*!�ان  ث     ات  ت&e!ف معال�Mها  ف!ها،    ع�� 

�!� االس��ات!M!ات القائ*ة  فى ال**ارسات ال�عل!*!ة م� ق�ل ال*عل*!�، وتK    ال^اتى  أسال!I ال�أمل 
!�ات ال��[&�ة  !ة وإلح�اث ال�غ*ى ل��ق!� فه  أفNل لM&انI الع*ل!ة ال�عل!* على االس�قJاء العل

دراسات    A*ا ت&صف "اع��ارها  ). ,61Niemi ,2019؛   Fernandez, 2017, 2ال*+L&دة (
ال�عل!*!ةاالوضاع  األ  ل�ص� حالة   ال*+H&مة  داخل  أداءات ت�,!�  "غ�ض    وت�ل!لها  ج�*اع!ة 

ه وت&e!فه  �+H!*;ق&م ال*عل*&ن ب     ال*عل*!� وم*ارساته  ال��ر�,!ة، وتع� "*0ا"ة اس�قJاء عل*ى
وتK&��ها  تأمل"غ�ض   ال��ر�,!ة  م��دة    !ةال�عل!*  ال*pس,ات داخل    م*ارساته   إج�اءات  وف� 

ا ال�قJى  على  ال�عل!*ىقائ*ة  "ال��ث   fت��ل*  )،�Jن  ,Edwards؛    ٨١،  ٢٠١٧  ر��اب 
ل�ـأملى Aأداة فعالة ت*@� م� ان`�اt ال*عل*!� فى ع*ل!ات ال�ف/!� اA^لs ). وُت��د 4-5 ,2018

"L  وال�ف/!� وف�Jها  وال�عل!*!ة  ال��ر�,!ة  م*ارساته   ت�ل!ل  "غ�ض  ل�ال+اق�  دائ   K&��ها،  @ل 
  ).  McSweeney, 2019,17(  !ة ال*ه+!ةاته  الJف�,!� مهار وت

Aل   ال*�وعى،  ،    Nunan, Black & Choi (2019, 8(م�  و��ف�  س*� و وعل!اء 
ق�ل ال*عل  ت*@+ه م� ال�[f على أن م*ارسة "�&ث الفعل م�    )٦٤١- ٦٤٠،  ٢٠١٩ال&زنانى( 

عل!*ى، وت,ه  فى مL@الت ال*!�ان ال�  العل*ى ل�لوال�`f!K    ال`��ات ال+H��ة وال��K!ق!ة،  ب!�
�ق تأمل!ة و)ب�اع!ة ت��k م� Aفاءته ال��0!ة وال*ه+!ة، وذلs اء م*ارساته ال��ر�,!ة وت+K!Lها "Kإث� 

ال فى  االن�ماج  خالل  "ال& م�  ال/ائ+ة  ال�عل!*!ة  أس*L@الت  ت��ی�  وم�اولة  ال*�رسى،  �ابها  اقع 
eه&ر  فى  ال*pث�ة  الع&امل  داواس�!عاب  "L@ل  وتف,!�ها  ج '�!ع�ها    ئ ،  خالل  ال�!انات  م�  *ع 
�K!� أدوات مق++ة وت&e!ف إج�اءات اس�قJائ!ة م&جهة ل�ل وال*عل&مات، وات�اع م+هج "�0ى وت 

خل&د و )١٦٨،  ��٢٠١٧ ال�*!� (ة ال����< وح,� ال&اد< وفات� ع راف� تلs ال*L@الت. A*ا ت�ف�  
) على  ٥٤٤،  ٢٠١٩"`ار<  تع�  )  الفعل  "�&ث  أح� أن  العال*!ة  ال�&جها  "*0ا"ة  ال*,��Mة ت 

ال��[&�ة، A*ا تع� ن*&ذج تفاعلى لإلع�اد ال*ه+ى القائ   فع!ل ب�امج ال�+*!ة ال*ه+!ة فى ال,احة  ل�
ال�أملى   ال�ف/!�   f!L+ت ال��ر�,!ةعلى  ال**ارسات  خالل تd!`L األداءات  !�، م�  لل*عل*  فى 

�قJاء  على االس  ة القائ*ةM!ة العل*!&e!ف ال*+هوت��ی� ال*L@الت ال�عل!*!ة "ال�!jة الJف!ة، وت
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ال*L@الت وحلها و)ح�اث فه  ع*!� ل�K!عة ال**ارسات   &�ة "غ�ض تع�فال*+H  لل*ع�فة ال��[
  ها لألفNل فى ال*!�ان الع*لى.ال��[&�ة وA!ف!ة ت�,!+ها وتغ!!� 

اإلت�[ى( و   Stahl & King (2019, 26)و�Jف   وه&��ا  الL`!�ى،  ،  ٢٠١٧على 
٥٣٢�"  (" الفعل  تع�  &ث  م�  @&نها  اال ن*Kًا   tال^اتى  س�قأن*ا ال�ى    Jself- enquiryاء 

وا  ض*�  ال*عل*&ن   ی&eفها ال*ه+!ة  مL@الته    d!`Lت "غ�ض  ال�عل!*!ة  ل��[&�ة،  ال*&اقف 
ال^ات!ة   ال**ارسات   ��&Kت العل*!ة   الJف  ب�!jةوم�اولة  ال��&ث  إج�اء  خالل  م�  ال�راسى 

ار�Aه  إلن�اج ال*ع�فة �ان ومLل مع األق، وال�فاع &�  ال^اتىاق�، وال�قوم*ارسة ال�ف/!� ال�أملى وال+ 
ال��0ى. ;*@�  "ال*Mال  أن&اع  ع�ة  الفعل  ال�عل!*ى،    ول��&ث  ال*!�ان  داخل  إج�اءاتها  ت+ف!^ 

ال* وحل  "*عالMة  للقائ   وفقًا  أه وت`�لف  وت�*0ل  ال��0!ة،  (  L@الت  فى:  األن&اع   sتل 
Choeda,et.al.,2018,3  ؛VanBaren,2019 (  

ا"�  - الف�د &ث  ;ق&م  Individual;ة  لفعل  "*ف�ده، ح!�  ت+ف!^ها على معل   إج�اءات  وتع�*�   :
���ی� مL@لة Aائ+ة "الفJل ال*�رسى ورص� أس�ابها و�ق&م "M*ع ال*عل&مات واس�`�ام األدوات  ب

ال�عل!*!   ال��0!ة لل*L@لة  األفNل  ال�ل  إلى  لل&ص&ل  م*+هMة  إج�اءات  وت&e!ف  ة  ال*+اس�ة 
  "*ف�ده.

الف"�&   - ال�Lار ث  ال*0الى ACollaborative!ة  عل  لل�ل  وص&ًال  ت+ف!^ها  إج�اءات  وتع�*�   :
L@لة على م��أ ال�Lارك، س&اء مLارAة ال*عل  ل*M*&عة صغ!�ة م� ال*عل*!� وت/&�� ف���  لل*

فى  ج�ی�  وخ��اء    ع*ل  "اح0!�  م�  م,�قًا  م@&ن  ع*ل  لف���  مLار�Aه  أو   ،dJ`ال� ذات 
  ال�عل!*!ة.   *L@لة*Mال حل المه�*!� "

على تعاون    : وتع�*� إج�اءات ت+ف!^ها School - Wide"�&ث الفعل على نKاق ال*�رسة    -
�0!ة  ج*!ع ال*عل*!� "@افة ال�`JJات "MانI العامل!� واإلدار�!� "ال*�رسة ل�ل ال*L@الت ال�

 &Kس,�ه  ال�عل!*!ة وتpحات و[�ائل م�+&عة إلصالح م�ارئة وتق�;  مق�Kها. ال��  
ا"�  - نل&ث  على  افعل  اإلدارة  ل*+KقKاق  تعق!�ًا  District - Wideة/  أك0�  ن*Kًا  وتع�   :

ف والعامل!�  وصع&[ة  ال*عل*!�  تعاون  على  ت&e!فها  إج�اءات  تع�*�  ح!�  وال�+ف!^؛   �!�Kال� ى 
رسة مع أف�اد ال*�M*ع ال*�لى م�ع�د< ال*ه� وم�+&عى ال0قافات ل�ل ال*L@الت  واإلدار�!� "ال*� 
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ا "اإل  لعامةوالقNا;ا  ال�عل!*!ةال*�علقة  م�+&عة    دارة  مق��حات  وتق�;   لها،  ال�+H!*!ة  وال�+!ة 
  حها ع�� الL�اكة ال*�M*ع!ة وال*pس,!ة وال,!اس!ة.إلصال

معل*ى العل&م م� معالMة الH&اه� وت,�+� "�&ث الفعل على ع�ة م�ادa أساس!ة ت*@�  
!�، ووح�ة اون ب!� ال*عل*ال�Lارك وال�ع  ه*ها: ل!*ى، م� أ ل!*!ة ال*,��Mة "ال&اقع ال�عوالقNا;ا ال�ع

و  واالل�kام  وال*هام،  الMه&د  وت+,!�  ال*L@الت،  اله�ف،  حل  أث+اء  ال*,j&ل!ة  وت�*ل  االس�ع�اد 
م�غ!�ات إضاف!ة، والع*ل وف�  ل,احة ال�عل!*!ة م�  وفقًا ل*ا ;,��M "ا  وال*�ونة وال*�اجعة ال^ات!ة  
ص&ل �/!ف!ة، وسه&لة ال& االس�قJائ!ة ال  ل*+هM!ة ال��0!ة �أ اوم�  ائج،  � +م��أ ال+,�!ة وم��ود;ة ال

ال+H��ة والع*ل!ة، وال+ق� ال�أملى واالع�*اد على ال*`ا'�ة،  لل*عل&مات لل�[f ب!� ال`��ات ال^ات!ة  
واالس�+اد  الM*ع!ة،  والق!ا  وال�+!ة  وال��&ل،  وال**ارسة  ال+H��ة  ال*عل   إلى  ومل/!ة  ال�اع*ة،  دة 

ا لل���،    ��&Kوال�) ه�   Robson, 2016, 283-284الح��افى  العال،  ؛  ع��   >٢٠٢٠  ،
٢٧  .(  

  >�Mال� وراش�  ال�&سع!�<،  و��!ى  ال�,!+ى،  وسل!*ان  الغ�امى،  سل!*ان   �!Lو�
� أساس!�!� ت�*0ال فى: ع*ل!ة ال��� إلى أن "�&ث الفعل ت�/&ن م� ع*ل!�!  )١١٠،  ٢٠١٨(

ال��0ىوال� ال*&ض&ع  فى  ال�ف/!�   �*Nت� اإل   ى  وتوت+ف!^  "@�اج�اءات  ا+�هى  ال��0ى،   ل�ق���"ة 
وع*ل!ة ت��ی� ال*`�جات ال��0!ة وال�ى تع�*� على ن�ائج ال��� م� ح!� درجة تع*!*ها وA!ف!ة  

م`KKى   إلى  ال,!اسات  ت&ص!لها  ومق��حى  وال`��اء  االتJال  ال*+اهج  ق+&ات  ع��  ال�عل!*!ة 
ل*!�  قة "أ"�اث ال*عل��[&�ة ال*�عل�ات اال�ور الت و و االف��اض!ة أو ع�� ال+L� فى ال*Mال*�اش�ة أ 

ال�قل   A*ا  ال�عل!*ىفى   .�!L;  Maheshwari (2016)  ال�+اوأ أن  إلى  )  ٨٦،  ٢٠١٥(  ح*� 
ل�ل ال*L@الت ال*�علقة "ه  ام "�&ث الفعل فى ال*!�ان ال�عل!*ى  ه+اك ت+&عًا فى مMاالت اس�`� 

 �Kل ال*Mاالت سالوأ  ق وفقًا  ه^ه  أه   وم�  عل*!ة،   I! �' ت&e!ف  واس��ات!:  ال�� ق  �6،  ر M!ات 
واس�`�ام تق+!ات ال�عل! ، وتJ*!  أنKLة ال�عل ، وت`f!K ال*+اهج وتK&��ها، ومL@الت ال�/&��  

ب!  و)دارة  ال*عل*!�،  ل�<  ال�فاعلال*ه+ى  ودی+ام!ات  ال�راسى،  الJف  االج�*اعى    jة  وال�&اصل 
    ل�عل!*ى.ال�ق&�  ا ة، وأسال!I !ة، وعالقة ال*�ارس "ال�!jة ال*�ل! �راسداخل الفJ&ل ال

) م�  Aل    Bruyere (2018, 6-7)و  Javier & Herrera (2018, 131و���د 
�0!ة م� واقع م*ارساته  الفعل!ة،  أث+اء إج�اء "�&ث الفعل فى ت&ل!� ال�,اؤالت ال�  دور ال*عل*!�

*ة، وف�ض &مات ح&ل ال�!jة الJف!ة "K��قة م+Hل*عل��ی� ال*L@الت "K��قة عل*!ة، وج*ع اوت



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ١٦١  

ال*� ا "�ل  لف�وض  اال*Lت�Kة  عل*!ة  @الت  م+هM!ة  ات�اع  ع��  ص��ها  واخ��ار  ل�عل!*!ة، 
ع*!*ها واالس�فادة م+ها فى  إلى ال+�ائج وتومLارAة الkمالء، وت�ل!ل ال�!انات وتف,!�ها، وال�&صل  

  اس  )ب�اه!  قو   Premier(2019, 24-27)ف  ;A  !N*اال�عل!*!ة ال*,�ق�ل!ة ال*Lابهة.  ال*&اقف  
ت�*!k "ال�فاعل وال*�ونة وت�  فى خK&ات    م!@!ةعل ع*ل!ة دی+ا) أن "�&ث الف٣٠-٢٩  ،٢٠١٨(

ال�عل! ال*!�ان  فى  بها  الق!ام  لل*عل*!�  و�*@�  م+Kق!ًا،  م�ت�ة  م�احل  وم�احل  وف�  و)ج�ائها  *ى 
ت م0ل:  المق++ة  ت��ی�  بها،  واإلح,اس  ال*L@لة  وج*ع  *L@لأمل  عل*ى،  "أسل&ب  وص!اغ�ها  ة 

ل*L@لة، وتJ*!  خKة "�0!ة إج�ائ!ة، وت+ف!^ خKة  ��حة لال*ق� ال�ل&ل  �ها، وت&ل!انات وت�&� ال�!
� ال��0ى، وال�أمل وال*�اجعة الع*ل/الفعل، وت+H!  ال�!انات وت�ل!لها، وتف,!� ال+�ائج و�Aا"ة ال�ق��

  ل�`f!K ل�ل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة.  "غ�ض ا
�  لها مل*ا    Collaborative  ال�LارA!ة   �� ال�الى على ن*f "�&ث الفعل� ال�و�ع�*

أه*!ة ت�*0ل فى ع*ل معل*ى العل&م معًا Aف��� "�0ى فعلى، مع ال��k!A على قN!ة أو مL@لة  
اون!ة، ووج&د رؤ�ة ال*,�*� ل�K&�� م*ارساته  "K��قة تعأو ه�ف واح� م�L�ك ب!+ه ، وال,عى  

 kت م�L�Aة  مورسالة  إنMاز    ���  وحلدافع!ة  ال��0!ة  "*!�انه     ال*�N*+ةال*L@الت    ال*هام 
*ا ;,�+� إلى ). Townsend & Taylor, 2019,4A؛  ٤٥٠،  ٢٠١٩ رزق، فا'*ة ل�عل!*ى (ا

ال مpس,ة  ن*&ذج  وم�احل  (خK&ات  ال�فاعلى    !*J�IDF, 2018(Interactive Design 

Foundation  ل رئل��&ث الفعل وال@L" �*اءاتها  !6 على �ى تع��داخل م��أ ال�أمل، وت+ف^ إج
ال�عل!* ال*!�  لان    - Actافعل    -Plan(خfK  �ة خK&ات م�,ل,لة وم+H*ة ت�*0ل فى:  عى وفقًا 
ل�لها  Reflectتأمل    - Observeالح�   f!K`وال� لل*L@لة  ال*عل   ب���ی�  ت��أ  ح!�  )؛ 

ع� ت&e!ف ع�ة خومعال�Mها  لل�  مق++ة  ال*الحK&ات  "ع*ل!ة  الق!ام  ث   والع*ل،  وان�هاًء  فعل  Hة 
 Action Researchالفعل    ر[ع م,*ى دائ�ة "�� لى ه^ه ال`K&ات األعمل، و�Kل�  "ع*ل!ة ال�أ

Cycle  .  
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  ) MacKinnon, Young , Paish & LeBel ,2019 , 5(  ): دائ�ة "�� الفعل١ش@ل(
إج�اءات   الوم*ارسة  الفعل  وال�أمل *�*"�&ث  وال*الحHة  والفعل   f!K`ال� دورة  فى  0لة 
ر�I مه+!ة م�غ&[ة ل�یه ، م� أه*ها  تج ت� ة ن&ا ه  فى ت+*!عل&م ق� ت,ال,ا"قة م� ق�ل معل*ى ال

ال*ه+!ة  ت+*!ة م�:   ال/فاءة  Aل  دراسة  ن�ائج  أشارت  A*ا   dJ`ال� مMال  فى 
)Zhang&Amundsen(2015  ؛ Fernandez(2017)  ؛jane (2019)Pha  ؛ 

McSweeney(2019) جل!اً   . وتع� ال/فاءة ال^ات!ة أح� أ"عاد ال/فاءة ال*ه+!ة وال�ى �هHفى  ت 
وال�`f!K وت+H!  ال^ات وال�ضا ال&e!فى وال�/!ف مع    ال��ر�6 الفعال وال�ف/!�    علىال*علق�رة  

رضا، (ح+ان  ال*�+&عة  ال��0!ة  ٧٤،  ٢٠٢٠ال*&اقف  ال/فاءة  وت*0ل   .(  Research 

Efficiencyال/فحأ  Iال��� أه  ج&ان ال*عل ؛ فهى تع� م��Aًا ل,ل&Aه ن�&  ال^ات!ة ل�<  �  اءة 
ل الالJف  ب!jة  �ل مL@الت  العل*ى  ال*+هM!ة  ال�راسى، وتL@ل ش`J!�ه  اس�`�ام  ع*ل!ة ع�� 

العل*!ة فى ح!اته ال*ه+!ة "*ا ;*@� م� ال�+�p ب+Mاحه فى حل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة (ال*ع�k "ا� 
  .)٣،  ٢٠١٨م�*�،

ال/فاءة    fت��ةوت*H+*ال العل*!ة  ال*ع�فة  ت&e!ف  على  ال*عل   "ق�رة  "Mان�!ها    ال��0!ة 
وال  >�H+ض  ع*لى  ال�له "غ@Lم ل�ل  عل*ى   ��" م�    إج�اء  دق!�  "L@ل  مMال ت`JJه  فى 

خالل ت��ی� ال*L@لة ال��0!ة وص!اغ�ها وج*ع ال*عل&مات وال�!انات ح&ل أ"عادها وتJ*!  خKة  
عال���   م+هج  أدو وات�اع  و[+اء  مل*ى  ال+�ائج  ات  وت�ل!ل  ق++ة 

ش!*ا   O'Carroll,et.al.,2017,16-18وتف,!�ها(  م�*�،؛  A*ا١٤٢،  ٢٠١٩ء  ال*عل     ).  أن 
الق�ار  وات`اذ  ومعال�Mها  ال*L@الت  ت�ل!ل  على  تف/!�ه  فى   kA�ی ق&�ة  "�0!ة  Aفاءة  ل�;ه  ال^< 

ال�راسى ;@&ن    الJفه ح&ل مL@الت  ن!ة فإن تف/!� ال*+اسI، أما ال*عل  ذو ال/فاءة ال��0!ة ال*�� 
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!ه ال*عل  لل��@   I ت&ج^ا ;MوالفLل، ول  اإلخفاق  م��ودًا و�,�I له ال&ق&ع "ال*غالKات وم� ث 
األداء  "*,�&<   مL@الت  حل  فى  نMح  ف/ل*ا  الJ`L!ة؛  إنMازاته  خالل  م�  ال��0!ة  Aفاءته 

و�ُ  ل�;ه  ال^ات!ة  "ال/فاءة  ال�&قع  یkداد  عال!ةال��ر�,ى  ثقة  ال*هام  *+ح  ال*,�ق�ل!ة  ال�  ألداء  �0!ة 
  ). ١٣٣،  ٢٠١٧ب+Mاح ( م�*� صادق، و��!ى ال+Mار،

فقًا لل+H��ة ال*ع�ف!ة االج�*اع!ة "*0ا"ة ال*!@ان!kم ال^< م�  ة ال^ات!ة و فاءة ال��0!ال/  وتع� 
مع�ف!ة    خالله مهارات  م�  ;*�ل/ه  ما  ت&e!ف  خالل  م�  ال*عل   ش`J!ة   وأدائ!ة ت�/امل 

وت�ق!� األه�اف    ،"ال��ر�6 و)دارة الفJ&ل ودافع!ة الKالب *�علقة  ل*L@الت الاع!ة ل�ل اج�*وا
ح�اث وال�ق!!   "األع�� ب^ل الMه� العقلى وال��@     ،ح عال!ةع�الت نMاال*هام "*)نMاز  ال*+L&دة و 

 ,Suchodoletz, Jamil ال^اتى وم*ارسة مهارات ال�ف/!� العل!ا مع ت�*ل الغ*&ض وال*`ا'�
Larsen & Hamre, 2018,279 )  ؛Moslemi &  Mousavi, 2019, 2)    ؛Barboza, 

Martínez ,Marín & Prieto,2019,1( .  
لل م�  و�*@�  (ال�`f!K *عل   الفعل  "�&ث  إج�اء  ل*هارات  م*ارس�ه    - الفعل   -خالل 

ال*ع�ف!ة    -ال*الحHة ال*ق&مات  اس�غالل  خالل  م�  عال!ة  "�0!ة  "@فاءة  ی�*�ع  أن  ال�أمل) 
*هام  ًا لق!امه ب�ور ال*عل  ال�اح� وال*�أمل. A*ا أن إنMاز الناتMن!ة ال�ى تع�  هار�ة وال&ج�اوال*

المعال  !ة م� خاللال��0 وال*L@الت Mة  واألح�اث  فى    *&اقف  ;,اه   ق�  ال�راسى  الJف  ب�!jة 
فى: ت�*0ل  وال�ى  ال^ات!ة  ال��0!ة  ال/فاءة   ��&Kت معای!�  ال+fL  ت&ف!�   Enactiveاإلتقان 

Mastery   اح ال*؛ "*ع+ى أMف  عل  فى  ن ن!e&از عال!ة ;*@+ه م� تMالت ب�رجة إن@L*حل ال
 Vicarious وال`��ة ال��یلة �ل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة،  قلى ل� الع&اصلة الMه��0!ة فى مق�راته ال

Experience     >اءات "�&ث الفعل م� تفاعل لل*عل  مع ذو�ه إج�ما ت&ف ���ع� ' s؛ وذل
 Verbalم� ال`��ات ال+اج�ة، واإلق+اع اللفHىاذج  ة A*�اكاة ل+* ل*L@لة ال��0! ال`��ة "*Mال ا
Persuasion  ة ال� خالل مم  ؛AارLمالء فk الت ال*�علقة "**ارساته  ال��ر�,!ة  ى حل ال@L*

و)ق+اع تML!ع  م�  ع+ها  ی+�ج  ال*+L&دة،     وما  األه�اف  وت�ق!�  ال*هام  وم&اصلة  الMه�  ل�^ل 
وت�*ل    وتع+ى؛  Emotional State االنفعال!ة    وال�الة  t&غNال م&اجهة  على  ال*عل   ق�رة 

الت ال�ى ;Lع� بها و��ص�ها  ال*L@��ی�  ب�ا;ة م� ت�&ث الفعل  الغ*&ض A&نه ی+ف^ إج�اءات "
   Novack,2013دوافعه ال^ات!ة (    ع ع*له ال*ه+ى وحاج�ه الفعل!ة ل*عال�Mها وحلها وف�م� واق

  ).Ackerman,2019؛  Hendricks,2015 ؛
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  وت�KلI ال/فاءة ال��0!ة أن ;@&ن ل�< ال*عل  ع*قًا مع�ف!ًا ح�ى ی�*@� م� إنMاز مهام 
�ل!ة ال*�علقة ب�K&�� األداء ال��ر�,ى ب�قة و[L@ل ت/املى؛  ل*,�قالت اوحل ال*L@  "�&ث الفعل

ع*�  ;L   ح!�  مKJلح   �!) نق�   DOK(Depth of Knowledgeال*ع�فة  على  الق�رة  إلى 
ال*ع�ف!ة م� خالل ال�[f و);Mاد العالقات ف!*ا ب!+ها ل�ل   ال�+!ة  األف/ار وف�Jها وت*0!لها فى 

). A*ا تع� ع*� ال*ع�فة "*0ا"ة نLاGreene, 2020, 11  tل!ة ( *,�ق�وال   اقع!ةال*L@الت ال& 
م� ال�ف/!� وأك0� تعق�ًا ل*عالMة ال*عل&مات "K��قة ذات مع+ى �&�ات م�ق�مة  قلى م�ت�f "*, ع

  ).٢٠١٩، ح,ام ال�ی� مازن واك�,ابها وت�K!قها فى م&اقف ال�عل  ال�Mی�ة غ!� ال*أل&فة (
ع*  ال*ع�فة  و��جع eه&ر مKJلح  العال�  ال�� إلى  "ن    >&])  "Iو�  Norman&رمان 

Webb,1997�&Kت A+*&ذج   (!*Jت  IلKی� ومهام�<  أنKLة  معای!�       وف�  تعل!*!ة/ت�ر��!ة 
ال*ع�فة ل��ل!ل  وال�ق&�   م&جهة  ال�ق!!    I!أسال ت&e!ف  تعق!�ًا، مع  أك0�  و)دراكها وف� م,�&�ات 

ال*�ق�مة   ال*ع�ف!ة  ال*,�&�ات  له^ه   & Karuguti, Phillips؛     Hess, 2014(ال*الءمة 

Barr, 2017,530.(  
فى أر[ع م,�&�ات م��رجة ال�عق!� ال*ع�فى،    J� Webb+!ف "و�I"ل *ع�فة وفقًا  وح�دت ع*� ال

  ت*0لD فى:  
�عاء و�عادة اإلناج DOK1ال���� األول( -    Recall& Reproduction): االس

ن�اجها م�  ادة إت و)عت وال*هاراء ال*عل&ما;L!� ال*,�&< األول إلى الق�رة على اس��عا
قائ� وال*KJل�ات فى م&اقف ال�عل ، A*ا ت�ت�K fلI ت&e!ف ال�هام أساس!ة ت� خالل تق�;  م

م�  القل!ل  ال*,�&<  ه^ا   �*Nو�� ال�,!Kة.  والJ!غ  اإلج�اءات  واس�`�ام  األش!اء   dائJ`"
,�ه�فة فة ال*لل*ع�   Extended Processingأو ال*عالMة ال*&سعة  Transformationال��&ل

  ).Meador, 2019؛  ٢١،   ٢٠١٨ة ال�از، األساس!ة (م�و ا ه^ه ال*هام �ى ت�Kل�هال
 & Working with Skills): الع�ل مع ال�هارات وال�فاه�$  DOK2ال���� ال#انى(  -

Concepts   اء�العقل!ة م� خالل إج ال*عالMات  ال0انى االنLغال فى "ع�  ال*,�&<   �*Nی�
ال*فال*قارنا ب!�  واألحت  الوت�K!�اث،  اه!   وت�&�له�  ألخ*ع�فة  ص!غة  م�  وتJ+!ف  ا   ،>�

الH&اه�   وتف,!�  وال*L@الت،  القNا;ا  مع+ى، ووصف  ذات  فjات م��دة  فى  وف�زها  الع+اص� 
 I�,ال  aل*�اد وال�اللة  -وفقًا  ال+H�    -ال+�!Mة  وجهات  وت&ض!ح  العالقات  ش�ح  مع  ال�أث!�، 

ا  !� مأل&فة. A*اقات م`�لفة غ ى س!بها فاك�,اال*ع�فة و   ى ی�  تعل ال*�ع�دة ح&ل الع*ل!ات؛ ح�
ی�N*� ه^ا ال*,�&< ق�رًا م� ع*ل!ات ال��&ل/ال*عالMة لل*ع�فة ال*,�ه�فة ال�ى ت�Kل�ها ال*هام  
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واالس��الل     !H+وال� واالس�+�اج   d!`ال�ل م0ل  عقل!ة  ع*ل!ات  "ع�ة  الق!ام  خالل  م�  ال,ا"قة 
  ).١٢٣،  ٢٠١٨ د عkام،؛ م�*&   Francis, 2017وال�ق!!ــ  (

 Short-Term Strategic):الف��- االس-ات�0ى ق.�- ال���  DOK3ال#ال,(  ��� ال�-
Thinking  

ی�N*� ال*,�&< ال0ال� ال**ارسات قJ!�ة ال*�< ل�ع� ع*ل!ات ال�ف/!� عالى ال�ت�ة   
ال*�N*+ة    ل ال*L@الت م0ل ال��ل!ل وال�ع*!  وال�ع  "األدلة واالب�/ار وال�ق&� ، وذلs "غ�ض ح

ال"العا ال+�ائ �ق!قل   وذات  و ى  على  ج  رئ!6  "L@ل  ال*ق�مة  ال*هام  وتع�*�  ال*�&قعة،  ال*`�جات 
م��أ ال*+�K وال,��!ة، "MانI ض�ورة ت+,!� ال*ع�فة و)ح�اث ت/امل ب!� العل&م ال*`�لفة ل,ه&لة  

ال�ل فى   إلى  الع*ل!ات وال&ص&ل  ال*L�وع (  إ'ارت+ف!^  ف  أش� ؛    Aungst, 2014قائ  على 
  ).١٨ ،٢٠١٩ح,!�، 

ال-ا2عل��ا  -  ��)DOK4  �ال�� االس-ات�0ى  الف��-   :(Extended Strategic 
Thinking  

   ی�N*� ال*,�&< ال�ا"ع واألخ!� ت&e!ف ال**ارسات ال*&سعة وال**��ة لع*ل!ات ال�ف/!�    
s م�غ!�، وذلج�ول زم+ى  عالى ال�ت�ة ال�ى ت�*0ل فى ال��I!A وال�أمل وال�ق!!  وال�`f!K وف�  

حل ال*L@الت ال*�N*+ة "العال  ال�ق!قى ول/� ذات ن�ائج وم`�جات غ!� م�&قعة، A*ا   ض "غ� 
وت+ف!^ها،    تع�*�  العل*!ة  االس�قJاءات    !*Jفى ت االنه*اك  رئ!6 على  "L@ل  ال*ق�مة  ال*هام 

م,��ام   "L@ل  االس��ات!Mى  ال�ف/!�  ع*ل!ات  ت&e!ف   IانM" ات�ف� م�<  �لة  '&   +!ةزم  على 
إلىلل&  لل*ال�ل األ  ص&ل  ؛ حل*ى    Hammer, 2018؛    L Baer, 2016, 20@ــالت (م0ل 

  ).١٧، ٢٠١٨الف!ل،
ال�ا"ع   ال*,�&<  م*ارسات  م�  االس��امة   DOK4و��Nح  "ف/�ة  ال*ع�فة  ع*�   tارت�ا

ا،  ل*�&قع ن�ائMهع�� ت&e!ف ع*ل!ات ال�ف/!� االس��ات!Mى فى حل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة غ!� ا
فول̂  م�  ا  مهاال**@+إنه  م�ت�Kة  �ق�;   ت+fL  م   �!�" تعق!�ًا  األك0�  ال*ع�فة  ع*�  "*,�&�ات 

�معل* ل�<  ال��0!ة  ب�K&��  ال/فاءة  ال*�علقة  ال*L@الت  ل�ل  الفعل،  "�&ث  إج�اء  ع��  العل&م 
اس��ات!M!ة eل  فى  ال��ر�,ى   Sustainable Development   ال*,��امة�+*!ة  ال    األداء 

Strategyق�م,   إ'ارك� &Kل� ال�على  ض��  فى  رؤ�ة  ل!   -Egypt Vision(  ٢٠٣٠مJ� &ء 
2030, 2016 .(  
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�  ــ� تق��ـم ض*١٩٨٧لل*�ة األولى فى عام    SDةـــال*,��امة  ــح ال�+*!ــ� مKJلـــوق� ان�0
م,�ق�ل+ ال*�Lـــ"  للOur common future+M�كـــــ ا  العال*!ــــ"  لل�!jـــة  وال�+*!ـــــة   Worldة  ـــة 

Commission on Environment and Development(WCED,1987)    ال�ا"عة
عام   األرض  ق*ة  "ع�  ال�ولى  ال*�M*ع  فى  واُع�*�  ال*���ة،  لألم   العامة  م  ١٩٩٢للM*ع!ة 

وتق+ى م�/امل وم�&ازن   ل عل*ى!ة "L@ال�K!ع   "ال��از�ل، ل!L!� إلى ض�ورة إدارة ال*&ارد ال�!j!ة
واالج�* االق�Jاد<  االس�ق�ار  لل*�M*;�ق�  اإلن,ااعى  ال&عى   و���k ن!ة،  عات  درجة  م� 

والقNا;ا العال*!ة، و��*ى حق&ق األج!ال القادمة فى eل نH  أخالق!ة وأ'� تعل!*!ة  "ال*L@الت 
أح*�،   (ح,!�  م�K&رة  و Muthu & Golda,2020, 45؛  ١٢١،  ٢٠١٩وثقاف!ة  f  ت�ت� ). 

ا;ة  ة �A*&ل&ج!ه�اف األ;@Nها فى األ"ع�ة أه�اف الب� م� ت�ق!قها، وت*0ل "ع  ال*,��امةال�+*!ة  
واأله�اف ال� ال�K!ع!ة،  ال�!jة  وتق�ی�  العال*ى  ال�أث!�  ذات  القNا;ا  ومعالMة  ال�!&ل&جى  +&ع 

ارد  ل لل*& األم0  س�`�ام االق�Jاد;ة A �!,��Aفاءة الع*ل وت�ق!� مع�الت ن*& �A!�ة وت�ق!� اال
وال��اك   LارAةوال*  لى ال�&اصلل*�عل*!� عوال�/+&ل&ج!ا ال��ی0ة، واأله�اف االج�*اع!ة ML�A!ع ا

 ,González؛    ٣٣٨،  ٢٠١٩فK!*ة سا;ح،    ى "*L@الت ال*�M*ع القائ*ة (االج�*اعى وال&ع
Sá & Prieto,2020, 4 .(  

تفع!   م�  الب�  ال*+L&دة  األه�اف   sتل ت��ق�  م  لول/ى  لع�ة   aال*,��امة   ل�+*!ة�اد 
وال�/امل   H&مى،ال*+  سة ال�ف/!�ض�ورة م*ار ك*&جهات لل*+H&مات ال�عل!*!ة، ت*0ل "عNها فى  

وال0قافى  ب!�   ال�!jى  ال�+&ع  واح��ام  ال�+*!ة،  ل`�مة  العل*ى  ال���  وت&e!ف  ال*`�لفة،  العل&م 
ل�ل   ال+اق�  ال�ف/!�  مهارات  وت&e!ف  م&جهة،  Aق!   ال*عال*�M* مL@الت  واالج�*اعى  اص�ة،  ع 

وال� "ال��[!ة  الJلة  ذات  القNا;ا  معالMة   fKخ وال*وتع�د  ص+*!ة،  فى  الLارAة   ت، ق�ارا+ع 
ال*�ل!ة ال,!اقات  مع  م�*�،  وال�/!ف   ,Rieckmann؛    ١٠٨٤  -١٠٨٣،  ٢٠١٩(هانى 

2108, 65-57  .(  
ال�+*!ة   م�Kل�ات   Dت*0ل تK&��    ال*,��امةك*ا  NA�ورة  عامة  م�Kل�ات  م+H&مة فى 

ت  ت!M!ا!^ االس��ا�*ع!ة ل�+ف العل*ى وال�/+&ل&ج!ا و)قامة م�M*ع ال*ع�فة وتعk�k ال*LارAة ال*Mال��0
أهال� م0ل  اق�Jاد;ة  الKاقة وتML!ع  +*&�ة، وم�Kل�ات  الفعالة وت&ف!�  اإلدارة   I!أسال ت�ع!   *!ة 

ة ال�عل!  و)تاح�ه للM*!ع وت&ف!� مLار�ع  ج&د   NA�ورة ت�,!�  وم�Kل�ات اج�*اع!ة  االس�0*ارات،
�عل وال�فا�  وم�Kلعل*!ة  األخالق!ة،  والق!   ال0قافى  ب!j!ة  ال��اث  أن* �ات  اإل�Aغ!!�   tن�اج ا  

ال�!واالس�ه ال�ل&ث  م�  وال��  ال*�ل!ة  "ال�!jة  ال�K!ع!ة  ال*&ارد  وح*ا;ة  ع��   jى الك  (م�وة 
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). ولل�+*!ة    Amarante, Salvia & Mifsud, 2020,310؛    ٢٠٤- ٢٠٣،  ٢٠١٩ال*&لى،
ق  ال*,��امة وت+*!ة  ال�*@!�  م0ل  ال�عل!   دع   خالل  م�  م�اعاتها   IM; أف�ادمpش�ات    �رات 

واالن�ماج وال�فاعل االج�*اعى، والع�الة    ة ال*�M*ع!ة، وال�عاون واالن�*اء*LارAلى الال*�M*ع ع
ال�عل! ف فى  الM*!ع  وح�  ال�&ز�ع  واى  وال�عل ،  "*ع+    تل الس��امة  ال�الى ى  الM!ل  اح�!اجات    �!ة 

  �*Nو�� الJ`Lى  واألمان  الالح�،  الM!ل  اح�!اجات  على  ال,ل�ى  ال�أث!�  ال�!اة  دون  ح� 
س&الف    Leicht,Combes,Byun& Agbedahin,2108,35ة( واآلم+  وال�J!ة  ال/��*ة ؛ 
  .  )١٨٧،  ٢٠١٩سل! ، 

ال�عل!     إ'ار ومpش�اتها "L@ل عام؛ eه�    ال*,��امة !ة  وأه�اف ال�+*ى ض&ء م�ادa  فو 
ال�+*!ة  م�    Education for Sustainable Development (ESD)ال*,��امةأجل 

ال*ل�ا  ل!,�ه�ف دع  أف� ,�*� و)كعل!   ال,اب  ال*عل&مات وال*هارات واالاد    تMاهات والق!  *�M*ع 
ت*@+ه    إال�ى  ال�+*!ة      دراكم�  ال*�ل!ة    ال*,��امةقNا;ا  ال*�M*ع  مL@الت  وحل  العال*!ة 
). وق� ت  Nousheen, Zai, Waseem & Khan,2020,2؛    ٢٩٠،  ٢٠١٩(شاد;ة ت*ام،  

  ) على أنه QAA,2014,5ال*���ة (لعالى "ال**ل/ة  ال�عل!  ا  ت��ی�ه م� ق�ل وAالة ض*ان ج&دة
ا;ة حق&ق األج!ال ال�ال!ة وال*,�ق�ل!ة االج�*اع!ة واالق�Jاد;ة وال�!j!ة م� خالل تق�;   ع*ل!ة ح*

ن�&   اإل;Mاب!ة  واالتMاهات  وال*هارات  والفه   "ال*ع�فة  وال*�عل*!�  ال*عل*!�  ت*�  تعل!*!ة  ب�امج 
وت  قNا;ا  ومعالMة  االسالع*ل  ;ع�  ��;ات  A*ا  م�  إ'ار��امة.  ال�+*!   ال�عل!     ال*,��امة ة  أجل 

و��ق� مهارات الق�ن       NGSS"*0ا"ة م�خل تعل!*ى م�ن ی�&اف� مع معای!� عل&م الM!ل القادم  
على ال*L�وعات     ال�اد< والعL���، فى eل س!اقات تعل!*!ة ت,�+� إلى ال�عل  ال`�مى القائ 

@L*ال وحل  العلال��0!ة  وتهالت  القNا; ل  !ئ*!ة،  افه   الل�+ا  ال*�ل!*&�ة  وا*عاص�ة  لعال*!ة ة 
وال�فاعل معها م� خالل ادراك العالقة ب!� العل  وال�/+&ل&ج!ا وال*�M*ع، وال�&اصل مع ال`��اء  

ال*+اس�ة ح&لها  وات`اذ   United Nations, 2019؛  ١١٠،  ٢٠١٧(عل!اء ع!,ى،    الق�ارات 
a,133   .( 

 The United   ةــــال*,��امة  ــــ�+*!� أجل ال!  م�علال*���ة لل�ف عق� األم   وق� اس�ه
Nations Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD) 

ت&ج!ه ال*+H&مات ال�عل!*!ة ل��ق!� م�ادa   -م  ٢٠١٤م إلى عام  ٢٠٠٥ال^< ام�� ب!� عام    -
+� إلى  ة ت,�ج تعل!*!اد ب�ام�[&�ة و)ع� ، م� خالل ت`f!K س!اسات تال*,��امةومpش�ات ال�+*!ة  
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األم*!  مJف&فة ال�!&ل&جى،  األه�اف  وال�+&ع  ال�!jى  ال�&ازن  إح�اث  على   kA�ت ال�ى  لل�+*!ة  ة 
ال�+*!ة  وتع وم*ارسات  وق!    aم�اد دمج  على  ال�عل!     ال*,��امة�*�  ع*ل!�ى   Iج&ان Aل  فى 

��شاد<  السالع*ل ا&ذج). A*ا ه�ف ن* Spiteri,2020, 188؛UNESCO, 2014 (  وال�عل 
ال�+*!ة    ESD'ارإل م�Kل�ات  eل  فى  وال�عل   ال��ر�6  ن&ع!ة  ت�,!�  وت&ع!ة  ال*,��امةإلى   ،

"أه*!�ها،   ال*عل*!� ال*�عل*!�  وتML!ع  م�ادئها،   k�kل�ع وال�عل   ال�عل!   ب�امج  فى  ال��&ل     مع 
jات الJف ب!*�ل!ة فى  لاوالقائ*!� "الع*ل!ة ال�عل!*!ة على ال�فاعل وال�&اصل ل*عالMة القNا;ا  

ل�+*! ال�ر  م&جهة  مه+ى   Iت�ر� ب�امج   f!K`وت م�ادa اسى،  دمج  على  ال*عل*!�  ق�رات   ة 
(    ESDرإ'اومpش�ات   ال��ر�,!ة  م*ارساته   ال�!�&ن،  فى    ١١١-١١٠،  ٢٠١٦أم!+ة 

  ). 6Mensah ,2019,- 7؛
ال�+*!ة   أجل  م�  ال�عل!   ;ع� مKJلح  مفه&   ال*,��امةك*ا  دی+ام!"*0ا"ة    ی�N*�   اً @!مًا 

لل�نH�ة   ال*,j&ل!ة فى ب+اء عل!  وال�ج�ی�ة  ال*عل*!� و'البه  م� ت�*ل  �[!ة ته�ف إلى ت*@!� 
على  م ت��  ال�ى  ال�عل!*!ة  واالس��ات!M!ات  الK�ق  ت&e!ف  خالل  م�  وم,��ام،  مL�ق  ,�ق�ل 

ال*عاش، و  للعال   لفه  أفNل  ال*�M*ع وتأمل مL@الته، وال&ص&ل  ال*عال&عى "قNا;ا   �فة )ن�اج 
واو)دارت العلها،  واالب�ل���  وال�فا�*ى  العل&م  /ار،  فى  واالس�0*ار  ال*&ارد،    وال�/+&ل&ج!ا   على 

)Suriyankietkaew & Hallinger, 2018,207-208  ،ی�ى�Mال  Dرأف ). ٦٠،  ٢٠٢٠؛ 
إل!ها    �+�,; ال�ى   aال*�اد العل*ى،  ESDإ'اروم�  ال���  ن*  تع*!�  عال*وت�+ى  أك0�  اذج  !ة 

Mالى ال��ر�6 وت�ر�I ال*عل*!�، وتML!ع ال�عل!   فى م  لM&دةال/فاءة وا,!� م,�&<  اس��امة، وت�
ال*�لى، وال*�M*ع  ال*�رسة  ب!�  العالقة  وتق&�ة  ال�!اة،  م�<  ال�عل   ومهارات  و)دراج   ال*,�*� 

الع*ل Aف��� تLارAى م�ع�د   � مهارات *عل*!� م !� الال�ع� العال*ى فى األوساt ال�عل!*!ة، وت*@
ا  ال�`JJات  الMل*عالMة  و العل*�ل!ة  لقNا;ا  والعل   !ة  ال�/+&ل&ج!ا  ب!�  وال�/امل  ال*�M*ع!ة، 

لل*pس,ات  ال^اتى  لل�ق!!   مpش�ات  و)ع�اد  ال*,��ام   f!K`لل� أدوات   ��&Kوت ال*�M*ع،  وقNا;ا 
ض&ء فى  اال    ال�عل!*!ة   aس��ام�اد) ال&فا،    ؛    ٧٢،  ٢٠١٧م�زوق،  وق  فار   مة  أب&  ر[اب 

٣، ٢٠١٨  .(  
ح�د  مM*&عوق�  مت  اة  ال��ر �  ;Mل`��ات  ال�ى  فى eل ��!ة  ال*عل*!�  بها   �*; أن   I

ال�+*!ة    إ'ار ال*�ل!ة    ال*,��امةال�عل!  م� أجل  "غ�ض م,اع�ته  فى فه  ت��;ات االس��امة 
وال**ارسات   ال/فا;ات   ��&Kوت ل*عالال*ه+والعال*!ة،  قNا;ا!ة  أث+اء    ال*,��امةال�+*!ة    Mة  فى 
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ة، وت+*!ة ال&عى "أه*!ة ال*LارAة   م�< ال�!ا*�ادa ال�عل�ق!قب�اع!ة، وتع*ل!ة ال��ر�K" 6�ق إ
) االس��امة  مL@الت  ل�ل  وت/املها  ال�`JJات  -United Nations,2019 b,30وتع�د 

�ر��!ة ت,�ه�ف  ب�امج ت  رة إع�اد ى ض�و ) إل٥١- ٥٠،  ٢٠١٩(  ). A*ا تL!� ش!*اء ال�ارون 33
و  وال*هارات  ال*ع�فة  العل&م  معل*ى  ال*�إك,اب  "الق!   مال�ع  إ'ارعلقة  ال�+*!ة  ل!   أجل   �

ال+اق�  ال*,��امة ال�ف/!�  مهارات  ل**ارسة  م+هM!ة  أنKLة  وت+ف!^    !*Jت على  وم,اع�ته    ،
لقائ*ة على  ل��ر�6 ات!M!ات ااس��اوال*+H&مى واالس��ات!Mى وال*,�ق�لى وات`اذ الق�ار، واس�`�ام  

مة، و)ن�اج  س��اات اال  وف� مpش� �جات ال�علحل ال*L@الت وال*L�وعات ال��0!ة، وص!اغة م`
Kفة وت�اء ال���  ال*ع�ف ال+*&ذج اإلن,انى فى ال�عل! ، و)ج!e&م��أ ال�عل  م�< ال�!اة، وت �!�

  ال*�L�ك. لع*ل العل*ى ل`�مة ال*�M*ع وف� م��أ تق�ی� األول&�ات وتق!!  ا
�Jرؤ�ة م fت��وتEgypt Vision-2030  "مةال*,��ا !ة  ال�عل!  م� أجل ال�+*   إ'ار ،

ال  Dوجه ال�عل!*ح!�  ال�L�<، ع*ل!ة   �J+الع ت+*!ة  ت,�ه�ف  ومعاص�ة  ج�ی�ة  م�حلة  إلى  !ة 
أك�ت   A*ا  ال*L�ق،  ال*,�ق�ل  أجل  م�  م,��امة  ع*ل!ة  وم*ارسات  "أدوار  الق!ام  على  وح0ه 

آ  ض�ورةال�ؤ�ة على    ��&Kال�ت وتعk�k  ل!ات  واإلب�اع  الM&دة  فى ض&ء مpش�ات   Iوال��ر� عل!  
الع*د  وال�عل ،افع!ة  الل�*@  ل  ال*,اه*ة!�  م�  إن�اج  فى  *عل*!�  على  قادر  تعل!*ى  م`�ج  ب+اء 

 ) عل*!ة  "�0!ة  م+هM!ة  ع��  وتأملها  ونق�ها  م�سى،  ال*ع�فة  و��KلI  ٥٨٩،  ٢٠١٨ع*�   .(
ض�ورة تغ!!� م*ارسات ال��ر�6 ال�قل!�;ة ل�<   ٢٠٣٠ل�ؤ�ة مJ� �ات!M!ة اف االس�األه� ت�ق!� 

العل&م   ل معل*ى  م*ارسوتK&��ها  ت� ��Jح  م ات  االس�L�اف  ر�6   aم�اد مع  ت�&اف�  ,��امة 
ال*,��ام  ال*,�ق� ال��ر�6  مKJلح   �!Lو� م�    Sustainable Teachingلى.  مM*&عة  إلى 

;*ا ال�ى  واألنKLة  إلرسها  اإلج�اءات  الال*عل   وال*هارات ك,اب  والفه   ال*ع�فة  *�عل*!� 
"ال�+*!ة   ال*�علقة  والق!   الفJل اخد   *,��امةلاواالتMاهات  وخارج  A*ا   ل  ع*ل!ة    ال�راسى،  ;ع� 

;ق�ر   ال*عل  الب�/ار م�M*ع تLارAى  ل�<  ال��Mی�  ال^اتى وال�غ�ة فى  "ال�*اس  م&جهة لإلس�اع 
 CSUWPفى ب+اء م�M*ع مkده�(  ال*,اه*ةKالب م�  !� الال*�خل ال�/املى فى ال�عل!  ل�*@

, 2020Institute for Sustainable Teaching .(  
  �!L; ا*ALabodová, Lapcík, Kodymová, Turjak & Pivko(2014,128)  

ال*�ت�Kة  وال/فاءات  وال*هارات  وال*ع�فة  الق!   ت+*!ة  ت,�ه�ف  ع*ل!ة  ال*,��ام  ال��ر�6  أن  إلى 
وال*LارAة ال*�M*ع!ة، A*ا ی�ت�f "ال�عل  ال,!اقى ذ< الJلة   �امةال*,�ال�+*!ة  "*�ادa وم�Kل�ات  
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�خل عاونى، و��KلI ع�ة م�اخل أه*ها موال�  LارAىال��� ال�  و�MLع على  "األح�اث ال*�ل!ة،
ال+اق�  ال�ف/!�  ت&e!ف  على  ;ع�*�  ال^<  الق!*ى  وال*�خل  ال*�ع�دة  ال�`JJات  ب!�  ال�/امل 

  االس��امة. "*Mال قNا;ا  ومهارات حل ال*L@الت 
  �Apو�Geitz(2016,32-33)    ال�+*!ة أه�اف  ;�ق�  ال*,��ام  ال��ر�6  أن  على 

وال�عل  القائ  على    CBEاءة  ل�عل  القائ  على ال/فد إلى ت�K!قات ام� خالل االس�+ا   ال*,��امة
  ى أنه: وت&e!ف مهارات ما وراء ال*ع�فة، A*ا ت�*0ل م�ادa ال��ر�6 ال*,��ام ف PBLال*L@لة 

MانI  ت&e!ف م�ادa ال�عل  ال�+ائى االج�*اعى وال,!اقى وال*+H  ذات!ا وال�عاونى، "� على  ;ع�*  -
ل!ات العقل!ة ال*عق�ة ل�ل قNا;ا  ال*�عل  وتML!عه على م*ارسة الع*�ماج  رة ان!� على ض�و ال�أك

  االس��امة "ال�!jة ال*�!Kة 
"ق   - ال*�علقة  وال�K&رات  ال�غ!�ات  دراسة  على   kA�االس��امی والNا;ا  ال*�ل!ة  داخل ة  عال*!ة 

  �راس!ة.الفJ&ل ال
على  - ال*�عل*!�  ق�رات  ت+*!ة  إلى  مع  یه�ف  ال�  ال�/!ف  اب!jات  ال�ل*`�لعل   ت�N*�  فة  ى 

  االس��امة.ع*ل!ات 
غ!�   - ال*&اقف  فى  ال*ع�فة  ت�&�ل  مهارات   ��&Kوت ق&<،  مع�فى  أساس  ب+اء  إلى  یه�ف 

  امة.ى مMال االس�� راء ال*ع�فة فال*أل&فة، وت+*!ة مهارات ما و 
ا  - تعل   ب!jات  تL@!ل  و�,�ه�ف  ال�!jات،  تعق�  ل*�<  انع@اسًا  وف�  ;ع�  ع+اص�  لKالب 

  . ��امةاالس
ب!� ال*عل*!� والKالب وال`��اء ال*�`JJ!� القائ*ة على ال�&اف�   ;ع�*� على ج&دة العالقة  -

  وال�Lارك. 
تM���!ة    - ع*ل!ة  ال�+,�* تع   trialogical process ;ع�  على  وال�عاون �  الKالب   !�  ب!� 

  وال*عل*!� وال`��اء.
  �!Lو� Geitz, Geus & Tinoca(2019, 9-11)ال*,��ام ال��ر�6    ع*ل!ة  إلى أن

ا ال���  على  ال�J*!   تع�*�  على  القائ   وال�عل   ("��    DBEلعل*ى  ال�J*!*ى  وال�ف/!� 
ال�ئ!,ة  -ال�,اؤل ال*L@لة  األف/ار  - ت��ی�  ا  -ت&ل!�    !*Jاألول!ت   - prototypesة  ل+*اذج 

�امة، Nا;ا االس�ال��� وال��,!�) "غ�ض حل مL@الت وق     -اخ��ار وف�d ال+*اذج األول!ة
ال*+H تعلى    تع�*� ك*ا   ال�عل   ال*,��   self-regulated learning  ذات!اً   &e!ف   - (ال�ف/!� 
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ال^اتى)  -األداء   ال  ال�أمل  ;�ق�  والق�ر ال^<  و �افع!ة  ال��ل!ل  على  وال�`f!K  ة  اله�ف  ت��ی� 
ال^اتى فى  �   �ق& اتى وال�@  ال̂ وال     االس��ات!Mى وال/فاءة ال^ات!ة والf�N ال^اتى وال*�اق�ة ال^ات!ة

قأث ال�+*!ة  +اء معالMة  ت�KلI ت&e!ف ن*&ذج (  ،ال*,��امةNا;ا   ال*هارة    ) "*ع+ىASWT*ا 
Skillفة�غ�ة  لقوا  (ال*ع�وال ال�عل )   وم!&ل  (اس�ع�ادات   �Willرة)  على  تpث�  ال�ى     ال*�عل*!� 

ص�  �!� ع� ع+ا ، وت  ال�ع (ال�افع!ة والع&ا'ف وم�عة ال�عل ) فى مMال االس��امة   Thrillواإلثارة
  ) ال�الى: ٢ال��ر�6 ال*,��ام A*ا "L@ل ( jةب! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Geitz, Geus & Tinoca(2019, 12)*,��ام ال��ر�6 ال jةب!): ع+اص� ٢ش@ل (
ال*,��ام   ال��ر�6   tارت�ا ی�Nح  ال,اب�؛  الL@ل  وال�J*!   و[��ل!ل  ال���  "ع*ل!ات 

وال�ق!!  األول!ة  ال+*اذج  و)ن�اج  و وال�أمل  ال^اتى  وا    ��&Kو�ل��,!ال� ال*ع�فة  �،  إك,اب  ,�ه�ف 
ل وت�&�لوال*هارات  ودمMها  "ع*�،  ال*�عل*!�  ال*&اقف�<  فى  ال*أل&فة  ها  ت�KلI   غ!�  ال�ى 

  معالMة وحل مL@الت االس��امة.
تق�م م+  وم*ا  عالقة  ث*ة  ه+اك  أن  م�ادa  اتNح  وت�ق!�  الفعل  "�&ث  ب!�  Kق!ة 

أجل    إ'ارومpش�ات   م�  خال��امة*,الال�+*!ة  ال�عل!   وم�  االس�،  العالقة  ل  ه^ه  إلى  +اد 
ال إج�اء "�&ث  أنه م� خالل    ٢٠٣٠ورؤ�ة مJ�  ESD ارإ'فعل فى ض&ء  ال*+Kق!ة؛ ت&قع 

;*@� ت+*!ة ع*� ال*ع�فة وال/فاءة ال��0!ة وم*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام ل�<   ال*,��امةلل�+*!ة  
  معل*ى العل&م أث+اء ال`�مة. 
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  یلى: ی� أ"عادها وفقًا ل*ا �� وتمL@لة ال��� ت  بل&رة     مشكلة البحث :
  لبحوث الفعل التربوية واLهمية أوال: فى ضوء التضمينات 

الفع*ت ل��&ث  ال��[&�ة  ال�N*!+ات  أه    Dت�� 0ل A&نها  فى  ال�عل!*ى  ال*Mال  فى  ل 
ع وال���  وت�ل!لها،  العل&م  فJ&ل  داخل  ال��ر�,!ة  م*ارساته   فى  ال�أمل  على  �  ال*عل*!� 

M!ات�و   ها !ات ل��,!+اس�Kالت@Lا ت,اع�ه  فى حل م*A ،إب�اع!ة ال�!jة الJف&��ها "K�ق  !ة  ت 
م��دة وت&e!ف '�قًا لل�أمل وال�ق&�  ال^اتى الت`اذ الق�ار الJائI ع�� ت�K!� إج�اءات م+هM!ة

 ,Irwandi؛    ٩٥،  ٢٠١٦ز�+I ع�� ال&هاب،ن�& ال&ص&ل لل�ل األم0ل لل*L@الت ال*!�ان!ة (
Alwi & Helsa, 2019, 2  ا*A .(دت � ح  MLال�ف/!  ل  علىع ال*ع! أه*!�ها فى ت �ف!*ا ;ق&م "ه    

م� م*ارسات ت�ر�,!ة وت�ل!لها وم�اولة تK&��ها وف� إج�اءات اس�قJائ!ة مق++ة، A*ا ت,ه  فى  
على   القائ*!�  وت&ج!ه  ال�راسى،  "الJف  ال*�علقة  ال�عل!*!ة  ال*L@الت  حل  على  ق�راته  ت+*!ة 

ال� ب+�الع*ل!ة  وت&ص!اعل!*!ة  ;*ائج  تت  ال*pس,ة@�   ��&Kل� "  �K!قها  تM  �!!Nال�عل!*!ة،   Iان
الفM&ة ب!� ما ت  دراس�ه نH��ًا وما ی�  م*ارس�ه ع*ل!ًا "ال&اقع ال�عل!*ى، وA^لs ت+*!ة االتMاهات  
 اإل;Mاب!ة ل�< ال*عل  ن�& مه+ة ال��ر�6، وال�ق&�  ال^اتى ل**ارساته ال��ر�,!ة، ومهارات ال��� 

ل� إالعل*ى  مL@الت  إل  صفه  دارةل  "اإلضافة  تK&��  ال�راسى،  ع�� ام@ان!ة  ال��ر�,ى  ألداء 
ب!�   ال��0!ة  وال*هارات  ال`��ات  ال�`dJ ت�ادل  مMال  فى  وال`��اء  (ش!*اء   ال*عل*!� 

  ). Manfra, 2019,166   ؛ ٥٢،  ٢٠١٨سل! ،
*عل  على  !ة ق�رة الك*ا تع� "�&ث الفعل ن&عًا م� األ"�اث ال��K!ق!ة ال�ى ت,�ه�ف ت+*

الJف  حل&   &ل!� ت ل*L@الت  عل*!ة  خالل  م�  وات�اع  ال�راسى  ال+اق�  ال�ف/!�  مهارات   f!L+ت ل 
ال�عل ،   ب!jة  مL@الت  ح&ل  ال�ف/!�  فى  العل*ى  ث   األسل&ب  "�&ث وم�  إلج�اءات  ف**ارس�ه 

ال*ه+! الJف!ة  مهاراته  وتJقل  والعقل!ة  ال*ع�ف!ة  ق�راته  م�   �!�A "ق�ر  ت�,�  وA^لs  الفعل  ة، 
̀ ت ان فى  اوان  �ا'ه,ه   وتعkز  ال��0ى،  وال�عا�ماجه  ف�صًا و ل�Lارك  وت&ف�  الفعالة،  والق!ادة  ن 

) ال��ر�,ى  األداء  ل��,!�  وتK&��ها  وتL@!لها  ال*ع�فة  و)ن�اج  ال^ات  وم�اق�ة  سارة  لل�أمل 
عل&ان، ؛    ٨٩،  ٢٠١٦الع�!�ى، ران!ا  عK!ة،  ح+ان  ح,!�،  ت�ق�  .  ) ١٤٦،  ٢٠١٩اب�,ام  ك*ا 

�"A ال�+*!ة ا�خل ت�ر��ى م�*&ث الفعل aإ'ار � م� خالل ت�+ى  !لة ل�< ال*عل*ل*ه+!ة الفعا اد 
ال*�+&عة وف�Jها وم�اجع�ها،   ال��ر�,!ة  ال**ارسات  ال�أمل فى  "ال*عل  �Aاح�"؛ وم+ها ض�ورة 
ب�!jة   ال*�N*+ة  ال*L@الت   d!`Lوت ال�راس!ة،  الفJ&ل  داخل  ال�عل   اس��ات!M!ات   ��&Kوت

ات`اذ الق�ارات  و عای!� م��دة،  �ق!قى لألداء فى ض&ء مى الل^اتال�ق!!  ا  اسى، "MانI الJف ال�ر 
ال*+L&دة، ال�غ!!�ات  إح�اث  ی�,+ى  ح�ى  فى ض&ئها؛  القائ*ة    ال*+اس�ة  ال*L�وعات  ت+ف!^  ع�� 



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ١٧٣  

)  dJ`ال� وزمالء  ال`��اء  مع  وت&ص!اتها  ن�ائMها  ومLارAة  اإلج�ائ!ة،  األ"�اث  إك�امى  على 
  ).٨٩، ٢٠١٣الkMار،م�سال، فا'*ة 
أك  الع وق�  ال��ا�ت  ت&ص!ات  م�  ال��ر��!ة  �ی�  ال*+H*ات و مج  ع��  ال��[&�ة  تN*!+اتها 

م0ل:   ال�ول!ة  وال*pس,ات   ,  Center for Education Innovation (CEI)واله!jات 
Center for Collaborative Action Research(CCAR)  ,Collaborative Action  

RN)Research Network(CA  ,h Network of the Action ResearcThe  
 (ARNA) Americas   ,tional Association of Research in Science Na 

Teaching(NARST)     ال�عل!*ى ال*!�ان  فى  الفعل  "�&ث  ت&e!ف  ض�ورة   ات �!j بعلى 
ال�راسى ت+*!ة  A&نها    ؛الJف  فى  ال*ه+!ة  ت,ه   ال*عل*!�    ال*,��امةال/فا;ات  حل   ع��ل�< 

L*فى  )  مل*�أال  -ال�اح� م� الق!ام ب�ور ال*عل  (    هت*@+و ،  ل��0!ة@الت اال �ه  ت ام*ارسال^< ;ف/
ت+&ع  و[�� أس�ابها ومعال�Mها فى eل  ت�0ه  على تأمل ال*L@الت الغامNةو ا، و�K&ره�للها �و 

وال0قاف!ة االج�*اع!ة  و وذلs    ،ال,!اقات  ال*هام  وت+,!�  ال�Lارك  ب! ت&ح!�  ع��   f]�وال �  اله�ف 
  . ال��ر�,!ة تK&�� األداءات ن�& هة *&ج��ر��!ة الووفقًا لالح�!اجات ال!ق!ة  �ة وال��Kال+H� ال`��ات 

ب�امج   إع�اد  "غ�ض  وال�راسات  ال��&ث  م�  الع�ی�   D��أج ال�&ص!ات   sتل وفى ض&ء 
ت�ر��!ة قائ*ة على "�&ث الفعل ل�ل مL@الت ب!jات الJف ال�راسى وت+*!ة ن&اتج ت�ر�I مه+!ة  

 & Zhangدراسة  أسف�ت ن�ائج    مة؛ فعلى س�!ل ال*0ال:ال`� +اء  العل&م أث  ل�< معل*ى  م�غ&[ة
Amundsen(2015)   و فى  ع�  ال�LارA!ة  الفعل  "�&ث  مLار�ع  على  قائ   ل��نامج  أث�  ج&د 

ت+*!ة ال*ع�فة ال*ه+!ة وت�,!� ال**ارسات ال��ر�,!ة واالتMاه ن�& الع*ل الM*اعى وال�ضا ع� 
 Simonر  �M" 6امعة سا;*&ن ف��k ل��ر jة ا� أعNاء ه!< مM*&عة مإج�اء "�&ث الفعل ل� 

Fraser  دراس م+هM!ة   �!�Kت خالل  م�  دراسة  "@+�ا  ن�ائج  أب�زت  A*ا  ال�الة،  أح*� ة   I+ز� 
) فاعل!ة اس�`�ام "�&ث الفعل فى ت+*!ة األداء ال��ر�,ى وت�,!� ال/فاءة ال^ات!ة ل�< ٢٠١٥(
ال*ه+!ة    عة حل&ان فى ض&ء ال*عای!�ماة جل!ة ال��[! ال0ال0ة "@معل*ًا م� 'الب الف�قة    ) 'ال�اً ١٥(

على م+هM!ة دراسة  Unlu, Dokme & Tufekci (2015) ج�اءات دراسة  ل ، واس�+�ت إلل*ع
ح!�   فى    '�قD ال�الة  ال��A&راه  ل�رجة  ال*ق!�ی�  وم�  ال`�مة  أث+اء  العل&م  معل*ى  أح�  على 

، وع�� ت�ل!ل A!اة ب�� 0ان&� ل*�رسة الال,ا"ع "ا  ) م� 'ال"ه "الJف٦*!ة و( ت`dJ ال��[!ة العل
وال*الحال*ق فى  Hات  ابالت  الفعل  "�&ث  دال الس�`�ام  تأث!�  وج&د  ت�!�  الع*ل  ت+*!ة  ووثائ� 

ن�ائج    DفLA ا*A "ال�/+&ل&ج!ا،  ال*�ع&م  االس�قJاء  القائ*ة على  ال�+ائ!ة  ال��ر�,!ة  ال**ارسات 
مهارات ال��� اإلج�ائى    *!ةق��ح فى ت+ج ت�ر��ى م) ع� فاعل!ة ب�نام٢٠١٦ى( سارة الع�!�  دراسة
م ٣٩(  ل�< 'ال�ة  ال`� )  ق�ل  ضعل*ة  ال��ر�6  و'�ق  ال*+اهج  "ق,   ال0ام�  "ال*,�&<  *�  مة 
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  ب�نامج معل*ة الJف&ف األول!ة فى جامعة األم!�ة ن&رة ب+D ع�� ال�ح*�، وت&صلD ن�ائج دراسة 
عى  *!ة ال& ى ت+عل فى "�&ث الف�ح قائ  عل) لفاعل!ة ب�نامج ت�ر��ى مق�٢٠١٦ل&هاب(ز�+I ع�� ا
  امعة ع!� ش*6.) 'ال�ة معل*ة "@ل!ة ال�+ات ج٢٣تMاه ن�&ها ل�< (مهاراتها واال"*عارفها و 

دراسة   ن�ائج   Dأوض� معل*ى    Chua, Lee & Fulmer(2017)ك*ا  ت&e!ف  أن 
^  ة ع+� ت+ف!وال�ق&�*!   فعل ال*�ع&مة "ال�غ^;ة ال�اجعة ال&صف!ةال/!*!اء "ال*�حلة ال0ان&�ة ل��&ث ال

إ;Mاب!اال��0!  *هامال أث�  م*ارس�ه   ة  "ال*�ارس   على  'البه   تعل   م,�&<  وت�,!�  ال��ر�,!ة 
ال*عل*!�  ا مع  واالس��!انات  ال*قابالت  ع��  رص�ه  ت   ل*ا  وفقًا   sوذل س+غاف&رة  في  ل0ان&�ة 

دراسة ن�ائج   DفLAو فى   andez(2017) FernوالKالب،  الفعل  "�&ث  فاعل!ة  ت+*!ة    ع� 
ال�ال* االس�قJا!�ر�,*ارسات  معل*ىة  ل�<  ",+  ئ!ة  ت+*!ة  الف!�kاء  على   sذل أث�  A*ا  غاف&رة، 
اءة ال^ات!ة واالس�!عاب ال*فاه!*ى ل�< 'البه  "ال*�رسة ال0ان&�ة فى مMال الف!�kاء ال��ار�ة، ال/ف

دراسة   ن�ائج  نJ�(وأسف�ت  ال�)  ٢٠١٧ر��اب  الس�`�ام  إحJائ!ًا  دال  أث�  وج&د  �� ع� 
ل اإلب�اعى لل*L@الت الJف!ة  ارة الJف وال�*!ة مهارات إد ك فى ت+!,�& "الف ى ال*�ع&م  اإلج�ائ 
عل*ى العل&م ق�ل ال`�مة "الف�قة ال0ال0ة اب��ائى عل&م "@ل!ة ال��[!ة جامعة  ) م� الKالب م٩ل�< (

و  دراسة  أب�زت ب&رسع!�،    اً أث�    Dodman,Groth,Ra,Baker& Ramezan(2017) ن�ائج 
"�الس�` ا�ام  ت+*!ة    لفعل &ث  الفى  االس�قJا�م*ارسات  و �ر�6  وال�أملى  اإل;Mاب ئى  ى  االتMاه 

) م� معل*ى العل&م ح�ی0ى ال�`�ج "*�حلة ال�عل!  االب��ائى  ١٠ن�& اس�`�ام "�&ث الفعل ل�< (
  إب�اه!  ن�ائج دراسة    ت&صلA D^لs  و �@!ة.  وال*ل��ق!� ب��نامج ال�راسات العل!ا "Mامعة أتالن�ا األم� 

قائ  على  ت�ر   ل��نامجتأث!�    ل&ج&د )  ٢٠١٨قاس ( ت+*!ة مهارات ت�K!ق��ى  فى  الفعل  ات "�&ث 
 ) ل�<  ال*ه+!ة  وال/فاءة  ال�أملى  ال�عل!   ٣٠ال�ف/!�  ال�ا"عة شع�ة  "الف�قة  ال*عل*!�  الKالب  ) م� 
وج&د أث� ع�  )  ٢٠١٨دراسة ش!*اء سل! (  ن�ائج  LAفD الJ+اعى "@ل!ة ال��[!ة جامعة حل&ان، و 

ا��نامج ت�ر ل قائ  على  ال*��ى  العال*!ةل*عای!�  ت  ه+!ة  اال��ی0ة فى  ال���  إلج�ائى +*!ة مهارات 
  ) م� الKالب ال*عل*!� "الف�قة ال�ا"عة شع�ة ال/!*!اء "@ل!ة ال��[!ة جامعة دم!اt. ٤١ل�< (

ع� وج&د أث� ل��نامج    Irwandi, Alwi & Helsa(2019)ك*ا أسف�ت ن�ائج دراسة    
قائ    تق�;   ت�ر��ى  اعلى  ب�Jائواألد ف!ة  ل*ع� ال/فا;ات  ال`اصة  "�!ة  و)ج�اء  فى *!   الفعل  &ث 

داخل ال��ر�,!ة  ال**ارسات  ال*ه+!ة    ت+*!ة  ال`�مات  وت�,!�  ال��0!ة  ال/فاءة   k�kوتع الفJ&ل 
) ل�<  وال�عل   ال��ر�6  "ع*ل!�ى  "*قا' ٣٠ال*�علقة  للف!�kاء  معل*ا  وأ;Nًا  )  "إن�ون!,!ا،  أجام  عة 

ل��ر�6  ٢٠١٩ن (عل&ا     ان!ا، ور عK!ة!�، وح+ان  اب�,ام ح,   كLفD دراسة تأث!�  ) ع� وج&د 



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ١٧٥  

)  ١٧٠فى ت+*!ة مهارات "�� الفعل ل�< (  ٢٠٣٠مق�ر مق��ح لل��� اإلج�ائى فى ض&ء رؤ�ة 
A*ا  ف!Jل،  ب�  ال�ح*�  ع��  اإلمام  جامعة  األ'فال  ر�اض  "@ال&ر�&س  ب��نامج  معل*ة  'ال�ة 

ئ  على "�&ث  ه قام&ج  مج ت�ر��ىنال��   ج&د فاعل!ة ) و ��٢٠١٩(أب�زت ن�ائج دراسة أمانى أب& ز 
) م� معل*ى ٥ل�< (  ال*,��امةالفعل فى ت+*!ة الفه  الM*الى وم�Kل�ات ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  

و  ال0ان&�ة،  ال�ول!ة   ال*�ارس  "إح�<  دراسة  ال�!&ل&جى  ن�ائج   Dأوض�McSweeney(2019)  
ت على  قائ   ت�ر��ى  ل��نامج  أث�ا  دورة  وج&د  الفعل&e!ف    - �� ل�K& ا  -ل الفع  -f!K �`(ال  "�&ث 

ال�+*!ة   م*ارسات   ��&Kوت ال^ات!ة  ال/فاءة  ت+*!ة  فى  ال�رس  دراسة  اس��ات!M!ة  ض*�  ال�أمل) 
) معل*ا للعل&م "ال*�رسة ال*�&سKة ب&ال;ة ف!�ج!+!ا، وA^لs أشارت ن�ائج دراسة  ١٤ال*ه+!ة ل�< (
رزق( الف٢٠١٩فا'*ة  ل��&ث  تأث!�  ل&ج&د  ال*,�+� )  الف/عل  إلى  الة  ت��+�  فى   أداء ,!�  ائى 

) معل*ًا ومعل*ة للعل&م أث+اء ال`�مة وال*ل��ق!� ب��نامج ال�راسات العل!ا "@ل!ة ال��[!ة جامعة  ١٣(
" ال*�ت�Kة  وال*ع�ق�ات  وال�/+&ل&ج!ة  وال�!�اج&ج!ة  ال*ع�ف!ة   Iان&Mال ح!�  م�  " إ'ار'+Kا 

دراسة ن�ائج  أسف�ت  A*ا  أث�   Phajane(2019)  ال�!�اك"،  !ة  LارAال�  الفعل  �&ث ل�  اً ع� وج&د 
ال/فا;ات   ت+*!ة  فى  واألول&�ات  االح�!اجات  وت��ی�  االس��ات!Mى   f!K`ال� م*ارسة  خالل  م� 

ال*�علقة   ال�J!ة  ال*L@الت  االج�*اع!ة وحل  "ال*LارAة  ال*�علقة  ("ال�الم!^  ال*ه+!ة  ) ٢١ل�< 
ات&ص!وفى ض&ء    ا. "M+&ب أف��ق!  "ب&جاناال"  معل*ًا للعل&م "ال*�ارس االب��ائ!ة فى م+Kقة الفعل، ون�ائج  ات  ال*�`JJة فى مMال "�&ث  قائ   ل*+H*ات واله!jات  ت�ر��ى  ب�نامج  إع�اد  إلى  ال�اجة   Dن�ع ال��[&�ة؛  وتN*!+اتها  ال,ا"قة  وال��&ث    `�مة. *ه+!ة ل�< معل*ى العل&م أث+اء الال��ر�I الن&اتج "ع� على "�&ث الفعل ل�+*!ة ال�راسات 

اليMثان ضوء  فى  التتض :  6ربويمينات  التنمية    طارة  أجل  من  التعليم 
"  ESDالمستدامة ال*�ت�Kة  ال��[&�ة  ال�N*!+ات  ال�+*!ة    إ'ارأشارت  أجل  م�  إلى   ال*,��امةال�عل!  

فى ب�امج إع�اد ال*عل  ق�ل ال`�مة أو ب�امج    'ارض�ورة دمج ال*�ادa وال*�Kل�ات ال*�علقة "اإل
  Iوذل  اء ال`�مة،ال*ه+ى أث+ال��ر�  s م� خالل دع  س��&Kال*ه+ى ال*,��ام لل*عل*!�،    !اسات ال�

االس��ات!  f!K`ال�  k�kعال*ى  وتع م+H&ر  م�  االس��امة  أه�اف  فى ض&ء   Iال��ر� ل��امج  Mى 
)UNESCO, 2017  ؛Merritt, Hale & Archambault, 2019, 3   ؛Nousheen, 

Zai, Waseem & Khan, 2020,23 *A .(  ورةه+اك  ا أن�ال�عل  إ'ارمج  د   مل�ة إلى  ض   !
ال�+*!ة  م�   ال*ه+!ة ب�ًال م�  ال*,��امةأجل  ال�+*!ة  ال��ر�I على    فى ب�امج  اق�Jار مpس,ات 

A!ف!ة معال�Mها ع��    ال/Lف ع�إقامة ال+�وات وال*pت*�ات لل*عل*!� ح&ل قNا;ا االس��امة دون
الفJ&ل   داخل  ال��ر�,!ة    ؛ ١١٠،  ٢٠١٧ع!,ى،اء  !عل(  ال�راس!ة ال**ارسات 

Laurie,Nonoyama-Tarumi, Mckeown & Hopkins, 2016,229- 230  ا*A  .(
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 ب�امج ال�+*!ة ال*ه+!ة "�!� ت�ص� االح�!اجات ال��ر��!ة ل�< ال*عل*!� فى ض&ء     ;IM ت&ج!ه
ث    ESD  إ'ار ا  ،   aم�اد دمج  م�  ت*@+ه   ومهارات  معل&مات  عتق�م  فى  *ل!ات  الس��امة 

ال*��& )عاد &� ، و وال�ق  ال��ر�6 العل*ى فى ض& ة ص!اغة  ال*�علقة  <  ال*�ل!ة والعال*!ة  القNا;ا  ء 
وال�غ�ة فى ال*LارAة وات`اذ الق�ار ح&ل   'ار "أس6 اإل  ، "MانI ال&عىال*,��امة"*Mال ال�+*!ة  

  Filho,et.al.,2018,287-288س��امة (مpش�ات اال      اء ال��ر�,ى فى eلك!ف!ة تK&�� األد 
  ).Holfelder,2019, 948؛ 

-Ramirez ) و١١٠- ٢٠١٩،١٠٩) وم�وة ال�از(٢٠١٧،١٣٢(  شه�ة  تف� ال,!� اك*ا  
Mendoza ,et.al.(2020,3-4)  ال`�مة    على أث+اء  ال*عل    Iت�ر� ب�امج   �!*Nت ض�ورة 

  إ'ار معالMة مL@الت وقNا;ا االس��امة فى eل  ب!ة ن�&  هات إ;Mا واتMا وق!     اه!  ومهارات مف
ال�+*!ة أجل  م�  ی�عل�   ESD ال*,��امة  ال�عل!   أه  وما  م�  على  "ه  لالس��امة  أم*!ة  �اف 

ت+*!ة فى  ال*ه+ى   Iال��ر� أه�اف  ت��د  أن   IM; A*ا  والعال*ى،  ال*�لى  ال�ف/!�    ال*,�&�!� 
وم,اع�  العل&م،  معل*ى  ل�<  إعادةال*,��ام  على  ال*+اه  ته     !*Jال**ارست وتغ!!�  ات ج 

ف  ج العل&م، وت&e! م+اه فى    ال*,�ق�لى  واالس�L�افال��ر�,!ة "�!� ی�  دمج مفاه!  االس��امة  
�امة  ال�عل  ال+fL واس��ات!M!ات ال��ر�6 ال*�*�kAة ح&ل ال*�عل  ل�ل ال*L@الت ال*�علقة "االس�

*عها  ل�عامل;ات االس��امة والى م&اجهة ت�� !!� والق�رة ع"K�ق إب�اع!ة، وت+*!ة االتMاه ن�& ال�غ 
  كقادة لل*,�ق�ل. 

ال*ع    Iت�ر� أث+اء و�ع�  ض&ءال`�م  ل*!�  فى  ض�ورة    ESDإ'اروم�ادa    م�Kل�ات   ة 
!ة  **ارسات ال��ر�,!ة فى eل ال&عى "قNا;ا ال�+*Aفا;اته  وأدائه  ال*ه+ى، ول�+*!ة ال    ل��,!�

والعال*!ة  ال*,��امة ). ,2Havea & Mohanty,2020؛    Qablan,2108,139(  ال*�ل!ة 
ال��[ ال��Mی�   �Jع فى  ال*عل*!�   Iت�ر� أن  وأك*ا  الب�  ب�� &<  یه�     ال*,��امة *!ة  ال�+امج  ن 

م�    IلKت� واج�*اع!ة،  تعل!*!ة  مL@الت  م�  بها  ی�عل�  وما  ال*عاص�ة  لل*�غ!�ات  كاس�Mا"ة 
" الق!ام  و ال*عل*!�  ج�ی�ة  مهارات  أدوار  وال�ف/!� ت&e!ف  واإلب�اع  وال+ق�  العل*ى  االس�قJاء 

ل!*!ة "K�ق  ال�عالت  ى حل ال*L@/+&ل&ج!ا ف�ق�لى واألخالقى، "MانI الق�رة على اس�`�ام ال�ال*,
لل�+*!ة    ٢٠٣٠و[�0!ة قائ*ة على م�ادa ال�+*!ة ال^ات!ة ال*,�*�ة م� خKة ورؤ�ة مJ�    م+هM!ة

  ).١٩٦ ،٢٠١٩سى، ا م& دی+ ( ال*,��امة
العل*ى   ال���  ال�+*!ة    )'ار(ال��[&<) و ك*ا أن ه+اك ث*ة عالقة ب!�  ال�عل!  م� أجل 

�فة، فه& ;ع��� حM� الkاو�ة فى ًا إلن�اج ال*ع*ى م�Jرًا رئ!,ال��� العل، ح!� ;ع�  ال*,��امة
. �M*ع ال*+L&دةن�& ت�ق!� أه�اف ال* ال*,��امةال�ق�م العل*ى وم,j&ل ع� ت&ج!ه خfK ال�+*!ة 
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أث!� وتأث�، فال��� العل*ى(ال��[&<) واإلج�ائى  ;ع�ان وجهان لع*لة واح�ة و[!+ه*ا عالقة توه*ا  
ال�+;ع� جkءًا م�   الLاملع*ل!ة  ال*!ة  أة  ال*ه+!�ى  ال�`JJات  تع�*� على   Dص�� Iوال��ر� ة 

 )'ار ) و لعل*ى(ال��[&< وال&عى "القNا;ا ال*�ل!ة والعال*!ة. A*ا ی�KلI تعk�k العالقة ب!� ال��� ا
ال�+*!ة   أجل  م�  ال**!k   إدخال  ال*,��امةال�عل!   "األداء  لل+ه&ض  م�K&رة  ت/+&ل&ج!ة   I!أسال

إنMاز و   وس�عة  الJلال*هام،  ب!ت&ث!�  الة  العل*!ة�  واله!jات  ال��0!ة   kاك�ار   *�الق م�`^<  مع 
ر ال�L��ة �ر�I ال/&اد وت،  ال*,��امةال��[&< وم`KKى ال,!اسات ال�عل!*!ة وم+ف^< خfK ال�+*!ة  

ال ا ال*,���ثات  مع  ال�عامل  على  فى  ل*pهلة  الفعل  "�&ث  و)ج�اء  ال*عل&مات،  وث&رة  �/+&ل&ج!ة 
ا الل�عل!  وتKمMال دع    fKخ �ال�عل! &� ؛ م�وة   ١٠٨- ١٠٧،  ٢٠١٧*,�*�(فاروق م�زوق،  
  . )٢٠٨- ٢٠٧، ٢٠١٩ع�� ال*&لى،

ال,ا"قة   وال��&ث  ال�راسات  م�  الع�ی�   D��أج ال�+*وق�  مMال  "Jفة    ال*,��امة!ة  فى 
و  ا  )'ارعامة،  أجل  م�  دراسة    ال*,��امةل�+*!ة  ال�عل!   م0ل  خاصة  م�و<  "Jفة 
ن�ى  ال  )٢٠١٦إس*اع!ل(  فاعل�ائMها  أسف�ت  أ"عاد خKة  !ة  ع�  قائ  على "ع�  مق��ح  ب�نامج 
ال*,�ق�لى وال*,j&ل!ة اال  ٢٠٣٠  -٢٠١٦  ال*,��امةال�+*!ة   ال�ف/!�  ج�*اع!ة  فى ت+*!ة مهارات 

ش*٣٧6(  ل�< ع!�  جامعة  ال��[!ة  "@ل!ة  معل*ًا  'ال�ًا   & Evans, Tomas  ودراسة،  ) 
Woods(2016)  أ ع�  ن�ائMها   DفLA ب�نامج  ال�ى  م@& ث�  مت�ر��ى  فى  ٦(  � ن  م&دی&الت   (

ال�+*!ة    إ'ارض&ء   أجل  م�  ح&ل   على  ال*,��امةال�عل!   وال*ع�ق�ات  ال^ات!ة  ال/فاءة  ت�,!� 
للعل&م ق�ل ال`�مة "@ل!ة الف+&ن وال*�M*ع وال��[!ة فى جامعة    ل*اً ) مع٩٦م ل�< (ال��ر�6 ال*,��ا
) A&ك  ن�ائجJCUج!*6  أeه�ت  A*ا  "أس��ال!ا.   & Tomas, Girgentiدراسة    ) 

Jackson(2017)    اع�*�ت على "أس��ال!ا  إج�اء  ال�ى  العل&م  معل*ى  م�  ل0الثة  ال�الة  دراسة 
  ائ*ة على ت�K!قات ال�عل!  م� أجل االس��امة ت ق`*,ة م&دی&الل  وفقاً �ورة ت�ر��!ة مع�ة  ل  اً تأث!� 
EfS    ت+*!ة واإلل*ام فى    وال/فاءة   Familiarity with sustainability "االس��امة    ال*ع�فة 

االس��امة  ال^ات!ة   قNا;ا  أه*!ة  وادراك  اإل;Mابى   Perceived relevance ofواالتMاه 
sustainability issues   ال�عل!  ال*,��ام. ,!ة  رساته  ال��ر�وال0قة فى م*ا aالقائ*ة على م�اد

دراسةأوض�D  و  فاعل!ة  ٢٠١٧عل!اء ع!,ى(   ن�ائج  ال�عل! ال )  م�خل  ال  س�`�ام  أجل  �+*!ة  م� 
الق�ار األخالقى ل  ESD  ةال*,��ام   ��ر�6 مق�ر عل&م ب!j!ة فى ت+*!ة مفاه!  االس��امة وات`اذ 

ال�K!ع!ة  ال*&ارد  ال,@ان   -(إدارة  ال*   -ىال+*&  ال�!&<   -+اخىال�غ!�  ل�<   - ال�+&ع  االس�هالك) 
  .ش*6  جامعة ع!� عل&م "@ل!ة ال�+ات  أساسىشع�ة تعل!  الKال�ات ال*عل*ات "الف�قة ال0ان!ة 
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  Schuler, Fanta, Rosenkraenzer & Riess(2018)ن�ائج دراسة    ت أشار   ك*ا
أ ت�ر��ى فى ض&ء  ل  اً ث� إلى وج&د   "األنH*ة  �  ال�ف/!مهارات  ت+*!ة    على  ESD  إ'ار��نامج 

Systems thinking    فة�ة(ال*ع*Hة ن*^جة    - ال*فاه!*!ة   "األن*Hام   -األنH+ال ن*اذج    - تق!!  
ال*L@ال "اس�`�امحل  ال+  ت  ل�ی+ام!ات  "MانH    Iام)ن*اذج  الع*!�  الفه     األنH*ة ت+*!ة 

ل م�ی+ة  "*�ارس  العل&م  معل*ى  ل�<  واالق�Jاد;ة  وال�K!ع!ة  "أل&دف!غ,�االج�*اع!ة    *ان!ا. &رغ 
ال&فا(وت&صل أب&  ال/!*!اء ال`N�اء قائ   ل)  D٢٠١٨ ن�ائج دراسة ر[اب  فاعل!ة مق�ر مق��ح فى 

  aال�+�  م   ال�عل! على م�اد ال/!*!ائ!ة ل�< (  ESD  ال*,��امة*!ة  أجل  ال0قافة  )  ١٤١فى ت+*!ة 
دم  معل*اً   'ال�اً  جامعة  ال��[!ة  Aل!ة  ال0ال0ة  "الف�قة  ال/!*!اء  د   سف�ت أو +ه&ر.  "Lع�ة  راسة  ن�ائج 

Redman, Wiek & Redman(2018)  فة   ع��ال*ع ت+*!ة  فى   Iت�ر� ث*ان ورش  فاعل!ة 
ال+!ة ال,ل&A!ة ل��K!� م�ادئه  "MانI  �+� إل!ه  ال*,  ��ر�6ءة الوAفا  "أه*!�هوال&عى    ESD إ'ار"

ق العل&م  معل*ى  ل�<  العل&م  ال`� �"فJ&ل  أر�kو مل  وال;ة  جامع&  فى  االب��ائ!ة  لل*�حلة  نا. ة 
على ت&e!ف م�خل م�ع�د    Zowada, Belova & Eilks(2019)دراسة    �اءات جإواع�*�ت  

وا ال/!*!اء  ب!�  ال�/امل  على  قائ   فال�`JJات  األهلMغ�اف!ا  ض&ء  لل�+*!ة    األم*!ة�اف  ى 
!*!اء ال�!&�ة فى ض&ء فاعل!�ه فى ت�,!� م*ارسات ت�ر�6 ال/  D ) واتSDGs�N(  ال*,��امة

الل/!*!اء    اً *معل  )١٢(ل�<  ESD إ'ار غ�ب    ةل0ان&�"ال*�ارس  ن�ائج  .  ل*ان!اأ"L*ال   DفLAو
  ٢٠٣٠  ةال*,��ام�+*!ة  األم*!ة للث� ل��نامج مق��ح فى األه�اف  أ) ع�  ٢٠١٩دراسة م�وة ال�از(

العل&م  على ال*ع�فى ل�< الKالب معل*ى  ال*,��ام وال�&ازن  ال�ف/!�  ال�ا"عة شع�ة    ت+*!ة  "الف�قة 
"@ل!ة   اب��ائى  جامعةعل&م  دراسة    وأeه�تب&رسع!�,    ال��[!ة  فاعل!ة    Michel(2019)ن�ائج 

االس��امة   أجل  م�  ال�عل!   و   EfS ب�نامج  ال*ع�فة  ت+*!ة  الفى  ال*م*ارسات    ,��ام ��ر�6 
وف�  مهارات  و  ال�ق+!ة  مESD إ'اراس�`�ام  جامعة وال;ة  العل&م  معل*ى  الKالب  !L!غان.  ل�< 

ل�K&�� ال**ارسات ال��ر�,!ة ل�< معل*ى   مق��حاً   J&راً ) ت٢٠١٩وق�مD دراسة ش!*اء ال�ارون(
ال�+*!ة   "ال*�حلة اإلع�اد;ة فى ض&ء Aفاءات  للع*لل�عا  -لل*ع�فةال�عل   (  ال*,��امةالعل&م    - ل  

  ال�عل  ل+/&ن أو ل��ق!� ال^ات).  - ;� مع األخ���ل�عل  لل�عا ا
دراسة    وأشارت   ت�ر� لث�  أوج&د  إلى    Pehoiu(2019)ن�ائج  على ��نامج  قائ     �ى 

ت+*!ة  ل�!j!ة  افاه!   ل*ا د تJ&ر فى   أه*!ة  ح&ل  العل&م  معل*ى  أجل  م�ادa  مج  ات  م�  ال�عل!  
االبال*�ار    ل!تع  ىف  ال*,��امةال�+*!ة   دام�&ف!�ا ب�ومان!ا. A*ا  "��ائ!ة  س  ن�ائج    ت&صلD *قا'عة 

م�*�( هانى  ال�+*!ة    ) ٢٠١٩دراسة  على  قائ   ب�نامج  ت+*!ة  ال*,��امةلفاعل!ة    ال�Mارات   فى 
(�ر�,ال� ل�<  معل*اً ٤٢!ة  الL!خ.    )  Aف�  "*�افHة  الkراع!ة  ال0ان&�ة  "ال*�ارس  الkراع!ة  للعل&م 
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تعل!     ل��نامج  اً ث� أ  Wahono & Chang(2019)دراسة  ن�ائج  وأب�زت   على  قائ   ت�ر��ى 
)STEMال�/املى ال*ع�ف  )  ت+*!ة  ن�&فى  اإل;Mاب!ة  واالتMاهات  ال��ر�6  وم*ارسات   إ'ار  ة 

ESDت ن�ائج  . و "إن�ون!,!ا  س ال0ان&�ةعل&م "ال*�ار ل�< معل*ى ال�٢٠١٩شاد;ة ت*ام(دراسة  أسف  (
فى   ال*,��امة+*!ة ال*ه+!ة  ل�اف اأه�   اتى فى ض&ءال�عل  ال̂ فاعل!ة ب�نامج ت�ر��ى قائ  على  ع�  

الع ال�راسات  "@ل!ة  ال*ل��ق!�  ال*عل*!�  ل*M*&عة م�   ���Lوالع ال�اد<  الق�ن  ل!ا ت+*!ة مهارات 
لى إ  Merritt, Hale,& Archambault(2019)دراسة    ن�ائج  وأشارت .  Mامعة القاه�ةلل��[!ة "
ة تعل!  االس��امة �ات ح&ل أه*!ت+*!ة ال*ع�قى  ف  ESDإ'ار  ث� ل��نامج ت�ر��ى قائ  علىأوج&د  

,��ام ل�<  وال/فاءة ال^ات!ة ووجهة الf�N وم*ارسات ال��ر�6 ال*  ال*,��امةواالتMاه ن�& ال�+*!ة  
دراسة kونا. وت&صلD  وال;ة أر�    امعة "Mمعل*ى العل&م لل*�حلة االب��ائ!ة ق�ل ال`�مة  ) م�  ٩١(

م&سى(  ل&ج&د  ٢٠١٩دی+ا  ق  ل��نامج  !�تأث )  علمق��ح  قNا;ائ   ال�+*!ة  ى  ت+*!ة    ال*,��امة ا  فى 
) ل�<  ال*ه+ى  ال^اتى  ال�أمل  ومهارات  األخالق!ة  معل*اً ٣٠الق!   ع!�"إدار   )  ال�  ة  عل!*!ة.  ش*6 

دراسة   ن�ائج   DفLAوNousheen, Zai, Waseem,& Khan(2020)  ن�ب فاعل!ة  امج  ع� 
ق�ل ) معل*ًا  ٣٠(اتMاهات  فى ت+*!ة    �امةال*,�+*!ة  ت�ر��ى قائ  على م�ادa ال�عل!  م� أجل ال� 

ال��[!ة فى جامعة   ال*اج,�!� فى Aل!ة    Attock Campusال`�مة م*� ه  مل��ق!� ب��نامج 
ن�"اك   -باله&ر   sال�+*!ة  ,�ان وذل (ال�!jى   ال*,��امة&    - االج�*اعى   -االق�Jاد<    -"أ"عادها 

    .ل�عل!*ى)ا
ال��[&�ة وت&ص!ا ال�N*!+ات  ال�راسات وفى ض&ء  ا  ت  فل,ا"وال��&ث   إ'ار ل  ى مMاقة 

ال�+*!ة       ال�عل!  م� (ال��[& ال*,��امةأجل  العل*ى  ال���  ب!�  ال*��ادلة  العالقة  <)  ، وفى eل 
 )'ار ب!� "�&ث الفعل و ال�اجة إلى إع�اد ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ال�مج    ن�عD   ؛ESD )'ارو 

ال�+*!ة   أجل  م�  ;,�ه�ف   ،ال*,��امةال�عل!   ع*�  "�!�  وال/فا  ت+*!ة  ال��0!ة  ل*ع�فة  اءة 
العل&م معل*ى  ل�<  ال*,��ام  ال��ر�6  ف  وم*ارسات  ال`�مة  و أث+اء   aم�اد ض&ء  ش�ات مp ى 

، ال*,��امةلل�+*!ة    ٢٠٣٠ورؤ�ة مJ�  اس��ات!M!ة"أه  أه�اف    ز�ادة وع!ه ، "MانESD  Iإ'ار
f!K  ال�`ارة  ال�!jة (وز العل*ى، و   وال�ى ت*0ل أه  م�اورها فى: ال�عل! ، واالب�/ار وال*ع�فة وال��� 

  . )٨٥  -٣١،  ٢٠١٦وال*�ا"عة واإلصالح اإلدار<، 
Mتى: اء إجر -ثالثNدراسة استطالعية تضمنت ا  

  م�<   ت��ی� اس�ه�فD  ؛  أثناء الخدمةإجراء مقابالت مع معلمى العلوم    -
الفعل ب��&ث  ال`�مة  أث+اء  العل&م  &ل اته  حاع�قاد وآل!ات م*ارس�ها، وتd!`L    مع�فة معل*ى 

ل^ا  و ؛  ESDال*,��امة !ة  ال�عل!  م� أجل ال�+*  إ'ارل��ر�,ى فى eل  � األداء اها فى تK&�ه*!�أ 
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فjة م�  به�ف ال�ع�ف على أراء    أسjلة؛)  ١٠م@&نًا م� (  ش�ه ال*+H*ة  ص*  ب�ت&A&ًال لل*قابلة 
  اءها، '�!عة "�&ث الفعل وأه  أن&اعها وخJائJها ون*اذجها وخK&ات إج� ح&ل  معل*ى العل&م  

ال*ه+!ة  ج األكاد;*!ة  ، و)لى أ< م�< ت�+اول ب�امال*,��امة+*!ة  �Kل�ات ال�  م�ادa ومs أهوA^ل
للعل&م أث+اء ال`�مة ب�ع� م�ارس ال*�حلة ) معل*ًا  ١٤وق� '�قD إج�اءات ال*قابلة مع (   . وفقًا له*ا �ر��!ة، وم�< حاجاته  لل��امج ال�ESD)'ارات "�&ث الفعل و مهار  اق  ، وأسف�ت ن�ائج ال*قابلة ع� ن,I االتف�عل!*!�!�خ الالL!وغ�ب Aف�    إدارتى ش�ق اإلع�اد;ة " م�  ٧٨٬٦ -   ال�ال!ة:  العل&م  ٪  م,�قة  معل*ى  مع�فة  ل�یه   ح!� ل!6  م�  الفعل  "�&ث  "�K!عة  م+ه  ال+*اذج ال*�+&عة ل/!ف!ة وخK&ات ٪  ٩٢٬٩خJائJها وأه*!�ها وأن&اعها، A*ا ل  ی�رك   "�&ث  دورة  م0ل  (�فاعال   الفعل  إج�اءها  "*ا )  ال�أمل  -ال*الحHة   -لفعلا  -!f ال�`K ل!ة  م�  ١٠٠ -  م�ع�دة. مهارات ف�ع!ة ت�N*+ه م� ب&ج&د ٪  أق�وا  ت�عل�    ال*عل*!�  العل&م  ت�ر�6  أث+اء  ت&اجهه   االل/��ونى  مL@الت وصع&[ات  ال�عل!   ال��ی0ة وت�K!قات  ال��ر�6  اس��ات!M!ات  وت&e!ف  ال�راسى  الJف  الوأسال!I  "إدارة  اال�ق&�   و ألداقائ  على  حلها؛  ء،  فى  ال�غ�ة  ل�یه   ی& أن  أنه ال  أو  إال  اه�*ام  ج�  "األكاد;*!٪  ٨٥٬٧أك�   -  ال��� العل*ى. � ق�ل ال*,j&ل!� "اإلدارات ال�عل!*!ة ل�ص�ها وم�اولة معال�Mها "K�ق قائ*ة على  م,اع�ة م نH��ة  ت�ر��!ة  دورات  تلق&ا  الق�رة    ةأنه   ل�یه   ول!6  على  ال*ه+!ة  األدا[&�ال�� معل&ماته   ت&e!ف    ��&Kت مL@الت  حل  فى  "Lة  ال��ر�,ى  ع*لى  ء  "�0ى  @ل  ال��ر�,ى  دة األداء  ن�Lار ال*عای!� العال*!ة لM& ال�ى ت,��M على ال,احة ال�عل!*!ة فى eل اإلى أنه  ل!6 ل�یه  الق�رة على ت&e!ف "�&ث الفعل ل�ل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة  ٪  ١٠٠أشار -  داخل ال*!�ان ال�عل!*ى ال�ق!قى. الM!ومعای!�    ال*,��امة ال�+*!ة  ات  مpش� و  العل&م  ال�/+&ل&ج!ا    NGSS  قادمل  دمج  ومعای!�  ل��� ٪  ٧١٬٤أوضح   -  .  TPACK, ISTEفى ت�ر�6 العل&م م0ل  ال*عل   م*ارسة  "N�ورة  وال�عل!   ال��[!ة  وزارة  "اه�*ام  مع�ف�ه   ع�م  م*ارسالفعل   تK&��هح&ل  وA!ف!ة  ال��ر�,!ة  م�  ا  اته   t�LAال�  tو�شA ب�ز�قى،  فى   *ا  لال ال�+ف!^;ة  ال*الئ�ة  رق     ه+!ةألكاد;*!ة  ال*,�&�ات  م،  ٢٠٠٧ل,+ة    ١٥٥وقان&نها  ووث!قة  ل�+*!ة  ل  ٢٠٣٠مJ�  مع�فة م,�قة "اس��ات!M!ة ورؤ�ة  ل!6 ل�یه   معل*ى العل&م  ٪ م�  ٧٨٬٦ -  م. ٢٠٠٩ل,+ة   ال*ع!ار�ة الJادرة ع� اله!jة الق&م!ة لN*ان ج&دة ال�عل!  واالع�*اد  االب�/ار   -ال�عل!  �اور(*ًا ال*�علقة "مpش�اتها خJ&ص، م� ح!� أ"عادها وأه�افها و مةال*,��ا

 
 )المستدامة): برتوكول المقابلة شبه المنظمة حول بحوث الفعل وإطار التعليم من أجل التنمية ١ملحق .  
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ال�عل!  م�    إ'ار)، A*ا ل!6 ل�یه  درا;ة "*�ادa وم�Kل�ات  ال�!jة  -وال*ع�فة وال��� العل*ى م*ارسة  ٩٢٬٩ -  .ESDال*,��امةأجل ال�+*!ة  على  الق�رة  ل�یه   ل!6  ال٪  (ت�ر�6  وف  -ال�+ف!̂   -f!K ال�`عل&م  قًا  ال�ق&� )    aإ'ارل*�ادESDق معالMة  أو  االس��ام،  ت+اول  Nا;ا  أث+اء  فى  ال*,�ق�لى  واالس�L�اف  ة  على  ١٠٠ -  م��&< وأنKLة العل&م.  أك�وا  و ٪  ت�ر��!ة    �ه حاجرغ��ه   ب�امج  "�K!عة  إلى  ال*ع�فة  إلك,ابه   م&جهة  ؛ ال*,��امةل�+*!ة  !  م� أجل ا�علال  إ'ار eل  "�&ث الفعل، ومهارات ت�K!قها و)ج�اءها فى   م,اع�ت مL@البه�ف  حل  فى  ال�راسى ه   الJف  ب!jة  و)دارة  ال��ر�,ى  األداء   ��&Kت  .Egypt Vision-2030ض&ء رؤ�ة مJ� وت&e!ف ال�/+&ل&ج!ا فى ال��ر�6 وت+*!ة مهارات الق�ن ال�اد< والعL��� ل�< تالم!^ه  فى  ت 
Mال  ة الدراسة االستكشافي: رابع D��ا�راسة االأجL/ف وت��ی� م,�&<  ف!ة "غس��ض تع�لA   م �ال�+*!ة   إ'ار فة "� ع*� ال*ع ال��0!ة،  ال*,��امةال�عل!  م� أجل  ال��ر�6، وال/فاءة  ل�< معل*ى    ال*,��ام   وم*ارسات  على  م� إع�اد ال�اح�    *,��امةلاأجل ال�+*!ة  ال�عل!  م�    إ'ار*� ال*ع�فة "عل  اً خ��ار �!� ات  تESD:   K إطارعمق المعرفة بفيما يخص  -أ  أث+اء ال`�مة، وذلs على ال+�& ال�الى:العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة  ال*�حلة اإلع�اد;ة "إدارتى ش�ق وغ�ب  معل*ى العل&م أث+اء ال`�مة ب�ع� م�ارس  مM*&عة م�   ال�عل!*!�!� : األول  جj�k!�   ) معل*ًا، وق� ت/&ن االخ��ار م�٣٢، و[لغ ع�د أف�ادها(كف� الL!خ  "ال*ا  fاإلن�ااألول (�  ,�&�! رت� ال*فاه!  وال*هارات نى () وال0اDOK1-ج ال�^A� و)عادة   �!�Kت- DOK2 و (  ت/&ن )؛  (١٠م�  "*ع�ل  م�ع�د  م�  االخ�!ار  ن&ع  م�  مف�دات  ل/ل  ٥)  مف�دات   ( فى   ال�+*!ة    إ'ارمMال  م,�&<  أجل  م�  ال0انى    ESDال*,��امةال�عل!   الkMء   fارت� ب!+*ا   ، ال0ا"ال*,  �!�&�) االل�  ال*�<س��ات!Mى  ال�ف/!�   �!Jق-DOK3وا (ل�ا")  االسال�ف/!ع  ��ات!Mى  �  ال+ها;ة  ) ٢مف�دات م� ن&ع األسjلة ال*قال!ة مف�&حة ال+ها;ة "*ع�ل ()  ٤م� (  ت/&ن )، و DOK4-ال**��  مف�&ح  ت/&نA Dل مف�دة م� مق�مة فى ص&رة مL@لة وسpال  ل/ل م,�&<، ح!�  ) ١٠درجة؛ "*ع�ل ()  ٣٠وت*0لD نهای�ه العH*ى فى (  "ه.ال*�ت�Kة    ع� األف/اری�KلI ال�ع�!�  مف�دة  و(درج األول  للkMء  ال٢٠ات  للkMء  درجة  وق�  0انى)  ع�  ،  االس�/Lاف!ة  ال�راسة  ن�ائج   DفLA         ال*�&سKات ال�ال!ة: 

 
 )(االستكشافى).  االهلىالتعليم من أجل التنمية  إطارار عمق المعرفة ب اختب  - أ - فية ): أدوات الدراسة االستكشا٢ملحق 
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�اف�ة فى اخ��ار ال�راسة معل�ى العلم �م�س�ات درجات : )١ج�ول (�وال%$#   ع�! ال�ع فةاالس�   ) ٣٢ن=(ا  له  ال�'&ة
  ال	ف�دات ع�د   ال
ئ��ة لع�� ال�ع
فة ���ات��ال

ال�رجة  
  ال	��س� ن��ة   ال	��س�   لع��ى ا

٧٠ال�	�� م��س� ح�  
٪   
 ق,�
 ال�+* ال�ف(�
 االس�
ات�&ى  ٣٬٥  ٪٣٨٬٨  ١٬٩٤  ٥  ٥  )DOK2ت#"�� ال�فاه�� وال�هارات )  ٣٬٥  ٪٤٢٬٦  ٢٬١٣  ٥  ٥  DOK1(اإلن�اج ( و�عادةال���

)DOK3(  ٧  ٪٣٠٬٦  ٣٬٠٦  ١٠  ٢  
  ٢١  ٪٣١٬٩  ٩٬٥٧  ٣٠  ١٤  ع�� ال�ع
فة �/ل   ٧  ٪٢٤٬٤  ٢٬٤٤  ١٠  ٢  )DOK4ال���+ ( االس�
ات�&ى �ف(�
لا

أف�اد   معل*ى العل&مال,اب� أن ال+,I ال*j&�ة ل*�&سKات درجات  )  ١تNح م� ج�ول(او    غD  بل ، ب!+*ا)DOK1ال�^A� و)عادة اإلن�اج ( ) ل*,�&< ٪٥٣٬٨( بلغD االس�/Lاف!ة  ع!+ة ال�راسة  ل*,�&<  ٪٤٢٬٤(  () وال*هارات  ال*فاه!    �!�KتDOK2  ()و ل*,�&< ٪٣٣٬١،  ال�ف/!�    )  ) ال*�<   �!Jق ل*,�&< ٪٢٤٬٤و( ،)DOK3االس��ات!Mى  ال**��   )  االس��ات!Mى  ال�ف/!�  )DOK4()ل. ٪٣٥٬٢، و@A فة�ة  او   ) لع*� ال*ع�&j*ال I,+ح أن ج*!ع الNات  تKأقل  لل*�&س ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ارع*� ال*ع�فة "  فاض ان`إلى    ارشأ؛ م*ا  ٪)٧٠(  ال�*@�م� ح�   على    Viator (2010)ة ه^ه ال+�!Mة مع ن�ائج دراس فى ج*!ع م,�&�اتها. واتفقD  ل�< معل*ى العل&م ال*,��امة أث�  م*ا  ال*ع�فة  ع*�  "*,�&�ات  ال*عل*!�  وعى  ان`فاض  ع�   DفLA ال��ر�,!ة(ال�`K!ال�ى  م*ارساته   ب&ال;ة  "*�ا! )  ل�ق!ا  -̂ ال�+ف!  - fضعف  العل!ا  ال*�حلة  م� خالل إج�اء دراسات  Baer(2016) ال�ق!!  وف� تJ+!ف "و�A ."I*ا أسف�ت ن�ائج دراسةال*,!,!�ى، وت  ت+*!ة م,�&�ات ع*� ال*ع�فة ل�یه  م� خالل ورشة ت�ر�I قائ*ة على معای!�  رس  الJف&ف(  وال*قابالت مع س�ة م� معل*ى  "ال*�ار ٨- ٦ال�الة  ب*�&سال  س)  أل!&نk ع�  &ال;Kة  ة  " ال*�علقة  ال*ع�فة  ع*�  م,�&�ات  ن�ائج    إ'ارضعف  وأشارت  ال��ر�6.  فى  ال�/+&ل&ج!ا  دمج  إلى تدنى مستويات عمق المعرفة لدى الطالب    Karuguti, Phillips & Barr (2017)دراسة
  صميم ة بت لقعت رستهم الموضعف مما  و�,��ن Aابى "M+&ب ف��ق!امعلمى العلوم الصحية بجامعة  

دراسة  األ توصلت  كما  المعايير،  على  القائمة  التقييم  أدوات  وتوظيف  المنهجية  م�وة  نشطة  ت�ر��ىل  )٢٠١٨ال�از( ب�نامج  ت+*!ة    إل/��ونى  فعال!ة  ال*ع�فة  م,�&�ات  فى  تعل!     إ'ار"ع*�  STEM    ة ب&   ل�< معل*ى العل&م أث+اء ال`�مةال*�علقة بها  وال**ارسات ال��ر�,!ةHرسع "*�اف ،�! ) ع� وج&د أث� دال ل��نامج مق��ح فى ض&ء أن*&ذج ٢٠١٨ائج دراسة حل*ى الف!ل(�ت ن�وأسف
 

 لمعلمى والدراسات السابقة فى مجال التنمية المهنية   إجراءات األبحاث٪) فأكثر فى ضوء ٧٠فى نسبة ( تمثل حد التمكن   العلوم.
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ل�<   العقلى  ال�M&ل  وخف�  ال*ع�فة  ع*�  م,�&�ات  ت+*!ة  فى  ال,!+ار�&  على  القائ   ن�ائجال�عل    DفLAو اإلس@+�ر�ة،  جامعة  ال+&ع!ة  ال��[!ة  "@ل!ة  ال`�مة  ق�ل  ال*عل*!�  دراسة    الKالب 
Greene(2020)  المعرفة  ضع   عن عمق  مستويات  "@ل!ة  ف  ال/!*!اء  معل*ى  الKالب  ل�<  فى مجال الكيمياء الحرارية واالتزان الكيميائى وتم تنميتها باستخدام برنامج تدريبى قائم    أور[ان

  . Hess' Cognitive Rigor Matrix  على مصفوفة "هس" المعرفية

لل/فا!است�K!� مق    ت  :البحثيةالكفاءة فيما يخص  - ب اًا  ال�اح�  ل��0!ة  ءة  إع�اد  العل&م م�  ال���  على نف6 مM*&عة معل*ى  ل*هارات  م*ارس�ه   واقع  على  ال�ع�ف  به�ف  ال*ع�فة؛  اخ��ار ع*�  عل!ه    ��' ال*�علقة  ال^ی�  ال*L@الت  ل*عالMة  خاصة  "Jفة  الفعل  "�&ث  إج�اء  ومهارات  عامة  "Jفة  ال��ر�,ىالعل*ى  األداء   ��&Kب!  ب� ال� jة  و)دارة  العل&   داخلراسى  الJف  ومعامل  وذلsفJ&ل  فى   م،  ال*ق!اس   .٪)٧٠ال�*@�(  ض&ء ح�  ال�`f!K    (  :األ"عاد   ) مف�دة مع�ة وف�٢٠(   م�  وق� ت/&ن  ال0الثى    �ی�&ء تقفى ض  رجة) د ٦٠(العH*ى  نهای�ه  و[لغD  )،  ال**ارسات   تK&��و   ال�أمل   -اس�`�ام أدوات ال*الحHة والق!اس  -  إج�اءات ال��� العل*ىت+ف!^    -  لل��&ث العل*!ة (   "ل!@�ت"    ) ال�الى: ٢ال+�ائج فى ج�ول (وت*0لD  ،نادرًا ) –أح!انًا   -دائ*اً 
�اف�ة فى ال�راسة معل�ى العلم �م�س�ات درجات : )٢ج�ول (��ة  ال�فاءة ال   مق�اس االس�-.�   ) ٣٢لها (ن=وال%$# ال�'&ة  

  ت ال	ف�دا ع�د   ال"�34ةأ1عاد ال(فاءة 
ال�رجة  

  ال	ع�ار� ال	��س�    س� ال	��   لع��ى ا
  ال	ع�ار� ال	��س�  ف�ة 

  ال	��س� ن��ة   ال	���� 
م��س� ح�  

  ٪ ٧٠ال�	�� 

- ١٬٦٧  ١٬٦٩  ٨٬٤٤  ١٥  ٥ العل��ةلل"�4ث  ال�5�#6  
  ٪٥٦٬٣  م��س�  ٢٬٣٣

١٠٬٥  
 
اءات  ت;ف�� إج   ٪٤٧٬٩  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬٤٤  ٧٬١٩  ١٥  ٥ عل�ى> الال"4

ال	الح%ة  اس� �ام أدوات  
  الق�اس و 

  ٪٤٢٬٥  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬٢٨  ٦٬٣٨  ١٥  ٥
  ٪٣٨٬٧  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬١٦  ٥٬٨١  ١٥  ٥ ال��ارسات ت#��
  و ال�أمل 
  ٤٢  ٪٤٦٬٤  م! ف�   ١٬٦٦-١  ١٬٣٩  ٢٧٬٨٢  ٦٠  ٢٠  ال"�34ة �/لال(فاءة  

ا)  ٢تNح م� ج�ول(او  أن  ال*j&�ال,اب�   I,+درجات  ل ل*�&سKات  العل&م ة  أف�اد ع!+ة    معل*ى  ل٪٥٦٬٣(  D بلغة  /Lاف!االس�ال�راسة   العل*!ة  �ع� )  لل��&ث   f!K`ب!+*ا    ال�  ،fم�&س  >&�,*"
 

 )فى). االستكشاثية (مقياس الكفاءة البح - ب - ): أدوات الدراسة االستكشافية ٢ملحق  
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 Dاءات ال���    ) ل�ع� ٪٤٧٬٩(  بلغ�ة   ) ل�ع� ٪٤٢٬٥( العل*ى، وت+ف!^ إجHاس�`�ام أدوات ال*الح ) لل/فاءة ال��0!ة A@ل "*,�&< ٪٤٦٬٤(*ارسات، و تK&�� ال*مل و ال�أ  ) ل�ع� ٪٣٨٬٧و( والق!اس، ج*!ع  او   م+`ف�. أن  ال*jتNح   I,+ة  &�الKوال*لل*�&س ال*ع!ار�ة  ات  ح�  �&سKات  م�  أقل  العل&م,�&<  ان`فاض مإلى    أشار٪)؛ م*ا  ٧٠(  ال�*@� ل�< معل*ى  ال��0!ة  فى ج*!ع    ال/فاءة  ال+�!Mة    واتفقD أ"عادها.   خاصة  ه^ه  ن"Jفة  و��!ى    *� م�ة  دراس  �ائج مع  صادق،  وال*ل��ق!�    ةث+اء ال`�مال*عل*!� أ) م� ح!� ضعف م,�&< ال/فاءة ال��0!ة ل�<  ٢٠١٧ال+Mار( دراسات:"Jفة عامة م� ح!� ان`فاض    اتفقD ت ال��[!ة "*�افHة غkة، A*ا  ب��نامج ال�راسات العل!ا "@ل!ا  ن�ائج  مع  ال*عل*!�  ل�<  اإلج�ائى  ال���  الق  مهارات  ال,ع��  'فادر  &ل !�،  و ٢٠١٥*�<(الع ال�&سع!�<،)،  ;�!ى  ال�,!+ى،  سل!*ان  الغ�امى،  راش�    سل!*ان  M<(ال��٢٠١٩ل&د "`ار<(خو )، ٢٠١٨( sل^Aو . Dفة عامة م� ح!� ان`فاض مهارات  اتفقJ" ،   Aras, D'souza, Kumar, Rekha & Bhagwat (2013) و  ، Justice, Warry & Rice (2009) ل�< ال*عل*!�/الKالب ق�ل ال�`�ج مع ن�ائج دراسة Aل م�:ال��� العل*ى   وق� أوصD ج*!ع   ).٢٠١٩(فل، ومKJفى خ)٢٠١٧!*ان()، وعلى سل٢٠١٥وع*اد ال/�ل&ت( ول^ا Aان ل��� اإلج�ائى ل�< ال*عل*!�؛  ه^ه ال�راسات "N�ورة ت+*!ة ال/فاءة ال��0!ة ومهارات ا *!ة ال/فاءة  �&ث الفعل ل�+�ى قائ  على " م� الN�ور< م� وجهة نH� ال�اح� ب+اء ب�نامج ت�ر� عال�Mها و)ك,ابها ل�< معل*ى  م  �ل�ى الب� م ة ال*ه*ة ام� االح�!اجات ال��ر��!   ال��0!ة "اع��ارها    العل&م أث+اء ال`�مة. 

� '��  ى العل&م ال^یعلى نف6 مM*&عة معل*  م� إع�اد ال�اح�   ت  تK" �!�Kاقة لل�ق!!  ال^اتى  المستدام  لتدريسافيما يخص ممارسات  - جـ  تع�ف  ع به�ف  ال��0!ة؛  ال/فاءة  ومق!اس  ال*ع�فة  ع*�  اخ��ار  م*ارس ل!ه   ال��ر�6 واقع  )  ٣٠(   م�  K" Dاقة ال�ق!!  ال^اتىوق� ت/&ن  .٪)٧٠ال�*@�(  فى ض&ء ح�   ال*,��ام ل�یه ، وذلs ات  6 تق&�  ال��ر�  -ف!^ ال��ر�6 ال*,��ام ت+  -لل��ر�6 ال*,��ام   ال�`f!K(  مف�دة مع�ة وف� األ"عاد  (و[لغD  )،  امال*,��  العH*ى  "ل!@�ت"  ١٥٠نهای�ه  تق�ی�  فى ض&ء  درجة  0لD  ت*و   ال`*اسى،)                ) ال�الى:٣ج�ول ( ئج فىال+�ا
 

 )لممارسات التدريس المستدام (االستكشافية). بطاقة التقييم الذاتى   - ج - ت الدراسة االستكشافية أدوا): ٢ملحق  
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�اف�ة فى ال�راسة معل�ى العلم �م�س�ات درجات : )٣ج�ول (��1 ال0اتىاالس��   ) ٣٢لها (ن=ل�'&ة  وال%$# ا   ��امل��ارسات ال��ر&3 ال�$     ��اقة ال�ق
  ال���+امال�+ر�? م�ارسات  

  ال	ف�دات ع�د 
ال�رجة  

  � ال	ع�ار ال	��س�    ال	��س�   لع��ى ا
�س�  ال	�ف�ة 

  �ار� ل	عا
  ال	��س� ن��ة   ال	���� 

م��س� ح�  
  ٪ ٧٠ال�	�� 

  ٢٨  ٪٤٤٬٠٧  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ٢٬٢٠  ١٧٬٦٣  ٤٠  ٨ ال���+املل�+ر�?    ال�5�#6
  ٤٢  ٪٣٧٬٩٢  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ١٬٨٩  ٢٢٬٧٥  ٦٠  ١٢ ���+امالال�+ر�? ت;ف��  
  ٣٥  ٪٤٠٬٦٢  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ٢٬٠٣  ٢٠٬٣١  ٥٠  ١٠ ال���+امال�+ر�? تق���  

  ١٠٥  ٪٤٠٬٤٦  م! ف�   ٢٬٣٣-١  ٢٬٠٢  ٦٠٬٦٩  ١٥٠  ٣٠  ك/ل  امل���+اال�+ر�? 

درجات  )  ٣تNح م� ج�ول(او  ل*�&سKات  ال*j&�ة   I,+ال أن  العل&م ال,اب�  أف�اد ع!+ة    معل*ى  ل**ارسات  ٪٤٤٬٠٧(  بلغD ة  /Lاف! االس�ال�راسة    (f!K`ال*,��ام  ال� و[لغD لل��ر�6   ، ال*,�� )  ٪٤٠٬٤٦و( ،تق&�  ال��ر�6 ال*,��ام  ل**ارسات   ) ٪٤٠٬٦٢، و(��امت+ف!^ ال��ر�6 ال*,  ) ل**ارسات ٪٣٧٬٩٢( ال��ر�6  ال*j&�ة  او   A@ل.  امل**ارسات   I,+ال لل*�&سKات تNح أن ج*!ع  ال*ع!ا ان`فاض  إلى    أشار؛ م*ا  فى ج*!ع األ"عاد   ٪)٧٠(   ال�*@�  أقل م� ح� ر�ة  وال*�&سKات  ال�عل!     إ'اران`فاض ع*� ال*ع�فة "واتNح م� الع�ض ال,اب� أل"عاد مL@لة ال���    العل&م أث+اء ال`�مة. ىمعل*ل�<  ق&� ) ال� -ال�+ف!̂  -(ال�`f!K  م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام ال�+*!ة  م� و ال*,��امة  أجل  ال��0!ة  ال/،  "MانI  ل�<  فاءة  ال`�مة،  أث+اء  العل&م  ضعف معل*ى  ح� إلى ا�ى الُدع  ؛�ی�هاوفى ض&ء بل&رة مL@لة ال��� وت�  م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام ل�یه . أجل ال�+*!ة    ال�عل!  م�   )'ارال�مج ب!� "�&ث الفعل و   م�اولة إع�اد ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ات+*!ة    ف� بهESD ال*,��امة ال*,��ام  ل*ع�فع*�  ال��ر�6  ال��0!ة وم*ارسات  ل�< ة وال/فاءة    معل*ى العل&م أث+اء ال`�مة "ال*�حلة اإلع�اد;ة. 
  تحديد مشكلة البحث:

   Lم اح�دت  فى  ل�@لة  ال*ع�فة  ضعف��  وان`فاض  ع*�  ال��0!ة،  ،  وقJ&ر  ال/فاءة 
ال*,��ام م*ارسات   إ  ال��ر�6   sذل وأرجع  العل&م؛  معل*ى  ال*ع�ف!ة    ه Aفا;اتضعف  لى  ل�< 
"@!ف!ةواألدائ!ة   الفعل  ال*�علقة  "�&ث  ال&عىإج�اء  وع�م  وم�Kل�ات  "  ،  م�    إ'ار أ"عاد  ال�عل!  

ال�+*!ة العل&م  ارت/از ع*ل!ة  Mة  ن�!s  ذلو ؛  ESDمةال*,��ا  أجل  ل*عل*ى  ال*ه+ى   Iأث+اء  ال��ر�
ال  و ،  ال*,��امة+!ة  ل�+*!ة ال*ه ا  '�أ  ع�  على ب�امج األكاد;*!ة ال*ه+!ة ال�ى تJ*  "ع!�اً ال`�مة  

به ال�ولة  اه�*ام  م�  "ال�غ   الفعل  "�&ث  ت�K!قات  ب�امMها  لل��ر�I    ات�+اول  الفعل!ة  وحاج�ه  
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سعل!ها  sل^ل ال��� ؛  على  ت�ر��ىب�نامج    اءب+  لىإ   عى  الفعل    قائ   "�&ث  ب!�   )'ارو ال�مج 
ل/فــاءة  واة  ل*ع�فع*� ات+*!ة    ىعل ال��ق� م� أث�ه  ، ث   ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ةال�عل!  م�  

  .ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ال��ر�6 ال*,��اموم*ارسات  ال��0!ــة
�� له4ه ال�   .  ع< ال�=ال ال-ئ�; الالى :ا2ة اإلج ال78,59لة حاول و5�6اولة لل

   *!ة ال�+أجل  ال�عل!  م�    )'ارو ما أثـــ� ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ال�مج ب!� "�&ث الفعل  
ال*ع�فة    فى  ESDال*,��امة ع*�  وم*ارسات  و ت+*!ة  ال��0!ــة  ال*,��امال/فــاءة  ل�<    ال��ر�6 

  ؟ معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة
  ال-ئ�; ال�ابA األس@لة الف-ع�ة الال�ة: ل�=اله4ا ا ع م<وتف- 

فى ض&ء *�حلة اإلع�اد;ة  عل&م "المعل*ى الل�<    ال�ى ;IM ت+*!�ها  أ"عاد ال/فاءة ال��0!ةما   - ١
 ؟  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ار

  فى ع�اد;ة  ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإل   ال��ر�6 ال*,��امما م*ارسات   - ٢
 ؟  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ار&ء ض

ال�عل!  م� أجل    )'ارفعل و "�&ث ال ل�مج ب!�على اقائ  ��نامج ت�ر��ى  ل ما ال�J&ر ال*ق��ح   - ٣
  ال��ر�6 ال*,��ام ال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات  و �+*!ة ع*� ال*ع�فة  ل  ESDال*,��امةال�+*!ة  

 ؟ إلع�اد;ةل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة ا
أث - ٤ على    ت�ر��ىب�نامج  �  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

 ع*� ال*ع�فة ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ !ة  ت+*  فى) ال�مج - ESDال*,��امة
ت�ر��ى   - ٥ ب�نامج  أث�  على  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

ال��0!ــة ل�< معل*ى ل/فــاءة  ع�فى ال*�ت�f "ال*ا  انI الM+*!ة  ت  فى)  ال�مج  -  ESDال*,��امة
 العل&م "ال*�حلة؟ 

ت�ر�  - ٦ ب�نامج  أث�  على  �ى  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  
ال/فــاءة ال��0!ــة ل�< معل*ى الMانI األدائى ال*�ت�f "فى ت+*!ة  )  ال�مج  -   ESDال*,��امة

 د;ة؟ العل&م "ال*�حلة اإلع�ا
أث - ٧ ب�نما  ت�ر��ى  �  على  امج  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

ال/فــاءة ال��0!ــة ل�< معل*ى العل&م �قادات ح&ل  عاال فى ت+*!ة    )ال�مج  -  ESDال*,��امة
 "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ 
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ت�ر��ى   - ٨ ب�نامج  أث�  على  ما  الفعل(قائ   ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  
  ال��ر�6 ال*,��ام **ارسات  الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f "فى ت+*!ة    )�مجلا  -  ESDامةال*,�� 

 ؟ حلة اإلع�اد;ةل�< معل*ى العل&م "ال*� 
ت�ر��ى   - ٩ ب�نامج  أث�  (قائ   ما  الفعلعلى  ال�+*!ة    إ'ار  - "�&ث  أجل  م�  ال�عل!  

ت+*!ة    )ال�مج-ESDال*,��امة "الMانI  فى   fت��ال* ال*,�**ارسات  األدائى    �ام ال��ر�6 
 ل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ لعل*ى ال�< مع

ت�ر��ى    ما - ١٠ ب�نامج  على  أث�  الفعل(قائ   أجل    ال�عل!   إ'ار  -"�&ث  !ة  ال�+*م� 
ت+*!ة    )ال�مج-ESDال*,��امة ال*,��امفى  ال��ر�6  العل&م   االع�قادات ح&ل  معل*ى  ل�< 

 "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ 
ب!�   - ١١ العالقة  ال*ع�فة  ما  ال��0!ــو ع*�  األداء   ال*,��امر�6  ال��   م*ارسات و ة  ال/فــاءة  فى 

 *عل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟ لال�ع�< 
  أهداف البحث: 

  فى :  �اف ال��� D أهت*0ل
فى ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة    ال/فاءة ال��0!ة وصف أ"عاد   - ١

 .ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ارض&ء 
ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة    امل*,�� ال��ر�6 ا  م*ارسات ت��ی�   - ٢

 . ESDامة,�� ال*ل ال�+*!ة ال�عل!  م� أج إ'ارفى ض&ء 
ت�ر��ى   - ٣ ل��نامج  مق��ح  و تق�;  تJ&ر  الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  م�    )'ارقائ   ال�عل!  

ال�+*!ة   ال*ع�فة  ل  ESDال*,��امةأجل  ع*�  الو �+*!ة  ومال/فــاءة  ال��ر�6 ت  رسا*ا��0!ــة 
  .ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ال*,��ام

مــــال��ق - ٤ أثـ�  ت�ر��ـــمب�نا�  ــ�  الفعــ"�(  ىـعل   ـــقائى  ـــج  مــال�عل!  إ'ار  -لـــ&ث  أجــ    ل ــ� 
ارسات م*و   ،ال/فــاءة ال��0!ــةو   ،فى ت+*!ة ع*� ال*ع�فة  )جـــــال�م  -  ESDةــــال*,��امة  ـــال�+*!

(ال*ع�ف!ة  *,��امال  ر���6 ال  Iان&Mال العل&م االع�قادات)    - األدائ!ة  -وف�  معل*ى  ل�< 
 .اإلع�اد;ة"ال*�حلة 

ال*ع�فة    العالقة ب!�ف ع�  /Lال - ٥ ال��0!ــة  و ع*�  ال*,��امم*ارسات  و ال/فــاءة  فى   ال��ر�6 
 .*عل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ةاألداء ال�ع�< ل
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  أهمية البحث: 

 Dا یلى:!�� فة ال� أه*! ت*0ل*  
د ة إع�ا"N�ور   أوصD التMاهات ال*عاص�ة فى مMال ال�+*!ة ال*ه+!ة، وال�ى  لال���    م,ای�ة - ١

ل�K&��  ت�ر��!   ب�امج الفعل  قائ*ة على "�&ث  ال��ر�,!ةة  أث+اء    ال**ارسات  العل&م  ل*عل*ى 
ت أو ال*L@ال  ،فى ال&اقع ال*!�انى    ال�ى ت&اجهه  الفعل!ةم� خالل رص� ال*L@الت    ،ال`�مة

ال*��*لة،  �ل *,�قال ال&ص&ل !ة  ت,�ه�ف  م`KKة  عل*!ة  و)ج�اءات  م+هج  وف�  ومعال�Mها 
 .0للل�ل األم

اس�Mا"ة لالتMاهات العال*!ة فى مMال ت�ر�I ال*عل*!�، وال�ى ت+اد< "أه*!ة  �A  ال��  أُع�  - ٢
ومpش�ات    aم�اد م�    إ'ارمعالMة  ال�+*!ةال�عل!   م*ارسات فى    ESDال*,��امة  أجل 

العلت لم& �ر�6  اس��ات!M!ة ورؤ�ة مJ�  �+*؛  أه�اف  ت�&اف� مع  تعل!*!ة  ن&اتج  ،    ٢٠٣٠!ة 
 .وم,��اموت�ق� م,�ق�ل مL�ق 

مهارات على م*ارسة  !�  *عل*الب�امج ال�+*!ة ال*ه+!ة "N�ورة ت�ر�I    م`KKى�  ه نHت&ج! - ٣
 �I"  ف "و �J+!قًا لوت�ر�6 العل&م وتق&�*ه وف  وال**��،  قJ!� ال*�<  االس��ات!Mىال�ف/!�  
Webbفةعل�ال*ع �*. 

ة  `fK ال*,�ق�ل!فى السل&A!ات ال/فاءة ال��0!ة، وال�ى ;*@� أن ت�اعى  "أ"عاد و قائ*ة    D ق�م - ٤
وف�   تK&�� األداء ال��ر�,ىحل مL@الت  ل�� معل*ى العل&م على  ى  ال*ه+  ال��ر�I ��امج  ل

 م+هM!ة عل*!ة. 
أنال*,��امال��ر�6    "**ارسات قائ*ة    أُع�ت  - ٥  �@*; وال�ى  م+  ،  ا;,�ف!�  ب��امج  لها  *ه�*!� 

ق�ل معل*ى العل&م  ل�<    ام��ر�6 ال*,�� لا  مهارات تق&�   تd!`L و   ال��ر�I فى  وأ  اإلع�اد 
 . أث+اء ال`�مة وأ

قائ  على  ال ��ر��ى ال��نامج للإفادة م`KKى ب�امج ال��ر�I أث+اء ال`�مة م� ال�J&ر ال*ق��ح  - ٦
الفعل "�&ث  ب!�  ال   )'ارو   ال�مج  أجل  م�  األداء   ل��&K�   ESDة��امال*,�+*!ة  ال�عل!  
 .�Egypt Vision-2030ة مJ� فى ض&ء مpش�ات رؤ  ال��ر�,ى ل*عل*ى العل&م
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  حدود البحث: 

  ال�الى على ما یلى: اق�J� ال��� 
اإلع�اد;ة  م�  "�0!ة    ات مM*&ع - ١ "ال*�حلة  ال`�مة  أث+اء  العل&م  م�افHة   ت ا"إدار معل*ى 

ال�عل!*  ال�&اصل   ٢ال&�I   ت�K!قات ت&e!ف    علىالق�رة  یه   ل� م*�  ،  !ةكف� الL!خ  وأدوات 
 . االج�*اعى

 .  "Webb-DOK" "و�I" تJ+!ف م,�&�ات  ع*� ال*ع�فة وف� ق!اس - ٢
 .الفعلإلج�اء "�&ث  )IDF(ال/فاءة ال��0!ة وف� ن*&ذج ق!اس  - ٣
 .االع�قادات) -األدائى -الM&انI (ال*ع�فىوف�  ال��ر�6 ال*,��امم*ارسات تق!!   - ٤
 . &ث الفعل  أن&اع "�LارA!ة Aأهإج�اء "�&ث الفعل ال� - ٥
م�    إ'ار  ح�د  - ٦ ال�+*!ةال�عل!   أه�   ESDال*,��امة  أجل  ومpش�ات فى ض&ء  رؤ�ة   اف 

 �Jفة وال��� العل*ى -ال�عل!  : ل*�اوروفقًا  ٢٠٣٠م�ة -االب�/ار وال*عj!ال� . 
فى    '�� - ٧ ال��ر��ى  و ال�راس  !�الفJل أث+اء  ال��نامج  األول  للعام !!�  ال0انى 

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠
  : وات البحثدأ

 (إع�اد ال�اح�)..........................................اس�`�مD األدوات اآلت!ة فى إج�اء ال���:
 . ESDال*,��امة أجل ال�+*!ةال�عل!  م�   إ'ار" اخ��ار ع*� ال*ع�فة - 
 ال��0!ة.  ةاخ��ار الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f "أ"عاد ال/فاء - 
 �ت�Kة "أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة. ت ال**هارااء ال) ألد Rubricسل  ال�ق�ی� ال*��رج ( - 
 0!ة. ة ال��ال/فاءاالع�قادات ح&ل مق!اس  - 
 .ال��ر�6 ال*,��ام**ارسات "ار الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f  ��اخ - 
 .ال��ر�6 ال*,��امم*ارسات ألداء ال^اتى   ال�ق!! "Kاقة  - 
 .االع�قادات ح&ل ال��ر�6 ال*,��اممق!اس  - 

  لبحث: لمواد المعالجة التجريبية 

ال�M���!ة  D `�ماس� ال*عالMة  إج�اء   م&اد  فى  اآلت!ة 
 .......(إع�اد ال�اح�) .................. ......ال���:
و   ت�ر��ىب�نامج   -  الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  ال�+*!ة    )'ارقائ   أجل  م�  ال�عل!  

  .ESDال*,��امة
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  – ESDة��امال*, ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ار   -"�&ث الفعل(  وف�    ال*�رب دل!ل   - 
  .) ال�مج

 .)  +LاtالMالت س -ع*لالوراق أ -ق&ائ  ال�ق!!  ال^اتى  -وثائ� ال�أمل ( دل!ل ال*��رب  - 
  منهج البحث : 

  : �� ال�الى على م+هM!� "�0!!� ه*ااع�*� ال�
ال&   - ١ ت��ی� ال*+هج  اس�`�م "غ�ض  ال��ل!لى:  ال/فاء  م,�&�ات   صفى  وأ"عاد  ال*ع�فة   ة ع*� 

م�    إ'ار  وف�  امال*,�� ر�6  ال�� وم*ارسات    ال��0!ة ال�+*!ةال�عل!   ،   ESDال*,��امة  أجل 
لو   sل^A ;ر  ال  �ق�&Jح  *ق�ال��نامج  ل�الفعل    ��ر��ىالل� "�&ث  ب!�  ال�مج  على  القائ  
 . ال�M���!ةال*عالMة م&اد )ع�اد و ال��� أدوات  أث+اء ب+اءفى  وeف، A*ا ESD)'ارو 
قائ   ب�نامج ت�ر��ى  أث�  ل��ق� م�  : اس�`�م لذو ال�J*!  ش�ه ال�M���ى  ال*+هج ال�M���ى   - ٢

ا"�& (      على ال�+*!ة    إ'ار  -لفعلث  أجل  م�  ت+*!ة  فى    ) ال�مج  -ESD ال*,��امةال�عل!  
ال*ع�فة   وم*ارسات  و ع*�  ال��0!ــة  ال*,��امال/فــاءة  "ال*�حلة   ال��ر�6  العل&م  معل*ى  ل�< 

  . اإلع�اد;ة
  متغيرات البحث :  

�*Nات ال ت�ال!ة:ال��� ال*�غ!� 
 م,�قل: ت*0ل فى  !ــم�غ �نامج  ال�ال�عل!     إ'ار  -الفعل"�&ث  ( على    ئ قاال  ��ر��ىال�

 )ESD)'ارو ب!� "�&ث الفعل  ال�مج -ESD م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة
  :فى Dات تا"عة: ت*0ل�فة. -  م�غ!�ال��ر�6 ال*,��امم*ارسات  -  ال/فاءة ال��0!ة.  -  ع*� ال*ع. 

  مجتمع البحث:  

  !� مة "الفJل أث+اء ال`� معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة  � فى ج*!ع  ت*0ل م�M*ع ال��
  م.٢٠٢٠/  ٢٠١٩ "*�ارس م�افHة Aف� الL!خ للعام ال�راسىال0انى  األول و  !!�راسل� ا
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  :  مجموعة البحث

ال���   ح�دت    (ال/ل!ة    مM*&عة  ال`�مة  لعل&م ل  اً معل*)  ٥٤فى  اإلع�اد;ة   أث+اء  "ال*�حلة 
  ال�M���!ة   ات ال��� مM*&عوٌتKلI أن ;@&ن ل�<    ،*!ةل�عل! ا� الL!خ  فAم�افHة  ات  إدار "*�ارس  

وأدوات ال�&اصل االج�*اعى إلم@ان!ة ال�فاعل ال*�kام� مع    ٢ت&e!ف ت�K!قات ال&�I   رة على ق� ال
  ال`��اء "*Mال ال*L@الت ال��0!ة. 

 التصميم شبه التجريبى للبحث: 
  والNا"Kة   !ةات ال�M��� على ال*M*& ش�ه ال�M���ى القائ  ع  �J*! الاس�+� ال��� إلى      
ال   مع ال��� ;ةال�ع�   -  !ة(الق�ل  ات ق!اسإج�اء  ألدوات  معل*ى    )  ال*��ر[!�  على  العل&م 
  ) ال�J*!  ش�ه ال�M���ى لل���:٣ش@ل (�ل`d و ،ات األر[عال*M*&ع"
  
  
  
  
  
  
  
  ال.��$ ش9ه ال9D-0ى لل59,): ٣ش7ل (        

  فروض البحث:  

ض&ء   ش�فى    !*Jال� ال�M���'�!عة  على    لل���   ىه  ال�ال*M*&عالقائ     M���!ة ات 
ل   ،والNا"Kة ال,ا"قة  ووفقًا  ال�راسات وال��&ث  اخ��ار    ه؛*�غ!�ات"  ال*�علقة+�ائج  ال*الئ   Aان م� 

  اآلت!ة: الف�وض ال*&جهة 
 

    من برامج  أي  تتلقى  لم  الضابطة  ت قبل  المجموعة  أنهم  مجموعتها  أفراد  من  التأكد  تم  ولكن  دورات  لالباحث،    فى قوا 

وثقافتهم حول استراتيجية المهنية بجانب معرفتهم  مية  ى من قبل األكادي رط للترقعل كشالسنوات الماضية حول بحوث الف
 وهذا كان الدافع إلدراج المجموعة الضابطة فى التصميم التجريبى للبحث.؛ ٢٠٣٠مصر
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دالو ف� ت&ج�   - ١ (  إحJائ!اً   ةق  داللة  ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&<  درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  (ال[األر &عات  ال*M*  ىمعل*ى  األولع  ���!ة  ال�M  -ال0ان!ة ال�M���!ة    -ى�M���!ة 

ال�ع�<  الNا"Kة)    -ل0ال0ة ا الق!اس  "الخ��ار  فى  ال*ع�فة  ولJالح    ،ESD إ'ارع*� 
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)

دالو ف� ت&ج�   - ٢ (  حJائ!اً إ  ةق  داللة  ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&<  درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  األر[عاال*M*&عى  معل*ى  األولى(ال�M���!  ت  ال0ان!ال�  -ة  ال�M���!ة    -ة M���!ة 

ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة  الق!اس  ال/فاء  فى  "أ"عاد   fت��ال* ال*ع�فى   IانMال  ة الخ��ار 
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)ولJالح  ،ال��0!ة

دالو ف� ت&ج�   - ٣ (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م ٠٬٠٥  ≤  ع+� م,�&<  ب!�   (Kرت  ات �&س I  ات  درج
العل&  فمعل*ى  األر[عال*M*&عاى  م  األولى  ت  ال0ان!ة   -(ال�M���!ة  ال�M���!ة    -ال�M���!ة 

ال�ع�< الNا"Kة)    -ال0ة ال0 الق!اس  تق�ی�(ل  فى  ال��0!ةRubric,ل   ال/فاءة  أداء مهارات   ( ،  
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)ولJالح 

دالو ف� ت&ج�   - ٤ (ع+� م,�&   إحJائ!اً   ةق  داللة   >  ≥  ٠٬٠٥Kب!� م�&س درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  األولىى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال�M���!ة    -ال�M���!ة 

ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة  الق!اس  ال��0!ة،  فى  ال/فاءة  ح&ل  االع�قادات  ولJالح    ل*ق!اس 
 .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)

معل!ى  رت� درجات   اتس�) ب�� م�� ٠٬٠٥  ≤  ���� داللة(� م� ع  ائ�اً ح�إ  ةق دالو ف� ت�ج�    -٥
فى ال1ا�0ة)  -ال/ال/ة  ال�*�()�ة-ال�*�()�ة ال/ان�ة-ال!*!�عات األر,ع(ال�*�()�ة األولى ى  ف  العل�م

ال)ع��   0!!ارسات  الخ�)ار  الق�اس  ال!�ت)5  ال!ع�فى  ال!���امال*ان�  ول�الح    ،ال��ر(6 
 . )ل/ة(ال�مجال�*�()�ة ال/ا ال!*!�عة

د ع+� م  ائ!اً حJإ  ةدالق  و ف� ت&ج�   - ٦  >&�,) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  اللة  درجات    ات )   Iرت
ف العل&م  األولىى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال�M���!ة    -ال�M���!ة 

ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة  الق!اس  ألداء  ل   فى  ال^اتى  ال�ق!!   ال��ر�K� 6اقة  م*ارسات 
دالو ف� ت&ج�   - ٧ .ال0ة (ال�مج)ال�M���!ة ال0 *&عة Mال*Jالح لو  ،ال*,��ام (  إحJائ!اً   ةق  داللة  ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&<  درجات    ات )   Iرت ف العل&م  األولىى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال�M���!ة    -ال�M���!ة  ولJالح    ،�ام�ال*,  �ر�6االع�قادات ح&ل ال�ل*ق!اس    فى الق!اس ال�ع�<الNا"Kة)    -ال0ال0ة   &*M*ة عة ال�ال!���M(ال�مج) ال0ال0ة. 
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عالقة   - ٨ (  ةدالت&ج�  داللة  م,�&<  ع+�  ال�ع�< )  ٠٬٠٥  ≤  إحJائ!ا  األداء  درجات  ب!�  ال*��ر[!�   العل&م  (ل*عل*ى  ال���  أدوات  ال*ع�فةعلى  ال��0!ة   -ع*�  م*ارسات   -ال/فاءة   ).ال��ر�6 ال*,��ام
  مصطلحات البحث : 

اال'ال  وال�راس  ار 'اإلع على  "ع�   >�H+ال*" ال,ا"قة  م�  ا  ات  نH��ة تN*+�ه  دالالت    : اآلتىمKJل�ات ال��� إج�ائ!ًا على ال+�&  ت��ی� ال��� ال�الى؛ أم@� "*�غ!�ات م�ت�Kة  
�ر9Dىال9-نامج ال: Training Program  

ًا  إج�ائ!ًا اس�+اد   هأه�افص!غD    ت�ر��ىم��&<  ت/املى تN*�    "أسل&ب م+H   م`fK عام   إج�اءات   ع��  وت  معال�Mه  ،ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ة�  ل!  مال�ع  )'ارو عل  لفث ا& "�  إلى ووسائل    ،ومهام "�0!ة  نKLة مع تN*!� أ  م��دة لل��ر�I ال*�مج،  ات !س��ات!M ال  اً وفقو   م��ا"عة ات ال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسو ع*� ال*ع�فة    ت+*!ةبه�ف    ؛األداء  �ق&� لأسال!I  و   ،ومJادر تعل    . "ال*�حلة اإلع�اد;ةأث+اء ال`�مة معل*ى العل&م   ل�< ��امال*, 6ال��ر�
  Action Researches �52ث الفعل: 

ال*ه+!ة  �ل ال*L@الت ال�عل!*!ة ال*�علقة ب�K&�� األداء ال*+اس�ة ل   الت`اذ الق�ارات )  Reflectingل  ال�أم  -    Observingال*الحHة  -Actingالفعل    - f!K`Planning  ال�  (  م+H*ةإج�اءات م+هM!ة  اس�قJاء عل*ى ;ق&م "ه معل*ى العل&م "ال�Lارك مع مM*&عة م� زمالء ال�`dJ وف�  ال�+*!ة  وأس6   aم�اد وف�  ال*ع�فة ال*,��امةال��ر�,ى  ع*�  ت+*!ة  "غ�ض   sوذل ؛    .ال*,��ام�ر�6 وال/فاءة ال��0!ة وم*ارساته  لل�
�ا ةـــأجل ال�J�$ م< ـــالعل� إHارالعل&م، و�IM إك,ابها ل�< ال*عل    ل تعو   ر�6ال ت� فى مMال*�ل!ة والعال*!ة    ال*,��امةال�+*!ة  و��N*� مM*&عة م�+&عة م� ال/فا;ات ال*ع�ف!ة واألدائ!ة وال&ج�ان!ة ال*&جهة ن�& دمج قNا;ا  ، ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  م�ادa  شامل وم�/امل ;,�+� إلى أس6 و   إ'ار ESD (:   Education for Sustainable Development Framework(مةال�� ال`�مة   ال��0!ة، أث+اء  ال/فاءة  وسل&A!ات  ال*ع�فة،  ع*�  ع*ل!ات  م*ارسة  م�  ی�*@�  ح�ى  ال*,��امرات  ومها ض&ء    ال��ر�6  مJ�  فى  رؤ�ة  ومpش�ات  -Egypt Vision أه�اف    . ال*,��امةلل�+*!ة 2030
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  Depth of Knowledge  ع�A ال�ع-فة:
"& عللا  ىمعل*ق�رة   ال*�علقة  ال*عل&مات  اس��عاء  على  م�    إ'ارم  ال�+*!ة ال�عل!   وت�K!قها فى س!اقات  ال��نامج ال��ر��ى القائ  على "�&ث الفعل،  ض*�   إن�اجها  و)عادة  ال*,��امة  أجل  ال*هام  أث+اء  ج�ی�ة   خالل  ال��0!ة،  ت+ف!^  م�  ال�ف/!�  ومعال�Mها  ع*ل!ات  القJ!  االس��ات!Mى م*ارسة  ال��ر�,ى  ت  الL@م�ل  ل  <� *�  األداء   ��&Kال*�&قعةت ال+�ائج  وت&e!فذات  ع��  ،  ها  ال�ف/!�   ا��  ال**  االس��ات!Mىع*ل!ات  ال*,�ق�ل!ة غ!�  وال�أمل  ل�`f!K  "غ�ض  ال*L@الت  وحل  ع*� ال*ع�فة العل&م فى اخ��ار    ىال�ى حJل عل!ها معل*ال/ل!ة  "ال�رجة    D , وق!,م�&قعة ال+�ائج   ى.ل�الا �� �ض فى الالغ�  له^ا ال*ع� 

     Research Efficiency ال�فاءة ال59#�ة:
دق!� م*ارس�ه "L@ل  و   أداءهعلى     وق�رته  ،و)ج�اءاتهال��� العل*ى  "�K!عة  العل&م    ىمع�فة معل*

ال^اتى  و  االع�قاد   IانM" ال��ر�,ى    فى  "أه*!�ه م�/امل  األداء   ��&Kت ال*L@الت مMال   وحل 
ال�ى   ات "ال�رجق!,D  و   ،ال*,��امة  أجل ال�+*!ة  �م   ! لال�ع  ارإ'&ء  فى ضال*,�ق�ل!ة    ال�عل!*!ة

معل* عل!ها  اخ��ار    ى حJل  فى  ال*ع�فى  العل&م   IانMومق!اس  ال ال*��رج  ال�ق�ی�  وسل  
  .فى ال��� ال�الى  له^ا الغ�ض  إع�اده ت  A*ا االع�قادات 
�ام م�ارسات �رD; ال��  Sustainable Teaching Practices :ال

أث+اء ال`�مة العل&م    ىمعل*  ی+ف^هاال��ر�,!ة ال�ى  األداءات  عة  *& مM  "أنها  �ائ!اً تع�ف إج
قNا;ا االس��امة وأه�اف رؤ�ة   ل*عالMة  ال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ار  م�ادa  فى ض&ء
  �Jت�ر�6    ٢٠٣٠م ال�`f!K،   ؛العل&مفى  م�حلة  فى  تفاعل!ة  أنKLة    !*Jت خالل  م� 

إج�اءا وف�  م�� وم*ارس�ها  وت  �ى حل� م  دة فىت  ال��ر�6  ق&�ت+ف!^  اإلع�اد;ة    ال*�حلة  ، ل�الم!^ 
ال*ع�فى و[Kاقة    IانMال العل&م فى اخ��ار  ال�ى حJل عل!ها معل*ى  "ال�رجات   D,!ال�ق!!  وق  

  له^ا الغ�ض. أع�وا ال^اتى ومق!اس االع�قادات A*ا 
  إجراءات البحث: 

  : ال*�علقة بها ف�وض الة ص�  ارواخ��ل��� إلجا"ة ع� أسjلة انف^ت اإلج�اءات اآلت!ة به�ف ا
أ2عاد    :أوالً  قائ�ة  ض�ء  إع�اد  فى  ال59#�ة  م<    إHارال�فاءة  ال�J�ة العل�$    أجل 

�امة  : ESDال��
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ع�      فى  لل���   األول ال�=ال  لإلجا"ة  O0P   :ال*�*0ل  الى  ال59#�ة  ال�فاءة  أ2عاد  ما 
اإلع�ادPة   2ال�-حلة  العل�م  معل�ى   ��ل ها ��Jض�ءت ال�J�ة  أجل  <  م  $ العل�  إHار  فى 

�امةال/فاءة ال��0!ة ال�ى ;IM ت+*!�ها ل�< معل*ى العل&م  ت  إع�اد قائ*ة "أ"عاد    ؛؟  ESDال��
  یلى:  A*ا "ال*�حلة اإلع�اد;ة

ق!اس وتق!!  مهارات "�&ث الفعل أو ما  مMال ال,ا"قة فى وال��&ث ال�راسات اال'الع على  - ١
اإلج�ائى" ;,*ى   م�ال���  وال�ى  ال�ى  �ی�تت   ها  خالل  ،  وال,ل&A!ات  ال��0!ة،  ال/فاءة  أ"عاد   �
ال��0!ة    م*@� العل&م ع+� حل ال*L@الت  ال��ر�,ى  أن ;*ارسها معل*ى  ال*�علقة ب�K&�� األداء 

ض&ء   ال�راسات:،  ESD  إ'ارفى  ه^ه  ال*kروع(  وم�  وه!ا  ال*�k+ى  و ٢٠١٢تهانى  نMاة  )، 
و هـ)١٤٣٧الL+��<(  خال� و   ،)٢٠١٣شاه!�(    ،)٢٠١٣فعى( Lاالان  ج!ه، 

Fernandez(2017) ،Edwards(2018)  ،McSweeney(2019) . 
لق&ائ    - ٢ ال��ی0ة  ال+*اذج  على  الفعلاال'الع  "�&ث  إج�اء  فى مهارات  أه*ها  ت*0ل  وال�ى   ، 

  Center for Technology in Education(CTE)  ،Center   :ن*اذج م�اكk ومpس,ات 

CCAR)for Collaborative Action Research (   ،  �)DFI(.Interactive Design 
Foundation 

م��ئ!ة   - ٣ قائ*ة  ال��0!ة"أ"عاد  ع*ل  ل�<    ال/فاءة  ت+*!�ها   Iحلة ال&اج�ال*" العل&م  معل*ى 
، وع�ضها  " IDFل+*&ذج "فقًا  و   ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ار فى ض&ء  اإلع�اد;ة  

م�ر[ى األكاد;*!ة  [ع�  و ,  &مللعر�6 ا�ق ت� ال,ادة ال*�@*!� فى ال*+اهج و'مM*&عة م�  على  
ال��A&راه  درجة  على  ال�اصل!�  "أه*!ة  ال*ه+!ة  ال*�@*&ن  ال,ادة  أق�  وق�  ال�ئ!,ة   األ"عاد ، 

 فى القائ*ة. ال*�N*+ة الف�ع!ة مpش�اتها و 
�، ح!� أص��D  ال,ادة ال*�@*!وت&جهات  ال+هائ!ة فى ض&ء آراء    تهاJ&ر القائ*ة "ص!اغة   - ٤

  A*ا فى ال�Mول ال�الى: ة ئ!ا+هها الص&رت القائ*ة جاهkة فى
  "IDF"ل%�ذج فقًا و ال�فاءة ال�.-�ة  قائ�ة أ�عاد  :   )٤( ج�ول

 
 https://education.jhu.edu/cte/. 
 http://cadres.pepperdine.edu/. 
� https://www.interaction-design.org/. 

 ) أبعاد الكفاءة البحثية وفقاً لنموذج "قائمة ):  ٣ملحقIDF " .  
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  الوزن النسبى   الفرعية  المؤشرات   البعد الرئيس  م

  ٪ ٢٠ ١٠  Planningكفاءة التخطيط  ١

  ٪ ٣٠ ١٥ Acting كفاءة الفعل  ٢
  ٪ ٢٠ ١٠ Observingكفاءة المالحظة   ٣
  ٪ ٣٠ ١٥ Reflecting كفاءة التأمل  ٤

  ٪ ١٠٠  ٥٠  المجموع 

أ"عاد  وم� خالل ت��ی�   ال��0!ة  قائ*ة  "ال*�حلة   "IDF"ل+*&ذج  فقًا  و ال/فاءة  العل&م  ل�< معل*ى 
ض&ء  اإلع�اد;ة   ال�+*!ة    إ'ارفى  أجل  م�  ص&رتها  ESDال*,��امةال�عل!   فى  وص!اغ�ها   ،

  لل���. األولال�=ال ع�  ق� ت*D اإلجا"ةال+هائ!ة؛ ;@&ن 
  ESD إطارفى ضوء  التدريس المستدامممارسات ة ئمقا إعداد :Mنياث

ع�   ال#الإلجا"ة  فى  لل���   نىال�=ال  م�ارسات    :ال*�*0ل  �امما ال��  ;Dر�O0P   ال الى 
  ��ل ها ��Jة  تPاد�اإلع 2ال�-حلة  العل�م  ض�ء  معل�ى  ال�J�ة    إHارفى  أجل  م<  العل�$ 

�امة  :ت  ؛؟  ESDال��
على   - ١ للق&اح�ی0   ن*اذجاال'الع  ال��ر�,!ة    ال*�ت�Kة   ئة  ال**ارسات  تق&�   ل�< "*عای!� 

ب�امج  أو  ال��ر�I ال*ه+ى  و ب�امج اإلع�اد  فى  العال*ى  و اإلقل!*ى    �!�معل*ى العل&م على ال*,�& 
 .ال*,��امة !ةال*ه+ال�+*!ة 

على   - ٢ ال,ا"قة  اال'الع  ال*,��ام*Mال  "ال�راسات  ال**ارسات ح�دت  ح!�  ،  ال��ر�6 
وال�ق&�   K  f!`ال�  !ات "ع*ل   ال*�ت�Kة العل&م.  ال*,��اموال�+ف!^  فJ&ل  فى  أدائها   �@*;  ال�ى 
دراس  Schuler,Fanta,Rosenkraenzer&Riess(2018)و  Geitz(2016)   ات:م0ل 

ال�ارون( و   )٢٠١٩م�*�(  هانىو Michel(2019) و  و  )٢٠١٩ش!*اء 
Geitz,Geus&Tinoca(2019)وZowada,Belova& Eilks(2019). 

قائ - ٣ م�ع*ل  "*�ئ *ة  ال*,��امت  سا ار *!ة  فى  ال��ر�6  ال*�@*!�  ال,ادة  على  وع�ضها   ،
م&جهى ومعل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة، وق�    ال*+اهج و'�ق ت�ر�6 العل&م, وA^لs "ع� 

 ال�ئ!,ة والف�ع!ة فى القائ*ة.  ال**ارسات أق� ال,ادة ال*�@*&ن "أه*!ة 
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م*ارسات   - ٤ لقائ*ة  ال+هائ!ة  الJ&رة  الال��ر ص!اغة  م�    إ'ارض&ء  ى  ف  *,��ام�6  ال�عل!  
ال�+*!ة ق�ل  ESD ال*,��امة  أجل  م�  الالزمة  ال�ع�یالت  ع*ل  وأص��D  "ع�  ال*�@*!�، 

 ، A*ا فى ال�Mول ال�الى:القائ*ة جاهkة فى ص&رتها ال+هائ!ة 
  ESD إ:ارفى ضء   ال��ر&3 ال�$��امم�ارسات  : قائ�ة   )٥( ج�ول

  التدريس المستدام ممارسات   م
 شراتالمؤ

  الفرعية 
  ن النسبى وزال

  ٪ ١٥٬٣٨  ١٠   المستدامللتدريس  التخطيط  ١

  ٪ ١٠٬٧٧ ٧   ESD إطار وفق العلوم صياغة محتوى   ٢

  ٪ ١٥٬٣٨ ١٠  ESD إطارالمرتبطة باألنشطة التعليمية  تصميم  ٣

  ٪ ١٥٬٣٨ ١٠  ESD إطارفى  االلكترونى والتعلمالتكنولوجيا  توظيف  ٤

  ٪ ١٨٬٤٧  ١٢    امتدالمس التدريستنفيذ استراتيجيات   ٥

  ٪ ٩٬٢٤ ٦  التدريس المستدامالقائم على  بيئة الصفإدارة   ٦

  ٪ ١٥٬٣٨  ١٠  ESD إطارالتقويم المستدام وفق استخدام أساليب   ٧

  ٪ ١٠٠  ٦٥  وع ـــــــــالمجم

ت��ی�   خالل  ال*,��امم*ارسات  قائ*ة  وم�  "ال*�حلة   ال��ر�6  العل&م  معل*ى  ل�< 
أجال�عل!  إ'ار  فى ض&ءع�اد;ة  اإل م�  ا   فى ص&رتها    ESDال*,��امة*!ة  ل�+ل  وص!اغ�ها   ،

  لل���. ال#انىال�=ال ع�  ق� ت*D اإلجا"ةال+هائ!ة؛ ;@&ن 
Mالتعليم من أجل   إطارعمق المعرفة فى ضوء  بمؤشراتإعداد قائمة  : ثالث

  :ESDالتنمية المستدامة
–DOK1-DOK2–DOK3(ال*ع�فة    لع*� م,�&�ات    ح�د م,�قًا "*ق�مة ال��� ال+H��ة أر[عة

DOK4  اتالع*&م) على وجه�شpع  ال`اصة    ها، ول���ی� م*�Mة بها فى ض&ء '�!عة مKت��ال*
م� اإلع�اد;ة  ال���  "ال*�حلة  العل&م  إ'ار    معل*ى  eل  ال�+*!ة  وفى  أجل  م�  ال�عل!  
ت     ؟  ESDال*,��امة قائ*ة؛  ال  "*pش�ات   إع�اد  معل*ى  ل�<  ال*ع�فة  "ال*�حلة ع*�    عل&م 
  یلى:   *اA اإلع�اد;ة

ع'اال - ١ مMال  الع  فى  ال,ا"قة  وال��&ث  ال�راسات  ال*ع�فةلى  أه   ت   ح!�  ،  ع*�  ت��ی� 
بها ال*�علقة  ال*ع�ف!ة  وماوراء  وال*ع�ف!ة  العقل!ة  م�  دراسة  م0ل  الع*ل!ات   A:Viatorل 

 
 )فى ضوء إطار  المستدامممارسات التدريس ): قائمة ٤ملحقESD  .لدى معلمى العلوم  
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  ) ٢٠١٨ال�از(  م�وةو   Karuguti,Phillips&Barr(2017)و  Baer (2016)و  (2010)
 Greene(2020)) و ٢٠١٨وحل*ى الف!ل(

ل�J+!ف  ع  'الاال - ٢ األصلى  ال+*&ذج  على  مفJل  وال^<  "L@ل  ال*ع�فة،  ع*�  م,�&�ات 
 ) .Webb-Depth Of Knowledge,1997ت*0ل فى تJ+!ف "و�I" لع*� ال*ع�فة (

م��ئ!ة   - ٣ قائ*ة  ال*ع�فة  "*pش�ات ع*ل  ل�<    ع*�  ت+*!�ها   Iحلة ال&اج�ال*" العل&م  معل*ى 
أ  إ'ارفى ض&ء    اإلع�اد;ة م�  ال�+ال�عل!   ل�J+!فو و   ESDل*,��امةا  *!ةجل  "و�I"   فقًا 
Webbضها على�عة م�    ، وع&*Mق ت�ر�6 العل&م, م�ال,ادة ال*�@*!� فى ال*+اهج و'

، وق� أق� ال,ادة ال*�@*&ن  م�ر[ى األكاد;*!ة ال*ه+!ة ال�اصل!� على درجة ال��A&راه [ع� و 
   .الف�ع!ةتها مpش�اال�ئ!,ة و  ال*,�&�ات "أه*!ة 

الJ&ر  - ٤ ال+ها ص!اغة  ال*ع�فة  مpش�ات لقائ*ة    ئ!ة ة  ال�ع�یالت    ع*�  ع*ل  أق�ها "ع�    ال�ى 
قائ*ة  ح!�  ال*�@*!�،    ال,ادة  Dات أص���شp*ال+هائ!ة   ال فى ص&رتها  فى جاهkة  A*ا   ،

  ال�Mول ال�الى:
  Webb "و&#" ع�! ال�ع فة وفقًا ل�?%�ف    م=ش اتقائ�ة :   )٦( ج�ول

  ئيس الر المستوى  م
 المؤشرات

  الفرعية 
  ى نسبن الالوز

  ٪ ١٧٬١٤  ٦  ) DOK1اإلنتاج ( وإعادةالتذكر   ١

  ٪ ٢٢٬٨٦  ٨  ) DOK2تطبيق المفاهيم والمهارات (   ٢

٣  
االستراتيجى المدى  التفكير   قصير 

)DOK3 (  
٢٨٬٥٧  ١٠ ٪  

  ٪ ٣١٬٤٣  ١١  ) DOK4الممتد (  االستراتيجى التفكير  ٤

  ٪ ١٠٠  ٣٥  وعـــــــــــالمجم 

خاللو  ال  مpش�ات قائ*ة  ت��ی�    م�  و ع*�  لفقاً *ع�فة     "Iو�" ل�<   J�Webb+!ف 
لقائ*�ى    "اإلضافةوذلESD  ،  sال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة  إ'ارمعل*ى العل&م فى ض&ء  

ال*ق��ح   ال�J&ر  إع�اد   الN�ور<  م�  أص�ح  ال*,��ام؛  ال��ر�6  وم*ارسات  ال��0!ة  ال/فاءة 
  �& ال�الى: وذلs على ال+ لل��نامج ال��ر��ى؛

 
 )وفقاً لتصنيف "ويب" عمق المعرفة   مؤشرات): قائمة ٥ملحقWebb .  
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ا:  Mرابع ا إعداد  ال  ترحلمقلتصور  بين   تدريبىللبرنامج  الدمج  على  القائم 

    ESDالمستدامةالتعليم من أجل التنمية  إطاربحوث الفعل و

قائ$ ما ال.�ر ال�ق-ح ل9-نامج ت�ر9Dى    :ال*�*0ل فى  لل���   ال#ال, ال�=ال  لإلجا"ة ع�    
و  الفعل  �52ث  ب�<  ال�مج  م<   ار�Hعلى  ال�J�   العل�$  �امةة  أجل   ع�A ل�J�ة    ESDال��

و  وم�ارسات  ال�ع-فة  ال59#�ــة  �امال�فــاءة ال��  ;Dر�2ال�-حلة   ال العل�م  معل�ى   ��ل
  اإلع�ادPة؟ 

االس�/Lاف!ة مع معل*ى ال�راسة    مقابالت االح�!اجات ال��ر��!ة ال�ى LAفD ع+ها    ت��ی� ت     
 فى ع�ة لD  ت*0ل�ى  ، واةال�عل!*!  Aف� الL!خHة  ات م�افس إدار العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة "*�ار 

،    ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ةال�عل!  م�    )'ارو ��&ث الفعل  بوأدائ!ة م�ت�Kة  كفا;ات مع�ف!ة  
أ"عاد  ال*ق��ح    تلى ذلs ت��ی�  الال�J&ر  الفعل وم�ادa   ��ر��ى لل��نامج   فى ض&ء أس6 "�&ث 

  اص�م� الع+ت/&ن ال�J&ر ال*ق��ح  و ،    ESDال*,��امة  !ةأجل ال�+* ال�عل!  م�    إ'ار  ومpش�ات 
    ال�ال!ة: 

   :مق�مة -أ
      Dح لمق�مة  ت+اول�ر ال*ق�&Jنامج الال��عة م�    ��ر��ىل�&*Mال*فاه!*!ة ال*�علقة م �األ'

وض�ورة ت�ر��ه  على ال�أمل    ،ال*Mال ال�عل!*ىفى    م� ق�ل ال*عل*!�"�&ث الفعل  "أه*!ة إج�اء  
االفى   ل��,!+ه ���  وال  ،ل��ر�,!ة**ارسات  اس��ات!M!ات  ال�!jة  ، و �هاوتK&�   اع�  حل مL@الت 

ال��ل!ل   على  قائ*ة  مق++ة  م+هM!ة  إج�اءات   �!�Kت ع��  وال�M��I الJف!ة   f!K`وال�ق&�     وال�
إلك,اب    ؛ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    إ'ارال��ر�I وف�  "اإلضافة أله*!ة  ،  ال^اتى

االس  ه ت*@+ى  ال�  *هارات الو *عل&مات  الال*عل*!�    aم�اد دمج  فم�  ع��امة  الى  ��ر�6 *ل!ات 
"*Mال  ال*�علقة  والعال*!ة  ال*�ل!ة  القNا;ا  فى ض&ء  العل*ى  ال*��&<  و)عادة ص!اغة  وال�ق&� ، 

  .ال*,��امةال�+*!ة 
 :  اله�ف العام م< ال.�ر ال�ق-ح -ب

فى    ح�د  ال*ق��ح  لل�J&ر  العام  العل&مم,اع�ة  اله�ف  اإل  معل*ى  تعل   ع"ال*�حلة  فى  �اد;ة 
  أجل ال�+*!ة ال�عل!  م�    إ'ار "�&ث الفعل فى ض&ء  "إج�اء    �علقةدائ!ة ال*واأل*ع�ف!ة  ال/فا;ات ال
وذلESD    sال*,��امة ت+*!ة  ؛  ال��0!ة  "غ�ض  وال/فاءة  ال*ع�فة  ال��ر�6   م*ارسات و ع*� 
  . ل�یه  ال*,��ام
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 : األس; الى Pق�م عل�ها بJاء ال.�ر ال�ق-ح -جـ
 &Jح عاع�*� ال��ث الفعل  � م�ا�ة م ة م,�*لى ع�ة أس6 عل*!ر ال*ق�&�" aال�عل!  م�    )'ارو د
وال�ع*!  وال*�اق�ة ال^ات!ة  وال�+,!� وال+ق�  م0ل: ال�أمل وال�Lارك وال*�ونة    ال*,��امة أجل ال�+*!ة  

االح��افى  ال^اتى  وال�ق!!   ��&Kال*,�ق�لى  واالس��امة  وال� ت�� واالس�L�اف  "غ�ض  م+هM!ة  ؛  ی� 
ف ال�راسى "Jفة عامة و[**ارساته  الJلقة ب�!jة  ل*�ع@الت ات*@� ال*عل  م� رص� ال*L!ة  عل*

�اءات وأدوات "�0!ة مق++ة  واق��اح أفNل ال�ل&ل لعالجها "اس�`�ام إج   ،ال��ر�,!ة "Jفة خاصة
  وال/فاءة ال��0!ة،   م,�&�ات ع*� ال*ع�فةووف�  ،  ٢٠٣٠أه�اف ومpش�ات رؤ�ة مJ�  فى ض&ء  

ال*عای!�  إلى  A*ا اس�+� ال�J&ر ال*ق��ح    .ة��امال*,ة  تK&�� م*ارساته ال��ر�,!فى  م*ا ق� ;,ه   
ال�ى ت,�ه�ف تK&��   ال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    )'ارو "�&ث الفعل  ال�ول!ة فى مMال  

  :  م0ل معای!� واالس�L�اف ال*,�ق�لى ت&جهات االس��امة فى eللل*عل   األداء ال��ر�,ى
- Center for Collaborative Action Research(CCAR).   

- Center for Education Innovation(CEI).  

- Center for Technology in Education(CTE). 

- Collaborative Action Research Network(CARN).  

- National Association of Research in Science Teaching(NARST).  

- The Action Research Network of the Americas (ARNA). 

- UNESCO- The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. 

- United Nations, Education for Sustainable Development, Reports. 

 : األه�اف اإلج-ائ�ة لل.�ر ال�ق-ح -د
اإلج�ائ!ة   األه�اف  م�  مM*&عة  ص!اغة  وال&ج�ان!ة  ت   وال*هار�ة  "ال/فا;ات  ت�عل�  ال*ع�ف!ة 

الع*ل الفعال+H��ة وال��K!ق!ة  ال�ال�عل!  م�    )'ارو ل  !ة ل��&ث  A*ا ،    �ESDامة*,�لا  +*!ةأجل 
  fت��فة"ت�ال*ع ع*�  وم*ارسات    *,�&�ات  ال��0!ة  ال*,��اموال/فاءة  ص!غD  .  ال��ر�6  وق� 
  ال*��رب   معل  العل&م  م� ق�لو[�قة وتD+*N معای!� األداء ل&صف ال,ل&ك ال*�اد إنMازه    سل&A!اً 

ال�عل!   ات  Kل�وم�  وقNا;ا ت�Kة "*فاه!   ال��0!ة ال*�   ل�ل ال*L@الت   فى أث+اء إج�اء "�&ث الفعل 
  .ال*,��ام
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 : الف@ة ال��ه�فة -هـ
  إلك,ابه  ال/فا;ات ال*ع�ف!ة  فjة م� معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة  ال�J&ر ال*ق��حاس�ه�ف  

الفعل  و  "�&ث  إج�اء  على  م�    إ'ارفى ض&ء  ت�ر��ه   ال�+*!ة ال�عل!   ،    ESDال*,��امة  أجل 
لى ال�عامل مع ب�امج ال�اسI اآللى وتJفح  ة عق�ر ال  ادها< أف� ل�   ;@&ن   أنها  اخ�!ار   ىفتKلI  و 

 Dن�اإلن� ال�وا"  ش�@ة  ال+KLة  ع��   fHyperlinks    ع�  واس�`�ام" I�&ال أدوات  و   ٢ت�K!قات 
    .ال�&اصل االج�*اعى

�رOD -و   :ب�@ة ال
  Dت*0ل  Iة ال��ر�j!ح القائ  عب�نامج ال*ق��ة  ال�عل!  م� أجل ال�+  )'ارو   لى "�&ث الفعلوف� ال�!*
ال�فاعل ال*�اش� ب!� ال�اح�  ، ح!� ت   @ل!ة ال��[!ة إح�< القاعات ال�راس!ة "فى    ESDامةال*,�� 

العل&مو  ال*,�ه�فة م� معل*ى  ال*�مج م� خالل ت�K!�  ،  الفjة   Iال��ر� "MانI ت&e!ف أسل&ب 
  A!ة.ج اله&اتف ال̂ أنKLة إل/��ون!ة م�kام+ة وغ!� م�kام+ة ع�� ب�ام

�رOD:زم<  -ز    ال
زم+ى    ع��  I ال��ر�زم�  ح�د   (م`fK  ج�ول  م�<   )٤٠اس�غ�ق  على  ،  ع اب!أس)  ١٠(  ساعة 
  sوفقًا  وذل" ال*�عل�   >�H+ال  IانMف!ةلل�ال*ع الفعل  ال/فا;ات  أجل    )'ارو   ل��&ث  م�  ال�عل!  

و ال*,��امةال�+*!ة   ال  أ;Nاً ،  "�&ث  إلج�اء  ال��K!قى  الع*لى   IانMقفعل  لل Nا;ا  ل*عالMة 
"**ارسات �K!عة ال*L@الت ال��0!ة ال*�ت�Kة  ^لs وفقًا لوA ،  عل&م  الفى ت�ر�6 وتعل  ESDإ'ار

  وم�< تعق� إج�اءات حلها ومعال�Mها.  ال��ر�6 ال*,��ام
 : مWل9ات ت9W�A ال.�ر ال�ق-ح  -ح

ال�عل!  م�    إ'ارح�دت "ال�J&ر مM*&عة م� ال*�Kل�ات ال`اصة ب�+ف!^ "�&ث الفعل فى ض&ء  
  ال*�Kل�ات فى الفjات ال�ال!ة: تلD s +فوص،  ESDال*,��امة ل ال�+*!ةجأ

  ت*0ل "L��ة:  وال*مM*&عة  ى  ف  D م�Kل�ات  ال`��اء  األداء J!�  �`م�   ��&Kت "*Mال 
و  لل*عل*!�،  ال*��ر[!�  ال��ر�,ى  ت+ف!^  أث+اء  فى  وت&جهاته   "آرائه   االس�عانة  ت   ال^ی� 

Nوت الفعل؛  "�&ث  أعNاءإلج�اءات  "ع�   D+*  6ال��ر� ال��A  ه!jة      "ق,   &راه و[اح0ى 
و'�ق   "عل&م"��ر الال*+اهج   6�  ،  IانM"  اء�ال`� العل&م  ومعل*ى  م&جهى  م�  مM*&عة 

 "*�ارس م�افHة Aف� الL!خ اإلع�اد;ة. 
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  ;ماد الفعل    ىف  D ت*0ل  ة:م�Kل�ات  "�&ث  وف�  ال*ع�ة  ال�M���!ة  ال*عالMة    )'ارو م&اد 
م�   ال�+*!ةال�عل!   وسMالت   ESDال*,��امة  أجل  أدلة  م�  تN*+�ه   مل �ألل  ائ�ووث  "*ا 

  ال*Jادر وال*�اجع ال*�K&عة. ع� [وأوراق ع*ل و 
    :ل�ات ت/+&ل&ج!ةKفى  ت*0لم� D  ةkامج  األجه�ة  وال�j!ال*�مج داخل ال�ى تفعل ب Iال��ر�

 Dataجهاز ع�ض  ، و الب�&ب)اللى(اآل�اسI  الأجهkة  :  وخارج قاعة ال��ر�6 "ال/ل!ة م0ل
Show    ، ة  الف  ه&اتالو!A^Smart Phones    ا*"*Nقه م�  +ت�!�Kوأدوات  ت تعل!*!ة  ات 

 .هاداخل�L@ة إن��نD سل/!ة لل�&اصل االج�*اعى، A*ا جهkت القاعة "
X- $�YJال ت ���ر9Dى وال]Wة الZمJ�ة لJف�4 ال9-نامج�5  : ال

العام    ب+اءً  اللعلى اله�ف  أع� إج�ائ!ة؛    �افأه  ال*ق��ح وما ح�د له م�  ��ر��ى ل��نامج 
  أجل ال�+*!ة ال�عل!  م�    )'ارو ب��&ث الفعل    م�ت�Kةی&الت  م&د   رةص& ى  م��&اه ال�عل!*ى ونH  ف

(،    ESDال*,��امة ع�دها  وفقًا  ٨و[لغ  م&دی&الت  (ال��K!ق!ة)  )  والع*ل!ة  ال+H��ة   Iان&Mلل
ة تق�;*ها  �� ف   D وت�اوح  ،  ESDإ'ارفى ض&ء  ل*عالMة قNا;ا االس��امة  ال*�علقة ب��&ث الفعل  

اإلج�ائ!ةت+ف!^  و  أس١٠(   "�&ثها  لالتفاقفو   اب!ع)  ال*��ر[!�، مع  ال*��ئى    قًا  العل&م    معل*ى 
  : ��ر��ىال��نامج الA!ف!ة ت+H!  م��&<  ) ال�الى٧( و�&ضح ج�ول

�1 م.�D ال� نامج ال ٧ج�ول(E%0ه  ��ر&�ى ): ت�  والI�ة الHم%�ة ل�%ف
 قترح للبرنامج الم عناصر المحتوى التدريبى  الموديول  الجانب

  الزمن 

  أسبوع   ساعة 

  ظرىالن

  Action Researches بحوث الفعل   لواأل
١  ٣  

  ١  ٣  الثانى

  ESDالمستدامةالتعليم من أجل التنمية  إطار  الثالث
١  ٣  

  ١  ٣  الرابع 

  التطبيقى (مشكالت بحثية) 

  ١  ٦  Planningالتخطيط   الخامس

  ٢  ٨  Actingالفعل/العمل   السادس 

  ٢  ٨ Observingظة المالح  السابع

  ١  ٦ Reflectingمل التأ  الثامن

  ١٠  ٤٠  وع ـــــالمجم
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�رOD ةت5�ی� اس-ات�0�  -�   :ال
إلى  اس�+� ال��نامج  ؛  سلفاً اه العل*ى ال*��د  وم��&   ��ر��ىلل��نامج الاإلج�ائ!ة  ه�اف  األ  ب+اًء على

م�   ت�&اف�ال��ر�I    ات اس��ات!M!مM*&عة  األه  ال�ى  اإلمع  ال*&دی&الت وم��&   ج�ائ!ة �اف   >
��H+ال�  -ة  (ال !�Kم�  الو   ) ق!ةk و Iح لل��ر��ة  ال*ق�jم� معل*ى العل&م أث+اء    ال*,�ه�فة'�!عة الف

Pair–Think– شارك  –  زاوج  -ف/�و   ، K.W.L  ج�ول  وم� أه  ه^ه االس��ات!M!ات:ال`�مة،  
Share،    ،الت@L*ال ال*&جهة،  و وحل  ال�عاونى، و ال*+اقLة  ال^ه+ و   ال�عل   ال��ر�I و   ى،العJف 

 ال�حالت ال*ع�ف!ة.  و  ٢ت�K!قات ال&�I � ى ع�LارAاالل/��ونى ال� 
�رODأنW8ة ت5�ی�  -ك : ال

  ال*�+&عة   األنKLةض*+D  ؛  اه العل*ىوم��& ال�J&ر ال*ق��ح لل��نامج ال��ر��ى  فى ض&ء أه�اف  
  : ال�ال!ة

 ) د;ة�ة فKLأن �أوراق ع*ل -تقار�-   tاLالت نMذاتىتق!!   -ى ذات تأمل  -س .(  
   ةKLق!ة  أن!�Kل�� ع*ل!ة  ت Iت+ف!^  العل&م    ىمعل*  ر� الفعل   ات إج�اءعلى  "�&ث 

 . "@فاءة
   ون!ة�إل/�  وYoutube و Facebook   ت�K!قات   تفاعل!ة ع��م�kام+ة و أنKLة 

Gmail .  
   ^!العل&مت+ف ل��ر�6  اس��شاد;ه  م*ارسات    ن*اذج  ال*,��اموف�  وفى   ال��ر�6 

 .ESDإ'ارض&ء 
 fKاءات وف� ت�ر�,!ة  إع�اد خ�رإ'ا &ءض فىو  ال��ر�6 ال*,��امإجESD. 

  ت5�ی� وسائل وم.ادر العل$:  -ل
اله�ف م�      تعل!*!ة  تق+!ات و   وeفD   ؛��ر��ىال ال��نامج  وراء ت�K!�  ل��ق!�  ومJادر وسائل 

م�+&عة ع�وض    تعل   ال&سائf"ال�&ر[&�+D"  م0ل:  م�ع�دة  اوخ�ا،  ال�ق�;*!ة   f،ئ�او   ل�ف/!  fائ�ل`
   وال�وا"f ال+KLة   �Blogsونات وال*  Wiki  ىل&�@م&اقع ا"MانI اس�`�ام    ال^ه+!ة اإلل/��ون!ة،

Hyperlinks  ،  >�J*فة ال�ال*ع s+]وekb.eg  )ة��J*مة)    - ال�ور�ات ال&H+*ر دار ال�J*A
  . علقة "ه*� الاإلث�ائ!ة عل&مات لل*و ال�ئ!6 لل*��&< ال��ر��ى مه  

  :داءاألت5�ی� أسال�O وأدوات تق�D$  -م
العام واأله�اف اإلج�ا    اله�ف  القائ  على دمج    ��ر��ى ال لل��نامج  ال*ق��ح    &رلل�J ئ!ة  ل��ق!� 

أسال!I وأدوات ال�ق&�     D اس�`�م؛  ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ةال�عل!  م�    )'ارو "�&ث الفعل  
  ال�ال!ة: 
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   :<  ال�ق&�  الق�لى�نات+ف!^    ق�ل ب�ءأج�مج  ال�  �الق�لى ألدوات ال��� ع� �!�Kاخ��ار   ال�)  
ال*ع�فة الMانI و   ،ع*�  ال��0!ةل/فل  ع�فىال*  اخ��ار  ال*��رج اء  ال�ق�ی�  وسل    ،

Rubric  ال/فاءة ال��0!ةاالع�قادات ح&ل  ومق!اس    ،لل/فاءة ال��0!ة،   IانMواخ��ار ال
ال*,��ام**ارسات  لال*ع�فى   و[Kاقال��ر�6  ل*  ال�ق!!   ة،  ال��ر�6   سات *ار ال^اتى 
  ).االع�قادات ح&ل ال��ر�6 ال*,��اممق!اس و ، ال*,��ام

   �&ف ع�ة    +ى:/&� ال�  ال�ق!e&ت �لة م&ض&ع!ة  ونف^ ع�jق!ة  أس!�Kأث+اء وت�ر��ات ع*ل!ة ت
ال��ر��ى، و م&دی&الت  دراسة   اال*��&<  أداء اس�+� على تق�;   ل*�ا"عة  ال�اجعة  ل�غ^;ة 

ال*عل*!�  ال��   وس!�  الفى  داخل "MانI  ،  ��ر��ىنامج  ال*+اقLات  فى  ال�فاعل  ت�ل!ل 
 Iال��ر� ت�K!ق  قاعة  ع��  اوخارجها  على    ،٢ل&�I ات  اع�*�  سMالت A*ا   dف�

الف�د;ة والM*اع!ة    tاL+ال*هام   ق&ائ و ال�أمل  ووثائ�  ال ت+ف!^  أث+اء  ال^اتى فى  ال�ق!!  
    .ة ال*�علقة "ال*L@الت الفعل!ة وال*,�ق�ل!ةال��0! 

 �&جأائى: و   ال+هال�ق >� Iة ال��ر��فى نها;ة ف� �أدوات ال��� ع� �!�Kع�;اً  ت". 
�م.ادر  -نDZالعاو ال59,  م<  ل�Hال: 

ال*ق��ح    وف�     ع�ة  ال�J&ر  ال��ر��ى  I�A لل��نامج  ص&رة  فى  وأج+�!ة  ع�[!ة  م�اجع 
  ة ل�+*! أجل اال�عل!  م�    )'ار"�&ث الفعل و فى مMاالت:  م&اقع "�0!ة  و ودراسات سا"قة  وأ"�اث  
ال��0!ة و   ESDامةال*,��    ل*ىل*ع  ؛ وذلs ح�ى ی�,+ىال��ر�6 ال*,��اموع*� ال*ع�فة وال/فاءة 

    .H��ة والع*ل!ة�ر[!� ال�ج&ع إل!ها ل�+ف!^ أنKLة ال��نامج ال+عل&م ال*�ال
�ر9Dىل9-نامج الض9^ ا *  ال�ق-ح :  
عل!   ل� ا  )'ارالفعل و القائ  على دمج "�&ث    ��ر��ىلل��نامج ال ع�ضD الJ&رة األول!ة      

ال�+*!ة   أجل  ال*�@*!�  ESDال*,��امة م�  م�  مM*&عة  ال*+اه  على  و'"*Mال  تج   ��6ر �ق 
و  ال*ه+!ة  [ع�  العل&م  األكاد;*!ة  ال��A&راه م�ر[ى  درجة  على  ات,اق    ؛ال�اصل!�  م�<  ل���ی� 

  فاعل!ة، ل�ا  �هنKLوأ  ،ال��ر�I   ات واس��ات!M!  ال��ر��ىم��&اه  مع  ل��نامج  ل  اإلج�ائ!ة  ه�افاأل
   .ال*�N*+ة "هوأسال!I ال�ق&�  ومJادر ال�عل   ائلووس
ض&ء       الال,اد   ت&جهات وفى  ص!اغة  م0ل:  ال�ع�یالت  "ع�    أج��D   @*!� *�ة  إعادة 

الف�ع!ة    ال,ل&A!ةاأله�اف   اإلج�اءات  مع  ت�&اف�   �!�" ب لل��نامج  الفعلال`اصة  ، �+ف!^ "�&ث 
ال��K!ق!ةو   Iال��ر� أنKLة  فى  فىالع*ل/ال�+&ع  خK&ات   ESDرإ'اض&ء    !ة  ت�ق�   �!�" 
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ال��0!ة IDFن*&ذج( لل/فاءة  ال*وت�اعى    )  ع*�  وخاصة    "و�I "  ف�J+!ل  ع�فةم,�&�ات 
ال�+*!ة  مpش�ات  على  ال*��&< ال��ر��ى  وت�k!A  ،  ال�ف/!� ال**��)  -!� االس��ات!Mى م,�&�ي(ال�ف/

العل*ى  -ال�عل!  (  فى مMاالت   ال*,��امة وال���  وال*ع�فة  فقf ال�!jة  -االب�/ار  ال�K�ق  دون    ) 
األخ�< لل مJ�ل  *pش�ات  وحل    ى�ر�,ال�  اءاألد �K&��  ب ال��0!ة    ال*هام ر[f  و ،  ٢٠٣٠�ؤ�ة 

وال+ف,!ة    ب!jةمL@الت   االج�*اع!ة  ال*L@الت  ع�  وال�ع�  العل&م  معل*ى  ل�<  ال�راسى  الJف 
  .�ةواإلدار 

 �٢!قات ال&�I ت&e!ف أنKLة إل/��ون!ة ع�� تK   على ض�ورة  ال*�@*!�"ع�    أك� ك*ا      
  �� ال��0!ة ار ال�ق ا"ة  ك0� ل�M*!ع ال*عل&مات وال�!انات و�Aأف�ص    و)عKاءال*��&< ال��ر��ى    إلث�اء

 &Kب� ال��ر�,ى وف�  ال*�علقة  األداء  ال*��ر[!�ت&ج!ه    وأه*!ة،  ESDإ'ار��  العل&م  إلى    معل*ى 
وفى    ��امال��ر�6 ال*,  وف� إج�اءات   ل�عل  العل&مخfK ت�ر�,!ة  إن�اج  أو  ت+ف!^ ن*اذج اس��شاد;ه  

   .ESD إ'ارض&ء 
القائ  على دمج    ��ر��ىال  مج��ناح الال�ع�یالت أص�  و)ج�اءوفى ض&ء ت+ف!^ ال�&ج!هات      

و  الفعل  ال�+*!ة    )'ار"�&ث  أجل  م�  ص&رته  لل��K!�    جاهkًا    ESDال*,��امةال�عل!   فى 
ما ال�J&ر   : ت*0ل فى  ال^<لل���    ال#ال,ال�=ال  ع�    ق� ت*D اإلجا"ة;@&ن    و[^لs،  *ال+هائ!ة

ت�ر��ى   ل��نامج  و ال*ق��ح  الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  ال�+*   م� ل!   ال�ع  )'ارقائ   !ة  أجل 
ل�< معل*ى   ال��ر�6 ال*,��امل�+*!ة ع*� ال*ع�فة وال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات    ESDال*,��امة

  . العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة؟
  تدريبى ج الناملبرل Mرب وفقدليلى المدرب والمتدأعداد : سMخام

الفعل دمج "�&ث    لىئ  عالقا  ��ر��ىإلجا"ة ع� أسjلة ال��� ال*�علقة "أث� ال��نامج الل  
ال�+*!ة    )'ارو  أجل  م�  ت+*!ة  ESDال*,��امةال�عل!   ال��0!ة    فى  وال/فاءة  ال*ع�فة  ع*� 

ال*,��اموم*ارسات   اإلع�اد;ةل�<    ال��ر�6  "ال*�حلة  العل&م  إ ؛  معل*ى    �رب ال*دل!ل    ع�اد ت  
ال*��رب   الإج�اءات  ت+ف!^  ل,ه&لة  ودل!ل  فال*��دة    ��ر��ىال��نامج  و مق++ة  +!ات وف�  ت  ق�  ، 

  : اآلتىعلى ال+�&  إع�اده*ا
  
  

 
 .  ESDاطاروالقائم على دمج بحوث الفعل  لتدريبى مج ار المقترح للبرنا: التصو )٦ق (ملح *
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�ر9Dىل9-نامج الل اً �رب وفقإع�اد دل�ل ال� -أ:  
ال* دل!ل  إع�اد  أث+اء  ل�رب  ت   فى  "ه  أنKLة  الس��شاد  وال��K!  ال*&دی&الت تق�;   ق!ة)  (ال+H��ة 

  � أجل م   ل!ال�ع  )'ارالقائ  على دمج "�&ث الفعل و   ��ر��ىال*�N*+ة "ال��نامج الامها  همت+ف!^  و 
 أه�اف ال��� ال�الىأه�افه اإلج�ائ!ة "Jفة خاصة، و ت�ق!�    "غ�ض   ؛  ESDال*,��امة*!ة  ال�+

  ت*0لD فى:،  *ع�ة ع+اص� دل!ل ال*�رب تN*� ق� ، و "Jفة عامة
 ال�ل!ل مق�مة. 
 ة��Hل "�&ث الفع   ع�  خلف!ة ن Action Researches. 
  ة ع���Hمة �اال*,� أجل ال�+*!ةال�عل!  م�  إ'ارخلف!ة نESD. 
 ة ع� /ف�فة�ف م,�&�ات ع*� ال*ع!+Jوفقًا ل� "Webb-DOK" . 
  ة ع��أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة وفقًا ل+*&ذج ف/"IDF ". 
   ة ع���Hال*,��امال��ر�6 خلف!ة ن Sustainable Teaching. 
 ائ!ة لف �اهاأل -م العا اله�ف�نامج ال��ر��ىاإلج�ل� . 
   �ه  ال*��&< ال��ر��ىع+اص*!H+ف!ة ت!Aاو . 
 ة اK`م+!ة الkاءات  ل�+ف!̂ ل�اإج Iل��ر� . 
  !M!ات�ات اس�  Iنامجال*,�`�مة فى ال��ر��ال� . 
  ةKLأن Iال�فاعل!ة ال��ر�. 
  و تق+!ات و Iادر ال�عل . وسائل ال��ر�Jم 
   �&ال�ق I!ة "ال أسال+*N�*نامج ال��ر ال�ى��� . 
  اجع�اء ال*��&<   ال��0!ةال*&اقع و العل*!ة ال*�ال��ر��ىإلث . 
 ح !ة��ل��ر ا ت ال*&دی&ال�نامج ال*ق��الفعل!ة لل� . 

�رب وفقإع�اد دل�ل  -ب�ر9Dىل9-نامج الل اً ال�:   
ال*��ر[!�    ح� "غ�ض    ال*��رب دل!ل    ع� أُ     العل&م  ال*هام  على  معل*ى    ال��0!ة ت+ف!^ 

ال"اال*�N*+ة   و   ر��ى� �ل��نامج  الفعل  "�&ث  دمج  على  ال�+*!ة    )'ارالقائ   أجل  م�  ال�عل!  
ت�[&�ة  أس   علىلs  وذ ،  ال*,��امة أنKLة  "�!�    وعل*!ة ص�!�ة،6  مع  ال�فاعل  م�  ت*@+ه  
 *ع�ف!ةالعقل!ة و الع*ل!ات  لل  �ه ت,ه  فى م*ارسA*ا    ،ال��ر��ى  هإ'ار `�وج ع�  الع�م  و   ال��نامج

 
  . ESDاطارو القائم على دمج بحوث الفعل  درب وفق البرنامج التدريبىدليل الم): ٧ملحق (* 
 )اطاروالقائم على دمج بحوث الفعل  البرنامج التدريبىدرب وفق تدليل الم  ):٨ملحقESD  .  
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ل�ل مL@الت تK&�� مق++ة  ت+ف!^ إج�اءات "�0!ة  و ال*ع�فة،    وف� تJ+!ف ع*�  وماوراء ال*ع�ف!ة
   .ESDإ'ارال��ر�6 ال*,��ام وف� هارات ارسة مم*و  ،ىاألداء ال��ر�,

س6 [!ان أل ، و م� ال��نامج  له�ف العامو);Nاح لمق�مة،  على    ال*��رب   دل!لوق� اش�*ل    
  Aل م�   مع  ال*��رب   اعلتف  ل/!ف!ة  ة�د م�هات  !A*ا تN*� ع�ة ت&ج،  ال��ر�I الفعالوم�ت/kات  
ال*+اهج  ال*�رب   "ق,   ال��ر�6  ه!jة  وأعNاء  وال*ه�* ال��ر   �ق و'واألق�ان  "*Mال  �6   �!

ال�� "ال*�ارس اإلع�اد;ةال*L@الت  ال`��اء  العل&م  ال�ل!ل   A*ا،  0!ة م� م&جهى ومعل*ى  اش�*ل 
الkم+!ة  على   ال��0ىال`Kة   Iال��ر� ومهام  أنKLة  ص*  .ل�+ف!^  صوق�  فى  ع*ل اق  أور &رة    

لل+Lاt  و  ال^اتى  ل  وق&ائ   لل�أمل  ووثائ�سMالت  مع  ل�ق!!   القائ   �رب  ال*  دل!ل  ت الی& م&د ت�&اف� 
و  الفعل  "�&ث  دمج  ال�+*!ة    )'ارعلى  أجل  م�  ح!� ،    ESDال*,��امةال�عل!     ها أه�اف  م� 

تق&�*ها  وأن�KLها ال*فاه!*!ة    ها وأ'�   اإلج�ائ!ة   I!وأسال والع*ل!ة    م+ه   ن,خ   وزعD وق�    ، ال+H��ة 
   .معل*ى العل&مم�  تLارA!ةل/ل مM*&عة الMل,ات ال��ر��!ة  فى ب�ا;ة 

�رب وفقا لل9-نامج الال� ىلض9^ دل� -ـج�ر9Dى�رب وال�:  
على  ال*  ىدل!ل  ع�ضا   وال*��رب  م�< �رب  على  لل�ع�ف  ال*�@*!�  ال,ادة  مM*&عة 

ت�ق!�   فى  و صالح!�ه*ا  العام  دمج   ر��ىال�� لل��نامج  اإلج�ائ!ة  األه�اف  اله�ف  على  القائ  
Aل م�  م�< ت&اف�  تع�ف  A^لs  و ،  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    )'ار"�&ث الفعل و 

وال*��&<  و   ات واس��ات!M!  ال��ر��ى   األه�اف  ال�فاعل!ة  وال*هام  واألنKLة   Iال��ر�  I!ق&�   تأسال
  . ESDإ'ارأس6 "�&ث الفعل وم�ادa مع األداء 

أوض�ه  ال�ع�یالت  �  ع"أج��D  وق�     ل*ا  وفقًا  ال�ل!ل!�  م0لعلى  ال*�@*!�   : ال,ادة 
  -  Observeالح�   -Actافعل    -PlanخfK  ء ن*&ذج (فى ض&   !ة�0ض�ورة تق�;  مL@الت "

فى eل مهارات   تق&�*ه) م�ت�Kة م�اش�ة "*L@الت تK&�� ت�ر�6 العل&م وA!ف!ة  Reflectتأمل  
���Lن ال�اد< والع�ة ت�ر��!ةإضافة    أه*!ةمع  ،  القKLشاد;هن*اذج  و   أن�اس�    fK`تعل  م��&< ل  

ال*,�� ل**ارسات    وفقاً العل&م   eل  و   امال��ر�6  لل�+*!ة    ٢٠٣٠مJ� ورؤ�ة    !M!ةاس��ات فى 
ال+Lاt  الع*ل  أوراقذج  ان*ن*f تJ*!     فىA*ا ت  تغ!!�    ،ال*,��امة ال�أمل    وسMالت  ووثائ� 

ال^اتى ال�ق!!   وA^لs  واس�*ارات  اللغ  فى،  ال`اصة  الJ!اغة  ب�ل!ل  ال*�N*+ة    "اإلرشادات &�ة 
ق,  ال*+اهج و'�ق   ات^ةوأسل`��اء  � مع ا�!A   إلى ال�فاعل "L@ل  الفjة ال*,�ه�فة  ل�&جهال*��رب  

  .وال�قار�� العل*!ة واألدوات ال��0!ةال`fK  إع�اد فى  ته  ال��0!ةاال��ر�6 لالس�فادة م� خ�� 
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أوفى ض&ء      تع�یالت  م�  ت   الفعل   ��ر��ىالال��نامج  ح  ص�ما  دمج "�&ث  القائ  على 
 ال��ر�I الفjة ال*,�ه�فة م�    لى�I عM� ل� جاهkًا ل  ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة    )'ارو 

  ."ال*�حلة اإلع�اد;ةأث+اء ال`�مة  معل*ى العل&م  فى D وال�ى ت*0ل
Mالتجريبسادس الفعل للبرنامج    االستطالعى :  بحوث  دمج  على   القائم 

   ESD إطارو
ة  ! ه+ال* "اح0ى درجة ال��A&راه وال^< ;ع*ل م�ر[ًا مع�*�ًا "األكاد;*!ة  ت  االس�+اد إلى أح�     

"*� لل*عل الL!خ*!�  Aف�  ال��نامج    افHة   I��Mب� الفعل   ��ر��ىالللق!ام  "�&ث  دمج  على  القائ  
ال�+*!ة    )'ارو  أجل  م�  ت&e!ف  ESDال*,��امةال�عل!   وال*هل  هم� خالل  ال*�N*+ة  ألنKLة  ام 
اس�Kالع!ة  وال*��رب   �رب ال*  ى�ل!لب مM*&عة  على   sوذل أف�ادها  ،  معل*ى   س�عةبلغ ع�د  م� 
ا  &ملعلا ال*ه+ى  و ل`�مة  أث+اء  ال�بل&م  ب��نامج  ال��[!ةال*ل��ق!�  به�ف  "@ل!ة  الJع&[ات  ال�+�p "؛ 

ى  لع  ��ر��ىمج الال*�N*+ة "ال��نا  ال0*ان!ةل*&دی&الت  ال�ى م*@� أن تHه� ع+� ال�+ف!^ الفعلى ل
و ال�M���!ة ال���    ات M*&عم ت��ی�  .  ت   و ق�  الفعل)  نH�<("�&ث  ت�K!قى م&دی&ل    م&دی&ل 

ال*�رب  دل!م�  )  !�Kf`(ال نها;ة    اس�Kالع!اً   ه*ال�+ف!̂ ل  ال�راسى فى  الفJل 
  . م٢٠١٨/٢٠١٩ال0انى 

فى Jع&[ات  ال"ع�    ال�M�[ة االس�Kالع!ة لل��نامج ال��ر��ى رص�ت إج�اء    وم� خالل   
، وصع&[ة ال�ف��� ب!� "�&ث ال��� العل*ىال*ع�فة ال*,�قة "*هارات  ع�م    م0ل:  !ة ال��ر�I ع*ل

"أه�اف   االس��امة"*فاه!     اإلل*اموع�م    �ة،وال��[&   العل*!ة  &ث وال��الفعل   أو  عامة  "Jفة 
ا اتNح    ال*,��امةلل�+*!ة    ٢٠٣٠مJ�  ورؤ�ة  س��ات!M!ة  ومpش�ات  A*ا  خاصة.  ع�م  "Jفة 
!^ أنKLة ال��ر�I، وصع&[ة ت+ف   ل�< "ع� ال*عل*!� أث+اء  ٢ل&�I ا  ت&e!ف ت�K!قات ال/فاءة فى  

ال�  ءأعNا ال�&اصل وال�فاعل مع   ال*هام  �ر�6 وال`ه!jة  ل�+ف!^  العل&م  ��اء م� م&جهى ومعل*ى 
و  االس�Kالع!ة  ال��0!ة،  الع!+ة  أف�اد  ی�ع&د  ل   ح!�  الع*ل  فى  ال�Lارك   م�ادaعلى  الف�د;ة 

وو  الMه&د  ع+� وت+,!�  اله�ف  األنL  ح�ة  وض&ح  وع ،  Kةت+ف!^  ال��ر�I إرشا"ع�  �م   وأ  دات 
ال*��  ال��0!ة  ال*هام  ت+ف!^  ال�وا"f    وضعف،  لةاختعل!*ات   f!L+تHyperlinks    ال`اصة

ال*ع�فة"  s+]و وال!&ت!&ب  الال*�ونات  ت+ف!^  ل�عل     ةس��شاد;اال+*اذج  ، وصع&[ة   fKإن�اج خ أو 
م*ارسات  وف�  ال*,  العل&م  م0ل    فNالً   .��امال��ر�6  ال�قل!�;ة  الJع&[ات  االل�kام  ع�م  ع� 

�اتاش& وش�@ة اإلن��نD جهاز الAفاءة  � ح! م� أح!انًا جاه�kة قاعة ال��ر�I  وضعف ،"ال�N&ر
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، وصع&[ة م�ا"عة أوراق الع*ل وسMالت ال+Lاt وع�م اه�*ام ال�ع� ب�+ف!^ مهام ال�ق&�   ب�اخلها
  ال�+ائى إل/��ون!ًا. 

م�اعاة  قو  ت   ا �  ه^ه  الفعلىتالفى   Iال��ر� ت+ف!^  أث+اء  فى   ات مM*&ععلى    لJع&[ات 
ال�M���!ة و ال���  م�  ،  س��  ما  ض&ء  م&اد  �أال    ت  ؛ءات �اإجفى  صالح!ة  م�  ال*عالMة ك� 

  . األساس!ة ال���  ةلل��K!� فى تM�[ دل!ل ال*��رب)  -   دل!ل ال*�رب  -(ال��نامجال�M���!ة 
Mالبحث: أدوات : إعداد سابع  

لإلت*     ال���  ام  أسjلة  الاإلجا"ة ع�  ال��نامج  "أث�  &ث ــ"�(  القائ  على    ��ر��ىل*�علقة 
فى ت+*!ة ع*� ال*ع�فة  )  جـــــال�م  -  ESDةــــال*,��ام  ةـــل ال�+*!ــ� أجــ  مــ!علال�  إ'ار  -لـــالفع

؛ ت  إع�اد ة د;ل*�حلة اإلع�امعل*ى العل&م "ال�<    ال��ر�6 ال*,��اموال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات  
  : ال�ال!ةأدوات ال��� 

    ESDالمستدامة أجل التنميةالتعليم من  إطاراختبار عمق المعرفة ب - أ
١ - �االخ9ار: اله�  ت5�ی ق!اس   ف م<  فى  االخ��ار  م�  اله�ف  ال*ع�فة ح�د  م,�&�ات ع*� 

 .ال*��ر[!� مالعل& معل*ى  ل�<   ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ارال*�ت�Kة "
٢ -   �نف6   االخ9ار:  م��Dاتت5�ی االخ��ار   �*Nقائ*ة   ال*,�&�ات ت فى  ال&اردة  األر[عة 

  ). ٦ -(ج�ولWebb "و�I" ًا ل�J+!ف فقو  *ع�فةال ع*�ومpش�ات م,�&�ات 
 :ت*D ص!اغة مف�دات االخ��ار م� ن&ع  ص�اغة مف-دات االخ9ار: - ٣

م�ع�د  أسjلة    - م�  األولاالخ�!ار  لل*,�&�!�   sو)عا(  وذل  �A^اإلن�اجال� )  DOK1-دة 
) وال*هارات وال0انى  ال*فاه!    �!�Kت-DOK2  فى )؛ مق�مة  م�  مف�دة  Aل   Dت/&ن ح!� 
أجل  ال�عل!   ارإ'مMال   ;*0ل   ESDال*,��امةال�+*!ة    م�  إح�اه   ب�ائل؛  أر[عة  یل!ها 

مف�دات   ع�د  بلغ  وق�  خKأ،  وال�اقى  ال�J!�ة  وال0انى اإلجا"ة  األول  فى   ال*,�&�!� 
  .) مف�دة٢٥(األول!ة  ةJ&ر ال

-    sوذل ال+ها;ة  مف�&حة  ال*قال!ة  (األسjلة  ال0ال�  قJ!�   االس��ات!Mى ال�ف/!�  لل*,�&�!� 
)، ح!� ت/&نA Dل مف�دة  DOK4-ال**��  االس��ات!Mىال�ف/!� ( وال�ا"ع) DOK3-*�<ال

ص&رة   فى  مق�مة  أو  م�  م&قف  أو  ی�KلI  مL@لة  ال+ها;ة  مف�&ح  ع�  سpال  ال�ع�!� 
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األول!ة   ةJ&ر لافى  ال*,�&�!� ال0ال� وال�ا"ع  وق� بلغ ع�د مف�دات  ه،  ار ال*�ت�Kة "األف/
  .ات ) مف�د ١٠(

ال/ل  - ال*M*&ع  لبلغ  األول!ة  االخ��اردات  *ف� ى  األر[عة    "J&رته  ال*,�&�ات  )  ٣٥(وف� 
  مف�دة.

تعل��ات االخ9ار: - ٤ العل*!ة  ص�اغة  ال�قة  ف!ها  تعل!*ات االخ��ار وروعى   Dاللغ&�ةو   ص!غ ،
إجا"ات ل   اً مف�اح  وأع�  ال*&ض&ع!ة،  ا  ��J!ح  تق�ی�  A*ا  ألسjلة  مpش�ات  درجات ح�دت 

ال`اصة "ال*��ر[!�    ص**D ورقة اإلجا"ةو ،  +ها;ةة ال�&ح مف  اإلجا"ات "ال+,�ة لألسjلة ال*قال!ة
 فى ض&ء Aال ال+*K!� م� األسjلة. 

  ,ادة ال*�@*!� ت  ع�ضه "J&رته األول!ة على مM*&عة م� ال  :Validity ص�ق االخ9ار - ٥
ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس��ه للغ�ض ال^< أع� م� أجله، وال&ق&ف  فى مMال  

مف ش*&ل  م�<  ال��ر�لل*�ته  �داعلى   >&�) ال�+*!ة    إ'ار �ى  أجل  م�  ) ال*,��امةال�عل!  
لغ&�اً  أب�اها    وعل*!اً   وسالم�ها  ال�ى  ال�ع�یالت  "ع�   D��أج وق�  ص!اغ�ها،  ال,ادة  ودقة 

إعا  �@*!�ال* م�ادa  "ع�    دة ص!اغةم0ل  أو  إل!ه،  ت+�*ى  ال^<  ال*,�&<   Iل�+اس ال*ف�دات 
 .  أ;ة مف�دات ح^ف أو  إضافة، وذلs دون مةال*,��ا!ة ال�عل!  م� أجل ال�+* إ'ارومpش�ات 

لالخ9ار: - ٦ االسWالع�ة  ال�راسة  العل&م   إج-اء  معل*ى  م�  إج�اءها على مM*&عة  أث+اء  ت  
ب��امج ال�راسات العل!ا "@ل!ة ال��[!ة جامعة Aف� الL!خ  ��ق!�  وال*ل  ع�اد;ة"ال*�حلة اإل ال`�مة  

)  ٢٨ح!� '�� االخ��ار على ع!+ة بلغD (  ،اص)ال`&م  ال�بل  -ال�بل&م ال*ه+ى  -(ال�بل&م العام
 ، وذلs ل�ق�ی�:للعل&م معل*اً 

   :9ارخ��ار  إعادة اال  -'��قة االخ��ار ق�ر معامل ث�ات االخ��ار "اس�`�ام  ث9ات االخ
ب!�  �ة ل�K ال*+اس  tس&ن" لالرت�ا�ب!" ال+ها;ة، و'�قD معادلة  ال*قال!ة مف�&حة  !عة األسjلة 

االخ��ار (رخ��ااال دة  إعا-درجات  بلغ  ال�0ات  معامل  أن  ووج�  ق!*ة  ٠٬٨٤٧؛  وهى  ؛   (
 م+اس�ة إحJائ!ا ل*عامل ال�0ات.

   :9ارى ,�غ�ق فح,I الkم� ال*ت,M!ل زم� Aل معل  على ح�ه، ث   ت   زم< االخ
ال*�&سf؛ وق� ت��د   ق�ر، ث   لل*عل*!�  ف�دات االخ��ار "M*ع الkم� ال/لىم  ا"ة ع�اإلج

 ) دق!قة.  ٧٠زم+ه فى (
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 �   االخ9ار: درجةی- تق
-    f*لة ال*,�&�!� األول وال0انى (نjلة  "ال+,�ة ألسjل/ل االخ�!ار م� م�ع�د)  أس dJخ

إلجا"ة ال`Kأ أو  ل  ة واح�ة، وصف�إجا"ة ص�!�ة درجال*��رب  مف�دة ;I!M ع+ها ال*عل   
  )، وال�رجة الJغ�< صف�.٢٥(ه^ا الkMء م� االخ��ارال*��وAة، وم� ث  بلغD درجة 

خdJ ل/ل مف�دة ;I!M  ,�&�!� ال0ال� وال�ا"ع (ن*f األسjلة ال*قال!ة)  لة ال*ة ألس�jل+, "ا  -
ال*عل    ص�!�ة  ال*��رب  ع+ها  و درجات   خ*6إجا"ة   ،  sل^A �اً صف  K`ال أو  لإلجا"ة  أ 

  )، وال�رجة الJغ�< صف�.٥٠(ه^ا الkMء م� االخ��ار، وم� ث  بلغD درجة ال*��وAة
  وال�رجة الJغ�< صف�. ) درجة،٧٥(خ��ار ى) لال*لعHة (اأص�ح مM*&ع ال�رجات ال/ل! -

  ال.�رة الJهائ�ة الخ9ار ع�A ال�ع-فة:  - ٧
ال+هائ!ة م� (  ال*ع�فة    م,�&�ات ) مف�دة م&زعة على  ٣٥ت/&ن االخ��ار فى ص&رته  وفقًا ع*� 

و�ل`d  ، وأص�ح االخ��ار صال�ًا لل��K!� فى تM�[ة ال��� األساس!ة،  Webb"و�I"  ل�J+!ف
  . ال*ع�فةع*� ��ار  ات اخم&اصف ىل�اال) ٨ج�ول (

  ال�$��امة ال�عل�1 مM أجل ال�%��ة  إ:ار� ال�ع فة ع�!  ): ماصفات اخ��ار  ٨ج�ول (
عدد   الرئيسة لعمق المعرفة المستويات  م

  األسئلة 
م  ق ر

  المفردات
الدرجة 
  العظمى

  الوزن النسبى
  للدرجات 

  ٪١٣٬٣٤  ١٠  ١٠ - ١  ١٠  ) DOK1اإلنتاج ( وإعادةالتذكر   ١

٢  
المهارات مفاهيم وبيق الطت
)DOK2 (  ٢٠  ١٥  ٢٥ -١١   ١٥٪  

٣  
 قصير المدى  االستراتيجىالتفكير 

)DOK3 (  ٣٣٬٣٣  ٢٥  ٣٠ -٢٦   ٥٪  

٤  
متد الم االستراتيجى التفكير

)DOK4 (  ٣٣٬٣٣  ٢٥   ٣٥ - ٣١  ٥٪  

  ٪١٠٠  ٧٥  ٣٥  المجموع

  : المعرفى المرتبط بأبعاد الكفاءة البحثيةاختبار الجانب  -ب

ا - ١  �مله�ت5�ی م�<   9ار:خاال  < ف  ق!اس  فى  االخ��ار  م�  اله�ف  معل*ى ح�د  اك�,اب 
 ."أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة للMانI ال*ع�فى ال*�ت�f العل&م ال*��ر[!� 

 
 ) من أجل التنمية المستدامةليم رفة باطار التعمعالعمق ر اختبا): ٩ملحق . 
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ال/فاءة أ�عاد    ال&اردة فى قائ*ة  األر[عةتN*� االخ��ار نف6 األ"عاد   ار:اد االخ9ت5�ی� أ2ع - ٢
  ).٤ -(ج�ولم عل& معل*ى الل�<  "IDFل+*&ذج "فقًا و ال��0!ة 

االخ9ار: - ٣ مف-دات  م�    ص�اغة  االخ�!ار  أسjلة  ن&ع  م�  االخ��ار  مف�دات  ص!اغة   D*ت
ا  إج�اء  مهارات م�ع�د، ح!� ت/&نA Dل مف�دة م� مق�مة فى مMال   یل!ها أر[عة    لفعل"�&ث 

 *; إح�اه   فى  ب�ائل؛  االخ��ار  مف�دات  ع�د  بلغ  وق�  خKأ،  وال�اقى  ال�J!�ة  اإلجا"ة  0ل 
 مف�دة، وح�دت '��قة ت�J!�ه وق�رت درجاته ال*��ئ!ة. )٤٠(!ة ول ص&رته األ

االخ9ار:  - ٤ تعل��ات  وال�قة   ص�اغة  ال&ض&ح  ف!ها  وروعى  االخ��ار،  تعل!*ات   Dص!غ
  ص**D ورقة اإلجا"ة م� ق�ل ال*��ر[!�. اإلجا"ات، A*ا  د مف�اح ت�J!حاللغ&�ة، وح� /العل*!ة

م� ال,ادة ال*�@*!�  مM*&عة  على  !ة  ولت  ع�ضه "J&رته األ  :Validity ص�ق االخ9ار - ٥
فى مMال ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس��ه للغ�ض ال^< أع� م� أجله، وال&ق&ف  

مف�داته   ال/فاءة  "عألعلى م�< ش*&ل  لغ&�اً ال��0!ة  اد  وق�   !اً وعل*  وسالم�ها  ودقة ص!اغ�ها، 
و)عادة *ف�دات  "ع� ال  اغةتع�یل ص!أج��D "ع� ال�ع�یالت ال�ى أب�اها ال*�`JJ!� م0ل  

 .  "عNها تJ+!ف
أج��D على نف6 ال*M*&عة االس�Kالع!ة ال�ى '��   إج-اء ال�راسة االسWالع�ة لالخ9ار: - ٦

 ، وذلs ل�ق�ی�:"ال*�حلة اإلع�اد;ةللعل&م  ) معل*اً ٢٨غD (، وال�ى بل�فةع*� ال*ععل!ها اخ��ار 
   : 9ارردس&ن ر��Lا  -&در" A  دلةمعاق�ر معامل ث�ات االخ��ار "اس�`�ام  ث9ات االخ
و ٢٠ ؛   ") بلغ  ال�0ات  معامل  أن  ل*عامل ٠٬٨١٢وج�  إحJائ!ا  م+اس�ة  ق!*ة  وهى  ؛   (

 ال�0ات. 
   :9ارM*ع ف�دات االخ��ار "ة ع� مغ�ق فى اإلجا"ت  ح,اب الkم� ال*,�زم< االخ

 ) دق!قة. ٣٧الkم� ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ وق� ت��د زم+ه فى (
 یتق�إجا"ة ص�!�ة درجة   ال*عل خdJ ل/ل مف�دة ;I!M ع+ها    ر:ة االخ9ا- درج

)،  ��٤٠ار(واح�ة، وصف� لإلجا"ة ال`Kأ أو ال*��وAة، وم� ث  بلغD ال�رجة ال/ل!ة لالخ
 لJغ�< صف�.�رجة اوال

  
 



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢١٣  

  : 2ال�فاءة ال59#�ةال.�رة الJهائ�ة الخ9ار ال0انO ال�ع-فى ال�-ت9^  - ٧
وأص�ح    أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة،) مف�دة م&زعة على  ٤٠م� ( ال+هائ!ة    ت/&ن االخ��ار فى ص&رته

) ج�ول   d`و�ل األساس!ة،  ال���  تM�[ة  فى   �!�Kلل� اخ��٩االخ��ار صال�ًا  م&اصفات  ار  ) 
  . ى العل&ممعل* "ال/فاءة ال��0!ة ل�<�f ع�فى ال*�تالMانI ال*

�ة ال�.- ة�ال�فاءالOان# ال�ع فى ال� ت�N ): ماصفات اخ��ار  ٩ج�ول (  
  م

  األبعاد الرئيسة الختبار
  الكفاءة البحثية

عدد 
  األسئلة 

  رقم المفردات 
الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

  ٨   Planningطكفاءة التخطي  ١
٣٤- ٢٨-٢٥-١٦-١٢-٥-٣ -

٣٨  
٢٠  ٨٪  

  ١٢  Acting كفاءة الفعل  ٢
٢٢- ٢٠-١٧-١٣-١٠-٧-١ -

٣٠  ١٢ ٣٦- ٣٣-٣١-٢٩-٢٦٪  

٣  
كفاءة المالحظة  

Observing ٨  
٣٥- ٢٣-١٨-١٥-١١-٨-٤ -

٢٠  ٨ ٣٩٪  

  ١٢  Reflectingكفاءة التأمل   ٤
٢٤-٢١-١٩-١٤- ٩-٦-٢ -

٣٠  ١٢ ٤٠- ٣٧-٣٢-٣٠-٢٧٪  

  ٪١٠٠  ٤٠  ٤٠  المجموع

�رج سل$ الق -جـ�ی- ال� )Rubricة�ة 2أ2عاد ال�فاءة ال59#W9ألداء ال�هارات ال�-ت ( :  
�رج    سل$ت5�ی� اله�ف م<   - ١ ��رج  ی� ال* ال�ق�   سل   ح�د اله�ف م� :Rubricالق�ی- ال�

Rubric     ال*��رب  فى ق!اس م�< م*ارسة ال*عل  fت��األدائى ال* IانMال/فاءة "*هارات  لل
 .ال��0!ة

أ2 - ٢  �ال الق�  سل$عاد  ت5�ی �رج  ی- �Rubric:   �*Nال*��رج    سل ت نفRubric    6 ال�ق�ی� 
ال&اردة    األ"عاد  أ"عاد  "األر[عة    - الفعل  اءةكف-�`f!K لاAفاءة    :)٤-(ج�ولال��0!ةال/فاءة  قائ*ة 

 .Aفاءة ال�أمل -كفاءة ال*الحHة
�رج    سل$ص�اغة مف-دات   - ٣ج ال��ر��ى  م� خالل ت�ل!ل أه�اف ال��نام  :Rubricالق�ی- ال�

ة ومهام "�0!ة، ت  ت&ج!ه معل*ى العل&م إلى ت��ی� وص!اغة مL@لة KL ا تN*+ه م� أنوم
أجل ال�عل!  م�    إ'ارء  ها فى ض& ل مفى مMال تK&�� األداء ال��ر�,ى، ث  تأ  حق!ق!ة"�0!ة  
ل�< تالم!^ه  A*هارات  ت,�ه�ف ت+*!ة ن&اتج تعل  م�غ&[ة و[�!� ،  ESDال*,��امة ال�+*!ة

 
 ) بالكفاءة البحثيةالجانب المعرفى المرتبط اختبار ): ١٠ملحق . 
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والعL� الق�ن   وات�اع  ��ال�اد<  الفعل  "�&ث  إج�اء  خK&ات  ت+ف!^  إلى  ت&ج!هه   ت   A*ا   ،
   *Jإرشاد< م ال*L@لةن*&ذج  ل  ل�ل  وفقًا  تق� 0*"ع�  �و   ،)IDF(  +*&ذجومعال�Mها  ��  ا"ة 

 مق+�.  "�0ى
�رج    ال�ل$D-Hقة تق�ی- درجات   - ٤فى ص&رة أداءات  ال�ق�ی�    سل ت*D ص!اغة  : Rubricال�

"*هارات   الفعلاء  إج� م�علقة  (وف�    "�&ث  ت/&ن )IDFن*&ذج  ح!�   ،  ) مهارات ٤م�   (
ف�ع!ة  ٥٠و(رئ!,ة   مهارة  ال��0!ة م�ت�Kة  )    - ال*الحHة   -الفعل   -(ال�`f!K   "ال/فاءة 
ق!اس    ).ال�أمل إتقان  وت   ل*,�&<  م�<  ر[اعى  "*��رج  م��دة  ق&اع�  وف�  الف�ع!ة  ال*هارة 

fواح� فق Iجان kMال*ه  -األداء (أن Iع� ج&ان" kMارةأن-   Hمع kMال*هاأن Iرة   ج&ان -  
A*ا ه&    )٤  -٣  -٢  -١أنA kMافة ج&انI ال*هارة و'&رها)، و�قابل ه^ا ال*��رج درجات (

 ) ال�الى: ١٠م&ضح "�Mول (
ذج (ل  اً وفقمهارات ال�فاءة ال�.-�ة Qاعى ل�ق�ی  أداء �رج ال  ): ال��١٠(ل ج�و�%IDF(  ث الفعل ل.�  

أنجز جانب    Rubricمستوى 
  واحد فقط 

جوانب  أنجز بعض
  المهارة 

أنجز معظم جوانب 
  المهارة 

أنجز كافة جوانب  
  المهارة وطورها 

  ٤  ٣  ٢  ١  درجة األداء 
المتوسط مدى 

  ٤-٣٬٢٦  ٣٬٢٥ -٢٬٥١  ٢٬٥٠ -١٬٧٦  ١٬٧٥ -١  الحسابى 

�رج    سل$ص�اغة تعل��ات   - ٥ل��ش�    Rubric  سل ت  ص!اغة تعل!*ات   :Rubricالق�ی- ال�
"ال*�  القائ   رص�  *الالرب  ث   وم�  وت&e!فه،  اس�`�امه  A!ف!ة  فى  وت&جهه  داء األحHة 

"  fت��ال��0!ةال* ال/فاءة  ض&ء  ل�<    *هارات  فى  العل&م  (معل*ى  ل��&ث IDFن*&ذج   (
  . ع!ةوم&ض&  ه ب�قة!لM,، وتالفعل

�رج  سل$ص�ق  - ٦ت  ع�ضه "J&رته األول!ة على مM*&عة م� ال,ادة  :Rubricالق�ی- ال�
م+اال*+اهج و'�ق  @*!� فى مMال  ال*� ل�!ان م�<  أع� م�  ال��ر�6؛  ال^<  للغ�ض  س��ه 

الف�ع!ة ال*�ت�Kة "أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة  ألداءات  لأجله، وال&ق&ف على م�< ش*&ل ال*��رج  
الفعلIDF(ذج  ن*& ض&ء    ىف ل��&ث  لغ&�اً )  وسالم�ها  "ع� اً وعل*!  ،   D��أج وق�   ،

أب�اها   ال�ى  إضافة/ح^ف  ال*�@!�ال�ع�یالت  أداءات    م0ل  الفعل "ع�  و)عادة   "�&ث 
 . )IDFن*&ذج (ال�ع� اآلخ� فى ض&ء وتJ+!ف ص!اغة 
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�رج  �ل$إج-اء ال�راسة االسWالع�ة ل - ٧ :Rubricالق�ی- ال�
  اس�ع!� A*ا  ،  ال*��دة سلفاً س�Kالع!ة  االع!+ة  الض*�  *ى العل&م  معلم�  معل*ًا    )١٢(اخ�!�  

وA!ف!ة    Rubricال*��رج    ال�ق�ی�  سل  قة ت�K!�على '��  ُدرب و "أح� "اح0ى ال��A&راه "ال/ل!ة  
م�    ال*`�ارةعلى الع!+ة    Rubric  سل ، ث  '��  ال*�N*� "ال�ق��� ال��0ى  ت,M!ل األداء

وح�د زم� تق!!  ال�ق��� ال��0ى فى    .ل&قD ات ا�عاون فى ذ �A&راه ال*� ق�ل ال�اح� و[اح� ال
، وق�  Cooperعادلة A&[��ام م"اس�`�ی�ات  �قالن,I االتفاق ب!�    D �ح, ث     ) دق!قة،٦٠(

االتفاق    I,ن  Dاوح�ب!�  ت ث�ات    ٪)  ١٠٠- ٪٩٠(ما  إلى   �!Lت م�تفعة  ق!    سل ؛ وهى 
  . لالس�`�ام وال��K!� ح!�هوصال Rubricال�ق�ی�

�رج �ل$للJهائ�ة ال.�رة ا  إع�اد - ٨  :  Rubricالق�ی- ال�
فى ض&ء   ة ال��0!ةال/فاء  "*هارات *�ت�f  لألداء الRubric ال*��رج  ال�ق�ی�    سل "ع� ع�ض  

  سل  على ال,ادة ال*�@*!� وال�أك� م� ص�قه وث�اته، أص�ح    ) ل��&ث الفعلIDFن*&ذج (
) مهارات ٤زعة على (ف�ع!ة م& ) مهارة  ٥٠( فى ص&رته ال+هائ!ة؛ "�!� ت/&ن م�  ال�ق�ی�  
 )،٥٠ة الJغ�<() درجة، وال�رجA٢٠٠@ل (  لل,ل  ال*��رجال+ها;ة العH*ى    و[لغD رئ!,ة،  

ال*�غ&ب (و  تقابل (١٤٠درجة م,�&< األداء  ال�ى   یل`d ال�الى  )  ١١(٪)، وج�ول  ٧٠) 
  . !ةه ال+هائت فى ص&ر  "ال/فاءة ال��0!ةلألداء ال*�ت�f  ال*��رجال�ق�ی�  سل م&اصفات 
  �ال�فاءة ال�.-�ة لألداء ال� ت�Rubric  N ال�ق�ی  ال���رج   سل1 ): ماصفات ١١ج�ول (

ألداء   Rubricدرج المتالتقدير  أبعاد سلم  م
  البحثيةمهارات الكفاءة 

عدد المهارات 
  الفرعية 

رقم  
  المفردات

الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

  ٪٢٠  ٤٠  ١٠-١ ١٠  Planning  كفاءة التخطيط  ١

  ٪٣٠  ٦٠  ٢٥-١١ ١٥ Acting  الفعلكفاءة   ٢

  ٪٢٠  ٤٠  ٣٥-٢٦ ١٠ Observing كفاءة المالحظة   ٣

  ٪٣٠  ٦٠  ٥٠-٣٦ ١٥ Reflecting  أملكفاءة الت   ٤
  ٪١٠٠  ٢٠٠  ٥٠  المجموع

  : الكفاءة البحثية االعتقادات حول  مقياس   -د

ال�ق�اس:  –  ١ اله�ف م<   �اله�ف  ت5�ی ا  فى*ق!اس  ال  م�  ح�د  أث�  ال�لتقJى  ر��ى  � ��نامج 
  .ال*�حلة اإلع�اد;ةمعل*ى العل&م "ل�<  االع�قادات ح&ل ال/فاءة ال��0!ةال*ق��ح فى ت+*!ة 

 
 )سلم التقدير المتدرج ١١ملحق :(Rubric .لألداء المرتبط بالكفاءة البحثية 
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٢  –  �ال  ت5�ی اال'الع    :�ق�اس أ2عاد  ت+اولD ت   ال�ى  ال,ا"قة  وال��&ث  ال�راسات  على "ع� 
ال��0!ة   ال/فاءة  الفعلق!اس  أو االتMاه ن�& "�&ث  ال^ات!ة  ال/فاءة  اس  اد مق!أ"ع  تح�د ث   ،  أو 

،  ل*0اب�ة على الفعل ا، و لل��&ث العل*!ة  أه*!ة ال�`f!K   ، ت*0لD فى:أ"عاد أر[عة  فى  ع�قادات  اال
  . وحل ال*L@الت ال*,�ق�ل!ة ال�أمل و  ،ال*الحHةال0قة فى و 
ال�ق�اس:    ٣ ال^< ـــ ص�اغة مف-دات  ال�Mلى  إلى األسل&ب  ال*ق!اس  اس�+�ت ص!اغة مف�دات 

  �Hن ذلs ص!اغة ع�ة  ح&ل س  �ر[!�*�ال ت`�لف ح&له وجهة   IلKوت ال��0!ة،  ال/فاءة  ل&A!ات 
أح!انا  -�ر�ج "ل!@�ت" ال0الثى (دائ*ا  واس�`�م تD عL&ائ!ا "ال*ق!اس.  مف�دات إ;Mاب!ة وسل�!ة رت� 

ل�J+!ف    – وتN*�  االنادرا)  مف�دة.  Aل  على  ع�مه  م�  ال*&افقة  درجة  وت��ی�  س�Mا"ات 
) ال&صف٣٦ال*ق!اس  فى ض&ء  مف�دة  و   )  أ"عاد ال,اب�  على   Dصف�ة  األر[عة  هوزع Dوأرفق  ،

  .االع�قادات  ت مق!اسلل�عل!*ات ح&ل A!ف!ة االس�Mا"ة ع� مف�دا
ال/فاءة ال��0!ة م�  االع�قادات ح&ل  ل���ی� م�< سالمة مف�دات مق!اس    ص�ق ال�ق�اس:ـــ    ٤

�0!ة، ولل�أك� م�  /فاءة ال�"األ"عاد ال**0لة لل  ال+اح!�!� العل*!ة واللغ&�ة، وم�< ش*&لها وارت�ا'ها
!�  على مM*&عة م� ال*�@*م�< إ;Mاب!ة/سل�!ة Aل مف�دة؛ ت  ع�ض ال*ق!اس "J&رته األول!ة  

وأج��D فى   "آرائه   األخ^  ت   ح!�  ال��ر�6؛  و'�ق  وال*+اهج  ال�عل!*ى  ال+ف6  عل   مMالى 
 ال�ع�یالت ال�ى أب�اها ال,ادة ال*�@*!� . 

٥-  OD-0لل�ق�اس:  ال ال��0!ة على  االع�قادات ح&ل  مق!اس    ت  ت�K!�  االسWالعى  ال/فاءة 
، وذلs ل�ق�ی� ق!*ة معامل  معل*اً   )٢٨بلغ ع�ده  (ح!�  ،  معل*ى العل&م "ال�راسة االس�Kالع!ة

:Iقه ال*+اس!�Kث�ات ال*ق!اس، وح,اب زم� ت  
ات ال*ق!اس؛ وال^< A�ون�اخ" ل�,اب معامل ث�  - اس�`�مD معادلة "ألفاث9ات ال�ق�اس:    

؛ وت�ل ه^ه الق!*ة ال*+اس�ة على ث�ات ال*ق!اس وصالح!�ه لل��K!� على  )٠٬٨٨٣غ (بل
 .��� ال ات مM*&ع

الkم� ال*,�غ�ق فى االس�Mا"ة ل*ف�دات ال*ق!اس "M*ع الkم�     ح,اب تزم< ال�ق�اس:    
 دق!قة.  )٢٥ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ و[+اء عل!ه ح�د زم+ه فى (

ت  إعادة ص!اغة "ع� ال*ف�دات دون ح^ف أ< مف�دة وفقًا   س:ات ال�ق�ات5ل�ل ع9ار   
ال*�@*!� ال,ادة  (آلراء  ت��ی�  وت   و(مف� )  ٢٤،  م&ج�ة،  لق!اس ١٢دة  سال�ة  مف�دة   (

  االع�قادات ح&ل ال/فاءة ال��0!ة ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة.  
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) سال�ة، وق�  ١٢و(  ) م&ج�ة،٢٤؛ ( مف�دة)  ٣٦!اس م�(ت/&ن ال*قتق�ی- درجة ال�ق�اس:   
)  ١-٢- 0�٣!ة درجات (  ل/فاءة ال�لالع�قادات ال*&ج�ة ح&ل اأعD!K ال*ف�دات ال**0لة  

(دائ*ا   ال��ر�ج  مف�دات   –أح!انا  -وف�  ب!+*ا  درجات االع�قادات    نادرا)،  قابلها  ال,ال�ة 
ل*ق!اس  ٣  - ٢  –١( العH*ى  ال/ل!ة  ال�رجة   Dبلغ  sو[^ل ال/فا).  ح&ل   ءة االع�قادات 

 ). ٣٦)، وال�رجة الJغ�< ( ١٠٨ة (ال��0! 
  : اءة ال59#�ةال�فاالعقادات ح�ل ال.�رة الJهائ�ة ل�ق�اس  -٦

) مف�دة؛ م&زعة على  ٣٦ال��0!ة فى ص&رته ال+هائ!ة م� ( االع�قادات ح&ل ال/فاءة  !اس  ت/&ن مق
معل*ى    ��K!� على�ح ال*ق!اس صال�ًا للال*��دة سلفًا؛ وم� ث  أصاألر[عة    أ"عاد ال/فاءة ال��0!ة

ج�ول(  ال���   ات مM*&ع  d`و�ل مق!اس  ١٢األساس!ة،  م&اصفات  ال�الى  ح&ل االع�قاد )  ات 
  . !ةة ال��0 ال/فاء

 ال�فاءة ال�.-�ة  االع�قادات حل ): ماصفات مق�اس ١٢ج�ول( 
�4ل ال(فاءة أ1عاد مق�اس االع�قادات الع"ارات   الع"ارات ال��ج"ة  ال"�34ة

ال�زن   ال�&��ع  �ال"ة ال
  ال;�"ى

لل"�4ث   Planningال�6#�5أه��ة  
  العل��ة

٢٦-١٥-١٠-٤ -
٢٢٬٢  ٨  ٣٢-٢١-٨  ٣٤-٣٠٪  

- ٢٧-١٨-١٢-٢  Acting الفعل ال�3اب
ة على
٢٧٬٨  ١٠  ٢٣-١٣-٥  ٣٥-٣١٪  

- ٢٢-١٦-٩-٣  Observingال�الحIة  ال3قة فى
٢٢٬٢  ٨  ٢٨-١٩-٦  ٣٦-٢٥٪  

 وحل ال�L/الت  Reflectingال�أمل 
 ال���ق"ل�ة

٢٠-١٤-١١-١ -
٢٧٬٨  ١٠  ٣٣-١٧-٧  ٢٩-٢٤٪  

    ٪٣٣٬٣  ٪٦٦٬٧  ل�زن ال;�"ىا  ٪١٠٠  ٣٦  ١٢  ٢٤  ال�&��ع
  

  

 
 ) لكفاءة البحثيةااالعتقادات حول مقياس ): ١٢ملحق . 
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المرتبط    -هـ   المعرفى  الجانب  وفق  ممارسات  باختبار  المستدام    إطارالتدريس 

ESD :  

االخ9ار: - ١ م<  اله�ف   �معل*ى  ت5�ی اك�,اب  م�<  ق!اس  فى  االخ��ار  م�  اله�ف  ح�د 
 .ال*,��ام ال��ر�6"**ارسات   نI ال*ع�فى ال*�ت�fالعل&م للMا

أ2عاد   - ٢  �األ"تN االخ9ار:ت5�ی نف6  االخ��ار  قائ*ة  *�  فى  ال&اردة  ال,�عة  م*ارسات عاد 
  ).٥ -"ال*�حلة اإلع�اد;ة (ج�ول ل�< معل*ى العل&م ال*,��ام ال��ر�6

االخ9ار: - ٣ مف-دات  اال  ص�اغة  أسjلة  ن&ع  م�  االخ��ار  مف�دات  ص!اغة   D*م�  ت خ�!ار 
یل!ها أر[عة ,��ام  ال*  ال��ر�6  م*ارسات مف�دة م� مق�مة فى مMال  � ت/&نA Dل  م�ع�د، ح!

فى  ب�  االخ��ار  مف�دات  ع�د  بلغ  وق�  خKأ،  وال�اقى  ال�J!�ة  اإلجا"ة  ;*0ل  إح�اه   ائل؛ 
 ) مف�دة، وح�دت '��قة ت�J!�ه وق�رت درجاته ال*��ئ!ة.٤٢ص&رته األول!ة (

٤ - 9االخ تعل��ات  ا ار: ص�اغة  تعل!*ات   Dور ص!غ وال�قة  الخ��ار،  ال&ض&ح  ف!ها  وعى 
  "ات، A*ا ص**D ورقة اإلجا"ة م� ق�ل ال*��ر[!�. �د مف�اح ت�J!ح اإلجاالعل*!ة/اللغ&�ة، وح

ت  ع�ضه "J&رته األول!ة على مM*&عة م� ال,ادة ال*�@*!�    :Validity ص�ق االخ9ار - ٥
ال&ق&ف  ه، و م� أجل  ��ه للغ�ض ال^< أع� فى مMال ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس

لغ&�ا وعل*!ا ودقة ص!اغ�ها،    وسالم�ها  ال*,��ام  �6ال��ر ل**ارسات    داتهعلى م�< ش*&ل مف� 
ال*ف�دات   "ع�  إضافة/ح^ف  م0ل   �!JJ`�*ال أب�اها  ال�ى  ال�ع�یالت  "ع�   D��أج وق� 

 و)عادة ص!اغة ال�ع� اآلخ�. 
ع!ة ال�ى '��  &عة االس�Kالج��D على نف6 ال*M*أ :إج-اء ال�راسة االسWالع�ة لالخ9ار - ٦

وال ال*ع�فة  ع*�  اخ��ار  وال�ى عل!ها  ال��0!ة،  (  /فاءة   Dحلة  ٢٨بلغ�ال*" للعل&م  معل*ًا   (
 ، وذلs ل�ق�ی�:اإلع�اد;ة
   : 9ارر��Lاردس&ن   -ق�ر معامل ث�ات االخ��ار "اس�`�ام معادلة " A&درث9ات االخ
٢٠) بلغ  ال�0ات  معامل  أن  ووج�  ؛  ق!*ة  ٠٬٧٦٤"  وهى  ؛  إحJا )  ل*عامل ئ!ا  م+اس�ة 

 ال�0ات. 
   :9ارجا"ة ع� مف�دات االخ��ار "M*ع لkم� ال*,�غ�ق فى اإلت  ح,اب ازم< االخ

 ) دق!قة. ٣٥الkم� ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ وق� ت��د زم+ه فى (
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 :9ارال,ه&لة والJع&[ة لع�م مالءمة معامالت    !�ت  ح^ف مف�دت  ت5ل�ل أس@لة االخ
 ) . ٠٬٢٥ –  ٠٬١٦معامالت ت*!!kها فى ال*�< (  تقع ها، ح!� ل  ل

 خdJ ل/ل مف�دة ;I!M ع+ها ال*عل  إجا"ة ص�!�ة درجة   9ار:تق�ی- درجة االخ
)،  ٤٠واح�ة، وصف� لإلجا"ة ال`Kأ أو ال*��وAة، وم� ث  بلغD ال�رجة ال/ل!ة لالخ��ار(

 وال�رجة الJغ�< صف�.
�ام 2  -ت9^ال�ع-فى ال��ة الخ9ار ال0انO ال.�رة الJهائ - ٧�رD; ال��  : ��ارسات ال

ال*,��ام) مف�دة م&زعة على  ٤٠!ة م� ( ��ار فى ص&رته ال+هائت/&ن االخ ال��ر�6  ، م*ارسات 
) م&اصفات ١٣وأص�ح االخ��ار صال�ًا لل��K!� فى تM�[ة ال��� األساس!ة، و�ل`d ج�ول (

  . ل*ى العل&ممعل�<  ��امارسات ال��ر�6 ال*,**"الMانI ال*ع�فى ال*�ت�f  اخ��ار 
  ��ارسات ال��ر&3 ال�$��ام �ان# ال�ع فى ال� ت�N ): ماصفات اخ��ار ال١٣Oج�ول (

  األبعاد الرئيسة  م
  لممارسات التدريس المستدام

عدد 
الدرجة   رقم المفردات   األسئلة 

  العظمى 
الوزن 
  النسبى 

  -٣٢ -٢٨ -٢١ -١٠ -٣  ٦  التخطيط للتدريس المستدام  ١
١٥  ٦  ٣٩٪  

٢  
 إطارالعلوم وفق  صياغة محتوى

ESD  
١٠  ٤  ٣٥ -١٥ -١٣ -٧  ٤٪  

٣  
تعليمية تصميم األنشطة ال

  ESD إطارالمرتبطة ب
٣١ -٢٢-١٦ -١٢ -١  ٦ -

١٥  ٦  ٤٠٪  

٤  
توظيف التكنولوجيا والتعلم  

  ESD إطارااللكترونى فى 
١٥  ٦  ٣٨ -٣٤ -٢٩-١٧ -٩ -٥  ٦٪  

٥  
تنفيذ استراتيجيات التدريس 

  لمستداما
٢٣ -١٩ -١٨  -١٤ -٢  ٨-  

٢٠  ٨  ٣٦-٢٧ -٢٥٪  

٦  
على   إدارة بيئة الصف القائم

  مالتدريس المستدا
١٠  ٤  ٣٠-٢٤ -٨ -٦  ٤٪  

٧  
استخدام أساليب التقويم المستدام  

  ESD إطاروفق 
٣٣ -٢٦ -٢٠ -١١ -٤  ٦-  

١٥  ٦  ٣٧٪  

  ٪١٠٠  ٤٠  ٤٠  المجموع

  
 

 ) العلوم ىمعلملدى  المستدام ارسات التدريس ممب  المعرفى المرتبط الجانبر اختبا): ١٣ملحق . 
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 : ESD  طارإ يس المستدام وفق التدر ممارسات التقييم الذاتى Lداء  بطاقة  -و 
١ - �م<  ت5 اله�ف   �ال4اتىW2اقة  ی اله�  :الق��$  م�  ح�د  ا"Kاقة  ف  ق!اس    ل^اتىال�ق!!   فى 

 .**ارسات ال��ر�6 ال*,��ام"للMانI األدائى ال*�ت�f   العل&م ىم�< م*ارسة معل*
٢-  2 أ2عاد   �ال4اتىWاقة  ت5�ی " :الق��$   D+*Nاقة  تKال^اتى ا  ال�ق!!   األ"عاد  فى  نف6  ل&اردة 

ال��ر مقائ*ة   ال*,��ام  *ارسات  اإلع�6  "ال*�حلة  العل&م  معل*ى  (ج�ولل�<  ؛  )٥-�اد;ة 
  .) مpش� ف�عى لها٦٥) م*ارسات رئ!,ة و(٧ل ("*ع� 

٣-  2 مف-دات  ال4اتىWاقة  ص�اغة  "Kاقة   :الق��$  مف�دات   Dال^اتىص!غ ع�ارات    ال�ق!!   فى 
اعاة أن اد;ة، وت  م� &م "ال*�حلة اإلع� ل�< معل*ى العلم*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام  تJف  

ء أو فعل سل&Aى واح� ;ع�� ب�قة ف�دة ال&اح�ة على أدا"�!� ت��&< ال* ت/&ن م��دة إج�ائ!اً 
  ، و�*@� ق!اس ه^ه ال**ارسة "*&ض&ع!ة و[,ه&لة. ال*,��امةع� ال**ارسة ال��ر�,!ة 

٤-  2 تعل��ات  ال4اتىة  Wاق ص�اغة  "Kاق :الق��$  تعل!*ات  ص!اغة  ال^اتىة  ت   ل��ش�   ال�ق!!  
، ال*,��ام6  ل��ر�ل  �ه  رص� م*ارسوت&جهه فى A!ف!ة اس�`�امها وت&e!فها، وم� ث   ال*عل 

  . وت,M!لها ب�قة وم&ض&ع!ة
٥-  2 ال4اتىWاقة  ص�ق  ال,ادة  :الق��$  م�  مM*&عة  على  األول!ة  "J&رتها  ع�ضها  ت  

�ت م� �ها للغ�ض ال^< أعال*�@*!� فى مMال ال*+اهج و'�ق ال��ر�6؛ ل�!ان م�< م+اس�
ات ال��ر�6 الف�ع!ة فى ض&ء مهار   لل**ارسات ال��ر�,!ة وال&ق&ف على م�< ش*&لها  أجله،  

لغ&�اً ال*,��ام سالم�ها   sل^Aو "ع�  وعل*!اً   ،   D��أج وق�  أب�اها  ،  ال�ى  ال�ع�یالت 
 . ال*,��امفى ض&ء مهارات ال��ر�6  ال**ارسات  ال*�`JJ!� م0ل إعادة ص!اغة "ع� 

 :الق��$ ال4اتىة WاقWالع�ة ل9-اء ال�راسة االسإج -٦
"Kاقة    �!�Kت ات   الع!+ةعلى    ل^اتىال�ق!!   وذلs  م�  االس�Kالع!ة    نف6  العل&م،  معل*ى 

  ال*+اسI: اوح,اب زم� ت�K!قه، هال�ق�ی� ق!*ة معامل ث�ات
الق��$ث9ات    "ألفا:  W2اقة  معادلة   Dث�ات    -اس�`�م معامل  ل�,اب  ؛ ال�KاقةA�ون�اخ" 

لل��K!�    اوصالح!�ه   ال�Kاقةلق!*ة ال*+اس�ة على ث�ات  ؛ وت�ل ه^ه ا)٠٬٧٥٢وال^< بلغ ( 
 .ال���  ات مM*&ع على 

الق��$زم<     ل*ف�دات  :  W2اقة  االس�Mا"ة  فى  ال*,�غ�ق  الkم�  "M*ع    ال�Kاقةت  ح,اب 
) ٥٠فى (  االkم� ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ و[+اء عل!ه ح�د زم+ه

 قة. دق!
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  :الق��$ ال4اتىمعل�ى العل�م على W2اقة  ات2 الس0ا ىال�� الق�ی- - ٧
أداء   درجة  ت��ی�  الت   ال��ر�6  ال�ق�ی�    *,��امم*ارسات  ل�رجات  ال`*اسى  "ل!@�ت"   f*+ل وفقا 
Likert-type scale    م��رج م� �ل�ق�ی ال*عل  وفقا  ل�<  ال**ارسة  ؛ ح!� ق�رت درجة ت�ق� 

  : ) اخ�!ارات Aاآلتى٥(
�V ت ال�Iاسى وفقًا ل�ق�اس ل   ال�$��اماء م�ارسات ال��ر&3  &ات تق�ی  أد): م$�١٤ج�ول (  
  ممتاز  جيد جداً   جيد   مقبول  ضعيف  التدريسية لممارسة مستوى ا

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  درجة الممارسة 
  ٥ - ٤٬٢١  ٤٬٢٠-٣٬٤١  ٣٬٤٠ -٢٬٦١  ٢٬٦٠ -١٬٨١  ١٬٨٠ -١  مدى المتوسط الحسابى 

  : ��$ ال4اتىالقلW9اقة ائ�ة إع�اد ال.�رة الJه - ٨
"Kاقة   ال^اتى"ع� ع�ض  ال*�تلأل  ال�ق!!   ال��ر�6  داء  "**ارسات   fال,ادة   *,��امال� على 

  Dاقة فى ص&رتها ال+هائ!ة؛ "�!� ت/&نKال� Dال*�@*!� وال�أك� م� ص�قها وث�اتها، أص��
) ال  م*ارسات )  ٧) مهارة ف�ع!ة م&زعة على (٦٥م�  ال+ها;ة  لل�Kاقة  رئ!,ة، وت�لغ  عH*ى 
درجة،  ٣٢٥(  ك@ل  ( ) الJغ�<  ال٦٥وال�رجة  األداء  م,�&<  ودرجة   ،( ) )  ٢٢٧٬٥*�غ&ب 

ت  (قاال�ى  وج�ول  ٧٠بل  "Kاقة  )  ١٥(٪)،  م&اصفات  ی&ضح  ال^اتى ال�الى  داء  لأل  ال�ق!!  
  ص&رتها ال+هائ!ة.فى  *,��امال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ال

�رD;داء م�ارسات الألالق��$ ال4اتى ): م�اصفات W2اقة ١٥ج�ول (�ا   مال��
  األبعاد الرئيسة  م

  داممستلممارسات التدريس ال
  المؤشرات
  الفرعية 

رقم  
  المفردات

الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

  ٪١٥٬٣٨  ٥٠  ١٠-١  ١٠  التخطيط للتدريس المستدام  ١

  ٪١٠٬٧٧  ٣٥  ١٧-١١ ٧  ESD إطارصياغة محتوى العلوم وفق   ٢

٣  
ة المرتبطة تصميم األنشطة التعليمي

  ESD إطارب
١٥٬٣٨  ٥٠  ٢٧-١٨ ١٠٪  

٤  
لكترونى  توظيف التكنولوجيا والتعلم اال

  ESD إطارفى 
١٥٬٣٨  ٥٠  ٣٧-٢٨ ١٠٪  

  ٪١٨٬٤٧  ٦٠  ٤٩-٣٨  ١٢  تنفيذ استراتيجيات التدريس المستدام  ٥

 
 )المستدام مارسات التدريس م داءالتقييم الذاتى أل ): بطاقة ١٤ملحق . 
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  األبعاد الرئيسة  م
  داممستلممارسات التدريس ال

  المؤشرات
  الفرعية 

رقم  
  المفردات

الدرجة 
  العظمى

الوزن 
  النسبى 

٦  
إدارة بيئة الصف القائم على التدريس 

  المستدام
٩٬٢٤  ٣٠  ٥٥-٥٠ ٦٪  

٧  
م المستدام وفق استخدام أساليب التقوي

  ESD طارإ
١٥٬٣٨  ٥٠  ٦٥-٥٦  ١٠٪  

  ٪١٠٠  ٣٢٥  ٦٥  المجموع

  :لتدريس المستداماالعتقادات حول اياس مق  - ز

ال�ق�اس:  –  ١ اله�ف م<   �اله�ف  ت5�ی ال��ر��ى    فى*ق!اس  ال  م�  ح�د  ال��نامج  أث�  تقJى 
ت+*!ة   فى  ال*,��امال*ق��ح  ال��ر�6  ح&ل  "ل�<    االع�قادات  العل&م   *�حلة المعل*ى 

  . اإلع�اد;ة
أ2  –  ٢  �ال�ق�اس ت5�ی اال'الع  :  عاد  و ت   ال�راسات  ال�ى  على "ع�  ال,ا"قة  ت+اولD ال��&ث 

تق!اس   ح&ل  االع�قادات  أو  عامة  "Jفة  العل&م  ت�ر�6  ح&ل  العل&م االع�قادات  �ر�6 
ح�دت أ"عاد  ، ث   "Jفة خاصة  ESDال*,��امةجل ال�+*!ة  أال�عل!  م�    إ'ارال*,�+� إلى  

ل&م الع  ت�ر�6و ال��ر�6 ال*,��ام،  أه*!ة    0لD فى:، ت* أ"عاد [عة  فى أر االع�قادات  مق!اس  
 �Jاف ٢٠٣٠وت�ق!� رؤ�ة م�Lفة، والق!ادة واالس��ال*ع ��&Kع وت*�M*وال�عا;� مع ال ،

  . ال*,�ق�لى
ال�ق�اس:    ٣ ال^< ـــ ص�اغة مف-دات  ال�Mلى  إلى األسل&ب  ال*ق!اس  اس�+�ت ص!اغة مف�دات 

، وتKلI ذلs ص!اغة  ال��ر�6 ال*,��ام اع�قادات ح&ل  هة نH� ال*��ر[!�ت`�لف ح&له وج
ر مف�   ع�ة وسل�!ة  إ;Mاب!ة  ال0الثى  دات  "ل!@�ت"  ت�ر�ج  واس�`�م  "ال*ق!اس.  عL&ائ!ا   Dت�

نادرا) ل�J+!ف االس�Mا"ات وت��ی� درجة ال*&افقة م� ع�مه على Aل    –أح!انا  -(دائ*ا  
) ال*ق!اس   �*Nوت فى  ٤٠مف�دة.  مف�دة  ال,اب�)  ال&صف  أ"  ض&ء  على   Dعاده ووزع

  دات مق!اس االع�قادات.ف!ة االس�Mا"ة ع� مف� ل A!األر[عة، وأرفقD صف�ة لل�عل!*ات ح& 
ال�ق�اس:  ٤ ال*,��ام ل���ی� م�< سالمة مف�دات مق!اس االع�قادات ح&ل    ـــ ص�ق   ال��ر�6 

"األ"عاد   وارت�ا'ها  ش*&لها  وم�<  واللغ&�ة،  العل*!ة  ال+اح!�!�  ل��ر�6 لال**0لة  م� 
ل!ة  ال*ق!اس "J&رته األو   ع�ض   �أك� م� م�< إ;Mاب!ة/سل�!ة Aل مف�دة؛ ت  ، وللال*,��ام
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ال��ر�6؛  ال�عل!*ى وال*+اهج و'�ق  ال+ف6  ال*�@*!� فى مMالى عل   على مM*&عة م� 
  ح!� ت  األخ^ "آرائه  وأج��D ال�ع�یالت ال�ى أب�اها ال,ادة ال*�@*!�. 

على    ال��ر�6 ال*,��امع�قادات ح&ل  �!� مق!اس االت  تK ى لل�ق�اس:  الOD-0 االسWالع  -٥
) معل*ًا، وذلs ل�ق�ی� ق!*ة  ٢٨بلغ ع�ده  (ال^ی�  س�Kالع!ة،  العل&م "ال�راسة اال  معل*ىنف6  

:Iقه ال*+اس!�Kمعامل ث�ات ال*ق!اس، وح,اب زم� ت  
ل^< ال*ق!اس؛ واA�ون�اخ" ل�,اب معامل ث�ات    - اس�`�مD معادلة "ألفاث9ات ال�ق�اس:    
صالح!�ه لل��K!� على  ت�ل ه^ه الق!*ة ال*+اس�ة على ث�ات ال*ق!اس و )؛ و ٠٬٨١١لغ (ب

 .ال���  ات مM*&ع
ال�ق�اس:     الkم� ح,I  زم<  "M*ع  ال*ق!اس  ل*ف�دات  االس�Mا"ة  فى  ال*,�غ�ق  الkم� 

  ) دق!قة.٣٠ال/لى للع!+ة االس�Kالع!ة، ث  ح,اب ال*�&سf؛ و[+اء عل!ه ح�د زم+ه فى (
فقًا عادة ص!اغة "ع� ال*ف�دات دون ح^ف أ< مف�دة و ت  إ   ال�ق�اس:ارات  ت5ل�ل ع9  

ال ال,ادة  (آلراء  ت��ی�  وت   و(٢٥*�@*!�،  م&ج�ة،  مف�دة  لق!اس ١٥)  سال�ة  مف�دة   (
 . ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ال��ر�6 ال*,��اماالع�قادات ح&ل 

ال�ق�اس:    درجة  م�(تق�ی-  ال*ق!اس  (مف�دة)  ٤٠ت/&ن  و()  ٢٥؛  سال�ة،  )  ١٥م&ج�ة، 
- ٣درجات (    ال*,��ام  �6ال��ر ات ال*&ج�ة ح&ل  لالع�قاد وق� أعD!K ال*ف�دات ال**0لة  

ال��ر�ج١- ٢ وف�  مف�دات   –أح!انا  -(دائ*ا    )  ب!+*ا  قابلها االع�قادات    نادرا)،  ال,ال�ة 
) االع�ق٣  - ٢  –١درجات  ل*ق!اس  العH*ى  ال/ل!ة  ال�رجة   Dبلغ  sو[^ل ح&ل ).  ادات 
 ). ٤٠)، وال�رجة الJغ�< (١٢٠( ال*,��ام ال��ر�6

٦- Jاس ال.�رة ال�ة ل�ق�قاهائ�اماالع�رD; ال��  :دات ح�ل ال
مق!اس   ال*,��امت/&ن  ال��ر�6  (  االع�قادات ح&ل  م�  ال+هائ!ة  مف�دة؛  ٤٠فى ص&رته   (
لل��K!� على    ال*��دة سلفًا؛ وم� ث  أص�ح ال*ق!اس صال�اً األر[عة  "عاد  األم&زعة على  

ج�ول(  ��� ال  ات مM*&ع *ى  معل  d`و�ل م& ١٦األساس!ة،  ال�الى  مق!اس  )  اصفات 
  . ات ح&ل ال��ر�6 ال*,��اماالع�قاد 

  
  

  
 

 ) المستدام التدريسحول العتقادات مقياس ا): ١٥ملحق. 
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 االع�قادات حل ال��ر&3 ال�$��ام ): ماصفات مق�اس  ١٦ج�ول( 
 �4ل ال�+ر�?أ1عاد مق�اس االع�قادات
ال�زن   ال�&��ع  الع"ارات ال�ال"ة  الع"ارات ال��ج"ة  ال���+ام

  ال;�"ى
- ٢٢-١٦-١٣-٩-٢  ام ل���+ال�+ر�? اأه��ة 

٢٥  ١٠  ٢٩-٢٧-٥  ٣٧-٣٢٪  
العل�م وت4ق�� رؤ�ة  ت+ر�?

  ٢٠٣٠م,

٢٠-١٤-١١-٦ -
٣٤-٢٨  

٣٦-٢١-٣ -
٤٠  

٢٥ ١٠٪  
 
ال�عاOP مع ال�&��ع وت#��

  ال�ع
فة 
٣٠-٢٦-٢٤-٧-١ -

٣٣  
١٩-١٧-١٠ -

٣٨  
٢٥ ١٠٪  


اف ال���ق"لىL٣١-١٨-١٢-٨-٤  الق�ادة واالس� -
٣٩  

٢٥-٢٣-١٥ -
٣٥  

٢٥ ١٠٪  
  ٪٣٧٬٥  ٪٦٢٬٥  ل;�"ىال�زن ا  ٪١٠٠  ٤٠  ١٥  ٢٥  �عــــال�&�

Mإجراء الدراسة التجريبية ثامن :  
العل*!ة ت  ت+ف!^ ما یلى م� إج�اءات  ال�M���!ة واخ��ار ص�ة ف�وضهال��� ع� أسjلة  لإلجا"ة 

  : "�0!ة
  أث� م�  ال��ق�  فى  سة ال�M���!ة  : ح�د اله�ف م� ال�رات5�ی� اله�ف م< ال�راسة ال9D-0�ة  -١

 ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة   )'ارلى ال�مج ب!� "�&ث الفعل و قائ  عمـج ت�ر��ـــى ب�نا
ال*ع�فة   ع*�  ت+*!ة  وم*ارسات  و فى  ال��0!ــة  ال*,��امال/فــاءة  العل&م   ال��ر�6  معل*ى  ل�< 

   ."ال*�حلة اإلع�اد;ة
 :  �ةاألساسال59,  اتم��0عاخ�ار   -٢

األمM*&عاخ�!�ت     ال���  ب!�    ةساس!ات  العل& م�  ال`�مة  ممعل*ى  "ال*�ارس    أث+اء 
الL!خ"إدارات  اإلع�اد;ة   Aف�  (ال�عل!*!ة  م�افHة  فى   Dوت*0ل معل*اً ٥٤،  ل�یه   ؛  )  Aان  ح!� 

ال���، تM�[ة  إلج�اء  ال�عاون  فى  ال*ه+ى    ال�غ�ة  ال�بل&م  ب��نامMى  م+ه   ال�ع�  ال���  وق� 
ب ال�راسات وال`اص ض*�  ال  �امج  "@ل!ة  وق�  ��[!ةالعل!ا  إلى،  ت&ز�عه   A*ا   أر[ع مM*&عات   ت  

  ال�الى: )١٧( �Mول"
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عات ال�.Z األساس�ة ): تز&ع أف ا١٧ج�ول (�Oد م  
  اتـــــمالحظ  ددــالع  ى ــــج التدريبـــالبرنام  ة ـــــالمجموع

ــ وث الفعـــــبح  التجريبية األولى المجملد  ١٤  ل ـــــ أفراد  وعات  ى 
  على القدرة  ية الثالث  التجريب

الويبت تطبيقات   ٢وظيف 
التواصل   وأدوات 
التفاعل   إلمكانية  االجتماعى 

مع المجتمع    المتزامن 
و هيئة    أعضاء  المحلى 

بمجال  والخبراء  التدريس 
  المشكالت البحثية 

  ١٢  ESDالتعليم من أجل التنمية المستدامة إطار  التجريبية الثانية 

ــ بي جــــالدم  ثةالتجريبية الثال   ١٥  ESD طارإعل والفن بحوث ــ

ــ دون برامـــــب  الضابطة  ــ ج تدريبيــ   ١٣  ة ــــ

  ٥٤  المجموع  

٣- Mتطبيق أدوات البحث قبلي : 
على       ال���  أدوات   Dعة  "  العل&م  معل*ى'�ق&*M*وال ال0الث  ال�M���!ة  ال*M*&عات 

ق�ل   وذلsها  أف�اد /افp  م� تMان6 وت  م؛ "غ�ض ال�أك� ١٤/١٢/٢٠١٩  ی�مم�  ب�ا;ة  الNا"Kة  
Mال*عال اس�`�م  ات إج�اء  وق�  ل���ی�    Kruskal-Wallisوال!A–    k�وس@ال  اخ��ار  ال�M���!ة، 

م�&سKات   ب!�  الف�وق  ال���    فى  األر[عال*M*&عات    معل*ىدرجات  رتI  داللة   ، ق�ل!اً أدوات 
  :ال�الى ن�ائج ال��K!� الق�لى ألدوات ال���  )١٨(و�ل`d ج�ول

عات   ل�ىمعرت# درجات  اتم�س� ق ب�M وداللة الف   ):١٨ـــ�ول (جـ�Oعال�Qأدوات فى  األر     
  ) ٣(د.ح=    Kruskal- Wallisوال�H  –^ وسVال  اخ��ار �اس��Iام  ال�.Z ق�ل�اً 

  ال+اللة م���*   ٢كاق��ة    ال-تOم�س^   ن  ال���0عة   أدوات ال59,

  ال�ع
فةاخ�"ار ع�� 

  ٣١٬٣٩  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  لةغ�
 دا  ٠٬٥٣٧
 ٢٤٬٢٩  ١٢  3ان�ة الال�&
�"�ة 
  ٢٥٬٥١  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٧٣  ١٣  الTا1#ة 



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢٢٦  

  ال+اللة م���*   ٢كاق��ة    ال-تOم�س^   ن  ال���0عة   أدوات ال59,

  لل(فاء ال"�34ة     اخ�"ار ال&انU ال�ع
فى 

  ٢٤٬٨٦  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ٠٬٦٤١
 ٢٨٬١٢  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٣٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٧٬٦٩  ١٣  الTا1#ة 

  لل(فاءة ال"�34ة  Rubricی
 ال��+رج ل�ق+سل� ا

  ٢٣٬٨٢  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ١٬٨٣٢
 ٣٠٬٤٦  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٩٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٥٬٩٦  ١٣  الTا1#ة 

  ال(فاءة ال"�34ة     مق�اس االع�قادات ح�ل 

  ٢٩٬١٤  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  لةغ�
 دا  ٠٬٩٧١
 ٢٦٬٢٩  ١٢  �ة ل3اناال�&
�"�ة 
  ٢٤٬٨٣  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬٩٢  ١٣  الTا1#ة 

  ل��ارسات ال�+ر�? ال���+ام   اخ�"ار ال&انU ال�ع
فى

  ٢٨٬٧٥  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ٠٬٥٦٨
 ٢٥٬٤٢  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٩٬١٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٦٬٢٣  ١٣  الTا1#ة 

ال�+ر�?  �اتى ل��ارسات� ال1#اقة ال�ق��   ال���+ام
  غ�
 دالة  ١٬٦٢٩  ٢٦٬٣٩  ١٤  األولىال�&
�"�ة 
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  ال+اللة م���*   ٢كاق��ة    ال-تOم�س^   ن  ال���0عة   أدوات ال59,
 ٢٧٬٢٥  ١٢  ال3ان�ة ال�&
�"�ة 
  ٢٤٬٨٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٣٢٬٠٤  ١٣  الTا1#ة 

  ال�+ر�? ال���+ام      االع�قادات ح�ل مق�اس 

  ٢٩٬٧١  ١٤  األولىال�&
�"�ة 

  غ�
 دالة  ٠٬٨١٧
 ٢٦٬٣٣  ١٢  ان�ة ال3ل�&
�"�ة ا

  ٢٥٬١٠  ١٥  ال3ال3ة ال�&
�"�ة 
  ٢٨٬٩٦  ١٣  الTا1#ة 

) A٢ا ( "ال�Mول ال,اب� أن ق!  Wallis-Kruskalوال!A–  k�وس@ال اخ��ارتNح م� ن�ائج او     
  �!�Kائ!ًا؛ "*ع+ى أنه اللل�Jدالة إح �ائ!ًا ب!�    الق�لى ألدوات ال��� غ!Jوق دالة إح�ت&ج� ف

  - ال�M���!ة ال0ان!ة   -ل*M*&عات األر[ع (ال�M���!ة األولى ا"ل*ى العل&م  معت  رتI درجا  ات Kم�&س
ال0ال0ة  الق!اس  الNا"Kة)  -ال�M���!ة  ال,�ع    الق�لىفى  ال���  ت/افp  ؛  ألدوات  على  ی�ل  م*ا 

  ق�ل!ًا.  األساس!ةوتMان6 مM*&عات ال��� 
   المعالجة التجريبية : - ٤

ال�عل!  م� أجل    إ'ار  -ث الفعل "�& (  ىـــعل  ة*ــئالقا !ةــر��ال��   امجال�� �  ـ  ت�K!ــت    
ال*,��امة الفعل    ال�مج  - ESD ال�+*!ة  "�&ث  العل&م ل  )ESD)'ارو ب!�  *عل*ى 

وح�ى١٢/٢٠١٩/  ٢١!&م  م+   الف��ة  فى  ال*��ر[!� وق�  م٢/٢٠٢٠/ ٢٥  ی&م  م    نف^ت ، 
 !ة:  اإلج�اءات ال�ال

جل,ة    -أ  ل�ع���  إج�اء  العل& ت*ه!�;ة  م�ال0الث    "ال*M*&عات م  معل*ى  ال���   "اله�ف 
م�غ&[ة ل�< ال*عل*!� فى eل   !ةوم�غ!�اته ال*,�قلة وم�غ!�اته ال�ا"عة ال*�*0لة فى ن&اتج ت�ر��

  :ما یلى ال�*ه!�;ة الMل,ةاس�ه�فD ق� ؛ و  ٢٠٣٠مJ�  رؤ�ة
 وال*�*0ل لل���  العام  اله�ف  وان�ماجفى    ت&ض!ح   tا�نامج    ه االن`�ال� فى 

ال اال��ر��ى  "غ�ض  مع�ف*ق��ح  Aفا;ات  وأدائ!ة  ك�,اب  ��&ث (ب م�علقة  ووج�ان!ة  !ة 
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ب!� "�&ث الفعل   ال�مج"  -ESD ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة  إ'ار"  -الفعل
 .)ESD)'ارو 
   غ&[ة ل�یه   ت��ی� أوجه االس�فادة م� ال��� وال*�*0لة فى ت+*!ة ن&اتج ت�ر��!ة�م

ا الق�   �امةال*,�ل�+*!ة  ل  ٢٠٣٠مJ�  ورؤ�ة  س��ات!M!ة  فى eل  ال�اد<  ومهارات  ن 
وال�ى  ،���Lأه*ها:     والع ال*ع�فة    م�  ال��0!ــة وم*ارسات  و ع*�  ال��ر�6 ال/فــاءة 

 .ال*,��ام
    ;ال*فاه!*!ة  تق� الفعلال*�علقة  الع��Nة  األ'�  ال�M���!ة  ب��&ث  (ال*M*&عة 

ل0ان!ة) ال�M���!ة ا  (ال*M*&عة  ESDال*,��امة  أجل ال�+*!ة  ال�عل!  م�  )'ارو   لى)األو 
ب! ل*فاه!   وال�مج  اإلشارة  مع  ال0ال0ة)  ال�M���!ة  (ال*M*&عة  ال*ع�فة +ه*ا  ع*� 

 .ال��ر�6 ال*,��امال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات و 
  �ال*,�*�ة م�و امج ال��ر��!ة  ت��ی� األس6 العل*!ة لل�  �" aث الفعل ون*اذج  م�اد&

األئهاإج�ا ال�M���!ة  وافولى)(ال*M*&عة  م  إ'ارات  ومpش� ��اضات  ،  أجل �  ال�عل!  
ال0ان!ة)  ESDال*,��امة  ال�+*!ة ال�M���!ة  معًا و   ، (ال*M*&عة  واف��اضاته*ا  أس,ه*ا 

ال0ال0ة) ال�M���!ة  ال*ه+!ة "MانI    ،(ال*M*&عة  ال�+*!ة  مMال  فى  ال�ول!ة  ال*عای!� 
 ارسات ال��ر�,!ة لل*عل*!�. �ى ت,�ه�ف تK&�� ال**ال ال*,��امة

   عل*ى العل&م واس�ع�اده  لل*LارAة فى إنMاز أنKLة م� مjة ال*,�ه�فة  الفرغ�ة  م�    ال�أك�   -ب 
  ٢ال&�I ت�K!قات  ت&e!ف  ال��0!ة، "MانI ق�رته  على    او)ت*ام مهامه  !ةال��ر��  امجال�� 
  .�*اعىأدوات ال�&اصل االجو 

م�<      -جـ ال��ر�I  م�اجعة  ب!jة  ال0الث  جاه�kة  ال�M���!ة  Aل!ة  لل*M*&عات  ال��[!ة م�  داخل 
  : !� ح

  ل�ات  الK�*ة:  لا��L� و[اح0ى  و ال��ر�6  ه!jة  أعNاء  م�  مM*&عة  فى   Dت*0ل
ال   ال��A&راه  ل�یه   م*�  ال��ر�6،  و'�ق  ال*+اهج  "آرائه  �غ�"ق,   لالس�عانة  ة 

 . وخ��اته  العامة وال��[&�ة
  ل�ات  الK�*ت*0ل و *اد;ة:  ال D  وف�  ىف ال*عالMة  الفعل(    م&اد   - "�&ث 

"*ا تN*+�ه م� سMالت وأوراق  ،)ESD)'ارو  الفعل ب!� "�&ث  �مجال -ESDإ'ار
 عل*!ة.   م�اجعع*ل وم�K&عات و 

 ل�ات  الK�*ال��/+&ل&ج!ة:  ال وال��امج  األجهkة  فى   Dت*0ل Iال��ر� ب!jة  تفعل  ى 
ال��ر�I وخارج    داخل  ال*�مج ال��[!ة"  قاعة  ، لىاآل�اسI  الأجهkة  م0ل:    @ل!ة 
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  ٢٢٩  

ال^Data Show!Aوجهاز واله&اتف  ت�N*+ه  ة،  تعل!* م�    "*ا  وأدوات ت�K!قات  !ة 
ال�فاعل  مع    ،�LارA!ةال الف�ق   أف�اد على  رب  دل!ل ال*�� م�  ، ث  وزعD ن,خ م�K&عة و)ل/��ون!ة  ف��� تLارAىل/ل   اً معل*)  ٥- ٤(  "*ع�لتLارA!ة    لف�ق ع*ل  -ث *&عات ال�M���!ة ال0الال*M "  - تق,!  ال*��ر[!�   -د  .هاسل/!ة داخل �L@ة إن��نD القاعة " تMه!Ak*ا ت*0لD فى  ،لل�&اصل االج�*اعى ل/!ف!ة  ال��ر��ىال+fL  إرشاده   ال*��&<  ،  وال`��اءال*�رب  و   مع  ع�    ه ع�م خ�وجلج�*اعى  � ت�K!قات ال�&اصل االوجهًا ل&جه أو ع�  وA!ف!ة ت+ف!^ ال*هام �اءات  جاإل  ت+ف!̂ ل��ء    ث M���!ة ال0الال*M*&عات ال�تLارAى "  ف���ال*��ر[!� "@ل  ت&ج!ه  ت     -هـ  .!ةامج ال��ر��ال��  إ'ار الkم+ى  ال��ر��!ة   ال�Mول  على  ب�ا;ة    ،ال*`fKوف�  اال'الع  العام  الم�  واله�ف  *ق�مة  اإلج�ائ!ة ال*هام  ث   ،  واأله�اف  تق+!ات    ،ال��0!ةت+ف!^  ال*��دة  واس�`�ام  ال�عل   ومJادر  تML!ع    -و  "ال��امج ال��ر��!ة.  "ال*M*&   ال*��ر[!�ت   الع*ل  ال�M���! "ف�ق  ت+ف!^  ة  عات  الM*اع!ة  Kة نLاأل على   : ع*ل   -تقار�� ( نLاt  -أوراق  و سMالت  ذاتى(  ف�د;ةال)  ذاتى  -تأمل  ل/��ون!ة  اإلو   )تق!!   ال  ال*��ر[!�ج*!ع    � حت     -ز  . ال*�kام+ة) غ!� -ال*�kام+ة  ( الع�[!ة واألج+�!ةو ��0!ة  ال*&اقع  لال'الع على  ب!� "�&ث   ال�مج   -ESDإ'ار  -"�&ث الفعل (  ن�&     واتMاهاته تK&�� معارفه  ومهاراته  به�ف ،  ال*�اجع  ت�ر�6 العل&م م*ارسات  ل�K&��    ن*اذج اس��شاد;ه  اس�/Lاف)، و[غ�ض  ESD)'ارو الفعل   ال�+ائى "غ�ض   ت   -ح  *عاص�ة. ال*عای!� العال*!ة ال فى ض&ء  لل�ق&�    I!أسال إلى ع�ة  ت+ف!^    االس�+اد  إج�اءات  ال�� م�ا"عة  ال*هام  الفعلى  ال*��ر[!�    تق�م <  م� رص�  و   ،!ة�ال��ر�  مج اأنKLة  ت+ف!^  ل/ل فى  مع�فى  وع*�  "@فاءة  ب!� ال�اح� وال*��ر[!� وأعNاء ه!jة ال��ر�6 وال`��اء ال*�K&ع!� "*Mال  ال�&اصل ال*�kام�  و   ال�فاعل خالل    م�الس�Kالعى م,�قًا؛  ال�ى اتD�N أث+اء ال�M��I الJع&[ات  ا  تالفىت     -t  م&دی&ل ت�ر��ى.  األداء  ت  ��&Kوخا داخل  أنKLة ال��ر�,ى  ت+ف!^  إرشادات  م�اجعة  ت   A*ا   ،Iال��ر� قاعة  رج  تف,!� إعادة  مع   ،Iاءعل!*ات  ال�  ال��ر��إج" ت&ج!ل*��اخلةاال*هام    ال`اصة   Dوص!غ هات ،  "ال�N&ر  االل�kام  على  ال*��ر[!�  وشMع  اإلل/��ونى،  اإلل/��ون!ة  لل�Lارك  ال*�ا"عة  ،  ع��   D[&�ة وا ال*,اع�ة وق�م�ل. له  أول "أو  لف+!ةال�  >-   Dال+هائى  ق�م ال�ق&�   م�    أدوات  "@ل  ال*ع�فةال*�علقة  ال��0!ةوا  ع*�  ال��ر�6 و   ل/فاء    ).ESD)'ارو ب!� "�&ث الفعل   ال�مج "  -ESDإ'ار"   -�&ث الفعل �ب(ال`اصة  �!ة  ال*&دی&الت ال��ر�سة  فى نها;ة درا  ال*,��ام
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  ٢٣٠  

   التطبيق البعدى Lدوات البحث : -٥
الفعل(" على    ةالقائ*   !ة ال��ر��مج  ال��ات+ف!^  اء م�  عقI االن�ه ب!�    ال�مج  - ESDإ'ار  -�&ث 

الفعل   ال���   '�قD ،  ابه  ال*�علقة*&دی&الت  الوتعل     )؛ESD)'ارو "�&ث  "ع�;ًا   أدوات  ت�K!قًا 
Aل  به�ف ت��ی� ال�رجة ال/ل!ة ال�ع�;ة على    ؛م  ٢٠٢٠/ ٢٩/٢ب�ا;ة م� ی&م    معل*ى العل&معلى  

  . هام+
  ية المناسبة لمعالجة البيانات: اLساليب ا6حصائ تحديد -٦

   Dة ع�ة اس�`�م��ائ!ة ال"ارام�Jإح I!ل�هال أسالjوض ال��� واإلجا"ة ع� أس�خ��ار ف ،
sإلى    وذل أف�اد  اس�+ادًا  ج*عD    و'�!عة!ة  ال��0   ات *M*&عالع�د  ال�ى  أدوات ع��  ال�!انات 

  :وت*0لD فى؛ ال��� 
 .ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kةللع!+ات   Kruskal- Wallisل!k وا –A�وس@ال اخ��ار  - 
ب!� الع!+ات غ!�    )Zوق (ل�اللة الف�    Mann-Whitney Uو��+ى    -اخ��ار مان  - 

  ال*�ت�Kة. 
 .)prbr( الال"ارام��<  اإلحJاءفى  fect SizeEf األث�حM   تق�ی� ةمعادل - 
 . )BlakeMG(معادلة " بالك" ل�,اب الفاعل!ة  - 
 . االرت�اt �,اب معامالت ل ب!�س&ن" دلة "معا - 

  ) �IBM SPSS Statistics, V 22.0 خالل اس�`�ام ب�نامج (وذلs م
الفعل   ال�مج   -ESDإ'ار  -�&ث الفعل("على    ةالقائ*  !ةر�� ال�� مج  اال�� "ع� االن�هاء م� ت+ف!^    البحــــث:نتائــــج  "�&ث  ال��� وتESD،(    �!�K)'ارو ب!�  وت؛  "ع�;اً   أدوات  ال+�ائج  اس�`الص  �ل!لها  ت   على  تف,!�ها وفقًا لف�وض ال���  م+اق�Lها و ث     ,ةحJائ!ة الال"ارام���األسال!I اإل&e!ف  ع�� ت   :ال+�& ال�الى

  : ال�الىلل��� على ال+�& ول ص!غ الف�ض األ  للبحث: الفرض اLول التحقق من  أوال:
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجا  ات )   Iت رت العل اى  &م فمعل*ى  ال0ان!ة   -(ال�M���!ة األولى  ألر[عال*M*&عات  ال0ال0ة  -ال�M���!ة  ال*M*&عة ال�M���!ة    ولJالح  ،ESD إ'ارفة "ع*� ال*ع� فى الق!اس ال�ع�< الخ��ار  الNا"Kة)    - ال�M���!ة   .ال0ال0ة (ال�مج)

 
 رف (ض).بالحلمجموعة الضابطة ب وإلى ا لترتيعلى ا) ٣ج - ٢ج - ١تم الرمز إلى مجموعات البحث التجريبية بالحروف (ج 
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  ٢٣١  

الف�ض    ص�ة  م�&سK  األول  والخ��ار  ح,اب  درجات    ات ت    Iالعل& رت ال*ع�فة  الخ��ارل�ع�<  ا  ق!اسالفى  األر[ع  ل���  ا  ات *M*&ع" م معل*ى  اس�`�م  ،  ESDإ'ار"  ع*�  ث   ( و   Mann-Whitney U    و��+ى"   –  "مان اخ��ار   ال*�ت�Kة  )Zق!   م�    للع!+ات غ!�  لل��ق�  )  prbr(ل�تI لاالرت�اt ال0+ائى    يمعامل  ق!   ح�دت ، A*ا  �رجات الرتI    ات ق ب!� م�&سKو وج&د ف�  حM   ؛)BlakeMG([الكو  ال*ع�فةت+*!ة    فى!ة  ال��ر�� امج  ال�� وفاعل!ة  أث�    ل���ی�    : ) یل`d ال+�ائج ال`اصة "الف�ض األول١٩وج�ول (، ESDإ'ار" ع*� 
     الخ��ارال�ع�D  فى الق�اس ى العلم معل�رت# درجات  اتس�ق ب�M م� و): داللة الف١٩جـ�ول ( 

  للفاعل�ة ) BlakeMG(، وق�1 ث   األ .1O  ل) prbr(، وق�ESD   1إ:ارع�! ال�ع فة �

   ) -  -  - دالة إح,ا �ئ�ًا  ع;+ م���* داللة () ق� ≥ ح م� ج�ول (ا  )  ٠٬٠٥Nهأنال,اب� ) ١٩ت :  
ت�اوحD فق�    ؛ للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة   �Wallis-Kruskalار  ف!*ا ;`d ن�ائج اخ�  ∆

دالة)  ٦٤٢٬  –  ٧٤١٬(  ب!�)  A٢ا  (ق!    ق!   دالة وهى  ف�وق  وج&د  إلى  أشار  م*ا  ؛ 
ب  ر إحJائ!ًا  م�&سKات  ال!�  معل*ى  درجات   Iالق!اس "عل&م  ت فى  األر[ع  ال*M*&عات 

  .ال�ع�< الخ��ار ع*� ال*ع�فة

  ع�� ال�ع
فة  ����اتم
  ح&� األث
    Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 

prbr   �ق�   BlakeMG  
  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

ج  اإلناو�عادة 64- ال )DOK1 (  
  ١٥٬٤  ١ج

٣٬٤٢ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٢  ١ ٢٧١٬  ٠٬٢٦  ٣٣١٬  ٤٬٤  ٢ج  ٣٨٬٣  ٢ج -    ٧٬٤  ٣ج  ٤٣٬٢  ٣ج ٣٬٤  ١٬١  ض  ١٢٬٥  ض  -  ١٬٧ ٦٬٤   A�9W$ ت�وال�هارات ال�فاه)DOK2 (  
  ١٦٬١  ١ج

٧٬٤١ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٦  ١ ٢٨١٬  ٠٬٢٢  ٤٢١٬  ٤٬٣  ٢ج  ٣٨٬١  ٢ج -    ٦٬٤  ٣ج  ٤٣٬٣  ٣ج ٢٬٤  ١٬٥  ض  ١١٬٨  ض  -  ١٬٨ ٥٬٤   -�ف�ال��� ق.�-  االس-ات�0ى ال )DOK3 (  
  ١٦٬٧  ١ج

٦٬٢٤ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٣  ١ ٢٩١٬  ٠٬٢٣  ٤٣١٬  ٤٬٢  ٢ج  ٣٧٬٩  ٢ج -    ٥٬٤  ٣ج  ٤٢٬٨  ٣ج ١٬٤  ١٬٤  ض  ١١٬٥  ض  -  ١٬٦ ٤٬٤   -�ف��  س-ات�0ى االالال�� )DOK4 (  
  ١٦٬٦  ١ج

٢٬٢٤ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٨  ١ ٢٢١٬  ٠٬٢٧  ٣٢١٬  ٤٬٣  ٢ج  ٣٩٬٤  ٢ج -    ٦٬٤  ٣ج  ٤٢٬٨  ٣ج ٣٬٤  ١٬٨  ض  ١١٬٣  ض  -  ١٬٢ ٥٬٤ 

  ك/ل  ال�ع
فة   ع��

  ١٦٬٤  ١ج

٨٬٤١ 

     -  ١ج

١  ٠٬٣٦  ١ ٢٥١٬  ٠٬٢٤  ٨٣١٬  ٤٬٣  ٢ج  ٣٨٬١  ٢ج -    ٦٬٤  ٣ج  ٤٣٬٣  ٣ج ٢٬٤  ١٬٦  ض  ١١٬٣  ض  -  ١٬٧ ٤٬٤ 
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  ٢٣٢  

مJف&فة و   Whitney -Mann؛ أوضح اخ��ار ال�الة ب!� ال*M*&عات ول���ی� اتMاه الف�وق    ∆
ع+�    -  : ) أنهZق!  ( إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  (ال  داللة  م�&س٠٬٠٥K  ≤  م,�&<  ب!�  رتI   ى)  العل&مدرجات   ال*M*&ع�!�  معل*ى  األولى  ال  فى  والNا"Kة فى الفعل  ("�&ث �M���!ة   ( (  -  ال�رجة ال/ل!ة). - الق!اس ال�ع�< الخ��ار ع*� ال*ع�فة (ال*,�&�ات  داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ال  ب!�  رتI   ى)  معل*ى ال*M*&ع�!�    العل&م  درجات  (ال�M���!ة  فى  وال0الESDرإ'اال0ان!ة  (ال�مج) )  0ة  إحJائ!اً   -  ال�رجة ال/ل!ة).  -  !اس ال�ع�< الخ��ار ع*� ال*ع�فة (ال*,�&�ات فى الق دالة  ف�وق  (ت&ج�  داللة  م,�&<  ع+�     ≥  ٠٬٠٥ Iرت م�&سKات  ب!�  األولى)  (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!ة  -درجات  ال0ال0ة   - ال�M���!ة  الال  -ال�M���!ة  فى  ال�ع�< الخ��Nا"Kة)  (ال*,�&�ات ق!اس  ال*ع�فة  ال0ان!ة   -   ار ع*�   �!�!���Mال� ال*M*&ع�!�  ال/ل!ة) ولJالح  (ال� ESDارإ'(  ال�رجة  وال0ال0ة  ؛ )مج) 

 . و4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه األول
ع*�  فى ت+*!ة    ج�اً   �A!�ال�مج)    -  ESDإ'ار(  ي ال��ر�I ب�نامM  أث�أن حM   اتNح  A*ا    ∆

ال�ف/!�   -DOK2  ت�K!� ال*فاه!  وال*هارات   - DOK1)عادة اإلن�اجال�^A� و (فة  ال*ع� 
ال*�<  �!Jق االس�   -DOK3  االس��ات!Mى  ال**�� ال�ف/!�  ؛  )A@ل  -   DOK4�ات!Mى 

ق!    أن  (له*ا    )prbr(ح!�   Dع  ل)  ١بلغ!*Mفة�ال*ع م�تفعة   م,�&�ات ع*�  ق!   وهى 
  .) ال*ع!ار�ة٩٠٬ prbr"*قارن�ها "الق!*ة (

∆  A  حNيوج& *ا اتMنام�د فاعل!ة ل�    Iإ'ار(ال��ر�ESD  -    (ال�مج  ) فة�فى ت+*!ة ع*� ال*ع
العل&م  -  ال*,�&�ات  ل�< معل*ى  أن  ال*��ر[!�  A@ل)  ن,�ةق!؛ ح!�  ال*ع�ل       I,/ال 

BlakeMG    له*ا Dاوح�ز م�  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٤٣١٬  -٢١٬٢(  ب!�   تk؛ وه^ا ب�وره ;ع(
  .الف-ض األول لل59,ق�&ل وص�ة 

تف��-  و   >7�D العل�م  ت معل�ى  ال#ان�ة2ف�ق   >��9D-0ال  >�) ESDإHار(  ال���0ع
  : ل�5J الالىعلى ا  (ال�مج) وال#ال#ة

ال�مج    وال��نامج ال��ر��ى القائ  على  )ESDإ'ار(القائ  على    ال��نامج ال��ر��ىAل م�    اس�+�   -
الفعل و (ب!�   ال*على    )ESD)'ار"�&ث  االف��اضات واألس6  م�امM*&عة م�  دa ,�*�ة م� 

ال*,��امة  ا  إ'ارومpش�ات   ال�+*!ة  أجل  م�  أن  ل�عل!   فى  أه*ها  ت*0ل  م وال�ى  أجل    �ال�عل!  
ال*,��  فه& إ'ار ;ع�    ESDامةال�+*!ة  ال`�مة،  أث+اء  العل&م  ل*عل*ى  ال*ه+!ة  لل�+*!ة  ج!�ًا  ًا 
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ه   ات ال�ى ت*@+ال*عل&مات وال*هارات واالتMاه  ال*عل*!�;,�ه�ف دع  ال�عل!  ال*,�*� و)ك,اب  
  اء ت�ر�6 وتعل  العل&م. ومعال�Mها أث+ ال�+*!ة ال*,��امة م� إدراك قNا;ا

ا  - (اس�+�  ال��ر��ى  ال*ع�فة  -  ESDارإ'ل��نامج  ع*�  فل,فة  على  إل!ها   ال�مج)  أشار  A*ا 
)  "Iو� "ن&رمان  ال��[&<  ی�KلNorman Webb,1997 Iالعال    >��&Kت ن*&ذج  "اع��ارها   (

م,�&�ات أك0�  ��ل!ل ال*ع�فة و)دراكها وف�  ف� معای!� م&جهة لام ت�ر��!ة و تJ*!  أنKLة ومه
 I!ف أسال!e&ف!ة ال*�ق�مة.ال�ق!!  وال�ق&�  ال تعق!�ًا، مع ت�الءمة له^ه ال*,�&�ات ال*ع*  

ال��ر��ى  ت  ص!اغة  - لل��نامج  ال�مج) "�!� تMLع معل*ى    -   ESDإ'ار(األه�اف اإلج�ائ!ة 
ال*,��امة، وف�Jها وت*0!لها  أجل ال�+*!ة  �امة وال�عل!  م�  "*Mال االس�  على نق� األف/ارالعل&م  

خال م�  ال*ع�ف!ة  ال�+!ة  العالفى  و);Mاد   f]�ال ال&اقع!ة ل  ال*L@الت  ل�ل  ب!+ها  ف!*ا  قات 
م�   م�ق�مة  "*,�&�ات   fت��ال* العقلى   tاL+ال ل�+*!ة  م&جهة   �!Mنام�ال� فأه�اف  وال*,�ق�ل!ة؛ 

تعق�ًا   وأك0�  ال*عال�ف/!�  ذات  ل*عالMة  "K��قة  واك�,ابل&مات  ال*&اقف  مع+ى  فى  وت�K!قها  ها 
  ل ال�+*!ة ال*,��امة."*Mال ال�عل!  م� أج ال�Mی�ة غ!� ال*أل&فة ال*�علقة

ال*�رب    -  دل!ل  تق�; ص*   ال*,��امة   "غ�ض  ال�+*!ة  أجل  م�  "ال�عل!   م�عل�  ع��    م��&< 
وأ"عاد    االس��امة ه�اف األم*!ة وق!"األ عة ت�ت�f  ع�ة أنKLة م�+&  تML!ع معل  العل&م على ت+ف!̂ 

وم�Kل�ات وم�ادئها  ومpش�اتها  ال*,��امة  ال*,��اال�+*!ة  وال�ف/!�  وAفا;ات  ها،   ESDإ'ارم، 
�Jات رؤ�ة م�شp٢٠٣٠وأه�اف وم    

ال*�ت�Kة    أع�   - العقل!ة  الع*ل!ات   fL+ت "K��قة  ال*��رب  ال*ع�فةدل!ل  ، ح!� "*,�&�ات ع*� 
 Dوجه  KLة "هة وال*هام الاألن+*N�*  ال*,�&< األول  عل&م ال*��رب على م*ارسة ع*ل!ات  معل  ال

)DOK1 اس�� خالل  م�  وال*ها)  ال*عل&مات  ال�قائ�  عاء  وت&e!ف  إن�اجها  و)عادة  رات 
ال0انى( ال*,�&<  االس��امة، وA^لs ع*ل!ات  فى م&اقف  االنLغال  DOK2وال*KJل�ات  ) ع�� 

�اث وت�K!� ال*ع�فة وت�&�لها  !� ال*فاه!  واألحال*قارنات ب  و)ج�اء  فى "ع� ال*عالMات العقل!ة
  ل�+*!ة ال*,��امة.م� ص!غة ألخ�< "*Mال ال�عل!  م� أجل ا

ت&ج!ه    - على   Iال��ر� إج�اءات  العل&ماع�*�ت  م�ت�Kة  ل�+ف!^    معل*ى  تعق!�ًا  أك0�  أنKLة 
ال*ع�فة( لع*�  ال0ال�  "ال*,�&<  ال`اصة  العقل!ة  ال*�DOK3"الع*ل!ات  ال�ف/ )  فى  !�  *0ل 

 Jى قM!ات�ال*�< االس� �الت و   م0ل ال��ل!ل وال�ع*!  وال�ع  "األدلة واالب�/ار وال�ق&�   !@L*حل ل
اا ال*�&قعةلعال   وال*`�جات  ال+�ائج  ذات  وتعل    ل�ق!قى  ت�ر�6   ��&Kوت االس��امة  مMالى  فى 

  ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة.  إ'ارالعل&م فى eل 
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-   Dفeاءات  إ  و�نامج ال�ائى ال�+ال�ق&�   ج�إ'ار(  �ر��ى"ال�ESD   -    ع معل*ىMLال�مج) "�!� ت
  f!L+ت "الالع*ل!االعل&م على  ال`اصة  العقل!ة  ال*ع�فة(ت  لع*�  ال�ا"ع   >&�,*DOK4  ال*�*0ل  (

عالى  ت&e!ف ال**ارسات ال*&سعة وال**��ة لع*ل!ات ال�ف/!� ع��فى ال�ف/!� االس��ات!Mى ال**��  
ال��A!  دت ح� ال�ى  و ال�ت�ة   وال�ق!! فى  وال�أمل   I sوذل م�غ!�،  زم+ى  ج�ول  وف�   f!K`وال�   
م�   ؛ذات ن�ائج وم`�جات غ!� م�&قعةالعال  ال�ق!قى ول/�  حل ال*L@الت ال*�N*+ة "   "غ�ض 
العل*!ةخالل   االس�قJاءات    !*Jم�<    وم*ارسة  ت على  م,��ام  "L@ل  االس��ات!Mى  ال�ف/!� 

االس��امة وتK&�� ت�ر�6    فى مMالى  *L@ــالت �ل األم0ل لل'&�لة لل&ص&ل إلى ال  ف��ات زم+!ة
  ل�+*!ة ال*,��امة.ال�عل!  م� أجل ا إ'اروتعل  العل&م فى eل 

ح!� وت م�  ال���  ن�!Mة  على    �ف�  القائ*ة  ال��ر��!ة  ال��امج  ن&اتج    ESDإ'ارأث�  ت+*!ة  فى 
دراسة: مع  العل&م  معل   ل�<  إس*اع!ل(  م�غ&[ة   ، ) ٢٠١٦م�و< 

Evans,Tomas&Woods(2016),  ال&فا أب&  ،  )٢٠١٨(ر[اب 
Schuler,Fanta,Rosenkraenzer&Riess(2018)  ،)وة ال�از�. وم� ح!�  )٢٠١٩م  �أث

ال��ر��!ال��ا ت+*!ة  ال+&ع!ة  ةمج  "  فى  دراسة  ESDإ'ارال*ع�فة   & Tomas, Girgenti:  مع 
Jackson(2017)  , )ع!,ى ز��(,    Pehoiu(2019),  )٢٠١٧عل!اء  أب&    , )٢٠١٩أمانى 

Nousheen, Zai, Waseem, & Khan(2020)  فةJ" ال*ع�فة  ت+*!ة ع*�  . وم� ح!� 
ل�<   ال`�مة    *عل ال  ال*عل /  الKالI عامة  دراسة  أث+اء  م�وة و   ,  Viator (2010)مع 

  . Greene(2020)و  ,)٢٠١٨الف!ل(حل*ى و ,  )٢٠١٨ال�از(
  للبحث: الثانىالفرض : التحقق من ثانيا

  : ال�الىال+�& لل��� على  ال0انىص!غ الف�ض 
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

فمعل* العل&م  األولى ال*M*&عا ى  ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ت  ال0ال0ة   -ال�M���!ة    - ال�M���!ة 
ولJالح    ،!ةال��0  ةالMانI ال*ع�فى ال*�ت�f "أ"عاد ال/فاءفى الق!اس ال�ع�< الخ��ار  الNا"Kة)  

 .ال0ال0ة (ال�مج) ل*M*&عة ال�M���!ةا
الف�ض   ص�ة  م�&سK   ال0انىوالخ��ار  ح,اب  العل&مدرجات  رتI    ات ت     ات *M*&ع"  معل*ى 

الق!اساألر[ع  ال���   الخ��ارا  فى  ال/فاء  ل�ع�<  "أ"عاد   fت��ال* ال*ع�فى   IانMث   ال��0!ة  ة ال  ،
ق�  لل��  غ!� ال*�ت�Kةللع!+ات    )Z(ق!   و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان اس�`�م اخ��ار  
ف�  وج&د  م�&سKو م�  ب!�  A*ا  الرتI    ات ق  معامل  ح�دت �رجات،  ال0+ائى  اال  يق!    tرت�ا
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أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  prbrل�تI(ل   Mح فىال��ر��امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی�  الMانI ت+*!ة    !ة 
ال/فاء "أ"عاد   fت��ال* ا  )٢٠(   ج�ولو ،  ال��0!ة  ةال*ع�فى   d`ال`اصال�الى یل "الف�ض ل+�ائج  ة 

  :  ال0انى
     ارال�ع�D الخ�� الق�اس   فىمعل�ى العلم رت# درجات  اتق ب�M م�س� و): داللة الف٢٠جـ�ول ( 

) 1O.BlakeMG األث  ، وق�1 (ل) prbr، وق�1 (ال�.-�ة    ةالOان# ال�ع فى ال� ت�N �أ�عاد ال�فاء
  للفاعل�ة 

   ) -  -  - ) دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ≥ ٠٬٠٥  (  
  ه: ) ال,اب� أن٢٠تNح م� ج�ول (ا

لع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحD ل   Wallis-Kruskal  �ائج اخ��ار ف!*ا ;`d ن ∆
وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  )  ٤٣٬٣  -  ٩٤١٬(  ) ب!�٢ق!  ( Aا

  االخ�"ار     أ1عاد 
  األث
  ح&�   Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 

prbr   �ق�   BlakeMG  
  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

كفاءة  
  ال����� 

Planning  

  ٣٧٬٣  ١ج

٣٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٤ ٢٣١٬  ٣٦١٬  ٠٬٢٠  
    -  ٥٤٬  ٢ج  ١٤٬١  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٩  ٣ج  ٤٢٬٥  ٣ج

 ٦٬٤  ٠٬٧٨ ٦٬٤  ض   ١٢  ض 

  ة كفاء

  الفعل 

Acting  

  ٣٧٬٢  ١ج

٢٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٦ ٢٢١٬  ٣٥١٬  ٠٬١٩  
    -  ٤٤٬  ٢ج  ١٤٬٦  ٢ج
  -  ٥٬٤  ١٬٨  ٣ج  ٤٢٬٦  ٣ج

 ٦٬٤  ٠٬٨٣ ٥٬٤  ض   ١١٬٥  ض 

كفاءة  
ال�الح�ة  

Observing 

  ٣٧٬٥  ١ج

٣٬٣٤ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٠ ٢٦١٬  ٤١١٬  ٠٬٢١  
    -  ٧٤٬  ٢ج  ١٤٬٤  ٢ج
  -  ٩٬٤  ١٬٤  ٣ج  ٤٣٬٨  ٣ج

 ٨٬٤  ٠٬٨٧ ٨٬٤  ض   ١٢٬٢  ض 

كفاءة ال�أمل  
Reflecting  

  ٣٨٬٢  ١ج

١٬٣٤ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٤ ٢٧١٬  ٤٤١٬  ٠٬٢٣  
    -  ٣٤٬  ٢ج  ١٥٬٣  ٢ج
  -  ٥٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٣٬٧  ٣ج

 ٥٬٤  ٠٬٩٢ ٤٬٤  ض   ١٢٬٦  ض 

  ال�ان� 
  �فى ال�ع

  ك ل 

  ٣٧٬٩  ١ج

٩٬١٤ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٢ ٢٥١٬  ٣٢١٬  ٠٬٢٤  
    -  ٤٤٬  ٢ج  ١٤٬٧  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٥  ٣ج  ٤٢٬٨  ٣ج

 ٧٬٤  ٠٬٨٨ ٧٬٤  ض  ١١٬٧  ض 
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ال�ع�< الخ��ار   الق!اس  العل&م "ال*M*&عات األر[ع فى  الMانI م�&سKات رتI درجات معل*ى 
  .��0!ةلا ةد ال/فاءال*ع�فى ال*�ت�f "أ"عا

ومJف&فة   Whitney -MannاتMاه الف�وق ال�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ول���ی�    ∆
  ) أنه: Z  (ق!

-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   (
ال�M���!ة   ال*M*&ع�!�  فى  العل&م  معل*ى  فى ESDإ'ار(  ال0ان!ةدرجات  والNا"Kة   (

ال الق! ال�ع�<  ال*عخ��ار  اس   IانMال  fت��ال* ال�رجة   -  األ"عاد (  ال��0!ة  ةال/فاء"�فى 
   ل!ة).ال/
ف�ق   - ی&ج�  (  ال  داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  رتI ٠٬٠٥  ≤  دال  م�&سKى  ب!�   (

) وال0ال0ة (ال�مج) "�&ث الفعل(  األولى درجات معل*ى العل&م فى ال*M*&ع�!� ال�M���!ة  
ال�رجة   -  األ"عاد (ال��0!ة    ةل/فاءا"ل*ع�فى ال*�ت�f  االMانI  �ار  فى الق!اس ال�ع�< الخ�

  !ة).ال/ل
ف  - ع+ت&ج�  إحJائ!ًا  دالة  (�وق  داللة  م,�&<   �  ≥  ٠٬٠٥ Iرت م�&سKات  ب!�   (

األولى (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!ة  -درجات    - ال�M���!ة 
ال0ال0ة  ا  -ال�M���!ة  الق!اس  فى  الخ��الNا"Kة)  ال*ع�فى  ر  ال�ع�<   IانMال  fت��ال*

("�&ث الفعل)   ألولىا  ولJالح ال*M*&ع�!�   ل�رجة ال/ل!ة)ا  -   األ"عاد (ال��0!ة    ة ال/فاء"
 .ال#انىو4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه وال0ال0ة (ال�مج)؛ 

الMانI  ال�مج) �A!� ج�ًا فى ت+*!ة    -"�&ث الفعلأن حM  أث� ب�نامMي ال��ر�A) I*ا اتNح    ∆
ال*� ا ال�`f!K  (!ةال��0  ة ال/فاء"�f  تل*ع�فى  الفعل    -A  Planningفاءة  اءة Aف   -AActingفاءة 

) له*ا بلغAprbr D@ل)؛ ح!� أن ق!  (  - AReflectingفاءة ال�أمل    -  ngObserviال*الحHة  
  ) ال*ع!ار�ة. ٠٬٩ prbrوهى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( الMانI ال*ع�فى  أ"عاد ) لM*!ع ١(
الMانI ال*ع�فى  فى ت+*!ة  ال�مج)    -"�&ث الفعل(�ر�I  عل!ة ل��نامMي ال�اوج&د فاتNح  A*ا    ∆
ال/,I   -األ"عاد (  0!ةال��   ةال/فاء"ل*�ت�f  ا ن,�ة  ق!   أن  ح!�  العل&م؛  معل*ى  ل�<  A@ل) 

)؛ وه^ا ب�وره ;عkز م�  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٤٤١٬  -  ٢٢١٬(  ت�اوحD ب!�له*ا    BlakeMGال*ع�ل
  .لل59, #انىالالف-ض ق�&ل وص�ة 
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  الفرض الثالث للبحث:: التحقق من ثالثا

  ال�الى: �& لل��� على ال+ص!غ الف�ض ال0ال� 
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

ف العل&م  األولى ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال0ال0ة   -ال�M���!ة    - ال�M���!ة 
ل,ل   فىلNا"Kة)  ا ال�ع�<  ال��0!ةRubricتق�ی�(  الق!اس  ال/فاءة  مهارات  أداء    ولJالح   ،) 

 .ال0ال0ة (ال�مج)ال*M*&عة ال�M���!ة 
Kم�&س ح,اب  ت   ال0ال�  الف�ض  ص�ة  درجات    ات والخ��ار   Iالعل&مرت   ات *M*&ع"  معل*ى 

ث  اس�`�م    ، ءة ال��0!ة) أداء مهارات ال/فاRubricل�ع�< ل,ل  تق�ی�(ا  فى الق!اساألر[ع  ال���  
&د لل��ق� م� وج  ل*�ت�Kةللع!+ات غ!� ا  )Zق!  (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان اخ��ار  

م�&سK و ف�  ب!�  A*ا  الرتI    ات ق  معامل  ح�دت �رجات،  ال0+ائى    يق!    tلاالرت�ا)Iت�لprbr  (
�f  تدائى ال*� ت+*!ة الMانI األ  !ة فىال��ر��امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی� حM  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك

  ف�ض ال0ال�: ال�الى یل`d ال+�ائج ال`اصة "ال )٢١( ج�ولو ال��0!ة،  ة"أ"عاد ال/فاء
     ال�ع�D ل$ل1 فى الق�اس معل�ى العلم رت# درجات  اتق ب�M م�س� و): داللة الف٢١(جـ�ول  

  ة �) للفاعل1O.keBlaMG األث  ، وق�1 ( ل) prbr) أداء مهارات ال�فاءة ال�.-�ة، وق�Rubric) 1تق�ی (
  ر التقديسلم   أبعاد 

  ح&� األث
    Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
bprr   �ق�   BlakeMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م
كفاءة  
  ال� (�� 
Planning 

  ٣٧٬٤  ١ج

١٬٤١ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٦ ٣٨١٬  ٤٨١٬  ٠٬٢١  
    -  ٣٤٬  ٢ج  ١٤٬٤  ٢ج
  -  ٤٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٢٬٤  ٣ج

 ٥٬٤  ١٬٢ ٥٬٤  ض   ١١٬٧  ض 

  كفاءة 
  الفعل 

Acting  

  ٣٧٬٩  ١ج

٨٬٤١ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٣٢ ٣٥١٬  ٤٤١٬  ٠٬٢٤  
    -  ٤٬٥  ٢ج  ١٤٬٩  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٧  ٣ج  ٤٢٬٢  ٣ج

 ٧٬٤  ١٬٣ ٨٬٤  ض   ١١٬٩  ض 

كفاءة  
ال	الح%ة  
Observing 

  ٣٨٬٥  ١ج

٤٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٢٩ ٣٣١٬  ٤٢١٬  ٠٬٢٦  
    -  ٤٬٨  ٢ج  ١٥٬٣  ٢ج
  -  ٧٬٤  ١٬٩  ٣ج  ٤١٬٩  ٣ج

 ٩٬٤  ١٬٢ ٧٬٤  ض   ١٢٬٤  ض 
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  ) -  -  -  ) ق�0 دالة إح.ائ�ًا  ع!� م���� داللة (  ≥ ٠٬٠٥ (  

  ه: ,اب� أن) الN٢١ح م� ج�ول (تا
ة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحD للع!+ات ال*�ع�د    lisWal-Kruskalف!*ا ;`d ن�ائج اخ��ار   ∆

) وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  ٤٢٬٤  –  ٤١٬١(  ) ب!�٢ق!  ( Aا
فى األر[ع  "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت ا  م�&سKات  ل,ل   ل�الق!اس  ع�< 

  ) أداء مهارات ال/فاءة ال��0!ة.Rubricتق�ی�(
ومJف&فة    Whitney -Mann!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ه الف�وق ال�الة بتMاول���ی� ا   ∆

  ) أنه: Zق!  (
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   ( ال*M*&ع�!�   فى  العل&م  معل*ى  و ESDإ'ار(  ل0ان!ةا  ال�M���!ةدرجات  فى )  الNا"Kة  تق�ی�(  ل,ل   ال�ع�<  اأ)  Rubricالق!اس  ال/فاءة  مهارات  (داء  ال�رجة   -  األ"عاد ل��0!ة    ال/ل!ة). 
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   ( 0ة (ال�مج) الفعل) وال0("�&ث ال  األولى درجات معل*ى العل&م فى ال*M*&ع�!� ال�M���!ة   ال�رجة   -  األ"عاد اءة ال��0!ة (ف) أداء مهارات ال/Rubricاس ال�ع�< ل,ل  تق�ی�(فى الق!   ال/ل!ة).
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  ت&ج�  م�&سKات  ب!�  األولى)  (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!   -درجات  ال0ال0ة �!ال�M��  - ةال�M���!ة  تق�ی�(الNا"Kة   -ة  ل,ل   ال�ع�<  الق!اس  فى   (Rubricم أداء  ارات ه) 

كفاءة  
ال�أمل  
Reflecting  

  ٣٨٬٣  ١ج

٢٬٤٢ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٣٣ ٣١١٬  ٤٦١٬  ٠٬٢٢  
    -  ٤٬٧  ٢ج  ١٤٬٨  ٢ج
  -  ٦٬٤  ١٬٨  ٣ج  ٤١٬٦  ٣ج

 ٦٬٤  ١٬٥ ٨٬٤  ض   ١١٬١  ض 

  ال6ان5 
  األدائى 
  ك�ل 

  ٣٧٬٤  ١ج

٢٬٤١ 

      -   ١ج

١  ١  ٠٬٣٧ ٣٦٬١  ٤٧١٬  ٠٬٢٤  
    -  ٣٤٬  ٢ج  ١٥٬٤  ٢ج
  -  ٤٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٢٬٣  ٣ج

 ٥٬٤  ١٬٧ ٤٬٤  ض  ١٠٬٧  ض 
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  ٢٣٩  

ال��0!ة  ال*M*&ع�!�  -  األ"عاد (  ال/فاءة  ال/ل!ة) ولJالح  الفعل) األولى    ال�رجة  ("�&ث   .ال#ال, و4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه وال0ال0ة (ال�مج)؛ 
+*!ة الMانI  مج) �A!� ج�ًا فى ت ل� ا -الفعل أن حM  أث� ب�نامMي ال��ر�I ("�&ث A*ا اتNح  ∆

  fت��ال* ال�`f!K  ال��0!ة(   ةال/فاء" األدائى  الفعل    -A  Planningفاءة  Aفاءة    -AActingفاءة 
) له*ا بلغAprbr D@ل)؛ ح!� أن ق!  (  - AReflectingفاءة ال�أمل    -  Observingال*الحHة  

  !ار�ة. ) ال*ع ٠٬٩  prbrة (!*ن�ها "الق الMانI األدائى وهى ق!  م�تفعة "*قار  أ"عاد ) لM*!ع ١(
فى ت+*!ة الMانI األدائى  )  ال�مج  -"�&ث الفعل(I  وج&د فاعل!ة ل��نامMي ال��ر�A*ا اتNح    ∆

  fت��األ"عاد (  ال��0!ة  ةال/فاء"ال*-   I,/ال ن,�ة  ق!   أن  ح!�  العل&م؛  معل*ى  ل�<  A@ل) 
�وره ;عkز م�  ب  )؛ وه^ا٬٢١≥) وهى ق!  (  ٤٨١٬  -  ٣١١٬(   ت�اوحD ب!�له*ا    BlakeMGال*ع�ل
  .الف-ض ال#ال, لل59,وص�ة ق�&ل 

Mفرض الرابع للبحث:ال: التحقق من رابع  

  ال�الى: لل��� على ال+�& غ الف�ض ال�ا"ع ص!
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

ف العل&م  األو ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة ��ال�M�   -لى ال*M*&عات  ال0ال0ة ال�M��  -!ة    - �!ة 
ل*ق!اسالNا"Kة)   ال�ع�<  الق!اس  ال/ف  فى  ح&ل  ال��0!ةاالع�قادات  ال*M*&عة ولJالح    ،اءة 

 .ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)
 Kم�&س ح,اب  ت   ال�ا"ع  الف�ض  ص�ة  درجات    ات والخ��ار   Iالعل&مرت   ات *M*&ع"  معل*ى 

الق!اساألر[ع  ال���   ل*ا  فى  ا�قق!اس االعل�ع�<  ال/فاءة  اخ��ار  ادات ح&ل  ث  اس�`�م  ل��0!ة، 
ق  و لل��ق� م� وج&د ف�   !+ات غ!� ال*�ت�Kةللع  )Zق!  (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان

Kم�&س A*ا  الرتI    ات ب!�  معامل  ح�دت�رجات،  ال0+ائى    يق!    tلاالرت�ا)Iت�لprbr  (
ات ح&ل +*!ة جانI االع�قاد ت  !ة فى�ر��ال� امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی� حM  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك

  "الف�ض ال�ا"ع:     d ال+�ائج ال`اصةال�الى یل` )٢٢( ج�ولو ال/فاءة ال��0!ة، 
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  ٢٤٠  

ال�ع�D ل�ق�اس   فى الق�اس معل�ى العلم رت# درجات  اتق ب�M م�س� و): داللة الف٢٢جـ�ول ( 
  ) للفاعل�ة 1O.  )keBlaMG األث  ، وق�1ل) prbrع�قادات حل ال�فاءة ال�.-�ة ، وق�1 (اال

   ) -  -  - دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ) ≥ ح م� ج�ول (ا  )  ٠٬٠٥Nه: ) ال,اب� أن٢٢ت  
للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحd`;Wallis-uskalKr    D ن�ائج اخ��ار    ف!*ا ∆

) وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  ٤٣٬٦-   ٤١٬٢(   ) ب!�٢ق!  ( Aا
األر[ع "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت الق  م�&سKات  ل*ق!اس  !افى  ال�ع�<  س 

  ل��0!ة. �قادات ح&ل ال/فاءة ااالع 
ومJف&فة   Whitney -Mannل�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار Mاه الف�وق اول���ی� ات   ∆

  ) أنه: Zق!  (
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   (

��Mال� ال*M*&ع�!�  فى  العل&م  معل*ى  والNا"ESDKإ'ار(  !ةانال�0!ة  درجات  فى )  ة 
  ال�رجة ال/ل!ة).   - األ"عاد ال/فاءة ال��0!ة ( *ق!اس االع�قادات ح&لالق!اس ال�ع�< ل

  أبعاد 
  مقياس ال  

  ح&� األث
    Z(  Mann-Whitney( م,ف�فة  Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr   �ق�   BlakeMG  س5 م��Uت
  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال

أهمية  
تخطيط   ال
 بحوث ال

  ٣٦٬٩  ١ج

٢٬٤١ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٥ ٣١١٬  ٤١١٬  ٠٬٢٩  ٣٤٬  ٢ج  ١٤  ٢ج -    ٤٬٤  ١٬٤  ٣ج  ٤٢٬٩  ٣ج -  ٥٬٤  ض  ١٢٬١  ض ٥٬٤  ٠٬٩٩ 

  مثابرة ال
    على الفعل

  ٣٧٬٤  ١ج

٦٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٣ ٢٤١٬  ٤٢١٬  ٠٬٢٤  ٤٬٧  ٢ج  ١٤٬٥  ٢ج -    ٥٬٤  ١٬٧  ٣ج  ٤٣٬١  ٣ج -  ٤٬٤  ض  ١٢٬٦  ض ٧٬٤  ١٬٢ 

  الثقة فى 
   المالحظة 

  ٣٧٬٢  ١ج

٦٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٩ ٢٦١٬  ٥٣١٬  ٠٬٢٣  ٤٬٥  ٢ج  ١٥٬٦  ٢ج -    ٧٬٤  ١٬٨  ٣ج  ٤٣٬٤  ٣ج -  ٨٬٤  ض  ١٢٬٩  ض ٨٬٤  ١٬٤ 

التأمل 
وحل 

المشكالت  
  المستقبلية

  ٣٦٬٤  ١ج

٢٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢١ ٣٠١٬  ٣٨١٬  ٠٬٢٠  
  - ٨٬٤  ١٬٤  ٣ج  ٤٣٬٩  ٣ج    - ٤٬٨  ٢ج  ١٥٬٢  ٢ج

 ٦٬٤  ١٬٧ ٦٬٤  ض  ١٢٬٤  ض

  االعتقادات
  ككل

  ٣٥٬٦  ١ج

١٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ١  ٠٬٢٦ ٥٣١٬  ٤٠١٬  ٠٬٢٦  ٣٤٬  ٢ج  ١٤٬٤  ٢ج -    ٣٬٤  ١٬٦  ٣ج  ٤٤٬١  ٣ج -  ٤٬٤  ض  ١١٬٧  ض ٥٬٤  ١٬٣ 
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  ٢٤١  

-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  ی&ج�  رتI ٠٬٠٥  ≤  ال  م�&سKى  ب!�   (
ال�مج) ("�&ث الفعل) وال0ال0ة (  األولى درجات معل*ى العل&م فى ال*M*&ع�!� ال�M���!ة  

  ال�رجة ال/ل!ة). - د األ"عافاءة ال��0!ة (س االع�قادات ح&ل ال/الق!اس ال�ع�< ل*ق!ا  فى
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  ت&ج�  م�&سKات  ب!�   (

األولى (ال�M���!ة  األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  ال0ان!ة   - درجات    - ال�M���!ة 
فاءة ال��0!ة  س االع�قادات ح&ل ال/الق!اس ال�ع�< ل*ق!ا  فىNا"Kة)  ال  -ال�M���!ة ال0ال0ة 

("�&ث الفعل) وال0ال0ة (ال�مج)؛ األولى    ال�رجة ال/ل!ة) ولJالح ال*M*&ع�!�  -  د األ"عا(
 .ال-ا2عو4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه 

جانI ال�مج) �A!� ج�ًا فى ت+*!ة    -أن حM  أث� ب�نامMي ال��ر�I ("�&ث الفعلA*ا اتNح    ∆
ال*0اب�ة على    -   لعل*!ةلل��&ث ا   f  Planningل��0!ة (أه*!ة ال�`K!�قادات ح&ل ال/فاءة اع اال

ال*الحHة    -  Actingالفعل   ال*L@الت    Reflectingال�أمل    -   Observingال0قة فى  وحل 
(  -  ال*,�ق�ل!ة ق!   أن  ح!�  (Aprbr@ل)؛   Dبلغ له*ا  لM*!ع  ١)  ق!     االع�قادات   أ"عاد )  وهى 

  ) ال*ع!ار�ة.٠٬٩ prbrا "الق!*ة ( �ه"*قارن  م�تفعة
ا  ∆ فتNح  A*ا  ل��نوج&د  ال��ر�I  اعل!ة  الفعل(امMي  جانI ال�مج)    -"�&ث  ت+*!ة  فى 

A@ل) ل�< معل*ى العل&م؛ ح!� أن ق!  ن,�ة ال/,I    -األ"عاد (  االع�قادات ح&ل ال/فاءة ال��0!ة 
^ا ب�وره ;عkز م�  وه)؛  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٤٢١٬  -  ٢٤١٬(  ت�اوحD ب!�له*ا    BlakeMGال*ع�ل

  .لل59,الف-ض ال-ا2ع ل وص�ة ق�& 
تف���  و   ��	
(ت األولى   �����
ال��� �ال	�	�ع���  العل�م  معل	ى  الفعل ف�ق  )  ���ث 

  Rubric  ال0انــــO األدائــــى  -ىــــO ال�ع-فــــال0ان  وال!ال!ة (ال+مج) ف�	ا '&% ال$فاءة ال��!�ة (
–  Oقــــــاداتجانــــ  ال�ا�ع) -!ال1 ال  –ض: ال!انى (الف�و  :ك	ا یلى)االع
م�  اس�+�    - ال��ر��ىAل  على    ال��نامج  على   )الفعل  "�&ث (القائ   القائ   ال��ر��ى    وال��نامج 

ب!�   و (ال�مج  الفعل  م�  على    )ESD)'ار"�&ث  ال*,�*�ة  واألس6  االف��اضات  م�  مM*&عة 
 عل  م� &�� ال*ه+ى لل*ة لل�Kدا *0ا"ة أ"تع�  "�&ث الفعل  أن    وال�ى ت*0ل أه*ها فى  "�&ث الفعل

ال^اتى الس ال�أمل  ال��ر�I على  ال�ى  خالل  ال*�اخل واالس��ات!M!ات  ت*@+ه م� ت�,!�  �/Lاف 
وت� ال�عل!*ى  ال*!�ان  مL@الت  وحل  ال��ر�,ى  و)نMاز األداء  ال�عل!*!ة  للع*ل!ة  أع*�  فه   ق!� 

ال*ه+!ة األداءات  فى  ال*+L&د  A*ا  ال�غ!�  "�&ثاً ،  خ  أدائ!ة ة  ت�K!ق!   تع���  ل`�مة  fK  م&جهة 
مق++ة  ال� "�0!ة  ل*+هM!ة  وفقًا  وحلها  ال&اقع!ة  ال*L@الت  معالMة  على   k/ت�وت ال*ه+!ة،  +*!ة 

ال�عل!*!ة وت+ف ال*&اقف  ال^اتى  اإلج�اءات، وتق&م على ت�ل!ل  ال*�اق�ة وال�ق&�   الفعل وت&e!ف   ^!
  ال*,�*�.
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  ٢٤٢  

"�&ث الفعل  مMال    ی!� ال�ول!ة فىال*عا  لىإل�مج)  ا  -"�&ث الفعلاس�+� ال��نامج ال��ر��ى (  -
ال��ر�,ى األداء   ��&Kت ت,�ه�ف  معای!�  ال�ى  وال�ى   (ARNA)  ،(CARN)  ،  (CCAR)م0ل 

ال��0!ةت�Ap على أن   ال*ع�ف!ة االج�*اع!ة وفقًا    -ال/فاءة  ال^<    تع�   -لل+H��ة  ال*!@ان!kم  "*0ا"ة 
خالله ما  م�  ت&e!ف  خالل  م�  ال*عل   ش`J!ة  مهار م  ;*�ل/ه  ت�/امل  مع�ف!ة  �   ئ!ةوأداات 

  .ج�*اع!ة ل�ل ال*L@الت ال*�علقة "ال��ر�6 و)دارة الفJ&لوا
ال��ر��ى  ت  ص!اغة  - لل��نامج  الفعل(األه�اف اإلج�ائ!ة  "�!� تMLع معل*ى  ال�مج)    -"�&ث 

ال�LارA!ة  م*ارسة  على  العل&م   الفعل  فعلى، مع   والع*ل  Collaborative"�&ث  "�0ى  Aف��� 
A�على  ال�  k!Nأو  ق و !ة  ه�ف  أو  مLمL@لة  م*ارساته   ��ك اح�   ��&Kل� ال*,�*�  وال,عى   ،

إنMاز   دافع!ة  م�   ��kت م�L�Aة  ورسالة  رؤ�ة  ووج&د  تعاون!ة،  وحل  "K��قة  ال��0!ة  ال*هام 
  .*L@الت ال*�N*+ة "*!�انه  ال�عل!*ىال
م�   عل�&ث الف�ل*ع�فى  ت�ر��ى م�ت�f "الMانI ال"غ�ض تق�;  م��&<  ص*  دل!ل ال*�رب    -

ت�ت�f  ال*هام ال��0!ة ال�ى    ت+ف!̂ ال*��رب مع أنKLة ال�ل!ل ال*�+&عة و   العل&م معل   ل تفاعل  خال
ال�فاعلى  "   !*Jال� مpس,ة  ن*&ذج  وم�احل   K`)IDF(Interactive Design&ات 

Foundation   ال*!�ان داخل  إج�اءاتها  وت+ف^  ال�أمل،  م��أ  على  رئ!6  "L@ل  تع�*�  وال�ى 
خK& لعوفقًا    ال�عل!*ى وم+�ة  م�,ل,لة  ت�ات  فى:H*ة    - Actافعل    -Plan(خfK    *0ل 

ب Reflectتأمل    - Observeالح� ت��أ  ح!�  ل�لها  )؛   f!K`وال� لل*L@لة  ال*عل   ���ی� 
وان�هاًء   ال*الحHة  "ع*ل!ة  الق!ام  ث   والع*ل،  للفعل  مق++ة  ت&e!ف ع�ة خK&ات  ومعال�Mها ع�� 

  ."ع*ل!ة ال�أمل
م� خالل    األدائى ل�< معل*ى العل&ملMانI  ات+fL  ت�K!ق!ة  ع*ل!ة  ة  ب "K��قدل!ل ال*��ر   أع�   -

  fت��ت م��دة  إج�ائ!ة  "K�ق  "�0!ة  وأنKLة  مهام  ع�ة  (ت+ف!^   f!K`ال�  - ���ی�  ال"*هارات 
ال*L@لة  -J!اغة  ال ل�ل    !H+و ال� ال�,اؤل   -ال�M*!ع  -ال�M��I (  الفعل/الع*ل  مهارات ) 

  -ال�ق&�  (�أمل  الرات  ومها)  ال*LارAة  - ق��� ل�ا  -�ل!لال�(ال*الحHة  ومهارات  )  وال�قJى
�!*Nاجعة -ال��(وفقًا ل+*&ذج  )ال*IDF( .ل�ورة "�&ث الفعل  

ت�K!ق!ة وع*ل!ة "�!� ق�   أنKLةل�+ف!^    معل*ى العل&ماع�*�ت إج�اءات ال��ر�I على ت&ج!ه    -
"*ع+ى    ال+fL؛ن  اإلتقا   تK&�� ال/فاءة ال��0!ة وال�ى ت�*0ل فى:ت+*!ة و فى ت&ف!� معای!�  ت,اه   

نMاح فى    فى حل  ال*عل  أن  ال��0!ة  ق�راته  ت&e!ف  ;*@+ه م�  إنMاز عال!ة  ب�رجة  ال*L@الت 
ت&ف�ه   ما   ���' ع�   sوذل ال��یلة؛  وال`��ة  ال*,�ق�ل!ة،  ال*L@الت  ل�ل  العقلى  الMه�  م&اصلة 
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ج  ل+*اذ   اةة A*�اكإج�اءات "�&ث الفعل م� تفاعل لل*عل  مع ذو< ال`��ة "*Mال ال*L@لة ال��0!
  . ل+اج�ةم� ال`��ات ا

-   Dفeاءات ال�ق&�     و�نامج ال��ر��ىال�+ائى  إج�ال�مج) "�!�    -"�&ث الفعل(  "ال� IانMت+*ى ال
ل/&نها  ی�جع    ق�   �< أن ذل�sُ ب!ة ن�& ال/فاءة ال��0!ة، و ;Mا&ج�انى ال*�*0ل فى االع�قادات اإلال

عل  العل&م مارAة  Hى؛ م� خالل مLع اللف+ااإلق0ل  م  تK&�� ال/فاءة ال��0!ةت+*!ة و وف�ت معای!�  
**ارسات ال��ر�,!ة  الفى حل ال*L@الت ال*�علقة "  ال�`dJ وال`��اء وال*�M*ع ال*�لى  لkمالء

ال*+L&دة،  األه�اف  وت�ق!�  ال*هام  وم&اصلة  الMه�  ل�^ل  و)ق+اع  تML!ع  م�  ع+ها  ی+�ج  وما 
وتع+ى االنفعال!ة؛  الق�رة    وال�الة  العل&م  وت�*لم&اجه  لىع   *��رب معل    t&غNال ض & الغ*  ة 

ك&نه ی+ف^ إج�اءات "�&ث الفعل ب�ا;ة م� ت��ی� ال*L@الت ال�ى ;Lع� بها و��ص�ها م� واقع  
  .ع*له ال*ه+ى وحاج�ه الفعل!ة ل*عال�Mها وحلها وف� دوافعه ال^ات!ة

  ات وأدو   I٢ تفاعل ال*�رب مع معل*ى العل&م "K�ق م�kام+ة وغ!� م�kام+ة ع�� ت�K!قات ال&�  -
و ال�&ا االج�*اعى  ال�+*&< ب�امج  ف+!ات  و *�ادa  ل فقًا  صل   Iأه*!ة    ال��ر�" ل�یه   ال&عى  ل�kادة 

ومK&رًا    "اح0ًا وناق�ًا وم�أمالً   ال*,��امة، وجعل Aل معل *ه+!ة  ال�+*!ة  الإح�اث    فى"�&ث الفعل  
  ألدائه وم*ارساته ال��ر�,!ة. 

*!ة  فى ت+  "�&ث الفعلعلى  قائ*ة  ال�ر��!ة  أث� ال��امج ال�  وت�ف� ن�!Mة ال��� م� ح!� 
Mل�<  ن&ات دراسةال*�غ&[ة  مع  نJ�  Fernandez (2017) ،:*عل    ،  )٢٠١٧(  ر��اب 

Dodman, Groth, Ra, Baker & Ramezan (2017)  ،  قاس ،  ) ٢٠١٨(  إب�اه!  
McSweeney (2019)  ،     رزق ح!�  Phajane (2019)،  )٢٠١٩(  فا'*ة  وم�  أث�  . 

ومهاراتها    ب��&ث الفعلت+*!ة ال*ع�فة  ل��0!ة "*ع+ى  ال/فاءة ا    ت+*!ة فىة  ال+&ع!  ةال��ر��!ال��امج  
ز�+I ع�� دراسة:    معالKالI ال*عل / ال*عل  أث+اء ال`�مة    ل�<  ن�&ها  (االع�قادات)  واالتMاهات 

, ) ٢٠١٩ح,!�، وح+ان عK!ة، وران!ا عل&ان(  اب�,ام    ،)٢٠١٨(   ش!*اء سل! ،  )٢٠١٦(  ال&هاب 
Irwandi, Alwi & Helsa (2019) .  

Mض ال`ام6   الفرض الخامس للبحث: لتحقق من : اخامس�ال�الى: لل��� على ال+�& ص!غ الف  
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت األر[ع  ى  فالعل&م  معل*ى   األولى ال*M*&عات  ال0ان!ة   -(ال�M���!ة  ا  -ال�M���!ة  اللNا"Kة)  ا  - ل0ال0ة ال�M���!ة  الق!اس  ال*,��امفى  ال��ر�6  "**ارسات   fت��ال* ال*ع�فى   IانMال   .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)ولJالح  ، �ع�< الخ��ار 
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Kت  ح,اب م�&س ال`ام6  الف�ض  درجات    ات والخ��ار ص�ة   Iالعل&مرت 6 ال*,��ام، �ت�f "**ارسات ال��ر�ل**ع�فى ال�ع�< الخ��ار الMانI الا  فى الق!اساألر[ع  ال���    ت ا *M*&ع"  معل*ى  اخ��ار   اس�`�م  (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان ث   ال*�ت�Kة   )Zق!   غ!�  اt ال0+ائى  االرت�  ياملق!  مع   ح�دت �رجات، A*ا  الرتI    ات ق ب!� م�&سKو لل��ق� م� وج&د ف�   للع!+ات  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  bprrل�تI(ل   Mح فى! �ال��ر�  امجال�� وفاعل!ة  ل���ی�  الMانI ت+*!ة    ة  ال*,��امال ال��ر�6  "**ارسات   fت��ال* ال`اصة    ) ٢٣(  ج�ول و ،  *ع�فى  ال+�ائج   d`یل ال�الى    "الف�ض ال`ام6: 
ال9ع��  الق�اسفى معل�ى العل�م رتO درجات  اتق ب�< م�سW-وداللة الف :)٢٣( جـ�ول
�اار الخ9ا�رD; ال���$  05$ األث-، وقل) prbr( م، وق�$ل0انO ال�ع-فى ال�-ت9^ ��2ارسات ال

)BlakeMGة�للفاعل (  
  أبعاد 
  االختبار   

  ح�' األث�    Z(  Mann-Whitney(   م$ف
فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr  'ق�   BlakeMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

  التخطيط
  للتدريس
 المستدام 

  ٢٢٬٦  ١ج

٨٬٣٥ 

      -  ١ج

١  ٠٬٥٢  ٠٬٤٤ ٤٦١٬  ٠٬٣٧  ٠٬٣٣  ٠٬٧٢  ٢ج  ٢٤٬٥  ٢ج  -    
  - ٣٬٤ ٥٬٤  ٣ج  ٤٦٬٧  ٣ج

 ٦٬٤ ٦٬٢ ٢٬٢  ض   ١٣٬٣  ض 

  صياغة
  محتوى 

  وفق  العلوم
ESD  

  ٢٣٬٨  ١ج

٣٬٣٧ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٢  ٠٬٥٨ ٤٢١٬  ٠٬٣٩  ٠٬٣٦  
    -  ٠٬٧٧  ٢ج  ٢٤٬٩  ٢ج
  - ٥٬٤ ٧٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٤٬٤ ٥٬٣ ٤٬٣  ض   ١٢٬٦  ض 

 تصميم
  نشطةاأل

    التعليمية
  ESD وفق

  ٢٣٬٩  ١ج

٦٬٣٨ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٤  ٠٬٦١ ٤٥١٬  ٠٬٤١  ٠٬٣٨  
    -  ٠٬٨٢  ٢ج  ٢٥٬١  ٢ج
  - ١٬٤ ٥٬٤  ٣ج  ٤٧٬٣  ٣ج

 ٨٬٤ ٩٬٣ ٧٬٣  ض   ١١٬٩  ض 

  توظيف
  نولوجيا لتكا

  والتعلم 
  االلكترونى 

  ٢٤٬١  ١ج

٨٬٣٩ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦١  ٠٬٥٩ ٤٧١٬  ٠٬٤٢  ٠٬٣٩  
    -  ٠٬٧٣  ٢ج  ٢٥٬٤  ٢ج
  - ٧٬٤ ٩٬٤  ٣ج  ٤٦٬٢  ٣ج

 ٣٬٤ ٥٬٣ ٢٬٣  ض   ١٠٬٩  ض 

 تنفيذ
  استراتيجيات
  التدريس
  المستدام 

  ٢٤٬٣  ١ج

٤٬٤٠ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٦  ٠٬٦٣ ٥٠١٬  ٠٬٤٨  ٠٬٤١  
    -  ٠٬٦٥  ٢ج  ٢٥٬٥  ٢ج
  - ٥٬٤ ٧٬٤  ٣ج  ٤٦٬٩  ٣ج

 ٦٬٤ ٣٬٣ ١٬٣  ض   ١٠٬٣  ض 

  بيئة إدارة
  الصف
 المستدام 

  ٢٣٬٤  ١ج

٧٬٤١ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٣  ٠٬٦١ ٣٦١٬  ٠٬٤٩  ٠٬٤٤  
    -  ٠٬٧٧  ٢ج  ٢٦٬٣  ٢ج
  - ٧٬٤ ٨٬٤  ٣ج  ٤٧٬٢  ٣ج

 ٩٬٤ ٨٬٣ ٧٬٣  ض   ٩٬٧  ض 

  استخدام
  أساليب

 ٣٬٤٢  ٢٣٬٩  ١ج
    -  ٠٬٨٣  ٢ج  ٤٧٬٧  ٢ج  ٣٩١٬  ٠٬٥١  ٠٬٤٣ ١  ٠٬٦٥  ٠٬٦٤      -  ١ج
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 ) -  - -  ) دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ≥ ٠٬٠٥  (  
  ه: ) ال,اب� أن٢٣تNح م� ج�ول (ا

ت�اوحD   دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� للع!+ات ال*�ع�    Wallis-Kruskalف!*ا ;`d ن�ائج اخ��ار    ∆
إحJائ!ًا ب!�    ر إلى وج&د ف�وق دالةشا؛ م*ا أ) وهى ق!  دالة٤٣٬٢  -٣٥٬٨(    ) ب!�٢ق!  ( Aا

 IانMال�ع�< الخ��ار ال الق!اس  العل&م "ال*M*&عات األر[ع فى  م�&سKات رتI درجات معل*ى 
  **ارسات ال��ر�6 ال*,��ام.لال*ع�فى 

ومJف&فة   Whitney -Mannح اخ��ار ة ب!� ال*M*&عات؛ أوض Mاه الف�وق ال�الول���ی� ات   ∆
  ) أنه: Zق!  (

ف�ق یال    - م,�& د   &ج�  ع+�  إحJائ!ًا  (ال  داللة   >  ≥  ٠٬٠٥Kم�&س ب!�  رتI   ى) 
ال*M*&ع فى  العل&م  معل*ى  األولىة  درجات  وال*M*&عة    ال�M���!ة  الفعل)  ("�&ث 

ال0ان!ة ال�ع�< الخ��ار  )  ESDإ'ار(  ال�M���!ة  الق!اس  ال*ع�فى  فى   IانMسات **ار لال
  ال�رجة ال/ل!ة).   -   األ"عاد ال��ر�6 ال*,��ام (

رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ,�&< داللة (ق دال إحJائ!ًا ع+� مف� �  ی&ج  -
العل&م فى ال*M*&ع الفعل) وال*M*&عة الNا"Kة    ال�M���!ة األولىة  معل*ى  فى ("�&ث 

ال ال*ع�فى   IانMال�ع�< الخ��ار ال ال��ر الق!اس  ال*,��ام (*�ت�f "**ارسات   األ"عاد �6 
  .  الفعل)("�&ث  M���!ة األولىل�اة M*&عال*، ولJالح ال�رجة ال/ل!ة) -
رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  � ف�ق دال إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (ی&ج  -

فى  معل العل&م  ال0ان!ةال*M*&عة  *ى  الNا"Kة  ESDإ'ار(  ال�M���!ة  وال*M*&عة  فى ) 
االق ال�ع�< الخ��ار  ال*,��ام (!اس  ال��ر�6  ال*�ت�f "**ارسات  ال*ع�فى   IانMاأل"عاد ل 
  . )ESDإ'ار( ال�M���!ة ال0ان!ةالح ال*M*&عة ، ولJال�رجة ال/ل!ة) -

  التقويم
  المستدام 

  - ٥٬٤ ٧٬٤  ٣ج  ٤٦٬٩  ٣ج
 ٦٬٤ ٤٬٣ ٣٬٣  ض   ٩٬٦  ض 

  الجانب 

  المعرفى 

  ككل 

  ٢٤٬٨  ١ج

٢٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٥ ٤٢١٬  ٠٬٥٣  ٠٬٤٥  
    -  ٠٬٧٥  ٢ج  ٢٧٬٢  ٢ج
  - ٤٬٤ ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٥٬٤ ٦٬٣ ٥٬٣  ض   ٨٬٢٣  ض 
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داللة  - م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  (  ت&ج�  م�&سKات  ب!�   (
��Mال�) األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  األولىدرجات  ال0ان!ةال�M���!   -�!ة    - ة 

ال0ال0ة  الق!اس    -ال�M���!ة  فى  ال*ع�فىالال�ع�<  الNا"Kة)   IانMال ال*�ت�f    خ��ار 
ال*,��ام ال��ر�6  ال*M*&ع  -  األ"عاد (  "**ارسات  ولJالح  ال/ل!ة)  ال�M���!ة  ال�رجة  ة 

  .ال]ام;و4iلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه 0ال0ة (ال�مج)؛ ال
اتNح    ∆ أA*ا    Mأن ح  �ىثMنام�ب   Iالفعل(  ال��ر� ت+*!ة    م�&سESD(   fإ'ار  -"�&ث  فى 

  IانMفال�ت  ىال*ع�ال*f�  ؛ ح!� أن ق!   ال�رجة ال/ل!ة)  -  األ"عاد ( *,��ام  "**ارسات ال��ر�6 ال
)prbrله (ا*    fفى ال*�< ال*�&س Dوقع)٤٠٬  prbr    ٠٬٩( مقارنة م�    أقلوهى ق!     )٠٬٧  

prbr) ال*ع!ار�ة �ال/�! �األث  Mج�اً  ل�.  
ال�عل!     )'ارعل و لف"�&ث ا  ى القائ  على ال�مج ب!���نامج ال��ر��الأن حM  أث�  اتNح    ب!+*ا  ∆

ال*,��امة م�   ال�+*!ة  الMانESD  I أجل  ت+*!ة  فى  ج�ًا  "**ارسات   ال*ع�فىك�!�   fت��ال*
) ال*,��ام    - ESD  إ'ار  وف�  العل&م  م��&<   ص!اغة  -ال*,��ام  لل��ر�6  ال�`f!Kال��ر�6 

 !*Jة  تKLةا  ال�عل!*!ة   األنKت��إ'ار"  ل*  ESD-  ف!e&ونىاالل  وال�عل   ال�/+&ل&ج!ا   ت�فى  /�  
 ال��ر�6  على  القائ   الJف  ب!jة  إدارة  -ال*,��ام  ال��ر�6  �ات!M!ات اس�  ت+ف!̂   -ESD  إ'ار

) له بلغprbr  D)؛ ح!� أن ق!  (ESD  إ'ار  وف�  ال*,��ام  ال�ق&�   أسال!I   اس�`�ام  -ال*,��ام
  ر�ة. ) ال*ع!ا٠٬٩ prbrى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( وه ال*ع�فىالMانI  اد أ"ع) لM*!ع ١(
∆  *A  حNات فاعلع�م  ا  الفعل  ال��ر�I   ل��نامMي!ة  وج&د  فى  ESDإ'ار  -("�&ث  ت+*!ة  ) 

  IانMفىال�ارسات ال��ر�6 ال*,��ام (  ال*ع**" fت��ل) ل�< معل*ى العل&م؛ ح!�    -األ"عاد ال*@A
(    أقل م�  ) وهى ق!  ٥٣٬٠  -  ٣٣٬٠(  حD ب!� ت�او   *اله  BlakeMGع�ل أن ق!  ن,�ة ال/,I ال*

≤١٬٢(.  
  ال*ع�فى ى ت+*!ة الMانI  لقائ  على (ال�مج) فى اال��ر�� ج  ��نام للوج&د فاعل!ة    Nحات  !+*ا ب   ∆ 

) ال*,��ام  ال��ر�6  "**ارسات   fت��ن,   -األ"عاد ال* ق!   أن  العل&م؛ ح!�  معل*ى  ل�<  �ة  A@ل) 
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)؛ وه^ا ب�وره ;عkز ١٬٢≥ ) وهى ق!  (  ٥٠١٬  -٣٦١٬(   ت�اوحD ب!�له    keBlaMGال/,I ال*ع�ل
  .لل59, ال]ام;ض الف- �ة وص م� ق�&ل
Mالفرض السادس للبحث:: التحقق من سادس  

  ال�الى: لل��� على ال+�& ص!غ الف�ض ال,ادس 
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ت ا)   Iرت

ف العل&م  األولى ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال0ال ال�M���!  -ال�M���!ة    - 0ة ة 
ولJالح   ،ال�ع�< ل�Kاقة ال�ق!!  ال^اتى ألداء م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام  فى الق!اسالNا"Kة)  

  .ال*M*&عة ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)
ت   والخ��ار       ال,ادس  الف�ض  م�&سKص�ة  درجات    ات ح,اب   Iالعل&م   معل*ىرت 

الق!اساألر[ع  ال���    ات *M*&ع" اا  فى  ال�ق!!   ل�Kاقة  ألل�ع�<  ال��ر�6 د ل^اتى  م*ارسات  اء 
اس�`�ما ث   (و   Mann-Whitney Uو��+ى"    –"مان اخ��ار      ل*,��ام،    للع!+ات غ!�   )Zق!  

م�    ال*�ت�Kة ف� لل��ق�  م�&سK   ق و وج&د  A*ا  الرتI    ات ب!�  معامل   ح�دت�رجات،    ي ق!  
  ة فى !�ال��ر�  امجال�� وفاعل!ة  ل���ی� حM  أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  prbrل�تI(لاالرت�اt ال0+ائى  
لى یل`d ال+�ائج  ال�ا  )٢٤(  ج�ولو دائى ال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ال*,��ام،  ت+*!ة الMانI األ

  صة "الف�ض ال,ادس: ال`ا
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ال�ع�D ل��اقة    فى الق�اسمعل�ى العلم رت# درجات  ات ق ب�M م�س� وداللة الف : )٢٤( ـ�ولج
�1 ال0اتى ألداء م�ارسات ال��ر&3 ال�$��ام، �) 1O.)BlakeMG األث ، وق�1  ل) 1rbpr (وق�ال�ق
  للفاعل�ة 

   ) -  -  -  دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* دال �لة () ق� ≥ ٠٬٠٥  (  
  ه: ) ال,اب� أن٢٤م� ج�ول ( تNحا

  المستدام التدريس  ممارسات  

  ح�' األث�    Z(  Mann-Whitney(   م$ف
فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr  'ق�   BlakeMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

  التخطيط
  للتدريس
 المستدام 

  ٢٥٬١  ١ج

١٬٤٤ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦١  ٠٬٥٧ ٥١١٬  ٠٬٤٧  ٠٬٤٣  ٠٬٥٩  ٢ج  ٢٧٬٥  ٢ج  -    
  - ٤٬٤ ٤٬٦  ٣ج  ٤٧  ٣ج

 ٥٬٤ ٧٬٣ ٤٬٣  ض   ٧٬٧  ض 

  صياغة
  محتوى 

  وفق  العلوم
ESD  

  ٢٤٬٤  ١ج

٨٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٥  ٠٬٦٢ ٣٣١٬  ٠٬٤٤  ٠٬٣٨  
    -  ١٬٠٤  ٢ج  ٢٨٬٦  ٢ج
  - ٣٬٤ ٤٬٧  ٣ج  ٤٨٬١  ٣ج

 ٨٬٤ ٦٬٣ ٢٬٣  ض   ٩٬٣  ض 

 تصميم
  ألنشطةا

    التعليمية
  ESD وفق

  ٢٦٬٤  ١ج

٧٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٦  ٠٬٦٣ ٥٠١٬  ٠٬٤٩  ٠٬٤٢  
    - ٠٬٨٧  ٢ج  ٢٩٬٢  ٢ج
  - ٢٬٤  ٧٬٤  ٣ج  ٤٦٬٩  ٣ج

 ٩٬٤  ٣٬٧ ٢٬٣  ض   ٨٬٤  ض 

  توظيف
  لتكنولوجيا ا

  والتعلم 
  االلكترونى 

  ٢٥٬٨  ١ج

٥٬٤٣ 

      -  ١ج

١  ٠٬٥٩  ٠٬٥٤ ٣٢١٬  ٠٬٥٦  ٠٬٥١  
    -  ٠٬٧٨  ٢ج  ٢٧٬٧  ٢ج
  - ١٬٤ ٦٤٬  ٣ج  ٤٧٬٦  ٣ج

 ٧٬٤ ٦٬٣ ٢٬٣  ض   ٨٬٨  ض 

 تنفيذ
  استراتيجيات
  التدريس
  المستدام 

  ٢٣٬٧  ١ج

١٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٢  ٠٬٥٩ ٤٤١٬  ٠٬٤١  ٠٬٣٧  
    -  ٠٬٩٦  ٢ج  ٢٧٬٤  ٢ج
  - ٣٬٤ ٥٬٤  ٣ج  ٤٧٬٤  ٣ج

 ٥٬٤ ٨٣٬ ٥٬٣  ض   ٨٬٩  ض 

  بيئة إدارة
  الصف
 المستدام 

  ٢٣٬٤  ١ج

٢٬٤١ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٤ ٤٢١٬  ٠٬٣٢  ٠٬٢٨  
    -  ١٬١٢  ٢ج  ٢٧٬٢  ٢ج
  - ٤٬٤ ٤٬٧  ٣ج  ٤٧٬٦  ٣ج

 ٤٬٤ ٦٬٣ ٣٬٣  ض   ٩٬٨  ض 

  استخدام
  أساليب
  التقويم
  المستدام 

  ٢٤٬٧  ١ج

٦٬٤٥ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٠  ٠٬٥٥ ٣٨١٬  ٠٬٥٣  ٠٬٤٩  
    -  ٠٬٩٩  ٢ج  ٢٨٬٨  ٢ج
  - ١٬٤ ٤٬٤  ٣ج  ٤٧٬٩  ٣ج

 ٨٬٤ ٧٬٣ ٤٬٣  ض   ٨٬٤  ض 

  الجانب 

  األدائى 

  ككل 

  ٢٣٬٩  ١ج

٣٬٤٦ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٥ ٤٤١٬  ٠٬٤١  ٠٬٣٧  
    -  ١٬٠٦  ٢ج  ٢٩٬٥  ٢ج
  - ٤٬٤ ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٦٬٤ ٣٬٥ ١٬٣  ض   ٧٬٣  ض 



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢٤٩  

للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحWallis-Kruskal    Dف!*ا ;`d ن�ائج اخ��ار    ∆
Aا  ) ب!�٢ق!   دالة؛ م٣٤٦٬-٤١٬٢(  )  ق!   إحأشار  *ا  ) وهى  دالة  ف�وق  ب!�  إلى وج&د  Jائ!ًا 

األ "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت ال�ع�<م�&سKات  الق!اس  فى  ال�ق!!     ر[ع  ل�Kاقة 
  ال^اتى ألداء م*ارسات ال��ر�6 ال*,��ام.

ومJف&فة   Whitney -MannاتMاه الف�وق ال�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ول���ی�    ∆
  ) أنه: Zق!  (

ف�ق &جیال    - م,�  �  ع+�  إحJائ!ًا  (دال  داللة   >&  ≥  ٠٬٠٥Kم�&س ب!�  رتI   ى) 
فى العل&م  معل*ى  وال*M*&عة    األولىال�M���!ة  ة  ال*M*&ع  درجات  الفعل)  ("�&ث 

الق!اس ال�ع�< ل�Kاقة ال�ق!!  ال^اتى ألداء م*ارسات فى  )  ESDإ'ار(  ال�M���!ة ال0ان!ة
    ة).ال�رجة ال/ل! -   األ"عاد ال��ر�6 ال*,��ام (

رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+� م,�&< داللة (� ف�ق دال إحJائ!ًا  &جی  -
ال ال*M*&عمعل*ى  فى  األولى ا  �!� عل&م  الفعل)    ل�M���!ة  الق!اس الNا"Kة  و ("�&ث  فى 

ل�Kاقة  ال^اتى    ال�ع�<  (لال�ق!!   ال*,��ام  ال��ر�6  ولJالح  )A@ل  -األ"عاد **ارسات   ،
  .  فعل)&ث ال("�ال�M���!ة األولىة ال*M*&ع

ت رتI درجا  ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (  � ف�ق دالی&ج  -
فى   العل&م  ال0ان!ة*M*&عة  المعل*ى  الNا"Kة  ESDإ'ار(  ال�M���!ة  وال*M*&عة  فى ) 

) ال*,��ام  ال��ر�6  م*ارسات  ألداء  ال^اتى  ال�ق!!   ل�Kاقة  ال�ع�<   -   األ"عاد الق!اس 
  . )ESDإ'ار( ن!ةال�M���!ة ال0ا*M*&عة لح اللJا، و ال�رجة ال/ل!ة)

دالل  - م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  (ت&ج�  م�& ٠٬٠٥  ≤  ة  ب!�   ( Iرت سKات 
ال فى  العل&م  معل*ى  األولىدرجات  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة  -*M*&عات    - ال�M���!ة 

ال0ال0ة  ال^ات  -ال�M���!ة  ال�ق!!   ل�Kاقة  ال�ع�<  الق!اس  فى  م*ارسات داء  ى ألالNا"Kة) 
ال*,� (ال��ر�6  ال*M*&ع  -  األ"عاد �ام  ولJالح  ال/ل!ة)  ال�M���!ة  ال�رجة  ال0ال0ة  ة 

  .ال�ادسلh ت$ ق�9ل الف-ض ال��جه و4i(ال�مج)؛ 
اتNح    ∆ أث�  A*ا    Mىأن حMنام�ب   Iالفعل  ال��ر� م�&سESD fإ'ار  -("�&ث  ت+*!ة    )  فى 

  IانMال*,  األدائى ال ال��ر�6  ال/ل!ة  -  "عاد األم (��اال*�ت�f "**ارسات  ق!   ال�رجة  أن  )؛ ح!� 
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)prbrله (ا*    fفى ال*�< ال*�&س Dوقع)٤٠٬  rbpr    ٠٬٩( مقارنة م�    لأقوهى ق!     )٠٬٧  
prbr (ج�اً  ال*ع!ار�ة �ال/�! �األث  Mل�.  
ال�عل!     )'ارى القائ  على ال�مج ب!� "�&ث الفعل و ��نامج ال��ر��الأن حM  أث�  اتNح    ب!+*ا  ∆

�ًا فى ت+*!ة الMانI األدائى ال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ك�!� جESD ة ال*,��امةل�+*!ل ام� أج
(ال*   تESD-    !*J  إ'ار   وف�  العل&م  م��&<   ص!اغة  -ال*,��ام   �6لل��ر   ال�`f!K,��ام 

 إ'ار   فى  االل/��ونى  وال�عل   ال�/+&ل&ج!ا  ت&e!ف  -ESD  إ'ار"  ال*�ت�Kة   ال�عل!*!ة  األنKLة
ESD-   ̂!ا  ت+ف�اس�M!ة   ةإدار   -ال*,��ام   ل��ر�6ا   !ات تj!ف  بJال*,��ام  ال��ر�6   على  القائ   ال -  

) لM*!ع  ١) له بلغprbr) Dق!  ()؛ ح!� أن  ESD  إ'ار  وف�  ال*,��ام  ال�ق&�   أسال!I   اس�`�ام
  ) ال*ع!ار�ة. ٠٬٩ prbrوهى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( األدائىالMانI  أ"عاد 
اتNح    ∆ فاعل!ةع�م  A*ا  الفعل  ال��ر�I   ي�نامMل�  وج&د  فى  ESDإ'ار  -("�&ث  ت+*!ة  ) 

معل*ى العل&م؛ ح!� A@ل) ل�<    -د األ"عار�6 ال*,��ام (الMانI األدائى ال*�ت�f "**ارسات ال�� 
(    أقل م�  ) وهى ق!  ٥٦٬٠  -  ٢٨٬٠(  ت�اوحD ب!�   *اله  BlakeMGأن ق!  ن,�ة ال/,I ال*ع�ل 

≤١٬٢(.  
فاعل!ة  اتNح    ب!+*ا  ∆  ف  ى�ر��ال���نامج  للوج&د  (ال�مج)  الMانI األدائى القائ  على  ت+*!ة    ى 

  fت��ال*ال* ال��ر�6  ("**ارسات  ن,�ة    -األ"عاد ,��ام  ق!   أن  العل&م؛ ح!�  معل*ى  ل�<  A@ل) 
)؛ وه^ا ب�وره ;عkز  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٥١١٬  - ٣٢١٬(   ت�اوحD ب!�له    BlakeMGال/,I ال*ع�ل

  . لل59, ال�ادسالف-ض وص�ة  م� ق�&ل
Mللبحثالفرض السابع من تحقق ال :سابع:  

  ال�الى: & لل��� على ال+� ل,ا"ع ص!غ الف�ض ا
دالو ف� ت&ج�    - (  إحJائ!اً   ةق  داللة  م,�&<  م�&س٠٬٠٥K  ≤  ع+�  ب!�  درجات   ات )   Iرت

ف العل&م  األولى ى  معل*ى  (ال�M���!ة  األر[ع  ال0ان!ة   -ال*M*&عات  ال0ال0ة   -ال�M���!ة    - ال�M���!ة 
الق!اس  الNا"Kة)   لال�فى  االع�قادات ح&ل  ع�<  ال*,�*ق!اس    ال*M*&عة ولJالح    ،�امال��ر�6 

  .ال�M���!ة ال0ال0ة (ال�مج)
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   Kم�&س ح,اب  ت   ال,ا"ع  الف�ض  ص�ة  درجات    ات والخ��ار   Iالعل&م رت  معل*ى 
الق!اساألر[ع  ال���    ت ا*M*&ع" ث   ا  فى  ال*,��ام،  ال��ر�6  ح&ل  االع�قادات  ل*ق!اس  ل�ع�< 

لل��ق�    !� ال*�ت�Kةللع!+ات غ  )Z(ق!   و   Mann-Whitney U  ��+ى"و   –"مان اس�`�م اخ��ار  
ف� م وج&د  م�&سKو �  ب!�  A*ا  الرتI    ات ق  معامل  ح�دت �رجات،  ال0+ائى    يق!    tاالرت�ا
أث�    ؛)BlakeMG(و[الك)  prbrل�تI(ل   Mح فى ال��ر��امج  ال�� وفاعل!ة  ل���ی�  جانI    !ة  ت+*!ة 

`اصة  `d ال+�ائج الال�الى یل  )٢٥(  ج�ولو   ��ام،ل*,ال*�ت�f "**ارسات ال��ر�6 ا  االع�قادات 
  "الف�ض ال,ا"ع:  

ال�ع�D ل�ق�اس    فى الق�اسمعل�ى العلم رت# درجات  ات ق ب�M م�س� وداللة الف : )٢٥( جـ�ول
ل ال��ر&3 ال�$��ام، وق�1 (تاالع�قادا .prbr 1 (ل)�  ) للفاعل�ة 1O.BlakeMG األث ، وق

   ) -  -  - ) دالة إح,ائ�ًا  ع;+ م���* داللة �ق� ( ≥ ٠٬٠٥  (  ح م� اNج�و ت) ه: ) ال,اب� أن٢٥ل  

  المقياس أبعاد  

  األث�  ح�'    Z(  Mann-Whitney(   م$ف
فة    Kruskal-Wallis   اخ�"ار 
prbr  'ق�   lakeBMG  

  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  ٣ج  ٢ج  ١ج    ٢كا  ال�ت� �
س� م

  أهمية
  التدريس
 المستدام 

  ٢٣٬٥  ١ج

١٬٤٥ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٧  ٠٬٦٢ ٤٩١٬  ٠٬٤٨  ٠٬٣٨  ٠٬٨٥  ٢ج  ٢٦٬٩  ٢ج  -    
  - ٤٬٤ ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬٣  ٣ج

 ٥٬٤ ٧٬٣ ٢٬٣  ض   ٩٬٨  ض 

 تدريس
  رؤية لومالع

  ٢٠٣٠مصر

  ٢٤٬٧  ١ج

٦٬٤٠ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٨  ٠٬٦٣ ٣٨١٬  ٠٬٥١  ٠٬٤٢  ٠٬٧٨  ٢ج  ٢٦٬٢  ٢ج -    
  - ١٬٤  ٤٬٤  ٣ج  ٤٧٬٧  ٣ج

 ٩٬٤  ٨٬٣ ٥٬٣  ض   ٩٬٩  ض 

  مع التعايش
  المجتمع
  وتطوير
 المعرفة 

  ٢٢٬٤  ١ج

٢٬٣٧ 

      -  ١ج

١  ٠٬٥٩  ٠٬٥٥ ٥١١٬  ٠٬٣٩  ٠٬٣١  
    - ٠٬٥٩  ٢ج  ٢٤٬٦  ٢ج
  - ٦٬٤  ٨٬٤  ٣ج  ٤٧٬١  ٣ج

 ٧٬٤  ٥٬٣ ١٬٣  ض   ١٠٬٢  ض 

  القيادة
  االستشراف
  المستقبلى 

  ٢٤٬٩  ١ج

٨٬٤٢ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٦  ٠٬٦١ ٤٣١٬  ٠٬٥٩  ٠٬٤٥  
    - ٠٬٩٢  ٢ج  ٢٧٬١  ٢ج
  - ٣٬٤  ٧٬٤  ٣ج  ٤٧٬٥  ٣ج

 ٦٬٤  ٦٬٣ ٣٬٣  ض   ٩٬٦  ض 

  عتقادات اال

  كل ك

  ٢٤٬٢  ١ج

٢٬٤١ 

      -  ١ج

١  ٠٬٦٣  ٠٬٥٩ ٥٢١٬  ٠٬٦٢  ٠٬٤٨  ٠٬٦٤  ٢ج  ٢٦٬٧  ٢ج -    
  - ٥٬٤  ٦٬٤  ٣ج  ٤٧٬٢  ٣ج

 ٤٬٤  ٧٬٣ ٤٬٣  ض   ٩٬٣  ض 
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للع!+ات ال*�ع�دة غ!� ال*�ت�Kة؛ فق� ت�اوحd`;Wallis-uskalKr    D ن�ائج اخ��ار    ف!*ا  ∆
) وهى ق!  دالة؛ م*ا أشار إلى وج&د ف�وق دالة إحJائ!ًا ب!�  ٤٥٬١- ٣٧٬٢(    ) ب!�٢ق!  ( Aا

ل* ال�ع�<  الق!اس  فى  األر[ع  "ال*M*&عات  العل&م  معل*ى  درجات   Iرت س  ق!ا م�&سKات 
  ل*,��ام.ع�قادات ح&ل ال��ر�6 ااال
ومJف&فة   Whitney -MannتMاه الف�وق ال�الة ب!� ال*M*&عات؛ أوضح اخ��ار ول���ی� ا  ∆

  ) أنه: Zق!  (
ی  - (ال  داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دال  ف�ق  م�&س٠٬٠٥K  ≤  &ج�  ب!�  رتI   ى) 

ال*M*&ع فى  العل&م  معل*ى  األولىة  درجات  الفع  ال�M���!ة  *&عة  وال*Mل)  ("�&ث 
ال0ان! الق!ا)  ESDإ'ار(  ةال�M���!ة  ال��ر�6  فى  ح&ل  االع�قادات  ل*ق!اس  ال�ع�<  س 

  ال�رجة ال/ل!ة).  -  األ"عاد ال*,��ام (
رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  � ف�ق دال إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (ی&ج  -

ال*M*&ع فى  العل&م  األولى   �!� معل*ى  الفعل)    ال�M���!ة  الق!اس ف"Kة  لNااو ("�&ث  ى 
ل*ق!ا  ال�س  ال�ع�<  ح&ل  (االع�قادات  ال*,��ام  ولJالح  )A@ل  -  األ"عاد �ر�6   ،

  . ("�&ث الفعل) ال�M���!ة األولىة ال*M*&ع
رتI درجات   ى) ب!� م�&س٠٬٠٥K  ≤  � ف�ق دال إحJائ!ًا ع+� م,�&< داللة (ی&ج  -

فى   العل&م  ال0ان!ةال*M*&عة  معل*ى  والESDإ'ار(  ال�M���!ة   (*M*ا فى لNا"Kة  &عة 
ال�ع ال*,��ام (  ل*ق!اس االع�قادات   �<الق!اس  ال��ر�6  ال/ل!ة)  -  األ"عاد ح&ل  ، ال�رجة 

  . )ESDإ'ار( ال�M���!ة ال0ان!ةولJالح ال*M*&عة 
-  ) داللة  م,�&<  ع+�  إحJائ!ًا  دالة  ف�وق  رتI ٠٬٠٥  ≤  ت&ج�  م�&سKات  ب!�   (

(ال� األر[ع  ال*M*&عات  فى  العل&م  معل*ى  اM��درجات  ال0ا  -ألولى�!ة    - ن!ةال�M���!ة 
ال0ال ال��ر�6   -0ة ال�M���!ة  ح&ل  االع�قادات  ل*ق!اس  ال�ع�<  الق!اس  فى  الNا"Kة) 

لh  و4iال0ال0ة (ال�مج)؛  ة ال�M���!ة  ال�رجة ال/ل!ة) ولJالح ال*M*&ع  -  األ"عاد ال*,��ام (
  .ال�ا2عت$ ق�9ل الف-ض ال��جه 

اتNح    ∆ أث�  A*ا    Mىأن حMنام�ال��   ب Iالفعل("�&   ر� م�& ESDإ'ار  -ث   ( fت+*!ة   س   فى 
  Iارسات ال��ر�6 ال*,��ام (  االع�قادات جان**" fت��ال�رجة ال/ل!ة)؛ ح!� أن ق!     -  األ"عاد ال*

)prbrله (ا*    fفى ال*�< ال*�&س Dوقع)٤٠٬  prbr    ٠٬٩( مقارنة م�    أقلوهى ق!     )٠٬٧  
prbrال/�  ) ال*ع!ار�ة �األث  Mج�اً ل� �!.  
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ال�عل!     )'ارى القائ  على ال�مج ب!� "�&ث الفعل و ��ر����نامج الالن حM  أث�  أح  تN ا  اب!+*  ∆
ال*,��امة ال�+*!ة  أجل  جانESD  I م�  ت+*!ة  فى  ج�ًا  "**ارسات   االع�قادات ك�!�   fت��ال*

  عا;� ال�  -٢٠٣٠مJ�   رؤ�ة  وت�ق!�   العل&م  ت�ر�6  -ال*,��ام   ال��ر�6  أه*!ة ال��ر�6 ال*,��ام (
(ال*,�ق�لى  س�L�افواال  الق!ادة  -ال*ع�فة  ��K& وت  ال*�M*ع  مع ق!   أن  بلغprbr D)؛ ح!�  له   (
  ) ال*ع!ار�ة. ٠٬٩ prbrوهى ق!  م�تفعة "*قارن�ها "الق!*ة ( االع�قادات جانI  أ"عاد ) لM*!ع ١(
  ت+*!ة جانI ) فى  ESDإ'ار  -("�&ث الفعل  ال��ر�I   ل��نامMيوج&د فاعل!ة  ع�م  A*ا اتNح    ∆

A@ل) ل�< معل*ى العل&م؛ ح!� أن    -األ"عاد م (ارسات ال��ر�6 ال*,��ا"**f  �ت�ال*  االع�قادات 
ال*ع�ل  I,/ال ن,�ة  ب!�  *ا له  BlakeMGق!    Dاوح�ق!  ٦٢٬٠  -  ٣١٬٠(  ت وهى  م�  )  (    أقل 

≤١٬٢(.  
 االع�قادات ى ت+*!ة جانI  ى القائ  على (ال�مج) ف��نامج ال��ر��للوج&د فاعل!ة  اتNح    ب!+*ا  ∆ 

"**ارس  fت��ر الات  ال*��) ال*,��ام  ن,�ة    -األ"عاد �6  ق!   أن  العل&م؛ ح!�  معل*ى  ل�<  A@ل) 
)؛ وه^ا ب�وره ;عkز  ١٬٢≥) وهى ق!  (  ٥٢١٬  - ٣٨١٬(   ت�اوحD ب!�له    BlakeMGال/,I ال*ع�ل

  .لل59, ال�ا2عالف-ض م� ق�&ل 
العل�م 2ال�7�D ��0< تف��-  و  ال#ال#ة (التف�ق معل�ى  �ر 9-نامج  عة القائ$ على  9Dال ى 

��Hار�52ث الفعل و   <ب�  مجالESD(-  ة  مقارنة ب9اقى ال���0عاتW2اkة وال�9D-0 وذلh   -ال
) �ام ال��  ;Dر�ال م�ارسات   m[P ال�ع-فىـال0انف��ا   O  –  األدائى  ـال0ان  O–    Oجانـ

  �6ا یلى:  )االعقـادات
ال��ر��ىاس�+�    - الفعل و ال�مج ب!� "  قائ  علىال  ال��نامج    م�   مM*&عةعلى    ESD)'ار�&ث 

ال*,�*� االف واألس6  م�  ��اضات  ال*,��امة  ال��ر�6  و)ج�اءات   aأن ت*0ل    م�اد فى  أه*ها 
،  ;ع�*� على ت&e!ف م�ادa ال�عل  ال�+ائى االج�*اعى وال,!اقى وال*+H  ذات!اً ال��ر�6 ال*,��ام  

  IلKعهو��!MLوت ال*�عل   ان�ماج  الع*ل!ات   ض�ورة  م*ارسة  قNا;ا    على  ل�ل  ال*عق�ة  العقل!ة 
ی�kA على دراسة ال�غ!�ات وال�K&رات ال*�علقة "قNا;ا االس��امة  ، A*ا  "ال�!jة ال*�!Kة�امة  س�اال

�ه�ف إلى ت+*!ة ق�رات ال*�عل*!� على ال�/!ف مع  ، و ال*�ل!ة والعال*!ة داخل الفJ&ل ال�راس!ة
  ع*ل!ات االس��امة.  ت ال�عل  ال*`�لفة ال�ى ت�N*�ب!jا
 أه�اف ومpش�ات إلى    ESD)'ارل�مج ب!� "�&ث الفعل و ا  علىئ  القااس�+� ال��نامج ال��ر��ى    -

�Jم ت�ت�Egypt Vision-2030    fرؤ�ة  ال*,��امة،   إ'ار"ال�ى  ال�+*!ة  أجل  م�  ال�عل!  
الع+J  وت&جه ت+*!ة  ت,�ه�ف  ومعاص�ة  ج�ی�ة  م�حلة  إلى  ال�عل!*!ة  و الع*ل!ة   ،>�Lال� �0ه  ت� 
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على ض�ورة  �A  تp *,�ق�ل ال*L�ق، A*ا  جل ال� أالق!ام "أدوار وم*ارسات ع*ل!ة م,��امة معلى  
تK&�� آل!ات ال�عل!  وال��ر�I فى ض&ء مpش�ات الM&دة واإلب�اع وتعk�k دافع!ة الع*ل وال�عل ، 

فة ونق�ها وتأملها  ب+اء م`�ج تعل!*ى قادر على إن�اج ال*ع� ال*عل*!� م� ال*,اه*ة فى  ل�*@!�  
  . � م+هM!ة "�0!ة عل*!ةع�
تعل  الMانI  "�!� تMLع معل*ى العل&م على    ىائ!ة لل��نامج ال��ر�� اإلج� اف  األه�   ت  ص!اغة  -

ل ال*,��امال*ع�فى  ال��ر�6  "MانI *هارات  أه�اف    ،  "  مهار�ةص!اغة  األدائى  م�ت�Kة   IانMال
ال*,��ام ل ال��ر�6  العل&م ع  وت�� ،  **ارسات  إمعل*ى  ل��ر�6  لى   fKال*,��ام ن�اج خ   العل&م 

  ة.لع*ل!ة اال+*اذج االس��شاد;وف� 
ال*�رب    - دل!ل  ال*ع�فى  ص*    IانMال" fت��ض تق�;  م��&< ت�ر��ى م�ال*,��ام "غ   لل��ر�6 

وت+ف!̂  ال*�+&عة  ال�ل!ل  أنKLة  مع  ال*��رب  العل&م  معل   تفاعل  خالل  ال�ى    م�  ت�ت�f  ال*هام 
  DBE   ال��� العل*ى وال�عل  القائ  على ال�J*!  ل*,��ام ال*�*0لة فى"*@&نات ب!jة ال��ر�6 ا

("��  وا ال�J*!*ى  ال�ئ!,ة   -ال�,اؤلل�ف/!�  ال*L@لة  األف/ار  -ت��ی�  ال+*اذج    -ت&ل!�    !*Jت
األول!ة  - prototypesألول!ة  ا ال+*اذج   dوف� حل   - اخ��ار  "غ�ض  وال��,!�)  ال��� 

االس��امة،   وقNا;ا  امL@الت   sل^Aل�عو H+*ال ال*,��  ذات!اً   ل   ال�أمل    -األداء    -(ال�ف/!� 
ات!Mى وال/فاءة ى ال��ل!ل وت��ی� اله�ف وال�`f!K االس�� � ال�افع!ة والق�رة عل< ;�قال̂ ال^اتى)  

ال^ات!ة وال*�اق�ة  ال^اتى   f�Nوال قNا;ا    ال^ات!ة  معالMة  أث+اء  فى  ال^اتى  وال�ق&�   ال^اتى  وال�@  
 Will  والق�رة) وال�غ�ة  (ال*ع�فةSkill ال*هارة    ) "*ع+ىSWTن*&ذج (أ;Nا  و   ،ال�+*!ة ال*,��امة

(ال�افع!ة والع&ا'ف وم�عة    Thrill*!� ال�ى تpث� على ال�عل ) واإلثارةال*�عل  وم!&ل  س�ع�ادات (ا
  .فى مMال االس��امةال�عل )

وال*�عل� األدائى ل�< معل*ى العل&م  الMانI  ت+fL  ت�K!ق!ة  ع*ل!ة  دل!ل ال*��رب "K��قة    أع�   -
"K�ق  فى مMال ت�ر�6 العل&م  نKLة  وأ  م� خالل ت+ف!^ ع�ة مهام"**ارسات ال��ر�6 ال*,��ام  

 إ'ارالعل&م وف�    م��&<   ص!اغة  -لل��ر�6 ال*,��ام  ال�`f!K(ت�ت�f "*هارات  إج�ائ!ة م��دة
ESD-   !*Jة   تKLة  ال�عل!*!ة    األنKت��إ'ار"ال* ESD-   ف!e&وال�عل  ال�/+&ل&ج!ا    ت  

القائ  على   Jفjة الب! إدارة -,��امت+ف!^ اس��ات!M!ات ال��ر�6 ال* -ESD إ'ارفى  االل/��ونى
  .)ESDإ'اروف�  ال�ق&�  ال*,��اماس�`�ام أسال!I  -ال*,��ام ال��ر�6

أنKLة ت�K!ق!ة وع*ل!ة "�!� ق� ل�+ف!^    معل*ى العل&مت&ج!ه    اع�*�ت إج�اءات ال��ر�I على  -
ت&ف!�   فى  (  Aفاءات ت,اه   ال*,��ام  ال*+H&مىال��ر�6  ال�ف/!�  االس�L�اف    -  كفاءة    - Aفاءة 
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ال*فاءال/ االس�� -ع!ار�ة ة  ال�عاون   -ات!M!ة ال/فاءة  ال+اق�   -Aفاءة  ال�ف/!�  ال&عى    -Aفاءة  Aفاءة 
ة ج&دة ال��ر�6 ال*,��ام ال*,�*� معای!�  ) ، A*ا ق� ت�ق�  ال*L@الت ال*عق�ة  Aفاءة حل  -"ال^ات 

م�اد  م�  إ'ار  aم�  لل*ع�فةأ    ال�عل!   (ال�عل   ال*,��امة  ال�+*!ة  للع*ل  -جل  ل   ال�ع   -ال�عل  
  . ال�عل  ل+/&ن) -;� لل�عا

-   Dفeاءات ال�ق&�     و�ناال�+ائى  إج�الع*ل!ات العقل!ة ل�<    "�!� ت+*ى(ال�مج)    مج ال��ر��ى"ال�
مع   ی�*Lى  "*ا  اس��امة  أك0�  تف/!�ه   وجعل  العل&م  ال��ر�6   إج�اءات معل*ى  وم*ارسات 

ال*�علقة "@ل م�أ ال*,��ام، وال�ى ی�*0ل   العقل!ة  الع*ل!ات  ال*�ت�f ال*  �ف/!�ال  ه*ها فى  +H&مى 
األ ب�� ب ل!ل  ف!*ا  والعالقات  العل*!ة  وال�فنH*ة  االس� !+ها،  ف�صاً /!�  ی�!ح  ال^<    لإلب�اع   �ات!Mى 

��&Kض&ء    وال� ت`!ل  أفى  على  العل&م  معل   ;MLع  ال^<  ال*,�ق�لى  وال�ف/!�  م��دة،  ول&�ات 
ال*�علقة   ال*,�ق�ل!ة  ال�غ!�ا  "األداءال+�ائج  اال��ر�,ى فى ض&ء  /!�  �ة وال*,�ق�ل!ة، وال�فل*عاصت 

قاأل العل&م  معل   ;Mعل  ال^<  تادراً خالقى  على  الق!  اإل��ی�  االس��امة    "قNا;ا  ال*�علقة  ;Mاب!ة 
  ور[Kها ب��ر�6 العل&م داخل الفJ&ل ال�راس!ة.

-   I�&قات ال!�Kت �ام+ة ع�kم� �ام+ة وغ!kق م��K" وأدوات    ٢تفاعل ال*�رب مع معل*ى العل&م
وف+!اج�*ا اال  ال�&اصل  aل*�اد وفقًا  ال�+*&< ب�امج  ت  عى   Iال&عى  ال��ر� وال*ع�ق�ات    ل�kادة 
یاإل;Mاب!  A&نه  ال*,��ام،  ال��ر�6  ح&ل  ل�یه   الق!   إلى  ه�ف  ة  وال*!&ل ت+*!ة    واالتMاهات 

ال*�ت�Kة "*�ادa وم�Kل�ات ال�+*!ة ال*,��امة وال*LارAة ال*�M*ع!ة، A*ا ی�ت�f "ال�عل  ال,!اقى  
Jال ال*�ل!ة، و�MLع عل"األحلة  ذ<  وال�عا�اث  ال�LارAى  ال���  م�اخل ونى، و��KلI عى  �ة 

م�خل   ت&e!ف  أه*ها  على  ;ع�*�  ال^<  الق!*ى  وال*�خل  ال*�ع�دة  ال�`JJات  ب!�  ال�/امل 
  .واالس�L�اف ال*,�ق�لى ال�ف/!� ال+اق� ومهارات حل ال*L@الت "*Mال قNا;ا االس��امة

6 م*ارسات ال��ر�فى ت+*!ة  ال+&ع!ة    ال��ر��!ة  مجال��اث�  وت�ف� ن�!Mة ال��� م� ح!� أ
م*ارسات ال��ر�J"  6فة عامة أو     ESD ال�عل!  م� أجل ال�+*!ة ال*,��امة  إ'ارى  عل    القائ  

 A:  Evans, Tomasل م�  أث+اء ال`�مة مع دراسة "Jفة خاصة ل�< معل*ى العل&م    ال*,��ام
& Woods (2016)    ،Tomas, Girgenti & Jackson (2017)  ، Redman, Wiek 

& Redman (2018)     ، Zowada, Belova & Eilks (2019)    ،Michel (2019)    ،
Wahono & Chang(2019) ، Merritt,  Hale, & Archambault (2019).  
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  الف-ض ال#ام< (العالقة ب�< ال�غ�-ات ال59,): : ال5قA م< ثامJاً 
  : ال�الىلل��� على ال+�&  ال0ام�ص!غ الف�ض 

إحJائ!�  ت&ج  -  دالة  (ا  عالقة  داللة  م,�&<  األداء٠٬٠٥  ≤  ع+�  درجات  ب!�  ال�ع�<   )  
ال*ع�فة (ع*�  ال���  أدوات  على  ال*��ر[!�  العل&م  ال��0!ة   -ل*عل*ى  م*ارسات   -ال/فاءة 

ال`ام         ال��ر�6 ال*,��ام). ال�رجات  ب!�  ب!�س&ن"   "tارت�ا معامل  ح,اب  ت   الف�ض  ه^ا  ص�ة  والخ��ار  � ماه!ة العالقة ب!� ه^ه ال*�غ!�ات  وات ال���؛ لل/Lف عأد على  معل*ى العل&م  ء  ة "أدااصال` ال�ع�<   األداء  ال��� فى  ال�Mوللل*��ر[!� مM*&عة  فى  ال*عالMة اإلحJائ!ة   d`وت�ل   ال�الى: ) ٢٦(، 
  م?ففة معامالت االرت�اc ال-%ائى ب�M م�غ� ات ال�.Z ال�ا�عة   :)  ٢٦ج�ول ( 

  �ع
فة الع��   ال��غ�
ات 
  م ات ال�+ر�? ال���+ارسم�ا  ال(فاءة ال"�34ة

  ال	ع�فىال6ان5  
  Uاالع�قادات  األدائى ال&ان    Uفىال&ان
  االع�قادات  األدائى ال&انU    ال�ع

  *٠٬٧٨٥  *٠٬٨٢٧  *٠٬٨٨٨  *٠٬٧٥٠  *٠٬٨٤٦  *٠٬٨٦١  ----   ع�� ال�ع
فة 

  ال"�34ةال(فاءة  

  Uفىال&ان
  *٠٬٨١٤  *٠٬٧٨٧  *٠٬٨١٩  *٠٬٦٩٨  *٠٬٨٠٧  ----     ال�ع
  U٠٬٧٤٦  *٠٬٨٣٣  *٠٬٨٩٨  *٠٬٧١٦  ----       األدائى ال&ان*  
  *٠٬٧٥٩  *٠٬٦٨٦  *٠٬٧٧٠  ----         االع�قادات

  ال���+امال�+ر�? م�ارسات  

  Uفىال&ان
  *٠٬٧٧١  *٠٬٧٦٤  ----           ال�ع
  U٠٬٧١٥  ----             األدائى ال&ان*  

 ) ) دالة إح.ائ�ًا  ع!� م���� (  ≥ ٠٬٠٥ (  
  ع*� ال*ع�فة  �ة دالة إحJائ!ًا ب!� Aلم&ج  وج&د عالقة '�د;ة  ,اب�ال  )٢٦(لج�و ی�Nح م�  

 Iال��0!ة   وج&ان وج&انI    -أدائى   -(مع�فى  ال/فاءة  ال*,��ام  اع�قادات)  ال��ر�6  م*ارسات 
 م� ه^ه ال*�غ!�ات فى أ<  معل  العل&م ال*��رب  ؛ "*ع+ى أن أداء  اع�قادات)    - أدائى  -(مع�فى

  م� ف�وض ال���.  ال#ام< لف-ض�ل اق9 و[^لs ت   خ�<؛األ ت ا*�غ!� ال"أدائه فى   أ;*@� أن ی+�
  

  



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢٥٧  

  توصيات البحث:

 Dح�اءات  ت&ص!ات فى ض&ء  ع�ة    اق��ال���  إج ن�ائج  ع+ه  ت أسف� ما  و وأدوات  A*ا  م�   ،
  : یلى

ص!اغة   - ١ ال��ر��ى    إعادة  ب ال*��&<   �*N�*ال*ه+!ة  ال األكاد;*!ة  ق�رة  ��امج  ت+*!ة  به�ف 
 �Kث الفعل!� "�معل*ى العل&م على ت&  !e&ة وت!AارLاءات  فها  ال��وف� م+هج عل*ى م��د و)ج

وال*L@الت ال*�علقة "**ارس�ه  ال��ر�,!ة  "�0!ة مق++ة ل�ل مL@الت ال�!jة الJف!ة "Jفة عامة  
  . "Jفة خاصة

ال*ه+!ة وف� م�Kل�ات    -٢ ال��ر�I "األكاد;*!ة  ال*,�ق�لى  االس��امة  تK&�� ب�امج  واالس�L�اف 
فى ض&ء م�ادa ومpش�ات   &م أث+اء ال`�مةالعلر�,!ة ل�< معل*ى  سات ال�� ل**ار ت�,!� ا  "غ�ض 
  .ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'ار

ت+ف!^ إج�اءات "�&ث الفعل ل��ر�I معل*ى العل&م على A!ف!ة    أث+اء ال`�مة  إع�اد ورش ف+!ة  -٣
  �Jها "أه�اف رؤ�ة مK]الت  ل�أمل    ٢٠٣٠ور@L*ة قومعاال*,�ق�ل!ة  الMا;ا اال لN  فى س��امة

و العلت�ر�6   فى  نL�  &م،  ن�ائج  م�  إل!ه  ال�&صل  ت   ال*�`JJة  ما  *&قع  الأو  ال�ور�ات 
  .  &زارة ال��[!ة وال�عل! ونى لاالل/�� 

ت,�ه�ف    -٤ ال�عل!*!ة  "اإلدارات  العل&م  ل*عل*ى  ت�ر��ة  دورات  ال�ف/!� ت+*!ة  عق�  مهارات 
"MانI   االس��ات!Mى وال**��،  ال*�<   �!Jال&عى  ت+*!   ق "و�"أه*!ة  ة  لع*�  I Webb"تJ+!ف 

  .وت�K!قاته ال�عل!*!ة ال*ع�فة
`f!K ال�روس  ت,�+� فى ت معل أدلة إع�اد A!ف!ة ورش ف+!ة ل��ر�I معل*ى العل&م على ت+ف!^  -٥

و)ج�اءات    هاوتق&�*  هاوت+ف!̂   aم�اد ال*,��امعلى  م�    ال��ر�6  ت�N*+ه  وأنKLة "*ا  أه�اف 
  وأسال!I لل�ق&� . 

٦-  !�Kامج  ت�ب إث�ائ!�  أنKLة  ل*ذات  ال/فاءة ة  سل&A!ات  م*ارسة  على  العل&م  معل*ى  ,اع�ة 
مL@الت تK&�� األداء ال��ر�,ى ت&e!ف مهارات ال��� العل*ى ل�ل  ع*له  و ال��0!ة فى مMال  
  . وف� م+هM!ة عل*!ة

Aل!  -٧ ومق�رات  ب�امج   ��&Kض&ء    ات ت فى  الفعل  ال��[!ة  وتESD  �!*N  )'ارو "�&ث   ،
ال*ع"  ال`اصةل!ات  الع* ع*�  ال*,��ام  وم*ارسات   ،�فة*,�&�ات  ال��[!ة    ال��ر�6  ب�نامج  فى 

  الع*ل!ة.
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م�    - ٨ "االس�فادة  ال*ع�فة  ع*�  ال*��رج  ESDإ'اراخ��ار  ال�ق�ی�  وسل    ،Rubric     !!ل�ق
ل�< معل*ى العل&م    ال*,��ام ال��ر�6  م*ارسات  ال�ق!!  ال^اتى ل�K]  d!`Lاقة  و ،  ال/فاءة ال��0!ة

  ال`�مة. ث+اء أ
ب  - ٩ م`KKى  م�    �امجإفادة  ال`�مة  أث+اء   Iنامج  ل اال��ر��ب!�  ��ر��ى  ال� ال�مج  على  القائ  

و  الفعل  ال�+*!ة    )'ار"�&ث  أجل  م�  ل*عل*ى    ل��&K�   ESDال*,��امةال�عل!   ال��ر�,ى  األداء 
  .ال*,��امةلل�+*!ة  ٢٠٣٠رؤ�ة مJ� فى ض&ء أث+اء ال`�مى  العل&م

  مقترحة : ات الالدراسو البحوث -

  :اآلت!ةق��ح إج�اء ال��&ث ال*,�ق�ل!ة  ا؛  وما أش!� إل!ه م� ن�ائج� ال��م�غ!�ات فى ض&ء 
و   -١ الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  قائ   ت�ر��ى  ب�نامج  ال�+*!ة    )'ارأث�  أجل  م�  ال�عل!  

اإلج�ائى  ت+*!ة    على  ESDال*,��امة ال���  ومهارات  ال*,��ام  العل& ال�ف/!�  معل*ى  م ل�< 
  .ع�اد;ة*�حلة اإل "ال

و ب�ناأث�    -٢ الفعل  "�&ث  ب!�  ال�مج  على  قائ   ت�ر��ى  ال�+*!ة    )'ارمج  أجل  م�  ال�عل!  
ال*,�ق�لى  ت+*!ة    على  ESDال*,��امة وال�ف/!�  االس��امة  وت�K!قات  الKالب  ل�<  مفاه!  

  "@ل!ات ال��[!ة. معل*ى العل&م
الفعل    -٣ "�&ث  على  قائ   ت�ر��ى  ت+* ف وتأث!�ه  ب�نامج  لع  ال&عى!ة  ى   "Iو�" *� ب�J+!ف 

  . ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة اإلع�اد;ة ل*ع�فة وال**ارسات ال��ر�,!ة اإلب�اع!ةا
ن&ع  -٤ اخ�الف  (ف�د;ة  أث�  الفعل  ال&�I   -"�&ث   Iت�ر� ب!jة  ع��  ت+*!ة    على  ٢تLارA!ة) 

!اء ال/!**ى  < معلل�   ال�ق*!ةاس�`�ام ال*Jادر  و وال/فاءة ال��0!ة    ل/��ونىإلمهارات ال��ر�6 ا
  . ةان&�"ال*�حلة ال0

قائ  على    -٥ ت�ر��ى  ال�+*!ة    إ'ارب�نامج  أجل  م�  ت+*!ة وتأث!�ه    ESDال*,��امةال�عل!   فى 
"ال*L�وعات   ال��ر�6  ومpش�ات  وال&عى  مهارات  مJ�"أه�اف  معل*ى   ل�<   ٢٠٣٠رؤ�ة 

  . االب��ائ!ةالعل&م "ال*�حلة 
ت�ر�� م ب�نا  -٦ ضــ&ء  ج  فى  ال*  على  هـ� أثــو    TPACKإ'ارى  ع*�  وم*ارسات   ع�فةت+*!ـــة 

  . اإلع�اد;ةال*,��ام ل�< معل*ى العل&م "ال*�حلة االف��اضى ال��ر�6 
ت+*!ـــة ال/فــاءة ال��0!ــة وم*ارسات  على هأثـــ� و STEM ت&جه تعل!  ب�نامـج ت�ر��ـــى فى ضــ&ء   -٧

  ال0ان&�ة.ل*�حلة "ا  !�kاءالفى ل�< معل*ع�� ت�K!قات اله&اتف ال^A!ة ال��ر�6 ال*,��ام 
"�&ث الفعل   ن*اذج  تJ&ر مق��ح ل�K&�� ب�نامج ال��ر�I ال*!�انى "@ل!ات ال��[!ة فى ض&ء  -٨

  . ESDال*,��امةال�عل!  م� أجل ال�+*!ة  إ'اروم�Kل�ات 
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ب�امج    -٩ ال*ه+!ةتق&�   "األكاد;*!ة   Iال��ر�    aم�اد ال�+*!ة    إ'ارفى ض&ء  أجل  م�  ال�عل!  
  . ٢٠٣٠� ومpش�ات رؤ�ة مJ وأه�اف  ESDمةال*,��ا

  مراجع البحث: 

رؤ�ة  ال��� اإلج�ائى ودوره فى ت�,!� ال�عل!  وال�عل  ب��امج "@ال&ر�&س ر�اض األ'فال فى ). ت�ر�6 مق�ر  ٢٠١٩اب�,ام ;اس!� ح,!�، وح+ان ع�� الغفار عK!ة، وران!ا ح*�< عل&ان.(  - تق&�*!ة.  ٢٠٣٠ض&ء  وصف!ة  دراسة  الع:  ا�
	ة  ال��لة  وال�ف�	ة للعلم  ،  ل��
�ة  ال�عل!  ). تJ*!  ب�نامج ت�ر��ى قائ  على ت�K!قات "�&ث الفعل ل�+*!ة  ٢٠١٨إب�اه!  صاب� قاس .(  -  . ١٦٨  -١٤٥)، ی+ای�،  ٦الع�[!ة لل��[!ة والعل&م واآلداب، (*pس,ة ال شع�ة  ال*عل*!�  الKالب/  ل�<  ال*ه+!ة  وال/فاءة  ال�أملى  ال�ف/!�  مهارات  م�  ث ع�
	ة فى م�االت ال��
	ة ال�ع	ة م�لن.  حل&اة ال��[!ة جامعة  اعى "@ل!الJ+  كل ��،  ة  ال�+ا.(   -  .٦١  -١١)، ٩ی+ای�، ( هللا  ع��  ق�ل  ٢٠١٥أح*�  ال�عل!   مpس,ات  فى  الفعل  "�&ث   �!�Kت م�Kل�ات   .(   .�J*" امعىMال�امعىال �، Aل!ة ال��[!ة، جامعة ع!� ش*6، م�kA دراسات فى ال�عل	 ��&Kاال�ع تMح,!�.(  -  . ١٤٠  -٥٥  )،٣٠معى، مای&، (ل!  ال ال*+ع   ع��  ال*L@الت  ٢٠١٩أش�ف  حل  م�خل  "اس�`�ام  العل&م  ت�ر�6  أث�  األول ).  الJف  ل�< 'الب  العل*!ة  ال*ع�فة  وت+*!ة ع*�  ال��J!ل  ال+ها;ة على  العل�	ةال*�&سf.  مف�&حة  لل��
	ة  ال�"��ة  العلال��لة  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة  ی&ل!&،  *!ة،  ،  ال�$ت�� العل�ى  .  ال*,��امة). م+اهج العل&م وت�ق!� أه�اف ال�+*!ة  �٢٠١٧ه.(على شه,!�  ال  -  . ٣٢-١)، ٧( ٢٢
، الM*ع!ة ال*J��ة لل��[!ة العل*!ة، دار  ال���)امةال�اسع ع&�: ال��
	ة العل�	ة وال���	ة   م�  -  .١٣٥  -١٢١الN!افة، جامعة ع!� ش*6، القاه�ة، ی&ل!&،   م� إك�امى  وفا*�  الkMار.سال،  ف�&ح  ب٢٠١٣(  '*ة  ال��� ).  مهارات  ل�+*!ة  ال��اض!ات.  �نامج  معل   ل�<  ال*ه+!ة  ال�+*!ة  ح&ل  واالع�قادات  ال��
	ة، اإلج�ائى  *ل	ة  ة  ل*L@ل). فاعل!ة ال��ر�6 االس�قJائى ال*�ت/k ح&ل ا٢٠١٨ال*ع�k "ا� ز�� ال�ی� م�*�.(  -  . ١٣٣  -٨٧)، ٢(٢٣جامعة اإلس@+�ر�ة،   م�لة  ت+*!ة مهاراالعل*! فى  اتة  الت  اإلع�اد;ة.  `اذ  ال*�حلة  تالم!^  ل�<  ال��0!ة  وال/فاءة  ق�ار 

العل�	ة لل��
	ة  ال�"��ة  العل*!ة،  ال��لة  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة   ،٨(٢١ ،6K,أغ،( أب& ز��.(  -  .٣٩- ١ ل�+*!ة ٢٠١٩أمانى م�*�  الفعل  قائ  على "�&ث  ت�ر��ى م&جه  فاعل!ة ب�نامج  الM*الالفه  ).  ال�عل   وم�Kل�ات  م ى  أجل  !   ال�!&ل&جى    ال*,��امةال�+*!ة  �  معل*ى  ل�< 
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ال0ان&�ة.   ال��
�ة"ال*�حلة  العلم  فى  ث �لل+ ال)ول	ة  آلفاق ال��لة  ال�ول!ة  ال*pس,ة   ، ال�!�&ن.(  -  . ٤٠١  -٣٤٣)، ٢(٢ال*,�ق�ل، أب��ل،   نL�٢٠١٦أم!+ة  فى  هل!&[&ل!6  "Mامعة   k!*ال�  kA�م دور  اال�ع  ).  م�  جل  ل!   ("ال��   �امةال*,�ال�+*!ة    IامA&إی�ی مL�وع  مع   k!AEdu-Camp  .( ال)ولى ال�$ت�� 
 �ال�عل	 فى  اس��ات	�	ة  تجهات  ال���ق+ل  -األول:  جامعة ت�)2ات  ال��[!ة،  Aل!ة  مMلة   ، فى  مج ت�ر��ى مق��ح  ل!ة ب�نا. فاع)٢٠١٢تهانى ع�� ال�ح*� ال*�k+ى، وه!ا م�*� ال*kروع.(  -  .١٣٦ -١٠٥) ، ٤٠(٢ع!� ش*6، س��*�� ،   مت ال`�مة. +*!ة  أث+اء  العل&م  معل*ات  ل�<  العل&م  تعل!   ومفه&م  اإلج�ائى  ال���  هارات 

الLافعى.(  -  . ٦١٨  - ٥٨٥)،  ٢(٢٤، أب��ل،  م�لة جامعة ال�ل5 سعد، العلم ال��
�ة وال)راسات اإلسالم	ة أح*�  ال� ٢٠١٣ج!هان  "Lع�ة  ال*عل*!�  الKالب   Iت�ر� "@ل!ة  !&ل&ج).  ال��[!ة ي  حل إج &ان  جامعة  وم*ارس�ه   على  ال^ات!ة  ال/فاءة  ل��,!�  Aأساس  الفعل  "�&ث  , جامعة ال/&�D, . ال��لة ال��
�ةال��ر�,!ة واتMاهاته  ن�& مه+ة ال��ر�6 : دراسة حالة�اء   ح على مقع :م�ا ئ  على ال*عای!�.!!  القا ال�ق  -). و�I ٢٠١٩ح,ام ال�ی� م�*� مازن.(  -  .٢٣٥  -١٨٣)، ١٠٦(٢٧مMل6 ال+L� العل*ى، مارس، 
https://kenanaonline.com/users/drhosam2010/posts/1050068 :أح*�.(  -  م.١/٢٠٢٠/ ١٢ فى سل!*ان  ا٢٠١٩ح,!�  وتMاال*,��امةل�+*!ة  ).  ومهارات  معارف  وخ:  ��ات رب  ال*وم+ ال*�M*ع  �اث،  �نى. H*ات �لل)راسات واأل الع�
ى  الع�[ى لأل"�اث    م�لة   kA�*ال الف!ل.(   -  . ١٤٦  -١١٧)، ٢وال�راسات اإلعالم!ة، أك�&[�، ( م�*�  على  ٢٠١٨حل*ى  القائ   ال�عل   أن*&ذج  ل�&e!ف  مق��ح  ب�نامج   .( ال�M&ل   �فة وخف� ال*ع  ال��ر�6 وتأث!�ه فى ت+*!ة م,�&�ات ع*�) فى  SBLال,!+ار�&( ل اإلس@+�ر�ة.  �< 'العقلى  جامعة  ال+&ع!ة  ال��[!ة  Aل!ة  ال��
	ةالب  *ل	ة  جامعة م�لة   ، رضا.(  -  . ٦٦- ٢)، ٢(٣٣ال*+&ف!ة،  رجاء  وحل  ٢٠٢٠ح+ان  ال*قل&ب  الJف  اس��ات!M!�ى  ب!�  لل�مج  مق��ح  تJ&ر  ل�< 'الب   6 العل&مت�ر�  ات ال�عل  ال^اتى وال/فاءة ال^ات!ة فىال*L@الت فى ت+*!ة مهار ).  الL+��<.(  -  . ١٢٢  -٧٣)،  ١١٧، ی+ای�، ( دراسات ع�
	ة فى ال��
	ة وعل� ال�ف9!ة. ل��[كل!ة ا ل�<  ١٤٣٧خال� على  ال��� اإلج�ائى  ت+*!ة مهارات  ت�ر��ى فى  أث� ب�نامج  د�Aهـ).  رسالة  ال*�&سKة،  "ال*�حلة  العل&م  الق�<،معل*ى  أم  جامعة  ال��[!ة،  Aل!ة   ،   [!ة ال,ع&د;ة.ل/ة الع� ال**  &راه 
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"`ار<.(  خل&د   - م�  ٢٠١٩إس��  ال�عل!*!ة  ال**ارسات  ت�,!�  فى  اإلج�ائى  ال���  دور  ال��اض.  ).  "*�ی+ة  ال*�رس!ة  الق!ادات   �Hن ال��
	ةوجهة  *ل	ة  أس!&t، م�لة  جامعة   ، ٨( ٣٥  ،6K,م&سى.(  -  . ٥٥٩  -٥٤٣)، أغ �ال٢٠١٩دی+ا صاب قائ  على قNا;ا  مق��ح  مادة   مةال*,��ا  �+*!ة).ب�نامج  ل*عل*ى  ا ع ال*ه+ى.  ل   ال^اتى  ال�أمل  ومهارات  األخالق!ة  الق!   ل�+*!ة  ال��ع	ة  الج�*اع  م�لة 
ال�Mی�ى.(  -  . ٢٣٣  -١٨٠)، ١١٣، ی&ل!&، ( ال��
�ة لل)راسات االج��اع	ة ا٢٠٢٠رأفD م�*�  "*pس,ات  ال*ع�فة   �!�Kت م�Kل�ات  "ال**ل/ة  ).  العالى  ل�عل!    kب�ع الوعالق�ها   k�  م .  ٢٠٣٠رؤ�ة    وف�  "ال**ل/ة  *,��امةال�+*!ةللعل ال)ول	ة  ال��لة 

ال�*!�.(  -  . ٩٥  -٥٢)، ٣٦(١٧ال��
�ة وال�ف�	ة،  ع��  وفات�  ال&اد<،  وح,�  ال����<،  ال+�: ).  ٢٠١٧راف�ة  ومهارات  أساس	ات 
N�اء قائ  على م�ادa ال��[!ة  ال` ر مق��ح لل/!*!اءعل!ة مق� ). فا٢٠١٨ر[اب أح*� أب& ال&فا.( -  لل+L� وال�&ز�ع.. ع*ان، دار أم�M ال��
= واإلج�ائى ال�+*!ة   أجل  ال*عل*!�    ESD  ال*,��امةم�  الKالب  ل�<  ال/!*!ائ!ة  ال0قافة  ت+*!ة  فى  ال/!*!اء.   العل�	ةشع�ة  لل��
	ة  ال�"��ة  العلال��لة  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة  *!ة،  ،  ال��لة إدارة الJف وال�ل اإلب�اعى لل*L@الت الJف!ة ل�< معل*ى العل&م ق�ل ال`�مة.  ع&ما "الف!,�&ك فى ت+*!ة مهارات  ى م� ام ال��� اإلج�ائ). اس�`� ٢٠١٧(ر��اب أح*� نJ�.  -  . ٥١- ١)، ٢( ٢١ف��ای�، 

العل�	ة، لل��
	ة  العل*!ة  ال�"��ة  لل��[!ة  ال*J��ة  أك�&[�،  الM*ع!ة  ر�,ى وت�,!� ال/فاءة  ال�� فى ت+*!ة األداء  ث الفعل  ة "�& ). فاعل!٢٠١٥ز�+I ال,!� أح*�.(  -  . ١٢٦  - ٧١)،  ١٠(٢٠،  جامعة حل&ان فى ض&ء  -ال^ات!ة ل�< الKالI/ ال*عل  شع�ة ال�عل!  ال�Mار< "@ل!ة ال��[!ة   ال&هاب.(ز   -  . ٥٦٤  -٤٩٩), ٣(٢١، ی&ل!&، دراسات ت�
�ة واج��اع	ةال*عای!� ال*ه+!ة لل*عل .  ب�ر ع��   I+ت� �٢٠١٦ ب�نامج  فاعل!ة  قا ر��ى  ).  الفعمق��ح  الفل,فة    ل فىئ  على "�&ث  شع�ة  ال*عل*ات  الKال�ات  ل�<  ن�&ها  واالتMاه  ومهاراتها  "*عارفها  ال&عى  إلج�ائى  ال��� ا  هارات ). فاعل!ة ب�نامج ت�ر��ى مق��ح فى ت+*!ة م٢٠١٦سارة ب�ر الع�!�ى.(   -  .١٤٠ -٩١)، ٨٢،  ی&ل!&، (م�لة ال��ع	ة ال��
�ة لل)راسات االج��اع	ةواالج�*اع. ت+*!ة  معل* ال�<  ال`�مة.  ات  ق�ل  األول!ة  ال�ف9 لJف&ف   �وعل ال��
	ة  فى  ع�
	ة  ،  دراسات  م�*�   -  . ١٠٢  -٨٥)، ٦٩ی+ای�، ( وراش�  ال�&سع!�<،  م�*�  و��!ى  ال�,!+ى،  سال   وسل!*ان  الغ�امى،  س!ف  ة دراس  - �همعای! تق!� "�&ث ال*عل*!� "*+هM!ة ال��� اإلج�ائى و ). م�<  ٢٠١٨ال�M�<.(سل!*ان    . ١٢٠  -١٠٩) ، ١(٧، ی+ای�، �لة ال)ول	ة ال��
�ة ال��<""ةال� ت�ل!ل!ة ن&ع!ة.
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،  م�لة االس��ات	�	ة وال���	ة.  ال*,��امة). ال*�ن ال^A!ة عالق�ها "ال�+*!ة  ٢٠١٩س&الف سل! .(  - )، ٢( ٩، الkMائ�، ال*,��امةقة ال`N�اء وال�+*!ة ع�د خاص "ال*pت*� ال�ولى األول: الKا ال�ل!  -  . ١٩٦-١٧٩ ع��  ت*شاد;ة  أه�اف ٢٠١٩ام.(   ض&ء  فى  ال^اتى  ال�عل   على  قائ   ت�ر��ى  ).ب�نامج  ال*ه+!ة   ال�راسات   ال*,��امةال�+*!ة  ل*عل*ى   ���Lوالع ال�اد<  الق�ن  مهارات  ل�+*!ة  االج��اع	ةاالج�*اع!ة.   لل)راسات  ال��
�ة  ال��ع	ة  (م�لة  أب��ل،  أح*ش!*ا  -  . ٣١١  - ٢١٦)،  ١١١،  م�*�.(ء  قا�٢٠١٩  ب�نامج  ع).  العل&م ئ   فى  ال*ع�فة  ل*عالMة  ال^Aى  ال+Hام  ال+اق�  لى  وال�ف/!�  العل*ى  ال���  مهارات  اإلع�اد;ة.  ل�+*!ة  "ال*�حلة  ال�الم!^  ال��لة ل�< 
العل�	ة لل��
	ة  ال�"��ة  ال��ع	ة  العل�	ة،  لل��
	ة  س��*��،  ال�"��ة   ،١٢٧)،  ٩( ٢٢ - ال  -  . ١٨١ ال**ارسات   ).٢٠١٩.( �ارون ش!*اء ح*&دة   ��&Kحلة  ال�  ت�العل&م "ال* �ر�,!ة ل�< معل*ى  ال��لة ال�"��ة لل��
	ة  ح.   : تJ&ر مق�� ال*,��امةاإلع�اد;ة فى ض&ء Aفاءات ال�+*!ة  

ال��ی0ة *!ة  !� ال*ه+!ة العال ى ال*عایئ  عل). ب�نامج ت�ر��ى قا٢٠١٨ش!*اء ع�� ال,الم سل! .(   -  . ٩٤- ٤٧)، ٤(٢٢، الM*ع!ة ال*J��ة لل��[!ة العل*!ة، أب��ل، العل�	ة ة  ال��لة ال�"��ل�+*!ة مهارات ال��� اإلج�ائى ل�< الKالب ال*عل*!� شع�ة ال/!*!اء.  
الع*�<.(  -  . ٨١- ٤٧) ،  ٧(٢١، الM*ع!ة ال*J��ة لل��[!ة العل*!ة،  ی&ل!&، لل��
	ة العل�	ة عام�  و'ف&ل  ال,!�،  م�*�  القادر  مه٢٠١٥ع��  ت&اف�  م�<  ال��� ارات  ).  ال*علاإل ل�<  سلK+ة  *ات  ج�ائى  eفار  م�افHة  فى  األساسى  ال�عل!   "*�ارس  األوائل  جامعة   ة *ل	ة ال��
	ة،م�ل  .: دراسة ت�ل!ل!ةال*عل*!�ل�<    '��قة ل�+*!ة ال/فاءات ال��0!ة  -  Action research ). "�� الع*ل  ٢٠١٧على ال,!� الL`!�ى، وه&��ا م�*&د اإلت�[ى.(  -  . ١٦٢  -١٣٩)، ١٠٣(٢٦ها، ی&ل!&، ، جامعة ب+م�لة *ل	ة ال��
	ةع*ان.  سل!*ان.(   -  . ٥٦٥  -٥٢٥)،  ١٧٤(٢األزه�،   م�*�  وال�لقات  ٢٠١٧على  ال��0!ة  ال*L�وعات  على  القائ   ال��ر�6  فاعل!ة  ال*عل*!�  ).  الKالب  ل�<  ال*+H&مى  وال�ف/!�  العل*ى  ال���  مهارات  ت+*!ة  فى  جامعة  ال+قاش!ة  ال��[!ة  ال��
�ة م�لة  �.  األزه"@ل!ة  االج��اع	ةلل)   ال��ع	ة  أغ,6K، راسات   ، ال�+*!ة  ٢٠١٧على ع!,ى.(  عل!اء  - . ٢٤٢  -١٨٣)، ٩٢( ال�عل!  م� أجل  الKال�ة  فى   ESD  ال*,��امة). اس�`�ام م�خل  ل�<  األخالقى  الق�ار  وات`اذ  االس��امة  مفاه!   ل�+*!ة  ب!j!ة  عل&م  مق�ر  ال�"��ةال*عل*ة,  ت�ر�6  العللل��   ال��لة  ال*�	ة
	ة  الM*ع!ة  أغ,J   ،6K��ة،  العل*!ة،  لل��[!ة  ١٤٢- ١٠٩)، ٨( ٢٠ .  
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ال&زنانى.(  عل!اء  - ال*�وعى، وس*� م�*�  الفعل ٢٠١٩ع*�  ل*عامل "�&ث  ،  م�لة ال+�: العل�ى فى ال��
	ةال*Jغ�ة ل�+*!ة مهارات ال*,�ق�ل ل�< 'الب الMامعة.  ). تJ&ر مق��ح  ح+  -  . ٦٥٤ -٦٣٧)، ٢٠(٤ الع*اد  ب�ن٢٠١٥/�ل&ت.(&ن  فاعل!ة  ل�<  امج  ).  ال��[&�  ال���  مهارات  ل�+*!ة  ت�ر��ي  , سل,لة العل&م اإلن,ان!ة, غkة،  م�لة جامعة األزه�ال��[!ة في جامعة األزه�.    'ل�ة Aل!ة م�سى.(  -  . ٢٨٠  -٢٤٧)، ٢(١٧د;,*��،  م�*�  ل*J�  ٢٠١٨ع*�  االس��ات!M!ة  ال�ؤ�ة  ل*�Kل�ات  مق��ح  م  ٢٠٣٠). تJ&ر  ال���  ى مMاف : دراسة حالة على  ال*,��امة). ال��� ال��[&< وعالق�ه "ال�+*!ة  ٢٠١٧فاروق جعف� م�زوق.(  -  . ٦٣٥  - ٥٨٧)،  ٢(٣٤، جامعة أس!&t، ف��ای�،  ل��
	ة	ة ام�لة *لال��[&<.  ل  القاه�ة.   ال��
�ةجامعة  العلم  القاه�ة،  م�لة  جامعة  لل��[!ة،  العل!ا  ال�راسات  Aل!ة   ، ت& )٢٠١٩مKJفى رزق.(فا'*ة    -  . ١٤٩  -٤٧)، ٣( ٢٥ ل��,!� .  ال�+ائى  الف/�  إلى  ال*,�+�ة  الفعل  "�&ث  ، دراسات ع�
	ة فى ال��
	ة وعل� ال�ف9أداء معل  العل&م ومع�ق�اته ن�& ال�عل!  وال�عل .    e!ف   Dل فى الB*	ة نال�)   ،ال���)امة ال���	ة ت�ق	C فى الB*	ة ال�)ن دور).  ٢٠١٩فK!*ة سا;ح.(  -  . ٤٩٢  -٤٣٩)، ١١٤أك�&[�، (
ال+Mار.(   -  . ٣٤٢ -٣٢٦واالق�Jاد;ة، ب�ل!�، أل*ان!ا،  وال,!اس!ة االس��ات!M!ة لل�راسات  الع�[ى ال�;*ق�ا'ى ال*�kA ،وآفاق ه�ة: واقعال�ا  ال�غ	�ات  م�*&د  و��!ى  صادق،  عاش&ر  وعالق�ه ٢٠١٧م�*�  ال+اق�  ال�ف/!�  م,�&<   .( ا 'ل�ة  ل�<  ال��0!ة  ال^ات!ة  العل!ل�راس"ال/فاءة  ال��[!ة ات  "@ل!ات  م�لة افHة غkة.  "*�   ا 

�ا�ال�!). فعال!ة اس�`�ام اس��ات!M!ة عH  ال,*s فى ت�ر�6 ال�!&ل&جى  ٢٠١٨م�*&د رمNان عkام.( -  .١٤٥ -١٣١)، ١٩(٦،  ث وال)راسات ال��
�ة وال�ف�	ةجامعة الق)س ال�ف�حة لأل ال*ع�فة  ع*�  ت+*!ة  فى  ال0ان&<  ال0انى  الJف  ومهارا&ل&ج!لKالب  ال�ف/!� ة  ت   >�Jةال.  ال�	العل� لل��
	ة  ال�"��ة  ال*��Jلة  الM*ع!ة  س��*��، ،  العل*!ة،  لل��[!ة  ��ة  ال*&لى.(   -  . ١٤٦- ١٠٩)، ٩( ٢١ ع��  ج��  ال�+*!ة  ٢٠١٩م�وة  وم�Kل�ات  أه�اف  دع   فى  ال��[&<  ال���  دور   .( ج   ال*,��امة ال��[!ة  "@ل!ة  ت�K!ق!ة  دراسة  ال*J��ة:  ا أس&انامعة  "الMامعات  ل��لة . 
ال�از(م�   -  .٢٢٦  -١٨٢)، ٣١(١٢، ال��
�ة وال�ف�	ة علمال)ول	ة لل م�*�  تعل!   ٢٠١٨وة  فى  ت�ر��ى  ب�نامج  فعال!ة   .(STEM    فة�ال*ع ع*�  أث+اء ال`�مة.  ل�+*!ة  العل&م  ال��ر�,!ة وال�ف/!� ال�J*!*ى ل�< معل*ى  م�لة *ل	ة  وال**ارسات 
  . ٥٤  -١)، ١٢(�٣٤�، ، جامعة أس!&t، د;,*ال��
	ة



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<<<<<<<<�‚ÃÖ]<EMNOD<çéÖçè<EtND<NLNL  
 

  ٢٦٤  

م�*  - الم�وة  لل�+*!ة  �٢٠١٩از.(�  األم*!ة  األه�اف  فى  مق��ح  ب�نامج  "@ل!ة    ٢٠٣٠  ال*,��امة).  العل&م  معل*ى  الKالب  ل�<  ال*ع�فى  وال�&ازن  ال*,��ام  ال�ف/!�  ت+*!ة  فى  العل�	ةال��[!ة.  وأث�ه  لل��
	ة  ال�"��ة  ی&لال��لة  العل*!ة،  لل��[!ة  ال*J��ة  الM*ع!ة   ،  ،&! إم�و< ح,  -  . ١٥١- ١٠٩)، ٧( ٢٢ أ"عاد خKة  ٢٠١٦س*اع!ل.( !�  "ع�  قائ  على  الMغ�اف!ا  فى  مق��ح  ب�نامج   .( وال*,j&ل!ة    ٢٠٣٠  -٢٠١٦  ال*,��امةال�+*!ة   ال*,�ق�لى  ال�ف/!�  مهارات  ل�+*!ة  ال*عل .    IالKال ل�<  لل)راسات االج��اع	ةاالج�*اع!ة  ال��
�ة  ال��ع	ة  ، ن&ف*��، م�لة  )١٢٧ -٧٥)، ٨٥ .  -  Jعلم خلف.(Kفى  ال��[!ة  ).  ٢٠١٩ى  Aل!ة  'ل�ة  إك,اب  فى  ال���  م+اهج  مق�ر  وال*أم&ل.  دور  ال&اقع  ب!�  العل*ى  ال���  ال��
�ةمهارات  جامعة ال��لة  ال��[!ة،  Aل!ة   ، شاه!�.(  -  . ٤١٠  -٣٥٥)، ٦٦س&هاج، أك�&[�، ( ح,�  "٢٠١٣نMاة  ال`�مة  ق�ل  العل&م  ل*عل   ال*ه+!ة  ال�+*!ة  ال��� اس�`� ).  دراسةاإلج�   ام  ال�ف9ة.  حال  ائى:   �وعل ال��
	ة  فى  ع�
	ة  أغ,6K،  دراسات   ،٤٠(   ٤  ،( ل�+*!ة ال�Mارات   ال*,��امة). فاعل!ة ب�نامج قائ  على ال�+*!ة  ٢٠١٩هانى أب& ال+N� م�*�.(  -  . ٢٤٤ -٢١١ الkراع!ة.   العل&م  معل*ى  ل�<  ال��
�ة ال��ر�,!ة  جامعال��لة  ال��[!ة،  Aل!ة  س&ه ،  اج، ة  م�خل ل��&K� Aل!ات    -). تعل!  ال*عل  القائ  على ال���  ٢٠٢٠ه�< مع&ض ع�� العال.(  -  . ١١١١  -١٠٦٩)، ٦٦[�، (أك�&  ن*&ذجا الف+ل+�;ة  "ال�M�[ة  ال*J��ة  ال��
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