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 األطروحةملخص 
إعداد برنامج إثرائي مقترح إلعداد معمم العموم عمى وفق  إلى:الدراسة تيدف 

 متطمبات تربوية من اجل التنمية المستدامة.

 بـ: دراسةال توتحدد
تطمبات التربوية إلعداد معمم العموم من اجل التنمية المستدامة وىي التربية الم -

, المستحدثات العممية والتكنولوجية, )البيئية, الصحية, العممية, اإلبداعية
 أخالقيات العمم, العولمة التربوية, الجودة الشاممة(.

إعداد برنامج يتضمن المتطمبات التربوية من أجل التنمية المستدامة واألىداف  -
 والنشاطاتالتدريس  واستراتيجياتالعامة والخاصة والمحتوى التعميمي والطرائق 

 .التقويم وأساليب

لباحثة المنيج الوصفي التحميمي, ولتحقيق أىداف البحث قامت اتبعت ا 
 الباحثة باإلجراءات اآلتية:

تحديد المتطمبات التربوية من اجل التنمية المستدامة, وعرض قائمة بيذه  -
عمى مجموعة من  ( متطمبات تربوية أساسية01طمبات والبالغ عددىا )المت

( منيا لكونيا متطمبات فرعية 2) ( منيا بعد حذف8الخبراء, وتم االتفاق عمى )
%(, 81ضمن متطمبات أساسية, إذ لم تبمغ نسبة اتفاق الخبراء عمييا بنسبة )

ت تربوية وىي التربية طمبات( م8لذا أصبحت عدد المتطمبات بصورتيا النيائية )
)البيئية, الصحية, العممية, أخالقيات العمم, المستحدثات العممية والتكنولوجية, 

 التربوية, التربية اإلبداعية, الجودة الشاممة(.العولمة 
تحديد األىداف العامة, تم صياغة األىداف العامة لمبرنامج المقترح والبالغ  -

( ىدفا استنادا إلى المتطمبات التربوية, وبعد عرضيا عمى الخبراء 01عددىا )
داف %( لكونيا أى81( ىدفًا إذ لم تبمغ نسبة اتفاق الخبراء عمييا )8تم حذف )

( أىداف بواقع ىدف واحد لكل 8ة, وحددت )فرعية ضمن األىداف الرئيس
مطمب من المتطمبات التربوية. واشتقت الباحثة األىداف الخاصة من األىداف 

%( 81( ىدفا خاصا إذ حصمت عمى نسبة اتفاق )30العامة والبالغ عددىا )
 من آراء الخبراء.
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تحديد المادة العممية )المحتوى التعميمي(, تم تحديد محتوى البرنامج استنادا إلى  -
 طبيعة األىداف الخاصة لمبرنامج المقترح.

حددت الباحثة ستراتيجيات والطرائق واألساليب التدريسية, تحديد اإل -
والطرائق التدريسية واألساليب التدريسية التي أثبتت نجاحيا بما اإلستراتيجيات 

الءم مع المحتوى واألىداف ومنيا )المحاضرة, المناقشة, االستجواب, يت
 (.االستقصاء الموجو

تحديد النشاطات التعميمية, حددت الباحثة مجموعة من النشاطات حسب حاجة  -
موضوعات البرنامج ومنيا )المناظرات, الكتاب في الصحف, الحوار, األلعاب 

 وعة(.الكالمية, أوراق عمل, المناقشات في المجم

تحديد أساليب التقويم المناسبة, حددت الباحثة مجموعة من أساليب التقويم  -
المناسبة لمبرنامج المقترح ومنيا )التقارير الذاتية, استمارة المالحظة, االختبارات 

 التحصيمية, االستبيانات, االختبارات الشفوية(.

من الخبراء  مجموعة ىالتثبت من صدق البرنامج, عرضت الباحثة البرنامج عم

إلبداء آراءىم ومقترحاتيم, وقد اتفقت وجية نظرىم عمى صالحية البرنامج المقترح 

وصدقو, عدا عدد من المالحظات في صياغة بعض المفردات وتم تعديميا في ضوء 

 تمك المالحظات وأصبح البرنامج في صورتو النيائية.

معمم العموم عمى وكانت نتيجة الدراسة الحصول عمى برنامج إثرائي إلعداد 

 وفق متطمبات تربوية من أجل التنمية المستدامة.

الباحثة بضرورة اعتماد البرنامج من قبل الكميات والمعاىد التربوية في وأوصت 

برامج إعداده األكاديمي  فضاًل عنالعراق إلعداد معمم العموم كبرنامج إثرائي 

 والميني.


