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الملخص:
يهدف البحث الى التعىفف لىى مؤشى اف التعىى ا المىيمعن مىل امىن التام ىت الم ىتدامت و ىلن
وذل ىىن م ىىل ط ىىعل اال ىىعر لىى ى الم ىىيدف والمش ىىيفال العىم ىىت والد اف ىىي

تفعيىى ى

تايول ى

ال ىىيب ت التى ىن

مفهىىوا التعى ى ا المىىيمعن والتام ىىت الم ىىتدامت ول ىىد ىىىب البحىىث ال ىىوء لى ى مفهىىوا التام ىىت

الم تدامت ولى لل عىت لعةىت التعىى ا بيلتام ىت الم ىتدامت ا ىيةت الى مبىيد واهىداف التعىى ا مىل
امن التام ت الم تدامت ومل ثا تحديد اها مؤشفات

الم تفحي .

والطفوج لتو

ي

تمثن ىلن تفعيىن لىدد مىل

الكلمات الداللية :التعليم الجامعي ،التنمية المستدامة.
المقدمة
عتلف التعى ا الميمعن المفتكز األ ي ن لىتام ت الم تدامت طي ت ةن ل فاي اليوا
وذلن لمي تؤد

الميمعت مل مهيا متعددة .ةهن تحتن األهم ت الكليفة

وطي ت مي يفتبب لتكوال فاس الميل البشفي المتميز بيلمهي اف
لتوظيف المعفةت العىم ت ل يلح طدمت احت يمي

بيلممتمل ةن كيةت مميا
كذلن هن اداة فئ

الميمعت الفئ

مل الاظيا التعى من

العىم ت العى ي والمؤهىت كن ت وا

الممتمل األ ي ت وال فوفات والفةن والت دا

الح ية.
ت ةن تشكين طلب التام ت الم تدامت .واتا ذلن مل طعل وظيئف

ت الثعث (التكوال الميمعن البحث العىمن طدمت الممتمل وتاميت ).
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مشكلة البحث:

التعى ا و ف ةوي لىمؤ ي

ا بح م لىح إليدة توم

والتدفا ييل ةن الميمعت لفها التغيي اف
امف يتلىب
لى

يغت طلت تعى م ت حك مت ذا

التمدد حت

التومهي

التعى م ت اذ

الملىوبت ةن اللفامج لموامهت التغي اف

والتحد ي

وهو

ابعيد ومحيوف ا تفاتيم ت تتميز بيلمفوات و ال دفة

تح ق اهداةهي و لعن التعى ا مل امن التام ت الم تدامت

الحديثت و الهيمت ةن الدول ةن ظن التغي اف

اام يل الم ت لى ت مل التعى ا) .)1يوام العفاق تحد ي

عتلف مل اها

اامتميل ت وااةت يد ت و الليئ ت مل

طعل ا تغعل الموافد المتيحت والممكات بمي كفن مطفمي
مل ام يل ال يدمت ح ها ةن ثفوا

يلد ال يدة

ميدة ةن المين الحيلن و

مل حق

ممت تهدد كياوات ةن الحي ف وتاتزر

لىدها وا تطدامهي لتىل ت احت يميتها .مثن التعى ا ةن العفاق
ليامي التعى ا

بكيةت مفاحى لموميً والتعى ا الميمعن ط و ًي اها و يئن مميلهت هذه التحد ي
العيلن تفك ث يىت مل تعى ا اولن متطىف وغيف ممدي تامو ًي بيت بعده كيةت مفاحن التعى ا
وماهي التعى ا العيلن متطىفت .لن ام

ح ية مفةهت

ل بت اميا تح يق تام ت م تدامت تفالن ح وق الممتمل ةن

ح ت وماتمت (.)2

يحاول البحث الحالي االجابة على السؤال التالي:
ما هي اهم مؤشرات التعليم الجامعي من أجل التنمية المستدامة وسبل تفعيله؟

أهمية البحث:
تكمل اهم ت البحث الحيلن ةن اهم ت ااهداف التن تح هي لمى ت التعى ا مل امن التام ت
الم تدامت حيث تهدف اليوا كو إل تح يل الو ول إل التعى ا الميد لى التام ت الم تدامت
لى مم ل الم تو ي

وةن مم ل ال يةي

التعى ا وم يلدة الايس لى

اامتميل ت لتحوان الممتمل لل لفاق إليدة توم

تلواف المعفةت والمهي اف

وال ا وال ىوك ي

العزمت لىتام ت

الم تدامت .تدوف حول إدفاج ة ي ي التام ت الم تدامت مثن تغيف المايخ والتاور الليولومن ةن
التعى ا والتعىا .يتا تشم ل األةفاد لى ال كواوا ةيلىيل م ؤوليل يوامهول التحد ي

التاور الث يةن و يهمول ةن طىق ليلا اكثف ا تدامت(.)3

و حتفمول

تكمل اهم ت التعى ا مل امن التام ت الم تدامت هو ةن تمكيل الداف يل مل تغييف ااف ها

وتحوان الممتمل الذي ع شول ة

مل طعل تلواف المعيفف والمهي اف

وال ا الملىوبت لتح يق الموالات العيلم ت وموامهت التحد ي

المفتبلت بيلظفوف المحى ت ةن

الحي ف والم ت لن مثن التفكيف الا دي والماهمن وحع لمشكع
اإللدال ت والعمن التشيفكن واتطيذ ال اف اف

العيلم ت والم ؤول ي

والمواةف والكفيءا

بلفا ت تحىيى ت والازلت

ةن موامهت ااعداا ال يل وةها التفابب ليل التحد ي

المالث ت مل هذا الولن

(.)4
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وةن

وء مي ذكف العه تلفز اهم ت البحث الحيلن ةن تحديد مؤش اف

التام ت الم تدامت و لن تفعيى

التعى ا مل امن

مل امن تمكيل المعاييل ةن مميل تلواف التعى ا التعفف لى

مفهوا التعى ا مل امن التام ت الم تدامت واهداة

مؤش اف

كذلن التعفف لى

تح

وك ف ت

تفعيى ةن كيةت المفاحن التعى م ت.
هدف البحث :يهدف هذا البحث التعفف لى
تفعيى .

حدود البحث :اةت يف البحث لى

مؤش اف

التعى ا مل امن التام ت الم تدامت و لن

الم يدف والمشيفال العىم ت والد اف ي

ال يب ت التن تايول

مفهوا التعى ا مل امن التام ت الم تدامت و لن تفعيى .
تحديد المصطلحات :اشتمن هذا البحث لى لدد مل الم لىحي
 .1التنمية المستدامة
تعفف بياهي "تىن التام ت التن تىلن حيمي

وهن:

الحي ف دول الم يس ب دفة األم يل ال يدمت

ةن تىل ت حيميتها).)5
 .2التعليم من أجل التنمية المستدامة:
عفف بيا ذلن الاور مل التعى ا الذي

مح لىلىبت مل تلواف معيفةها ومهي افتها

واتميهيتها لىعمن بمي كفن حمي ت الموافد اامتميل ت وااةت يد ت والليئ ت لكن مل األم يل

الحي فة وام يل الم ت لن).) 6

 .3سبل تفعيل التعليم من أجل التنمية المستدامة :عفةهي البيحثيل بياهي مممولت مل اا س
التن تمثن تو

ي

ةن تفعين التعى ا مل امن التام ت الم تدامت.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اوالً .مفهوم التربية المستدامة:

ظهف اول ا تطداا لمفهوا التفب ت الم تدامت ةن اوا ب الثمياياي

اكد لى

مل ال فل العشفال والذي

فوفة الحفيظ لى الليئت والموافد البشفات والعمن لى ايميد ليئت متوازات والتو ن

ال ةواايل تحكا التدهوف الليئن

))7

وبفز هذا المفهوا بعد ةمت اافض ةن مديات فاودي ميايفو

ليا  1992حيث دلي ال اهم ت دوف التعى ا ةن الحد مل التدهوف وتعفف التام ت الم تدامت

لى

ااهي تىن التام ت التن تىلن احت يمي

الحي ف دول الم يس ب دفة األم يل لى

تىل ت

احت يميتهي).)6
مؤشرات التنمية المستدامة :ال الفز مؤشفاتهي األ ي ت تتمثن بيلتيلن:
 .1التام ت لمى ت ول

الممتمل وتزايدهي.

حيلت م تمفة ومت يلدة تعلي ًاف لل تمدد احت يمي
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وال ليلي

 .2التام ت لمى ت ممتمع ت يمب ال ت يها ةيهي كن الفئي

والمميلي

وا يموز التميدهي لى ةئت ةىيىت او موفد واحد.

لمى ت لشوائ ت واامي لمى ت محددة لىغي ي

 .3التام ت لمى ت وال ت ل

وذا

ا تفاتيم ت لواىت المدى واهداف مفحى ت وطلب وبفامج.
 .4التام ت لمى ت مومهت بمومب إفادة تامو ت تعن الغي ي
لتح هي وتمتىن ال دفة لى

الممتمع ت وتىتزا

تح يق اا تطداا الكفء لموافد الممتمل إاتيمًي

وتوزاعًي بمومب ا ىوب ح يفي حيةظ لى ليةي

الممتمل.

تميز لمى ت التام ت
 .5اهم ت إحداث تحوا ه كى ت وهذا مثن إحدى ال مي التن ّ
الشيمىت لل لمى ت الامو ااةت يدي .وهذه التحوا ةن اإلليف ال ي ن
واامتميلن مثىمي هن ةن ال دفة والت ا ت واللايء الميدي لى يلدة اإلاتيم ت.

 .6إيميد ليةت إاتيم ت ذات ت ال تلان ةيلدة إاتيم ت
وال تكول مفتك از

وايم ت وةيدفة لى
لى

ىبت وليةت ممتمع ت متمددة.

هذا اللايء محى ت ذات ت متاولت ومتشيبكت ومتكيمىت

التغي اف
موامهت
ّ

ةن تفتيب اهم ت العاي ف المكوات لهي

ال يتوةف لهذه ال يلدة التاظ ا اامتميلن ال ى ا وال دفة المؤ

ت

ال اف طت والموافد البشفات المدفبت والحيةزة وال دفة الت ا ت الذات ت.

زما ت لواىت ةيد ًاف لى اا تمفاف.

 .7تح يق تزايد ماتظا للف ةت اف

 .8زايدة متو ب إاتيم ت الففد وهذا مكل التعليف لا بيلمؤشف ااةت يدي
المعفوف " بمتو ب الدطن ال اوي لىففد " إذا مي اطذ بمعايه ال ح ح واذا مي
توةف ل ادوا

 .9تزايد ةد اف

ال يس ال ح حت.

الممتمل اامتميل ت وال ي ت وااةت يد ت والت ا ت بمي يتوازل مل

متو ب الامو الا لن الم يفل ةن الممتمعي

األمم ت األطفى.

 .10ال تفتبب التام ت لإليفهي اامتميلن وال ي ن مل طعل الحفز والتشم ل
واتمثن ذلن ةن اظيا الحواةز ال يئا لى

ا يس الفبب ليل المهد والمكيةأة كذلن

تأكيد ااتميء الففد لممتمع مل طعل تلليق ملدا المشيفكت بمعايهي الوا ل وكذلن
مياب العدالت ةن توزال ثم اف
والمميلي

ولىممتمل اف

التام ت وتأكيد

مياي

الومود الحيوي لألةفاد

).)8

أوجه عالقة التعليم بالتنمية المستدامة:
 .1التعى ا ليمن ا ي ن إليميد ممتمعي
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 .2شكن التعى ا محو اف ا ي ي لكيةت طلب التام ت الم تدامت و عتلف احد فكيئزهي
اا ي ت التن تمثن مفتك از الفؤ ت الم ت لى ت لىتام ت ااةت يد ت واامتميل ت.

 .3اميح لمى ت التام ت الم تدامت يفتبب لاميح لمى ت التعى ا وذلن مل طعل االداد
الميد لىكوادف التعى م ت وتأهيىها إل

يل مفهوا التفب ت الم تدامت للىلتها والذيل

ومول لدوفها ةن التفيلن مل الممتمل لتح يق وتلليق مفهوا التفب ت الم تدامت.

 .4التعى ا والتام ت الم تدامت ليمعل شتفكيل ةن تلوف بع همي البعض ألاهمي
يىت يل ةن المطفمي

التن ت ب ةن تلوف الممتمل وت دم ).)9

ثانياً .التعليم من اجل التنمية المستدامة :عد هذا الاور مل التعى ا تعى ا حديث أطذ لى

ليت تح يق ةكفة التام ت الم تدامت والتن تعتلفه تعى مًي م تم ًاف ا يتوةف لاد حد معيل لكس

التعى ا الت ىيدي كوا ةن تميس مبيشف مل الح ية اليوم ت ومشكعتهي وذلن لدمج اابعيد
ااةت يد ت واامتميل ت والليئ ت ةن كيةت م تو ي

التعى ا مل امن ح ية اة ن لىممتمل ةن

الحي ف والم ت لن.

اهداف التعليم من اجل التنمية المستدامة :الفز هذه ااهداف هن:
ت التن توام

 .1ا يةت مشيكن الح ية الح

الممتمعي

ال

المايهج الد اف ت

ومعيلمتهي.
 .2ك ف ت التأثيف لى اااظمت واتطيذ ال اف اف .

 .3و ل مؤش اف ل يس اميح ت ميل التعى ا مل امن التام ت الم تدامت.
 .4تمكيل اللىبت مل ال دفة لى تطين الم ت لن وتلليق المايهج الاظفات لع تدامت مل
امن حن المشيكن بعد تحديدهي.

 .5لايء ةد اف

ااةفاد بمي يطدا التام ت الم تدامت واشف الولن الشعلن العزا احداث

التغيي اف العزمت لىو ول ال اا تدامت.
 .6تزواد اللىدال بففص وادوا

مديدة إل عح التعى ا).)6

التواصل بين التعليم الجامعي والتنمية المستدامة:
يو ح الطليب ةن د اف ت ليا ( ) 2014كيف اح ق التوا ن ليل التعى ا الميمعن

وم تىزمي

التام ت الم تدامت ةعلد ال تكول الميمعي

الاواحن (تفكيلهي المؤ

مزءاً مل العمى ت التامو ت مل مم ل

ن واتيمهي التاموي) مل طعل الداد مين م ت لىن مؤمل بيلتام ت

الم تدامت وحتم ت تح هي .وهذا التوا ن يتا مل ةلن الميمعي
البحث ت المشتفكت ليل ا يتذة الميمعت واللىبت ال
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لتح يق الفبب ليل الواةعن والعمىن ليل اا تيذ والليلب واادافة مل مهت وفؤوس اموال التام ت

الم تدامت اللل عن والبشفي – اامتميلن والمامن (اللا
ولتح ق ذلن ةعلد مل
( ليئت م تدامت

التحت ت والطدمي ) مل مهت اطفى.

يغت ا تفاتيم ت تام ت م تدامت ت ل مدول زمان للفامج تافيذ ت تح ق

ت مل ليلب ماتج تامو يً تدفا ن ل في مشيفكت ممتمع ت تهيئ لم ت لن

مفة وماتج وةن لمن

يمل لأللدار واالتكيف والتميز لكيةت اللىبت والتدفا ييل ) .الشكن فةا

ومؤشف
ا
( )1يو ح لاي ف التغييف التاموي ةن الميمعت

اداء الميمعت الم تدامت).)2

عناصر التغيير التنموي في الجامعة
رؤوس أموال الجامعة المستدامة

الطبيعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ البشري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية تحتية وخدمات
مؤشرات اداء الجامعة المستدامة
استدامة البيئة-التدريسي المعاصر-الطالب المنتج -التشبيك مع المجتمع -تحسين ظروف العمل
استدامة البيئة

الهواء ،الماء ،الطاقة

التدريسي المعاصر

الطالب المنتج

تطوير تقنيات التعليم

االبتكار واالختراع

التثقيف بدل التعليم

اكتساب المهارات الفردية

المخلفات (الصلبة ،الغازية ،السائلة)

معاصرة المستجدات

التوريد

السعي للتجدد والتطور

العمل الجماعي

البحوث التطبيقية

الصفات القيادية

المستهلكات

الكوارث الطبيعية

تلوث الضوضاء

التشبيك مع المجتمع

حل مشاكل القطاعات التنموية

تحقيق موارد اقتصادية للجامعة

التواصل مع الطلبة

االختراعات

اماكن العمل

المساهمات الالصفية

المواطنة

تحسين ظروف العمل

توفير المياة

حل المشاكل االجتماعية للمجتمع

توفير الطاقة

رفد قطاعات العمل بالقدرات

االنتاج البحثي النوعي

الترويج لمفهوم التنمية المستدامة

العمل التطوعي

محفزات العمل

الشكل ( ) 1عناصر ومؤشرات التعليم الجامعي من اجل التنمية المستدامة
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مؤشرات التعليم من اجل التنمية المستدامة :بعد االعر لى مممولت مل الم يدف
والمشيفال العىم ت والد اف ي

ال يب ت اليل ادايه اها هذه المؤش اف ):) 6)) 2))1

.1

لدد التشفاعي

.3

لدد اا تفاتيم ي

.4

لدد ال يء الهيئي

.5

لدد البحوث العىم ت الدالمت لىتعى ا مل امن التام ت الم تدامت.

.2

.6
.7
.8
.9

وال واايل التن شفل

لدد الم ف اف التن دمم

لتح يق التعى ا مل امن التام ت الم تدامت.

مفيه ا اا تدامت.

التن تا ا تطدامهي ةن تلليق اا تدامت ةن الم ف اف .

اا تدامت.

التدفا ت ةن الميمعت الم تفيدول مل التدفاب لى تدفاس

لدد اللىبت الم تفيدول مل تلليق اا تدامت ةن الم ف اف .

اوم التعيول ليل الميمعي

والممتمل مل امن التام ت الم تدامت.

كم ت الدلا الميلن مل امن التام ت الم تدامت.
لدد مشيفال طدمت الممتمل الم تدامت.

 .10لدد اااشلت اللعل ت التن تا توميههي احو اا تدامت.
وال ا والمميف ي

 .11المهي اف

التن اكت لهي اللىبت مل دمج اا تدامت ةن العمى ت

التعى م ت.
 .12التزاا الميمعي
مايهمهي.

بمعيييف المودة وااداء الميمعن وتلل هي لىتام ت الم تدامت ةن

 .13التا يق مل المهي
 .14اادوا

والم تىزمي

 .15مدى ت ميل دو اف
الم تدامت.

الطيفم ت وال لير الطيص ةن تافيذ المشيفال المشتفكت.
والمواد العزمت المتوةفة لىتعى ا مل امن التام ت الم تدامت.
لفائق التدفاس والتدفاب لمفهوا التعى ا مل امن التام ت

فوائد مؤشرات التعليم من اجل التنمية المستدامة:
 .1ت دا تغذ ت فامعت حول هذا الاور مل التعى ا.
 .2تليل ةعيل ت المواد واادوا
 .3تعلن

التن ا تطدم

وفة حول اداء اللىبت والمؤ ي

 .4ت تطدا ةن امفاء الم يفات ليل المؤ ي
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ةن هذا الاور مل التعى ا.

التعى م ت ككن.
المطتىفت(.)6
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التوصيات :نوصي بجملة سبل في تفعيل التعليم من اجل التنمية المستدامة وهي:
 .1الداد ا تفاتيم ت لىتعى ا الميمعن مل امن التام ت الم تدامت لكن ميمعت وو ل
لى تلل .

معيييف ل كمؤش اف

 .2دمج مفهوا التام ت الم تدامت ةن كيةت مايهج التعى ا الميمعن ولكيةت التط
العىم ت.

 .3التأكيد لى امفاء البحوث والد اف ي

ي

المت ىت بمو ور التام ت الم تدامت.

 .4التشم ل لى العمن المميلن ةن الداد البحوث العىم ت.
 .5اةيمت دو اف

ووفش لمن ةن مميل التعى ا الميمعن مل امن التام ت

ادوا

الم تدامت.
 .6تأهين تدفا ين الميمعي

لكن كواوا لى م توى ليل مل الكفيءة التن ت يلدها

لى تح يق وتلليق مايهج ومففدا

التام ت الم تدامت ةن تدفا ها.

 .7اافت يء بكفيءة لىبت الميمعت لىم ًي وامتميل ًي كواها ةيدة الم ت لن.

التعى ا ومتيبعتهي ةن تلليق مي تعىموه مل مهي اف

 .8التأكيد لى مطفمي

وادوا

مل امن التام ت الم تدامت ةن الممتمل.

 .9الدلا الميلن وتوةيف ظفوف لمن وةوااييل مشمعت لأللدار واالتكيف.
 .10توةيف المواد واادوا

العزمت لىتعى ا مل امن التام ت الم تدامت.

 .11تعزاز فوح المشيفكت الفعيلت لكيةت مات لن الميمعت ةن ةعيل ي
التام ت الم تدامت بي تمفاف ةن كيةت المميا .

الممتمل وتلليق

 .12تفعين دوف االعا الميمعن ةن التول ت بيلتعى ا الميمعن مل امن التام ت
الم تدامت مل طعل ااةعا والاش اف واللو ت اف
 .13تأ س ممع ي

وغيفهي مل و يئن.

شبيل ت إلتميا الحشد الممتمعن مل امن التام ت الم تدامت تداف

مل ةلن ذوي ااطت يص.

المقترحات :امفاء الد اف ي

التيل ت:

 .1مؤش اف التعى ا مل امن التام ت الم تدامت المتح ت ةن الميمعي .
 .2ا يليب ة يس التام ت الم تدامت مل مميل التعى ا.

 .3االتزاا الديان ولعةت بيلتعى ا مل امن التام ت الم تدامت.
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المصادر:
 .1حليب لدفات لا

محمد لمف مشفور التعى ا مل امن التام ت الم تدامت
(.)2016

والموالات العيلم ت ميمعت الدميا كى ت اآلداب اامي اف

 .2الطليب م داد للد الوهيب تمكيل التعى ا العيلن مل موامهت التحد ي
مل طعل ميمعي

التامو ت

م تدامت ممىت الهاد ت والتام ت ( )2014الممىد()18

العدد( )3ص.14-4
 .3اليوا كو التعى ا مل امن التام ت الم تدامت موةل اااتفاي

(.)2005

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development

 .4ماظمت ااما المتحدة لىتفب ت والعىا والث يةت إلعل آ شن -ايغو ي بشأل التعى ا مل
امن التام ت الم تدامت

مؤتمف اليوا كو العيلمن لىتعى ا مل امن التام ت

الم تدامت ال يبيل (.)2014

 .5غا ا لثميل والو زاب ميمدة التام ت الم تدامت ةى فتهي وا يليب تطل لهي
وادوا

ة ي هي لميل اافدل داف

في لىاشف والتوزال (.)2007

 .6الو م يلد مفاا احمد لىن دفمت تلليق الميمعي
الشيمىت ولعةتهي لدفمت تح ق مؤش اف

الفى ليا ت إلدافة المودة

التعى ا مل امن التام ت الم تدامت ف يلت

ميم تيف غيف ماشوفة الميمعت اإل عم ت بغزة ةى ليل (.)2015

 .7الليئن إ ميل والفعحن ح ل التكوال اامتميلن والث يةن ودوفهمي ةن التام ت
الم تدامت ممىت البحوث التفبو ت والاف ت ( )2006الممىد ( )3العدد()11

ص.27
 .8الح ل

للد الفحمل محمد

ا تفاتيم ت الحكومت ةن ال

التام ت الم تدامت ومتلىبي

يء لى

تح هي

مىت

البليلت وتح يق التام ت الم تدامت ميمعت

الم يىت ال ودال (.)2011
 .9العميىن محمد التعى ا العيلن ةن الولل العفبن الواةل وا تفاتيم ي
لميل األفدل ،داف

لىاشف والتوزال (.)2013
فيء َ
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Abstract:
The research aims to identify the indicators of university
education for sustainable development and ways of activating it by
studying the sources and scientific projects and previous studies that
dealt with the concept of university education and sustainable
development. The research highlighted the concept of sustainable
development and the nature of the relationship education for
sustainable development, In addition to the principles and objectives
of education for sustainable development, and then identify the most
important indicators, and come up with recommendations
representing the ways of activating a number of proposals.
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