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  : م��ص

طلبــات�التنميــة�املســتدامة�لــد��ا�ع�ــ��درجــة�ممارســة�ا��امعــة��ســمر�ة��ســالمية��ــ��تلبيــة�مت ��ــدف�البحــث�للتعــرف

التعـــرف�ع�ــ��إن��انــت��نـــاك�فــروق�ذات�داللــة�إحصـــائية�لدرجــة�ممارســة�ا��امعـــة�،�و مــن�وج�ــة�نظــر�أعضـــاء��يئــة�التــدر�س

التعـرف�ع�ـ��،�و )سـنوات�ا���ـ�ة،�التخصـص(�سمر�ة��سالمية�لدور�ا����تلبيـة�متطلبـات�التنميـة�املسـتدامة��عـزى�ملتغ�ـ�ات�

ا��امعــــة��ســــمر�ة��ســــالمية��ــــ��تلبيــــة�متطلبــــات�التنميــــة�املســــتدامة�لــــد��ا�مــــن�وج�ــــة�نظــــر�أعضــــاء��يئــــة�ســــبل�تفعيــــل�دور�

ولتحقيــق��ــذه���ــداف�اســتخدم�الباحــث�املــن���الوصــفي،��عضــو��يئــة�تــدر�س،) 121(وت�ونــت�عينــة�البحــث�مــن��التــدر�س،

ســـالمية��ـــ��تلبيـــة�ســـمر�ة�� مـــنخفض�ل��امعـــة�� �نـــاك�مســـتوى�: ملالءمتـــھ�وطبيعـــة�البحـــث،�وقـــد�أســـفرت�النتـــائج�إ�ـــ����ـــي�

متطلبــات�التنميــة�املســتدامة�لــد��ا��ــ��جميــع�مجــاالت�التنميــة�املســتدامة�مــن�وج�ــة�نظــر�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�و�ــأ�ي�ترت�ــب�

�لدرجــة�املمارسـة�با��امعــة�ع�ـ��النحــو�التـا��
ً
املجــال�،�ا��املجــال��جتمـ،�املجــال�التكنولـو�� : مجـاالت�التنميـة�املســتدامة�وفقـا

آراء�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�با��امعــة��ســمر�ة��ســالمية�حــول�دور�ا��امعــة��ــ��تلبيــة��،�واختلفــتاملجــال�البي�ــ�،��قتصــادي

  .،�سنوات�ا����ةمتطلبات�التنمية�املستدامة�لد��ا�باختالف�التخصص

  .ا��امعة،�دور ،�التنمية�املستدامة،�التنمية :ال�لمات�املفتاحية�
ABSTRACT : 

The research aims to identify the degree of practice of the Al-Asmarya Islamic University in 
meeting its sustainable development requirements from the point of view of the faculty members, and to 
identify if there are statistically significant differences in the degree of the Al-Asmaria Islamic 
University’s role in meeting the requirements of sustainable development due to variables (years of 
experience, specialization) And to identify ways to activate the role of the Al-Asmarya Islamic University 
in meeting its sustainable development requirements from the point of view of the faculty members, and 
the research sample consisted of (121) faculty members, and to achieve these goals, the researcher used 
the descriptive approach, for its relevance and the nature of the research, and the results resulted in the 
following  :  

There is a low level for the Al-Asmarya Islamic University in meeting its sustainable development 
requirements in all areas of sustainable development from the point of view of the faculty members and 
the ranking of the fields of sustainable development according to the degree of practice in the university is 
as follows: the technological field, the social field, the economic field, the environmental field, opinions 
differ Faculty members at Al-Asmarya Islamic University about the university’s role in meeting its 
sustainable development requirements, with different specializations, years of experience 
Key words: development, sustainable development, role, the university. 
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  :املقدمة. 1

التنميـــة��ـــ��عمليـــة��غي�ـــ��اقتصـــادي�واجتمـــا���ع�ـــ��نحـــو�إيجـــا�ي،�أو�تنفيـــد�مخططـــات�ذات�أ�عـــاد�متوســـطة�أو��عيـــدة�

لالنتقـــال�بــــاملجتمع�والظـــروف��قتصــــادية�و��ســــانية�والبي�يـــة�املحيطــــة�بـــھ�إ�ــــ��وضـــع�أفضــــل،�بمــــا��ناملـــدى�يقــــوم���ـــا���ســــا

   .يتوافق�مع�احتياجاتھ�وإم�انياتھ

ــُ�شــ�ل�ميــة�املســتدامة��ــ��مف�ــوم�التنف
ُ
ؤثر�مــن�خــالل�وج�ــات�نظــر�النــاس�واملنظمــات�املختلفــة�للعــالم،�وال�ــ��بــدور�ا�ت

عـــادة�مـــا�يــتم�تقـــديم�ا�ع�ـــ��أ��ــا�التقـــاطع�بـــ�ن�الب�ئــة�واملجتمـــع�و�قتصـــاد،�ف ،ع�ــ��كيفيـــة�صــياغة�القضـــايا�واق�ـــ�اح��جــراءات

أن��ــذه�ل�ســت�كيانــات�موحــدة�بــل��ــ��مجــزأة�بــقــول�اليمكننــا�ف ،متصــلةو�ــتم�تصــور�ا�ككيانــات�منفصــلة�ع�ــ��الــرغم�مــن�أ��ــا�

 ف ،ومتعـددة�الطبقــات
ً
ولكــن� ،مـا�ُ�عطــى��قتصــاد��ولو�ـة��ــ��السياســات،�وُ�نظـر�إ�ــ��الب�ئــة�ع�ـ��أ��ــا�منفصــلة�عـن�ال�شــر�غالبــا

شـــري�واملجتمـــع�ع�ـــ��الب�ئـــة��م��ابطـــة،�حيـــث��عتمـــد��قتصـــاد�ع�ـــ��املجتمـــع�والب�ئـــة�ب�نمـــا��عتمـــد�الوجـــود�ال��ـــ��ا��قيقـــة��ـــ�

  ).Giddings، 2002،187 (وداخل�ا

�ع�ـــ��مواج�ـــة�مســـتجدات�العصـــر� فـــال�بـــدبـــات�التنميـــة�املســـتدامة،�لمتط�ـــم�أ�ن�عـــد�مـــ�لـــيم���ســـانتعف
ً
أن�ي�ـــون�الفـــرد�قـــادرا

���ــاملســئولية�عقــي�بلذا�ي�ــ�شــر،�و للاملع�شــة��فظــرو ن�التحســ�ل املجتمــعوحمايــة�الب�ئــة،�وإيجــاد�حلــول�للمشــكالت�ال�ــ��تواجــھ�

د�ا�افــــة�أفــــر �ليطــــا�يالــــذليم�بــــالتع�إال  ي التنمــــو  يتحقــــق�البعــــد�ال العــــا����ــــ��تحقيــــق�التنميــــة�املســــتدامة،�فــــلــــيم�التع مؤسســــات

  .)43 ،2003توفيق،�.(املجتمع

يكمن�جـــزء�مـــن��ـــذه�املســـؤولية��ـــ��إشـــراك�الطـــالب��ـــ��،�فـــقـــع�ع�ـــ��عـــاتق�التعلـــيم�العـــا���مســـؤولية�التحـــدي�املســـتمرو�

،�عندما�تلتقي�القيم�املتعارضة�واملعـاي���واملصـا����مور تتج���الطبيعة�غ���املحددة�لالستدامة����مثل��ذه�ف ،لعلميةا�مور�

يـوفر�فرصـة�للتفك�ـ���ـ��م�مـة�جامعاتنـا��ألنـھ ،سـتدامة�حاج��ـا�إ�ـ��املناقشـة�املحيطـة���ـا�محور�ـة�للتعلـيم�العـا��لال و�ذا�يجعل�

 
ً
  ).Jickling�،Wals،�221�،2002( .س�ن�جودة�عملية�التعلمفرصة�لتح�و�لياتنا،�و�وفر�أيضا

ع���الرغم�من�أن�ا��امعة�لد��ا�أ�داف�ومبادرات�اس��اتيجية�وا��ة��شأن�دمج��ستدامة��ـ��تصـميم�املنـا��،�إال�ف

 
ً
 �،بــ�ن�تطــو�ر�السياســة�وتنفيــذ�السياســة�أن��نــاك�انفصــاال

ً
 �ون�يجــة�لــذلك�يختلــف�دمــج��ســتدامة�اختالفــا

ً
�ن�املنــا���بــ�كب�ــ�ا

اسـتخدام�ن�ـ��قـائم�ع�ـ��حـل�املشـكالت�تدعمـھ�مشـار�ع��و دمج��سـتدامة��ـ��املنـا���الدراسـية��ـفـ ،الدراسية�داخل�املؤسسة

  ).Poon،�146�،2017.( ا��ياة�الواقعية�لتعز�ز�تجر�ة�التعلم��صيلة�لدى�الطالب

 �عــــد�و 
ً
�لتحقيــــق�التنميــــة�� ��شــــر�التعلــــيم�وتــــوف��ه�ل��ميــــع�مطلبــــا

ً
وتحســــ�ن�مســــتو�ات�, ًجتماعيــــة�و�قتصــــاديةأساســــيا

, والتجار�ـة, و�خاصـة��ـ��ضـوء�املنافسـة��قتصـادية, وتمك�ن�املجتمع�من��ستفادة�مـن�مـوارده�ال�شـر�ة��شـ�ل�أفضـل, الدخل

�امعـــة�اضــطالع�ا�،�فو�ــروز�قضــية�التنميــة�ال�شــر�ة�كقضــية�ل�ــا��ولو�ـــة��ــ��بــرامج�التنميــة��قتصــادية�و�جتماعيــة, واملاليــة

�بمــا�يجــب�أن�يحققــھ�مــن�ا�تمــام�بمقومــات�الب�ئــة�واملحافظــة�
ً
�كب�ــ�ا

ً
بــدور�ا��ــ��تلبيــة�متطلبــات�التنميــة�املســتدامة��عــد�تحــديا

    .عل��ا

 و 
ً
 ��ذا��ش���إ���أن�التعليم�العا���قد�يلعب����الواقع�دورا

ً
�ـ���عز�ـز��سـتدامة�واملسـا�مة��ـ���عز�ـز��ـذا�املنظـور��ـ���م�مـا

  ).Marisol،Carlos ،�278،2017(.التعليم�العا��

  :مش�لة�البحث

ومـن��نــا��ســ���البحــث�ا��ــا���إ�ــ��, �ــ���عز�ــز�التنميــة�املســتدامة�بدرجـة�كب�ــ�ة��ــ��تطــور�وتقــدم�املجتمــع�ةا��امعــ��سـا�م

  :  �تيةتحديد�دور�ا��امعة����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة�وسبل�تفعيل�ا،�و�حاول�البحث��جابة�عن�ال�ساؤالت�

مــا�درجــة�ممارســة�ا��امعــة��ســمر�ة��ســالمية��ــ��تلبيــة�متطلبــات�التنميــة�املســتدامة�لــد��ا�مــن�وج�ــة�نظــر�أعضــاء��يئــة�_ 1

  التدر�س�؟
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�ـــل�توجـــد�فـــروق�ذات�داللـــة�إحصـــائية�لدرجـــة�ممارســـة�ا��امعـــة��ســـمر�ة��ســـالمية�لـــدور�ا��ـــ��تلبيـــة�متطلبـــات�التنميـــة�_ 2

  ؟) وات�ا����ة،�التخصصسن(املستدامة��عزى�ملتغ��ات�

ما�سبل�تفعيـل�دور�ا��امعـة��سـمر�ة��سـالمية��ـ��تلبيـة�متطلبـات�التنميـة�املسـتدامة�لـد��ا�مـن�وج�ـة�نظـر�أعضـاء��يئـة�_ 3

  التدر�س�؟

  :بحث�مية�الأ

 ت���أصــــبح�ــــوضــــوع�الــــذي�ت�ناولــــھ�و�ــــو�التنميــــة�املســــتدامة�الاملمــــن�أ�ميــــة��بحــــثتكمــــن�أ�ميــــة�ال
ً
مــــن�أســــاليب� أســــلو�ا

ع�ـ��مؤسسـات��سـؤول�ناملمـن�البحـث� ف�ستفيد��تنمية�ال���يفرض�ا�العصر�ا��اضر�الذي�يتصف�بالتطور�والتغ���امل�سارع،ال

ال��ــ��عــالف�اودور�ــ�امعــة�تبــ�ن�أ�ميــة�ا�،�و املســتدامة��ــ��ا��امعــات فــا�يم�و�ــرامج�التنميــةأ�ــم�امللتعــرف�ع�ــ��لالتعلــيم�العــا���

��ســتفتحقيـق�التنميــة�املســتدامة
ً
�ــ��دور�ا��امعــات��بحــثضــيفھ�اليالعل�ـ��الــذي�مــن�املمكــن�أن�اد�مــن�البحــث��ثــراء�،�وأيضــا

  .وتحقيق�التنمية�املستدامة ����عز�ز

  :أ�داف�البحث

درجة�ممارسة�ا��امعة��سمر�ة��سالمية����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة�لد��ا�من�وج�ة�نظـر�أعضـاء��التعرف�ع��_ 1

  .�يئة�التدر�س

فـــروق�ذات�داللـــة�إحصـــائية�لدرجـــة�ممارســـة�ا��امعـــة��ســـمر�ة��ســـالمية�لـــدور�ا��ـــ��تلبيـــة��ع�ـــ��إن��انـــت��نـــاك�التعـــرف_ 2

  .)سنوات�ا����ة،�التخصص(متطلبات�التنمية�املستدامة��عزى�ملتغ��ات�

مـــن�وج�ـــة�نظـــر��ســـبل�تفعيـــل�دور�ا��امعـــة��ســـمر�ة��ســـالمية��ـــ��تلبيـــة�متطلبـــات�التنميـــة�املســـتدامة�لـــد��ا�التعـــرف�ع�ـــ�_ 3

  .أعضاء��يئة�التدر�س

  :حدود�البحث

  .أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعة��سمر�ة��سالميةأجري��ذا�البحث�ع���عينة�من�: ا��دود�ال�شر�ة�

  .با��امعة��سمر�ة��سالميةأجري��ذا�البحث�: ا��دود�امل�انية�

  .2020 ا��ام���أجري��ذا�البحث����العام: ا��دود�الزمانية�

  :صط��ات�البحثم

���ـداف ل�ـي�يحقـق�ـ��العمـل�اتجا�ـھ� �ـ����غي�ـية�والعمـل�علية��عز�ز�فعالية�الفـرد�ا��اليـة�واملسـتقبل��عم��:التنمية�

  ).2010�،198حالوة�وصا��،�.(من��دراك�وامل�ارات��عديل��لم�ز لية�التنمية�وال����ستلاملرجوة����عم

�جيـال�القادمـة�املسـاس�بقـدرة��ن دو �ضـر احتياجـات�ال�شـر��ـ��الوقـت�ا��ا�ال�ـ��تحقـق��التنمية���:التنمية�املستدامة�

����ــو�واملســؤولية��جتماعيــة،��البي�ــ��شــراف�وم�املت�امــل�املســتدا��قتصــادي��النمــو��ــوتركــز�عع�ــ��تحقيــق�أ�ــداف�ا،�
ً
أيضــا

  ).2006�،5ا��افظ،�.(واملجتمعات�نرض�واملد� ية�تطو�ر�لعم

  :الدراسات�السابقة. 2

املســـــتدامة�بجامعـــــة�الســـــودان�للعلـــــوم� التعـــــرف�ع�ـــــ��بـــــرامج�التنميــــةإ�ــــ��الدراســـــة��ت�ـــــدف, 2015 )محمـــــد(دراســــة� 1.2

ت�ونـت�عينــة�الدراســة�مــن�, تحقيـق�التنميــة�املســتدامة�بالســودان والتكنولوجيـا�ودور�ــا�واملعوقــات�والتحـديات�ال�ــ��تواج��ــا��ــ�

�ت�الدراسـةاسـتخدم, �ليـات�جامعـة�السـودان�للعلـوم�والتكنولوجيـا�البوطـ ,عضـاء��يئـة�التـدر�سقسام�وأ�عمداء�ورؤساء�ال

�,�ــرامج�البحــث�التطبيقــيو , ال��بو�ــة�وال�ــ�امج�,بــرامج�علــوم�الغابــات��عــد�:  �تيــةنتــائج�وتوصــلت�إ�ــ��ال�,املــن���الوصــفي�التحلي�ــ�

التنميــــة�املســــتدامة��ــــو�تخــــر�ج� ��امعــــة��ــــ��تحقيــــقل الرئ��ــــ���دور ،�والــــأبــــرز�بــــرامج�التنميــــة�املســــتدامة�بجامعــــة�الســــودانمــــن�
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�إ�ــــ��, ال�ــــوادر��ــــ��التخصصــــات�املختلفــــة
ً
،�أمــــا�بال�ســــبة�للمعوقــــات�ال�ــــ��تواجــــھ�فــــرادلأل �إقامــــة�محاضــــرات�وورش�عمــــلإضــــافة

  ).2015�،315محمد،�(.ضعف�مصادر�التمو�ل،�و وا��روب�القبلية�الفاتا��و  ،�انيات�املالية�م���ضعف��ا��امعة�تمثلت

الفلســـطي�ية��ـــ�� �ـــدفت�إ�ـــ��التعـــرف�ع�ـــ��درجـــة�تقـــدير�أعضـــاء��يئـــة�التـــدر�س�با��امعـــات،�2015 )عســـاف(دراســـة� 2.2

 االت�رئ�ســـيةمجـــ�الثثـــ�مـــنالباحـــث�اســـ�بانة�م�ونـــة�واســـتخدم��,محافظـــات�غـــزة�لـــدور�التمكـــ�ن��ـــ��تحقيـــق�التنميـــة�املســـتدامة

عضـــو��يئـــة�تـــدر�س�مـــن�جامعـــة�) 165( وزعـــت�ع�ـــ�دعـــم�البنـــاء�املؤس�ـــ���و  ،وتجو�ـــده تفعيـــل�العمـــلو  ،التنميـــة�امل�نيـــةشـــملت�

أفـــراد�العينـــة�لـــدور� أن�مســـتوى�الدرجـــة�ال�ليـــة�لتقـــديرإ�ـــ��ســـة�راالد�وتوصـــلت, غـــزة�ةية��ـــ��محافظـــالمســـ� وا��امعـــة� ,�ز�ـــر

  ).2015�،365عساف،�%).(89(الثة�بلغت�الث�االتالتمك�ن����تحقيق�التنمية�املستدامة����املج

 لدراســة�إ�ــ��التعــرف�ع�ــ��دور�الدارســات�العليــا��ــ��تحقيــق�التنميــة�املســتدامة��ــ��ــدفت�ا, 2012 )دو��ــات(دراســة� 3.2

العـــا����ـــ��فلســـط�ن� ن�التعلـــيمأ إ�ـــ�نتـــائج�الدراســـة��توصـــلتو , الوصـــفي�التحلي�ـــ��و�ـــان�املـــن���املســـتخدم��ـــ��الدراســـة, فلســـط�ن

ســــات�العليــــا�دون�راســــع�الســــر�ع��ــــ��الدالتو ،�و لديـــھ�مشــــا�ل�عــــدة�م��ــــا�عــــدم�التناســــب�بــــ�ن�التعلــــيم�التق�ـــ��والتعلــــيم�ا��ــــام��

م��مـــــــيرتقـــــــي�ملســـــــتوى��ال نتـــــــاج�العل�ـــــــ��با��امعـــــــات�الفلســـــــطي�ية�و�  ،ا��امعـــــــات ضـــــــعف�الت�ســـــــيق�بـــــــ�ن،�و ن�بـــــــاه�ل��ـــــــودة� 

  ).2012�،267دو��ات،�.(خرى � 

العـا���لـيم�دفت�الدراسـة�إ�ـ���عز�ـز�التنميـة�املسـتدامة��ـ��مؤسسـات�التع،��ـEscrigas an others( 2011(دراسـة� 4.2

�لـــــيمدارة�املؤسســــية،�والتع�  شـــــملتيــــات�ا��امعيـــــة�الرئ�ســــية�وال�ــــ��ل��العم�ــــع�قامــــت�الدراســــة�بـــــال��ك�� �ــــ��جنــــوب�أفر�قيـــــا،�

جامعـة،�) 73(���ـع�،�وتـم�تطبيـق�الدراسـة��املسـ���الدراسة�املـن�واستخدمت ،يات�وأ�شطة�التوعيةلوالعم ،�والبحث،لموالتع

  :وتوصلت�النتائج�إ�����ي�

وجـــود�م�ال�شـــر�ة،�و�ا�عــدا�املــوارد نقصكـــتحقيــق�التنميـــة�املســتدامة��ن دو �ل فر�قيـــة�تحــديات�تحـــو � ا��امعــات��ھواجــت

�فر�قيـة�� �عا�ي�ا��امعات�،�و ���ا��امعات�ستدامة� و املشاركة�ىتد�ي�مستو���مر�الذي�أدى�إ�� ،الو��
ً
ضـعف��ـ���نمـأيضـا

 م�تقـــدو ا،��ـــ�ال�عـــض�مجا
ً
تدر��يــــة،�وورش�ال���امج�ـــالالتنميـــة�املســـتدامة�الرســـمية�وغ�ـــ��الرســـمية��بـــرامج�نمـــ ا��امعـــات�عـــددا

  ).2016�،61البورنو،�(.ستدامة����ا��امعات�  �داف�عزز�أ���ا،�وال�عمل،�وغ�� ال

بيــة�لســطي�ية�بمحافظــات�غــزة��ــ��تلدور�ا��امعــات�الف�ع�ــ� فالتعــر إ�ــ��دفت�الدراســة��ــ�2016) البورنــو(دراســة�� 5.2

�الوصـــفي ��املـــنمت�الدراســـة�اســـتخدو ،�)مية�دراســـة�حالـــةال ســـ� ا��امعـــة�( لـــھا�وســـبل�تفعي�املســـتدامة�لـــد� التنميـــة بـــاتلمتط

كــأداة�ثانيــة��ال��صــيةالت�املقــابع�ــ��عتمــاد�� م�وتــفقــرة،�) 56(وتــم�اســتخدام�اســ�بانة���مــع�البيانــات�م�ونــة�مــن��،��ــيلالتح

يـــة�لدرجـــة�ال�للال�ســـ����نغ�الـــوز لـــب: اســـة�إ�ـــ��النتـــائج��تيـــة�وتوصـــلت�الدر ت�ا��اصـــة�بالدراســـة،�ال ���عـــض�ال�ســـاؤ �ـــع�لإلجابـــة

 التــــدر�س�يئــــة��وجيــــة�نظــــر�أ�عضــــاء�نا�مــــ�بــــات�التنميــــة�املســــتدامة�لــــد�لبيــــة�متطلا��ــــ��ت�مية�لــــدور ال ســــ� ا��امعــــة� ملمارســــة

 �و %) 75.6(
ً
جـال��قتصـادي��ـ��املرتبـة�وحـاز�املجـال�الرا�ـع�و�ـو�املجـال�التكنولـو���ع�ـ��املرتبـة��و�ـ��وامل���درجة�عاليـة��سـ�يا

  ).2016�،1البورنو،�.(الرا�ع�و�خ��ة

�ـــــدفت�الدراســـــة�إ�ـــــ��التعـــــرف�ع�ـــــ��دور�ا��امعـــــات�اللي�يـــــة��ـــــ��تلبيـــــة�متطلبـــــات�التنميـــــة��2017 )الق��ا�ـــــي(دراســـــة� 6.2

حـــث�املـــن���املســـتدامة�وســـبل�تفعيلـــھ،�مـــن�وج�ـــة�نظـــر�أعضـــاء��يئـــة�التـــدر�س�العـــامل�ن�با��امعـــات�اللي�يـــة،�و�اســـتخدم�البا

فقـــرة،�وزعـــت�ع�ـــ��عينـــة�عشـــوائية�مـــن�أعضـــاء��يئـــة�) 50(الوصـــفي�التحلي�ـــ�،�واعتمـــدت�الدراســـة�ع�ـــ��اســـ�بانة�م�ونـــة�مـــن�

التـدر�س�با��امعــات�اللي�يــة،�و�أظ�ــرت�النتــائج�ضــعف�دور�ا��امعــات�اللي�يـة��ــ��تنميــة�متطلبــات�التنميــة�املســتدامة�لــد��ا��ــ��

أمـــا��داة�ا��اصـــة�باملجـــال�التكنولـــو��،�فقـــد��ـــ�لت�درجـــة�متوســـطة،�وأظ�ـــرت�) تصـــادي�جتمـــا��،�البي�ـــ�،��ق(املجـــاالت�

للمجــال��قتصــادي��عــزى�للمؤ�ــل�) 0.05(نتــائج�التحليــل��حصــا�ي�وجــود�فــروق�ذات�داللــة�إحصــائية�عنــد�مســتوى�الداللــة�
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�ـــــــ���عـــــــزى�ملتغ�ـــــــ��ســـــــنوات�للمجـــــــال�البي) 0.05(العل�ـــــــ�،�كـــــــذلك�وجـــــــود�فـــــــروق�ذات�داللـــــــة�إحصـــــــائية�عنـــــــد�مســـــــتوى�الداللـــــــة�

  ).2017�،34الق��ا�ي،�.(ا����ة

،��ــــدفت�الدراســــة�إ�ــــ��التعــــرف�ع�ــــ��دور��لي�ــــ��إر�ــــد�و��لــــون��ــــ��تنميــــة�املجتمــــع�املح�ــــ�،�2016 )املــــؤم��(دراســــة� 7.2

لـون�عضو��يئة�تدر�س،�وتوصلت�نتائج�الدراسـة�إ�ـ��أن�دور��لي�ـ��إر�ـد�و��) 70(واعتمدت�الدراسة�ع���اس�بانة�موج�ة�إ���

) 0.05(�ـ��تنميــة�املجتمــع�املح�ـ��جــاءت�بدرجــة�متوسـطة،�وأو�ــ�ت�النتــائج�بوجـود�فــروق�ذات�داللــة�إحصـائية�عنــد�مســتوى�

وتمثلــت�أ�ــم�املعوقــات�ال�ــ��تحــول�دون�قيــام��لي�ــ��إر�ــد�) دكتــوراة(�ــ���داة�ك�ــل،��عــزى�ملتغ�ــ��املؤ�ــل�العل�ــ��ولصــا���الفئــة�

أن�معظـم�البحـوث�العلميـة��سـتخدم�لغايـات���صـية��ا��صـول�ع�ـ��درجـة�علميـة�أو��و��لـون��ـ��تنميـة�املجتمـع�املح�ـ�،��ـ�

  ).2016�،1753املؤم��،�.(ترقية

التعليميــة،�البحــث�(،��ــدفت�الدراســة�إ�ــ��تقيــيم�الــدور�التنمــوي�لوظــائف�جامعــة��ق�ــ���2004 )املصــري (دراســة� 8.2

خدمت�الدراســة�الباحــث�املــن���الوصــفي�التحلي�ــ�،�وتــم�مــن�وج�ــة�نظــر�أعضــاء��يئــة�التــدر�س،�اســت) العل�ــ�،�خدمــة�املجتمــع

�من�حملة�املاجسـت���والـدكتوراة،�وتوصـلت�) 186(فقرة،�وت�ونت�عينة�الدراسة�من�) 55(استخدام�اس�بانة�م�ونة�من�
ً
عضوا

ات�داللـة�النتائج�إ���تد�ي�الدور�التنموي�لوظائف�جامعة��ق����من�وج�ة�نظر�أعضاء��يئـة�التـدر�س،�و�إ�ـ��وجـود�فـروق�ذ

  ). 2017�،14الق��ا�ي،�.(املؤ�ل�العل��،�التخصص(إحصائية�ب�ن�أفراد�العينة��عزى�ملتغ���

  :�عقيب�ع���الدراسات�السابقة

�الدراســـات�أن�جميـــع�عـــد�اســـتعراض�الدراســـات�الســـابقة�واملتعلقـــة�بموضـــوع�البحـــث�ا��ـــا���يـــود�الباحـــث��شـــارة�إ�ـــ��

  .امعات����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامةاتفقت�ع���تناول�موضوع�دور�ا��السابقة�

  :اسات�السابقة����إعداد��ذا�البحثأوجھ��ستفادة�من�الدر 

�مـــن�ا���ـــود�
ً
�ممـــا�ســـبقھ�مـــن�دراســـات،�حيـــث�حـــاول�أن�يوظـــف�كث�ـــ�ا

ً
ممـــا�الشـــك�فيـــھ�أن�البحـــث�ا��ـــا���اســـتفاد�كث�ـــ�ا

  :تفادة�للدراسات�السابقة�ما�يأ�يجوانب��س�السابقة�للوصول�إ������يص�دقيق�للموضوع�ومعا��تھ��ش�ل�شمو��،�ومن

ا��صول�ع����عض�املراجع�العلمية�الالزمة�مما�أس�م����ت�و�ن�الفكرة�ا��و�ر�ة�ملوضـوع�البحـث�ا��ـا���والصـياغة�الدقيقـة�

  .اختيار�أدوات�البحث،�و اختيار�من���البحث�املناسب،�و لعنوان�البحث

  : من��ية�البحث. 3

لوصــــفي�الــــذي�يحــــاول�وصــــف�دور�ا��امعــــة��ــــ��تلبيــــة�متطلبــــات�التنميــــة�املســــتدامة�وســــبل�اســــتخدم�الباحــــث�املــــن���ا

�أن�يقـــارن�و�فســـر�النتـــائج�للتوصـــل�إ�ـــ���عميمـــات�ذات�مع�ـــ��يز�ـــد���ـــا�رصـــيد�املعرفـــة�عـــن�اتفعيل�ـــ
ً
،�و�حـــاول��ـــذا�املـــن���أيضـــا

  . املوضوع

  : مجتمع�وعينة�البحث 1.3

،�و�تـــم�اختيـــار�عينـــة�بدولـــة�لي�يـــا�زليـــ�ن��ســـمر�ة��ســـالمية�بمدينـــة�أعضـــاء��يئـــة�التـــدر�س�با��امعـــةاســـ��دف�البحـــث�

  .عضو��يئة�تدر�س) 121(من�مجتمع�البحث،�و�ذلك��انت���م�عينة�البحث� عشوائية��سيطة

  : أداة�البحث 2.3

اســـتفاد�الباحـــث�مـــن�الدراســـات�الســـابقة��ـــ��اســـتمارة��ســـت�يان�ا��اصـــة�بموضـــوع�البحـــث،�حيـــث�تـــم�توز�ـــع�اســـتمارة�

  .أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعةاستمارة�است�يان�ع���) 121(ست�يان�ع���عينة�البحث�ال���بلغت�� 

   :ثبات�أداة�الدراسة 3.3

تــم�حســـاب�معامـــل�اختبـــار�ألفـــا�كرونبـــاخ�للثبـــات���ميــع�أســـئلة�اســـتمارة��ســـت�يان�وذلـــك�لقيـــاس�ثبـــات��داة،�ف�انـــت�

  : النتائج�كما�ي��
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  )تبار�ألفا�كرونباخ�لقياس�ثبات�أسئلة�استمارة��ست�يانيب�ن�نتائج�اخ( :�1دول�ا�

 معامل�ألفا�كرونباخ    م

  0.85  جميع�فقرات��ست�يان  1

النتائج�با��دول�السابق�أن�قيمة�معامـل�ألفـا�كرونبـاخ��انـت�مرتفعـة���ميـع�فقـرات��سـت�يان�حيـث��انـت��يت���من

و�ـذلك�ي�ـون�الباحـث�قـد�تأكـد�مـن�صـدق�, و�ذلك�فإن��ست�يان��ـ��صـورتھ�ال��ائيـة�قابـل�للتوز�ـع, ،�و���قيمة�مرتفعة)0.85(

  .بحثعن��ساؤالت�ال���ا�صا��ة�لتحليل�النتائج�و�جابةأو �بحثداة�الأوثبات�

 :بحثخصائص�وصفات�عينة�ال 4.3

�ملتغ���التخصص�بحثتوز�ع�مفردات�عينة�ال_ 1
ً
 :وفقا

  )التوز�ع�التكراري�وال�س���ملفردات�عينة�البحث�حسب�التخصص(: 2ا��دول�

  ال�سبة�املئو�ة  التكرار  التخصص

 41.3% 50 علوم�تطبيقية

  58.7% 70  �سانيةإعلوم�

  %100 121 املجموع

% �41.3ســـانية��ــ��حـــ�ن�إتخصــص�علــوم�% 58.7ب�ســـبة��بحــثي�بــ�ن�مــن�نتـــائج�ا��ــدول�أعـــاله�أن�أغلــب�أفــراد�عينـــة�ال

  . تخصص�علوم�تطبيقية

  
�ملتغ���التخصص(: 1الش�ل�

ً
  )التوز�ع�ال�س���ملفردات�العينة�وفقا

�ملتغ���سنوات�ا����ة_ 2
ً
  :توز�ع�مفردات�عينة�البحث�وفقا

  )تكراري�وال�س���ملفردات�عينة�البحث�حسب�سنوات�ا����ةالتوز�ع�ال(: 3ا��دول�

  ال�سبة�املئو�ة  التكرار  سنوات�ا����ة

  62 % 75  سنوات�10أقل�من�

 % 38 46  سنوات�فأك���10من�

  %100 121  املجموع

أن�ســنوات�و �10مــن�مفــردات�العينــة�خ�ــ���م�أقــل�مــن�%) 62(أن�حــوا���) 3(يت�ــ��مــن�البيانــات�الــواردة�با��ــدول�رقــم�

  .سنوات�فأك���10من�مفردات�العينة�خ����م��%) 38(
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�ملتغ���سنوات�ا����ة(: 2الش�ل�
ً
  )التوز�ع�ال�س���ملفردات�العينة�وفقا

  

ســـالمية��ـــ��تلبيـــة�متطلبـــات�التنميــــة�ســـمر�ة�� مـــا�درجـــة�ممارســــة�ا��امعـــة��  :والـــذي�مفـــاده�ال�ســـاؤل��ول  إجابـــة

   يئة�التدر�س؟املستدامة�لد��ا�من�وج�ة�نظر�أعضاء��

سـالمية��ـ��تلبيـة�متطلبـات�التنميـة�املسـتدامة�مـن�وج�ـة�نظـر�أعضـاء�للتعرف�ع�ـ��درجـة�ممارسـة�ا��امعـة��سـمر�ة�� 

حـول�املتوسـط�إلجابـات�مفـردات�عينـة�البحـث�عـن�أسـئلة�اسـتمارة��سـت�يان��ـ��مجـاالت�) T( جـراء�اختبـارإ�يئة�التدر�س�تـم�

  . نمية�املستدامة�ست�يان�املتعلقة�بمتطلبات�الت

سالمية�عن�فقرات��ست�يان�باملجاالت�سمر�ة�� نتائج�استجابة�أفراد�عينة�البحث�من�أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعة�� (: 4جدول�

  .)�ر�عة�املتعلقة�بتلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة
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   عدم�موافقة��شدة 0.00 9.47 0.227 1.69  .املجال��قتصادي  1
ً
  3  منخفضة�جدا

   عدم�موافقة��شدة 0.00 14.1 0.338 1.76  .املجال��جتما��  2
ً
  2  منخفضة�جدا

   عدم�موافقة��شدة 0.00 6.89 0.233 1.60  .املجال�البي��  3
ً
  4  منخفضة�جدا

  1  منخفضة  عدم�موافقة 0.00 5.54 0.134 1.90  .املجال�التكنولو��  4

  منخفضة  عدم�موافقة 0.00 46.2- 0.164 2.31  تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة  

  :يجد�الباحث�أن�) 4(من�النتائج�املتحصل�عل��ا�با��دول�رقم�

 ب�آراء�أعضـاء��يئـة�التـدر�س�با��امعـة�حيـث��ـان�املجال�التكنولو���جاء����املرتبة��و���من�حيـث�درجـة�املمارسـة�حسـ

ممـا���0.05أصـغر�مـن��0.00وحيـث�أن�مسـتوى�املعنو�ـة��سـاوي��0.134بـانحراف�معيـاري�) 1.90(املتوسط�ا��سا�ي�لآلراء�

وحيـث�أنـھ�يقـع��ـ��منطقـة�الـرفض�) 3(�ع���أن�املتوسط�ا��سا�ي�لآلراء�يختلف��اخـتالف�معنـوي�عـن�املتوسـط�املف�ـ�ض�

 .و�التا���فإن��ناك�درجة�منخفضة�من�املمارسة�للمجال�التكنولو������تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة) 1.81-2.60(

 و�مـــا�أن�مســـتوى�املعنو�ـــة��0.338و�ـــانحراف�معيـــاري�)  1.76(يـــأ�ي�املجـــال��جتمـــا����ـــ��املرتبـــة�الثانيـــة�بمتوســـط�حســـا�ي�

) 3(ا�ي�لآلراء�يختلف��اختالف�معنوي�عـن�املتوسـط�املف�ـ�ض�مما��ع���أن�املتوسط�ا��س��0.05أصغر�من���0.00ساوي�

�مــــن�املمارســــة�إف�ــــذا�مؤشــــر�) 1.80-1.00(نــــھ�يقــــع��ــــ��منطقــــة�الــــرفض��شــــدة�إوحيــــث�
ً
�ــــ��أن��نــــاك�درجــــة�منخفضــــة�جــــدا

 .للمجال��جتما���كأحد�مجاالت�التنمية�املستدامة
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  و�ــــانحراف�)  1.69(ســـة�حيـــث��ــــان�املتوســـط�ا��ســـا�ي�املجـــال��قتصـــادي�جــــاء��ـــ��املرتبـــة�الثالثــــة�مـــن�حيـــث�درجــــة�املمار

ممــا��ع�ــ��أن�املتوســط�ا��ســا�ي�لــآلراء�يختلــف����0.05أصــغر�مــن��0.00و�مــا�أن�مســتوى�املعنو�ــة��ســاوي��0.227معيــاري�

�ـــ��أن�إف�ـــذا�مؤشـــر�) 1.80-1.00(نـــھ�يقـــع��ـــ��منطقـــة�الـــرفض��شـــدة�إوحيـــث�) 3(اخـــتالف�معنـــوي�عـــن�املتوســـط�املف�ـــ�ض�

�من�املمارسة�لفقرات�املجال��قتصادي�ناك�درجة�م
ً
 .نخفضة�جدا

  حيــــث��ــــان��بحــــثخ�ــــ�ة�مــــن�وج�ــــة�نظــــر�أعضــــاء��يئــــة�التــــدر�س��عينــــة�الأمــــا�املجــــال�البي�ــــ��فيــــأ�ي��ــــ��املرتبــــة�الرا�عــــة�و�

ممـا���0.05أصـغر�مـن��0.00مسـتوى�املعنو�ـة��سـاوي��ّن إوحيـث��0.233بـانحراف�معيـاري�) 1.60(املتوسط�ا��سا�ي�لآلراء�

 املتوســط�ا��ســا�ي�لــآلراء�يختلـف��اختالفــ ع�ـ��أن�
ً
 معنو�ــ�ا

ً
نــھ�يقـع��ــ��منطقــة�الــرفض�إوحيــث�) 3(عــن�املتوسـط�املف�ــ�ض��ا

�من�املمارسة�لفقرات�املجال�البي��) 1.80-1.00(�شدة�
ً
  . و�التا���فإن��ناك�درجة�منخفضة�جدا

ســـــالمية�لتلبيـــــة�ســـــمر�ة�� ا��امعـــــة�� حـــــول�املتوســـــط�لعينـــــة�واحـــــدة�للتعـــــرف�ع�ـــــ��درجـــــة�ممارســـــة��Tاختبـــــار�و�ـــــإجراء�

متطلبــات�التنميــة�املســتدامة��ل�ــل�فقــرات�اســتمارة��ســت�يان��ــ��جميــع�املجــاالت�وجــد�الباحــث�أن�املتوســط�ا��ســا�ي���ميــع�

ممـا��ع�ـ��أن���0.05أصـغر�مـن��0.00و�ما�أن�مسـتوى�املعنو�ـة��سـاوي��0.164و�انحراف�معياري�) 2.31(فقرات��ست�يان��ان�

) 2.60-1.81(نـھ�يقـع��ـ��منطقـة�الـرفض�إوحيـث�) 3(سط�ا��سا�ي�لآلراء�يختلف��اختالف�معنوي�عن�املتوسط�املف�ـ�ض�املتو 

ســـالمية��ـــ��تلبيـــة�متطلبـــات�التنميـــة�املســـتدامة�ســـمر�ة�� مـــن�قبـــل�ا��امعـــة�� �نـــاك�درجـــة�منخفضـــة�مـــن�املمارســـة�فـــإن�

 .2017يجة�دراسة�الق��ا�ي�ووافقت��ذه�الن��،لد��ا�من�وج�ة�نظر�أعضاء��يئة�التدر�س

�ـــل�توجـــد�فـــروق�ذات�داللـــة�إحصـــائية�لدرجـــة�ممارســـة�ا��امعـــة��ســـمر�ة� :والـــذي�مفـــاده�ال�ســـاؤل�الثـــا�يإجابـــة�

 ؟�"التخصص, سنوات�ا����ة"�سالمية�لدور�ا����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة��عزى�ملتغ��ات�

��ــ��آراء�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�با��امعــة�حــول�إلــة�املتعلــق�بوجــود�فــروق�دا�ال�ســاؤل ومــن�أجــل�فحــص��ــ�ة�
ً
حصــائيا

) ANOVA(تــم�اســتخدام�تحليــل�التبــاين��حــادي��تخصــصدور�ا��امعــة��ــ��تلبيــة�متطلبــات�التنميــة�املســتدامة��عــزى�ملتغ�ــ��ال

تنميـة�املسـتدامة�حول�دور�ا��امعة����تلبيـة�متطلبـات�ال�بحثملعرفة�ما�إذا��انت��ناك�فروق�إحصائية����آراء�أفراد�عينة�ال

  .تخصص�عزى�ملتغ���ال

  )حادي�الرتباط��راء�بمتغ���التخصص�لدى�أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعةتحليل�التباين�� ( :5جدول�

  مصدر�التباين  درجات�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات متوسط�املر�عات  Fقيمة� مستوى�الداللة

 ب�ن�املعا��ات 1  0.508  0.508 15.18  000.0

 ضمن�املعا��ات 119 3.981 0.033   

  املجموع 120 4.489    

 بحـــثو�ــو�أصـــغر�مــن�مســتوى�الداللـــة�املعتمــد��ــ��ال) .000(يت�ــ��مــن�ا��ــدول�أعـــاله�أن�قيمــة�مســتوى�الداللـــة��انــت�

توجــد�فــروق�ذات�داللــة�إحصــائية�بــ�ن�آراء�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�حــول�دور�ا��امعــة�لتلبيــة�متطلبــات�ھ�،�و�التــا���فإنــ)0.05(

عـــزى�إ�ـــ��متغ�ـــ��التخصـــصال
ُ
آراء�أعضـــاء��يئـــة�التـــدر�س�با��امعـــة�حـــول�دور�ا��امعـــة��ـــ��و�التـــا���فـــإن�،�تنميـــة�املســـتدامة��

  .تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة�تختلف�باختالف�التخصص

��ــ��آراء�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�با��امعــة�حــول�
ً
ومــن�أجــل�فحــص��ــ�ة�ال�ســاؤل�املتعلــق�بوجــود�فــروق�دالــة�إحصــائيا

تـــــم�اســـــتخدام�تحليـــــل�التبـــــاين��حـــــادي��ســـــنوات�ا���ـــــ�ةدور�ا��امعـــــة��ـــــ��تلبيـــــة�متطلبـــــات�التنميـــــة�املســـــتدامة��عـــــزى�ملتغ�ـــــ��

)ANOVA (ملعرفــــة�مــــا�إذا��انــــت��نــــاك�فــــروق�إحصــــائية��ــــ��آراء�أفــــراد�عينــــة�البحــــث�حــــول�دور�ا��امعــــة��ــــ��تلبيــــة�متطلبــــات�

  .سنوات�ا����ةالتنمية�املستدامة��عزى�ملتغ���
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  )حادي�الرتباط��راء�بمتغ���سنوات�ا����ة�لدى�أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعةتحليل�التباين�� ( :6ل�جدو 

  مصدر�التباين  درجات�ا��ر�ة  مجموع�املر�عات متوسط�املر�عات  Fقيمة� مستوى�الداللة

 ب�ن�املعا��ات 1  1.283  1.283 47.63  000.0

 ضمن�املعا��ات  119 3.206 0.027   

  املجموع 120 4.489    

 بحـــثو�ــو�أصـــغر�مــن�مســتوى�الداللـــة�املعتمــد��ــ��ال) .000(يت�ــ��مــن�ا��ــدول�أعـــاله�أن�قيمــة�مســتوى�الداللـــة��انــت�

 توجــد�فروقــھ�،�و�التــا���فإنــ)0.05(
ً
ذات�داللــة�إحصــائية�بــ�ن�آراء�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�حــول�دور�ا��امعــة�لتلبيــة�متطلبــات��ا

عـــزى�ملتغ�ـــ��ســـن
ُ
آراء�أعضـــاء��يئـــة�التـــدر�س�با��امعـــة�حـــول�دور�ا��امعـــة��ـــ��و�التـــا���فــإن�،�وات�ا���ـــ�ةالتنميــة�املســـتدامة��

  .تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة�تختلف�باختالف�سنوات�ا����ة

مـا�سـبل�تفعيـل�دور�ا��امعـة��سـمر�ة��سـالمية��ـ��تلبيـة�متطلبـات�التنميـة�: والذي�مفـاده�ال�ساؤل�الثالثإجابة�

 من�وج�ة�نظر�أعضاء��يئة�التدر�س؟املستدامة�لد��ا�

ســالمية��ــ��تلبيــة�متطلبــات�التنميــة�املســتدامة�مــن�وج�ــة�نظــر�ديــد�أ�ــم�الســبل�لتفعيــل�دور�ا��امعــة��ســمر�ة�� حلت�

حـــول�املتوســـط�إلجابـــات�مفـــردات�عينـــة�البحـــث�عـــن�أســـئلة�اســـتمارة��ســـت�يان�T أعضـــاء��يئـــة�التـــدر�س�تـــم�اجـــراء�اختبـــار

  . دور�ا��امعة����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامةاملتعلقة��سبل�تفعيل�

سالمية�عن�فقرات��ست�يان�املتعلقة�سمر�ة�� نتائج�استجابة�أفراد�عينة�البحث�من�أعضاء��يئة�التدر�س�با��امعة�� (: 7جدول�

  .)�سبل�تفعيل�دور�ا��امعة����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة
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  سالمية����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامةسمر�ة�� سبل�تفعيل�دور�ا��امعة�� 

1  
ز�ادة�الدعم�املادي�أل�شطة�التثقيف�املجتم���

  .خاصة�املتعلقة�بموضوع�التنمية�املستدامة�
4.81 0.394 50.531 0.00 

  عالية

 
ً
 جدا

1  

2  

رفد�ا��امعة�بأعضاء��يئة�التدر�س�ومساعدي�

البحاث�املتخصص�ن����املجاالت�املختلفة�للتنمية�

  املستدامة

4.70 0.459 40.794 0.00 
  عالية

 
ً
 جدا

4  

3  
استضافة�ا����اء�املتخصص�ن����مجاالت�التنمية�

  .املستدامة
4.81 0.395 50.531 0.00 

  عالية

 
ً
 جدا

2  

4  

عاون�مع�املجتمع�ومؤسساتھ�واملسا�مة����حل�الت

مشكالتھ�وتنمية�وتخطيط�املشار�ع�ال����عمل�ع���

  .تطو�ر�الب�ئة

4.60 0.491 35.901 0.00 
  عالية

 
ً
 جدا

7  

5  
تقو�ة�عالقة�الت�امل�فيما�ب�ن�ا��امعة�ووحدات�

  .املجتمع�ا��ارجية
4.31 0.463 31.046 0.00 

  عالية

 
ً
 جدا

10  

6  

ا��ديثة�ومواكبة�التطور�توظيف�التقنيات�

وتوف���مصادر�معرفية�متنوعة���دمة� ,التكنولو��

  .العملية�التعليمية

4.50 0.502 32.774 0.00 
  عالية

 
ً
 جدا

8  

7  

العمل�ع���عقد�مؤتمرات����مجاالت�التنمية�

املستدامة�واستقطاب�املؤسسات�ذات�العالقة�

  .ل��فاظ�ع���املصادر�البي�ية

4.79 0.407 48.523 0.00 
  عالية

 
ً
 جدا

3  
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8  
تضم�ن�القيم�البي�ية�����عض�املقررات�ا��امعية�

  .����افة�التخصصات�ا��امعية
4.69 0.463 40.281 0.00 

  عالية

 
ً
 جدا

5  

9  
ا�شاء�مراكز�بحث�متخصصة����ا��امعة��ع���

  .بالتنمية�املستدامة
  11 عالية 0.00 39.175 0.311 4.11

10 
م�ارات�أفراد�توف���برامج�تدر��ية�مخططة�لتنمية�

  .املجتمع�وز�ادة�قدرا��م��نتاجية
4.48 0.502 32.438 0.00 

  عالية

 
ً
 جدا

9 

11 

العمل�ع���توعية�املجتمع�بمشا�ل�التلوث�البي���مع�

�شر�ثقافة�املحافظة�ع���املوارد�البي�ية�من�خالل�

  .الندوات

4.69 0.465 40.281 0.00 
  عالية

 
ً
 جدا

6  

��ميـــة� ســـالمية��ـــ��تلبيـــة�متطلبـــات�التنميـــة�املســـتدامة�لـــد��ا�مـــن�حيـــثســـمر�ة�� � ترت�ـــب�ســـبل�تفعيـــل�دور�ا��امعـــة�

 :  وقوة�التأث���ي�ون�بالش�ل�التا��

 ز�ادة�الدعم�املادي�أل�شطة�التثقيف�املجتم���خاصة�املتعلقة�بموضوع�التنمية�املستدامة . 

 استضافة�ا����اء�املتخصص�ن����مجاالت�التنمية�املستدامة. 

 عقد�مؤتمرات����مجاالت�التنمية�املستدامة�واستقطاب�املؤسسات�ذات�العالقة�العمل�ع���. 

 دعم�ا��امعة�بأعضاء��يئة�التدر�س�ومساعدي�البحاث�املتخصص�ن����املجاالت�املختلفة�للتنمية�املستدامة. 

 تضم�ن�القيم�البي�ية�����عض�املقررات�ا��امعية�����افة�التخصصات�ا��امعية. 

  عية�املجتمع�بمشا�ل�التلوث�البي���مع��شر�ثقافة�املحافظة�ع���املوارد�البي�ية�من�خالل�الندواتالعمل�ع���تو . 

 التعاون�مع�املجتمع�ومؤسساتھ�واملسا�مة����حل�مشكالتھ�وتنمية�وتخطيط�املشار�ع�ال����عمل�ع���تطو�ر�الب�ئة. 

 در�معرفية�متنوعة���دمة�العملية�التعليميةوتوف���مصا ,توظيف�التقنيات�ا��ديثة�ومواكبة�التطور�التكنولو��. 

 توف���برامج�تدر��ية�مخططة�لتنمية�م�ارات�أفراد�املجتمع�وز�ادة�قدرا��م��نتاجية. 

 تقو�ة�عالقة�الت�امل�فيما�ب�ن�ا��امعة�ووحدات�املجتمع�ا��ارجية. 

 شاء�مراكز�بحث�متخصصة����ا��امعة��ع���بالتنمية�املستدامةإ�.  

  :التوصيات�

 .البحاث�املتخصص�ن����املجاالت�املختلفة�للتنمية�املستدامةبدعم�ا��امعة� _1

  .العمل�ع���عقد�مؤتمرات����مجاالت�التنمية�املستدامة�واستقطاب�املؤسسات�ذات�العالقة_ 2

 .استضافة�ا����اء�املتخصص�ن����مجاالت�التنمية�املستدامة_ 3
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  :قائمة�املراجع

،�دور�ا��امعـــــات�الفلســـــطي�ية�بمحافظـــــات�غـــــزة��ـــــ��تلبيـــــة�متطلبـــــات�التنميـــــة�املســـــتدامة�لـــــد��ا�وســـــبل�)2016(ايز�محمـــــود،�البورنـــــو،�أمـــــا�ي�فـــــ_ 1

  .،�رسالة�ماجست��،��لية�ال��بية،�ا��امعة��سالمية،�غزة)ا��امعة��سالمية�دراسة�حالة(تفعيلھ

  .��ات�امل�نيةا��ودة�الشاملة،�القا�رة،�مركز�ا��) ـ2003(توفيق،�عبد�الرحمن،�_ 2

مع�ــــد��مــــام�الشــــ��ازي�الــــدو���: ،�التنميــــة�املســــتدامة��ــــ��ظــــل�الصــــراع�الــــدائر��ــــ��العــــراق،�جر�ــــدة�الصــــباح،�واشــــنطن)2006(ا��ـــافظ،�م�ــــدي�_ 3

  .للدراسات

  .،�مدخل�إ���علم�التنمية،��ردن،�دار�الشروق)2010(حالوة،�جمال،�و�صا��،�ع���_ 4

  .جامعة�القدس�املفتوحة, راسات�العليا�والبحث�العل������تحقيق�التنمية�املستدامة����فلسط�ن،�دور�الد)2012(خالد�, دو��ات_ 5

املجلـــــد�, مجلـــــة�جـــــرش�للبحـــــوث�والدراســـــات, ،�دور�التمكـــــ�ن��ـــــ��تحقيـــــق�التنميـــــة�املســـــتدامة�با��امعـــــات�الفلســـــطي�ية)2015(محمـــــود�, عســـــاف_ 6

  .392_365،�)1(،العدد�)16(

ا��امعات�اللي�ية����تلبية�متطلبات�التنمية�املستدامة�وسبل�تفعيلھ�مـن�وج�ـة�نظـر�أعضـاء��يئـة�التـدر�س�العـامل�ن�الق��ا�ي،�عمر�فرج،�دور�_ 7

  .ف��ا،��لية��قتصاد،�جامعة�الز�تونة

, )كنولوجيــادراســة�حالــة�جامعــة�الســودان�للعلــوم�والت(الســودان� دور�ا��امعــات��ــ��تحقيــق�التنميــة�املســتدامة��ــ�،�)2015(أحمــد�آدم�, محمــد�_ 8

  .338 - 315 , )1(عدد�ال, )16(جلد�امل, والدراسات مجلة�جرش�للبحوث

،�دور��لي�ــ��إر�ــد�و��لــون�ا��ــامعت�ن��ــ��تنميــة�املجتمــع�املح�ــ��مــن�وج�ــة�نظــر�أعضــاء��يئــة�التــدر�س�العــامل�ن�)2016(املــؤم��،��يــام�عقلــة،�_ 9

  .،�ا��امعة��ردنية)4(،�العدد�)43(ف��ا،�مجلة�دراسات�العلوم���سانية�و�جتماعية،�املجلد�

1_ Bob Giddings, Bill Hopwood, Geoff O'Brien. (2002). Environment, economy and society : fitting 
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