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.................................. استراتيجية مقترحة لتدعيم ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية

:ملخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ ثقافة التنمية المستدامة وأبعادىا في ضوء
 والتعرؼ عمى درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب،ـ0202رؤية مصر
 ومف ثـ وضع إستراتيجية مقترحة،الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
،لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة في المجاؿ البيئي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي
 وطبقت عمى،واستخدمت المنيج الوصفي المسحي والمقابمة أداة لجمع البيانات والمعمومات
) عضو ىيئة تدريس01( عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية بمغ عددىـ
 وتوصمت الدراسة إلى توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى،) جامعة حكومية11( مف
 كما،طالب الجامعات المصرية بدرجة متوسطة في المجاؿ البيئي واالجتماعي واالقتصادي
 وقدمت الدراسة إستراتيجية اشتممت عمى أربعة،تتوفر بدرجة كبيرة في المجاؿ التكنولوجي
 واعادة توجيو البرامج، والتدريب، تحسيف جودة البيئة الجامعية:أىداؼ إستراتيجية ىي
 وتنمية الفيـ والوعي لدى طالب الجامعات نحو قضايا،التعميمية القائمة لمعالجة االستدامة
.البيئة؛ لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية
summary:
The study aimed to identify the concept of a culture of sustainable
development and its dimensions in the light of Egypt's 2030 vision, and to
identify the degree of availability of indicators of a culture of sustainable
development among Egyptian university students from the viewpoint of faculty
members, and then to develop a proposed strategy to support a culture of
sustainable development in the environmental, economic, social and
technological field, The survey descriptive and interview method was used as a
tool to collect data and information, and it applied to a sample of faculty
members in Egyptian universities, whose number reached (31) faculty
members from (14) public universities, the study reached the availability of
indicators of a culture of sustainable development to Egyptian university
students with an intermediate degree in the environmental, social and economic
fields, and are also widely available in the technology field. The study
presented a strategy that included four strategic goals: improving the quality of
the university environment, training, reorienting existing educational programs
to address sustainability, developing understanding, awareness among
university students towards environmental issues to support a culture of
sustainable development for Egyptian university students.
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مقدمة:
مما ال شؾ فيو أف وجود الثقافة لدى أفراد المجتمع يسيـ في صنع التنمية والتقدـ
الذي تنشده المجتمعات ،كما أف غيابيا يعرقؿ تحقيؽ ذلؾ التقدـ؛ حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً
بطبيعة السموؾ اإلنساني داخؿ المجتمع ،فمف خالليا يستطيع الفرد أف يندمج في الوسط

الذي يعيش فيو ،كما أف ىذا الوسط بدوره يقبؿ باندماج الفرد ما دامت سموكياتو ال تتعارض
مع الثقافة السائدة ،واال حاوؿ المجتمع إقصاء الفرد ماديا ورمزيا.
وتعد العالقة بيف الثقافة والتنمية عالقة أزلية قديمة قدـ التاريخ البشري نفسو ،وذلؾ
مف منطمؽ أف الثقافة وسيمة التغيير والتطوير في أي مجتمع؛ لذلؾ اىتـ العديد مف الدارسيف
والباحثيف بموضوع الثقافة وعالقتيا بالتنمية منذ القدـ ،إال أف أبرز ىذه االىتمامات التي
تمثمت ب الدراسات واألبحاث المنشورة لـ تظير إال منذ منتصؼ القرف العشريف ،وقد تأصؿ ىذا
التوجو في ترسيخ عالقة الثقافة بالتنمية في الثمانينات مف القرف الماضي ،مف خالؿ دراسات
كثيرة كاف مف أىميا :دراسة مركز الدراسات الدولية في جامعة ىارفارد عاـ 1652ـ،
والموسومة بػ" :ال تخمؼ حالة عقمية :حالة أمريكا الالتينية" .كذلؾ دراسة لورنس ىاريسوف
وصامويؿ ىنتغتوف المنشورة عاـ 0222ـ التي تحمؿ عنواف الموضوع الثقافيCultural ،
 ،Mattersوقد ركزت ىذه الدراسات عمى إعادة االعتبار لمثقافة كمحرؾ رئيس لمتنمية
ووسيمة ميمة في تحميؿ وفيـ الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية ألي مجتمع
(الرميحي 0220 ،ـ. ( 60 ،
وتتكوف المنظومة الثقافية  Cultural systemمف العقائد واآلداب ،والفنوف،
والفمسفة ،والعموـ اإلنسانية التي تكوف رؤية العالـ في حضارة مف الحضارات ،أو ثقافة مف
الثقافات ىي البيئة الروحية لمتطورات االقتصادية والعممية ،والتكنولوجية المادية ،وىي اإلطار
الحاضف الثقافي الضروري الذي ال يمكف أف يحصؿ تقدـ حقيقي عممي أو تكنولوجي بدونو،
فالثقافة تتعيد ببناء اإلنساف وروحو ،ونمط تفكيره ،وتكوينو واستعداداتو لمتفتح العقمي
واإلبداع ،وىذه المنظومة ليست إال مجموعة القيـ التي يحتضنيا المجتمع (حسف0225 ،ـ).
والتنمية ينبغي أف تنبع مف ثقافة المجتمع  ،Society's cultureوتنسجـ مع منظومتو
الفكرية واطاره الحضاري فمف دوف ىذا الترابط بيف الثقافة كمنظومة شاممة والتنمية كعممية
اقتصادية واجتماعية تفقد التنمية حيويتيا وتصبح بال روح( .الينداوي0223 ،ـ.)022 ،
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كما أف التنمية قواميا المعرفة بدعائميا ومعوقاتيا وسبميا المتعددة ،والطريؽ إلى
تنمية قوية شاممة ىو العمـ والثقافة التي تقدـ ألفراد المجتمع ،وتسعى التنمية المستدامة
لتحقيؽ التوازف في البيئة بيف الموارد المتاحة واالحتياجات الفعمية ،وىو أمر ممكف تحقيقو
مف خالؿ ترسيخ الممارسات األكثر استدامة والصديقة لمبيئة ،ونقؿ خبرات الدوؿ المتقدمة في
مجاؿ االستدامة ،وتحديد المشكالت البيئية  Environmental problemsالتي تتمثؿ في
الممارسات غير المستدامة ،التي تمثؿ خطورة كبيرة عمى البيئة وعمى األجياؿ القادمة ،والتي
تزيد تمؾ الفجوة ،وتحدث خمالً في النظاـ والتوازف البيئي ،وىذا يمثؿ كيفية التحوؿ في طريقة

التفكير في التعامؿ وادارة األزمات؛ لذلؾ مف الضروري تشجيع عمميات تغيير الوعي،
والمعرفة ،وأنماط االستيالؾ لدى أفراد المجتمع؛ وىذا الذي يمكف تحقيقو مف خالؿ تغيير
سياسات التعميـ والبرامج التعميمية المختمفة ) ، ( Pearson,2009,98حيث يجب أف
تتضمف برامج التعميـ الجامعي ثقافة التنمية المستدامة Culture of sustainable
 developmentوالممارسات والسموكيات المستدامة ضمف ميماتيا التعميمية ،وااللتزاـ
باإلجراءات الخاصة بتطبيؽ ممارسات التنمية المستدامة داخؿ الحرـ الجامعي
وخارجو ).(Rowe,2005, 51
وقد ركزت رؤية مصر 0202ـ عمى مفيوـ التنمية المستدامة؛ بيدؼ تحسيف جودة
حياة المواطنيف في الوقت الحاضر بما ال يخؿ بحقوؽ ومستقبؿ األجياؿ القادمة في حياة
أفضؿ؛ لذا تضمنت األبعاد األساسية لمتنمية المستدامة وىي األبعاد :االقتصادية،
واالجتماعية ،والبيئية ،وتضمنت ىذه األبعاد عدة محاور لمتنمية البيئية واالقتصادية
واالجتماعية ،تيدؼ كميا إلى تنمية وازدىار المجتمع المصري( .السعيد0214 ،ـ.)02 ،
وي شكؿ التعميـ الجامعي مرحمة التخصص ،كما أنو مرحمة منتيية تعد الطالب لسوؽ
العمؿ ،وتكسبو القيـ والعادات واالتجاىات الجديدة؛ األمر الذي يمقي عمى التعميـ الجامعي
مسؤولية مجتمعية ميمة ،وىي رفع الوعي لدى الطالب ،وتدعيـ ثقافة االستدامة لدييـ،
بتدريس بعض المقررات الخاصة بالبيئة والحفاظ عمييا ،أو تضميف موضوعات في المقررات
المختمفة لتحقيؽ ذلؾ.
ويعد التعميـ والتنمية وجييف لعممة واحدة؛ فمحورىما اإلنساف وغايتيما بناؤه وتنمية
قدراتو وطاقاتو ،مف أجؿ تحقيؽ تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة تتسع فييا خيارات الحياة أماـ
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الناس ،والتعميـ الجامعي مف أىـ روافد التنمية وعناصرىا المختمفة ،فالمجتمع الذي يحسف
تعميـ وتأىيؿ أبنائو ،ويوفر الموارد البشرية القادرة عمى تشغيؿ وادارة عناصر التنمية ،يسيـ
في بناء مجتمع قوي سميـ يسوده األمف االجتماعي واالستقرار السياسي واالقتصادي ،مف ىنا
ندرؾ أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف التعميـ والتنمية المستدامة التي تمثؿ (التنمية االقتصادية،
والتنمية االجتماعية والتنمية البيئية) ،وال تستطيع التنمية أف تحقؽ أي خطوة إال إذا توفرت
القوى البشرية المؤىمة ،وبالتالي فإف عممية التعميـ أو التعمّـ باألحرى ىي أساس عممية

التنمية المستدامة (أبو سميـ0212 ،ـ).

ولتحقيؽ ذلؾ اليدؼ تحتاج الجامعات إلى أنواع جديدة مف التعميـ تساعد عمى منع
المزيد مف تدىور البيئة ،وايجاد حموؿ خالقة وبدائؿ لمعادات والممارسات غير المستدامة التي
تسيطر في الوقت الحاضر؛ لذا يجب أف تيدؼ البرامج التعميمية إلى التركيز عمى التنمية
المستدامة كخطوة لدفع المتعمميف لفيـ مفيوـ االستدامة وتطبيقو في حياتيـ اليومية؛ بمعنى
أف تكوف االستدامة ثقافة تحكـ سموكيـ ( .)Samuelsson,2008,3ومما يدؿ عمى أىمية
ذلؾ فقد خصصت األمـ المتحدة عقداً لمتربية مف أجؿ التنمية المستدامة في الفترة مف

0222ـ إلى 0211ـ إيما ًن ا منيا بأىمية التربية والتعميـ عف طريؽ إعداد مواطنيف في كافة
المجاالت يمتمكوف الفيـ الواضح لمعمـ ،والقدرة عمى التفاعؿ مع قضايا التنمية المستدامة
ذات الصمة بالعمـ ،أي مواطنيف مثقفيف عمميا.

مشكلة البحث:
انعكاسا منطقياً لطبيعة الثقافة السائدة في
تعد قضية التنمية في مختمؼ أبعادىا
ً
المجتمع ،فالقيـ والمعتقدات وأنماط التفكير التي ينتيجيا األفراد ،ىي مف تتحكـ في األسموب
الذي يسمكو ىؤالء في تسيير وتدبير مواردىـ المادية والبشرية ،وفي معالجة إشكالياتيـ
التنموية المطروحة ،فمف المسمـ بو أف لمثقافة والتنمية ارتباطاً وثيقاً ال يمكف الفصؿ بينيما،

أو االدعاء بأف تأثير األولى في الثانية مجرد تأثير ثانوي مقارنة مع تأثير العوامؿ األخرى
المتحكمة في دينامية المجتمع وتقدمو كالعامؿ االقتصادي أو التكنولوجي.

وقد أكد عبد المالؾ (0225ـ) أف العوامؿ الثقافية مف أىـ العوامؿ التي تعوؽ التنمية
في المجتمع ،ومنيا خصائص وطبيعة العائمة ،والقيـ والعادات والتقاليد ،ونظرة الناس إلى
العالـ الذي يعيشوف فيو ..إلخ ،وكذا العوامؿ االجتماعية ،والعوامؿ النفسية ،والعوامؿ المادية
والفنية ،مثؿ :الظروؼ البيئية الطبيعية والمناخية ،وخدمات التخطيط والتنفيذ ،وىيئات وبرامج
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التنمية ،وتعد العوامؿ الثقافية أىـ ىذه العوامؿ التي يجب أف ييتـ بيا عند دراسة الثقافة
وعالقتيا بالتنمية (.)06
وبالنظر إلى واقع التنمية المستدامة في مصر والدوؿ النامية عموماً يالحظ ظيور عدد

مف مواطف الضعؼ ،أبرزىا :الفقر ،حيث يعاني  %10.2مف السكاف مف نقص الغذاء ،فضالً

عف ارتفاع نسبة وفيات األطفاؿ ،حيث يموت أربعة مف خمسة أطفاؿ قبؿ سف الخامسة في
إفريقيا ،كما أف ( ) 25مميوف طفؿ خارج المدارس في الدوؿ النامية ،و( )451مميوف مف
البالغيف و ( ) 103مميوف مف الشباب غير ممميف بالميارات األساسية في القراءة والكتابة
منيـ  %32مف النساء ،فضالً عف انتشار الفساد والمحسوبيات في اإلدارات المختمفة لمدولة،
وغياب التطبيؽ المالئـ لمديمقراطية ،األمر الذي يحتاج رسـ إستراتيجية متكاممة لمتنمية

المستدامة ،وتفعيميا عف طريؽ التعميـ(.أيوب0213 ،ـ).
وقد أكدت مبادرة اليونسكو 0212ـ عمى أىمية إدراج التنمية المستدامة داخؿ الخطط
التعميمية الوطنية ،ومراجعة سياسة التعميـ باستخداـ منظور البيئة ،والتنمية المستدامة ،بما
فييا تغيير المناىج وتدريب المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة ،وتزويدىـ بأفضؿ طرؽ وأساليب
التدريس والتقويـ؛ األمر الذي يؤدي إلى جودة مخرجات التعمـ الجامعي ،كما ذىبت دراسة
( )Abu-Hola,&Tareef,2009إلى أىمية تزويد طالب الجامعة باألفكار والمبادئ
المستدامة ،مف خالؿ أعضاء ىيئة التدريس لدورىـ الميـ في تزويد الطالب بيذه األفكار

والمبادئ.

ومف خالؿ عمؿ الباحث بجامعة األزىر الحظ ضعؼ ثقافة التنمية المستدامة لدى
الطالب ،وغياب السموكيات الدالة عمى معرفتيـ بأنماط العيش المستداـ ،حيث الحظ قمة
فضال عف إتالؼ الممتمكات العامة ،وضعؼ وعييـ
حفاظيـ عمى نظافة البيئة الجامعية،
ً
بمخاطر التموث البيئي عمى الفرد والمجتمع.
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يتضح مما سبؽ أىمية تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات خاصة؛
حيث إف ىذه المرحمة تعد مرحمة منتيية بعدىا يمتحؽ الطالب بسوؽ العمؿ ،ويكوف ذا تأثير
كبير في المجتمع ،خاص ًة إذا كاف يعمؿ في حقؿ التربية أو اإلعالـ ،أو أي حقؿ آخر ،فيو
يؤثر في البيئة المحيطة؛ األمر الذي يفرض أىمية تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لديو.

أسئلة البحث:
 -1ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد البيئي)؟
 -0ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد االجتماعي)؟
 -0ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد االقتصادي)؟
 -1ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد التكنولوجي)؟
 -2ما إستراتيجية تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية في ضوء
رؤية مصر 0202ـ؟

أهداف البحث:
 الكشؼ عف درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مفوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في األبعاد( :البيئي ،واالجتماعي ،واالقتصادي،
والتكنولوجي).
 بناء إستراتيجية لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية في ضوءرؤية مصر 0202ـ.
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مصطلحات البحث (إجرائٌا):
-1اإلستراتٌجٌة ( :)strategyمجموعة مف اإلجراءات والعمميات اإلدارية والتعميمية التي
تيدؼ إلى تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة بأبعادىا المختمفة لدى طالب الجامعات
المصرية؛ بما يقمؿ مف آثار الرواسب الثقافية والمشكالت البيئية واالجتماعية
واالقتصادية ويسيـ في تحسيف سموكيات االستدامة لدى الطالب.
-0التنمٌة المستدامة ( :)sustainable developmentتعني االستخداـ األمثؿ لجميع
اء البشرية أو المالية المادية والمعنوية وغيرىا لممستقبؿ البعيد ،مع
الموارد المتاحة سو ً
التركيز عمى حياة أفضؿ ذات قيمة عالية لألجياؿ القادمة في الحاضر والمستقبؿ ،والعمؿ
عمى التنمية االجتماعية وتوفير احتياجات الناس مف الغذاء والتعميـ والصحة والطاقة.
-0ثقافة التنمٌة المستدامة ) Culture of sustainable development(:المعارؼ
والميارات والقيـ الثقافية والسموكيات التي يمتمكيا طالب الجامعات المصرية ،ويتفاعموف
مف خالليا مع البيئة والممتمكات العامة بأسموب حضاري يضمف االستخداـ األمثؿ ليا
والحفاظ عمييا لألجياؿ القادمة.
-1رؤٌة مصر 0202م (Egestion vison) :خطة طموحة في مسيرة التنمية الشاممة
ل مصر ،تربط الحاضر بالمستقبؿ ،وتستميـ إنجازات الحضارة المصرية العريقة لتبني
مسيرة تنموية لوطف متقدـ ومزدىر ،تعيد لمصر الريادة اإلقميمية ،تسوده العدالة
االقتصادية واالجتماعية ،مع تعظيـ االستفادة مف المقومات والمزايا التنافسية لتحقيؽ
حياة كريمة الئقة بالشعب المصري.

أهمٌة البحث:
تكمف أىمية البحث نظريا فيما يمي:
-

تأتي ىذه الدراسة استجابة لتوصيات البحوث ،والمؤتمرات ،والمبادرات التي نادت ،بأىمية
التعميـ والتعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة ،وزيادة الوعي البيئي لدى طالب الجامعات،
كمبادرات اليونسكو 0212ـ0210 ،ـ.

-

تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات ينمي المعارؼ واألفكار والمبادئ
المستدامة وأنماط العيش المستداـ لدييـ.

-

تسيـ نتائج الدراسة في بناء قناعات نحو التنمية المستدامة وتعميؽ ثقافتيا لدى طالب
الجامعات.
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كما تكمف األىمية التطبيقية فيما يمي:
 تضع نتائج الدراسة الحالية أماـ المسؤوليف في الجامعات عف الخطط والمناىج أىميةإدراج التنمية المستدامة داخؿ الخطط التعميمية لتحسيف مخرجات التعميـ الجامعي
المصري.
 قد تسيـ اإلستراتيجية المقترحة في تشجيع وتدريب طالب الجامعات المصرية عمى تبنيالمسائؿ والقضايا البيئية المختمفة المرتبطة بالحد مف مخاطر التموث البيئي داخؿ وخارج
الجامعات.
 تسيـ اإلستراتيجية المقترحة في إكساب الطالب ما تطمبو التنمية المستدامة مف تقنياتوميارات وقيـ لضماف ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة.

المبحث األول :اإلطار المفهومً:
مفهوم التنمٌة المستدامة.
التنمية المستدامة ىي نموذج شامؿ لألمـ المتحدة ،تـ توصيؼ مفيوميا في تقرير
لجنة برونتالند (1654ـ) بأنيا التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دوف اإلضرار بقدرة
األجياؿ المقبمة في تمبية احتياجاتيـ( .عارؼ1656 ،ـ ،)36 ،وعرفت بأنيا" التقدـ والتطور
العممي واالجتماعي والصناعي في جميع نواحي الحياة المختمفة مع الحفاظ عمى االستمرارية،
دوف تعريض البيئة ومظاىرىا الحية لمخاطر التموث والدمار واليالؾ ،وأنيا عممية تطوير
األرض والمدف والمجتمعات واألعماؿ التجارية ،بشرط تمبية احتياجات الحاضر ،دوف المساس
بقدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيا (متولي0211 ،ـ .)004 ،واالستدامة نموذج
لمتفكير حوؿ المستقبؿ الذي يضع في الحسباف االعتبارات البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
في إطار السعي لمتنمية ،وتحسيف جودة الحياة؛ لذا ينبغي أف تحدد أىداؼ التنمية االقتصادية
واالجتماعية بمفيوـ االستدامة في جميع البمداف نامية ،أو متطورة.

وى ي تنمية تراعي حؽ األجياؿ القادمة في الثروات الطبيعية لممجاؿ الحيوي لكوكب
األرض ،كما أنيا تضع االحتياجات األساسية لإلنساف في المقاـ األوؿ ،فأولوياتيا ىي تمبية
احتياجات المرء مف الغذاء والمسكف والممبس ،وحؽ العمؿ والتعميـ ،والحصوؿ عمى الخدمات
الصحية ،وكؿ ما ي تصؿ بتحسيف نوعية حياتو المادية واالجتماعية ،وىي تنمية تشترط أال
نأخذ مف األرض أكثر مما نعطي"(األمـ المتحدة0212 ،ـ ،)16 ،أي أنيا تتطمب تضامناً بيف
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األجياؿ؛ بحيث تضمف حقوؽ األجياؿ المقبمة في الموارد البيئية ،وتتمثؿ أىداؼ التنمية
المستدامة في تحسيف ظروؼ المعي شة لجميع سكاف العالـ ،وتوفير أسباب الرفاىية والصحة
واالستقرار لكؿ فرد.

مبادئ التنمٌة المستدامة وأهدافها وأبعادها.
تشتمؿ التنمية المستدامة عمى ثالثة جوانب رئيسة مع ما يتفرع عنيا مف مؤشرات
فرعية ،وىذه الجوانب ىي :الجانب االقتصادي ،والجانب االجتماعي اإلنساني ،والجانب
البيئ ي ،التي يجب أف تتفاعؿ وتتشابؾ مع بعضيا مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود ،وىو
تحقيؽ الرفاىية لإلنساف في جميع متطمبات الحياة ما أمكف.
تكوف المقومات السياسية واالجتماعية
وتتمثؿ المبادئ الرئيسة لمتنمية المستدامة التي ِّ

واألخالقية إلرسائيا وتأميف فعاليتيا في اآلتي (موسشيت0222،ـ ،واألمـ المتحدة0211 ،ـ،
.)1
 -1اإلنصاؼ :أي حصوؿ كؿ إنساف عمى حصة عادلة مف ثروات المجتمع وطاقاتو.
 -0التمكيف :أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع الق اررات أو التأثير
عمييا.
 -0حسف اإلدارة والمساءلة :أي خضوع أىؿ الحكـ واإلدارة إلى مبادئ الشفافية والحوار
والرقابة والمسئولية.
 -1التضامف :بيف األجياؿ وبيف كؿ الفئات االجتماعية داخؿ المجتمع وبيف المجتمعات
األخرى.
ويمكف تحقيؽ ىذه المبادئ عمميا بما ذكره (جورداف0210،ـ):
 -1ضماف توسيع نطاؽ الوصوؿ إلى التعميـ الجيد ليشمؿ الجميع عمى كافة مستويات
التعميـ ،والتركيز عمى نيج التعمـ مدى الحياة  ،Lifelong learningوأف يشمؿ التعمـ
في جميع مراحؿ الحياة ،بما في ذلؾ الوصوؿ إلى التعمـ في مرحمة تنمية الطفولة
المبكرة ،والمرحمة االبتدائية ،والتعميـ ما بعد األساسي – الرسمي وغير الرسمي –
والتدريب الميني ،والتعميـ العالي ،وفقاً لمسياقات القطرية والتحديات وأولويات التنمية.

 -0تركيز االىتماـ عمى جودة التعميـ  ،quality of educationبما في ذلؾ محتوى
التعميـ وفائدتو العممية ،وكذلؾ عمى نتائج التعمـ ،وىذا يعني ضماف توافر أعداد كافية
مف المعمميف وقادة المدارس المتحمسيف والمدربيف تدريباً جيداً ،وىذا ينطوي عمى
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تحسيف تدريب المعمميف ،وظروؼ العمؿ ،والتعييف والفرص المتاحة لمتطوير الميني،
والتركيز عمى نواتج التعمـ المفيدة ،والمنصفة ،والميارات ،والكفاءات االجتماعية
والمدنية ،واالقتصادية ،والبيئية ،والصحية المفيدة.
 -0إدراج مبادئ التنمية المستدامة في التعميـ؛ بحيث يتمكف المتعمموف مف تطوير
الميارات ،والكفاءات الالزمة التخاذ ق اررات واعية مف أجؿ مستقبؿ مستداـ ،وينبغي أف
يشمؿ التعميـ والتدريب التربية البيئية لتدعيـ الوعي ،والعمؿ عمى مواجية التيديدات
الحالية والمستقبمية التي تواجو البيئة العالمية.
 -1زيادة التركيز عمى اإلنصاؼ : Fairnessبمعنى تقاسـ الفرص اإلنمائية بيف األجياؿ
الحاضرة واألجياؿ المقبمة ،وينبغي أف تنعكس حاجة األطفاؿ والشباب والكبار مف الفئات
المحرومة ،وخاصة الفتيات والنساء ،الكتساب معرفة القراءة والكتابة والحساب والميارات
التقنية والمينية المفيدة إلى جانب الميارات الحياتية الالزمة لعيش حياة كريمة.
 -2تظؿ المساواة  equalityبيف الجنسيف أولوية قوية ،مع تجديد التركيز عمى تعزيز
الوصوؿ إلى التعميـ ما بعد األساسي والثانوي لمفتيات والنساء في بيئات تعمـ داعمة
وآمنو ،ال يمكف تناوؿ المساواة بيف الجنسيف مف خالؿ التركيز الضيؽ عمى الوصوؿ إلى
التعميـ فقط ،بؿ يجب تناوليا في إطار المجتمع ككؿ في وقت واحد وعمى مستويات
وقطاعات متعددة ،بما في ذلؾ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية.
إف تحقيؽ التنمية المستدامة في الوطف العربي يستوجب وضع إستراتيجية عربية
مشتركة ،ومتكاممة لتحسيف األوضاع المعيشية واالقتصادية واالجتماعية والصحية لممواطف
العربي ،وصوف البيئة في المنطقة العربية ،تأخذ بعيف االعتبار الظروؼ التاريخية والحاضرة
لممنطقة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبمية والتطورات العالمية النجاز األىداؼ التالية (األمـ
المتحدة0221 ،ـ):
-

تحقيؽ السالـ واألمف.

-

الحد مف الفقر والبطالة.

-

تحقيؽ المواءمة بيف معدالت النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة.

-

القضاء عمى األمية وتطوير مناىج وأساليب التربية والتعميـ والبحث العممي والتقني.

-

دعـ وتطوير المؤسسات التنموية والبيئية وتعزيز بناء القدرات البشرية.
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-

الحد مف تدىور البيئية والموارد الطبيعية ،والعمؿ عمى إدارتيا بشكؿ مستداـ ،يحقؽ
األمف المائي والغذائي العربي ،والمحافظة عمى النظـ األيكولوجية والتنوع الحيوي
ومكافحة التصحر.

-

دعـ دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفئاتو وتشجيع مشاركتيـ في
وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ،وتعزيز دور المرأة ومكانتيا في المجتمع.
ولكي تتحقؽ ىذه المبادئ ال بد عمى الدوؿ تعظيـ قدرتيا عمى متابعة التنمية

المستدامة ،ألف التنمية المستدامة عممية تحوؿ في المجتمع في سموكو وتصرفاتو ،وىذا
األمر ال يتـ بقانوف وال بتغيير في الدستور ،وال بقرار إداري ،ذلؾ أف التنمية ال تتـ إال بوجود
أناس يعرفوف ماذا يريدوف ،ىؤالء الناس تكوف معارفيـ العممية متقدمة ويعمموف عمى نشر
ىذه المعارؼ مف أجؿ إيجاد رأي عاـ مستنير.

أبعاد التنمٌة المستدامة.
تبني مؤتمر قمة األرض المنعقد في ريو دي جانيرو (1660ـ) فكرة التنمية
المستدامة ،وجعؿ منيا خطة عمؿ لمقرف الحادي والعشريف ،وظيرت ليذه الفكرة أبعاد
اء في
ومرتكزات جديدة تتصؿ بالوسائؿ التي يعتمد عمييا البشر في جيودىـ التنموية ،سو ً
الزراعة أو الصناعة أو غيرىا مف المناشط األخرى ،وقد تحددت أبعاد التنمية المستدامة في:
البعد االجتماعي ،والبعد البيئي ،والبعد االقتصادي يضاؼ إلييا بعداً رابعاً ىو الثقافة التي
يبنى عمييا مفيوـ التنمية المستدامة ،وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

 -1البعد االجتماعً Social dimension :يتضمف ىذ البعد كؿ ما يجعؿ األفراد
مجتمعاً متماسكاً ،حيث يحقؽ ذلؾ الترابط والتفاعؿ بيف أفراد المجتمع ومؤسساتو ،ويتـ

ذلؾ مف خالؿ المحافظة عمى االنتماء واليوية الثقافية والقيـ واألخالؽ وتطوير نظاـ

الحكـ والديمقراطية ،والتنمية المؤسسية ،والمساواة بيف الجميع أماـ القانوف ،إذ يشمؿ
المكونات واألنساؽ البشرية ،والعالقات الفردية والجماعية وما تقوـ بو مف جيود تعاونية؛
لذا يشمؿ البعد االجتماعي الحكـ الرشيد المتمثؿ في نمط السياسات والقواعد والشراكات،
كما يشمؿ التمكيف ويقصد بو توعية المجتمع بضرورة اإلسياـ في بناء وتعبئة طاقاتو مف
أجؿ المستقبؿ ،واالندماج والشراكة إلقامة مجتمع موحد في أىدافو ،ومتضامف في
مسؤولياتو (الغامدي0223 ،ـ) .يركز البعد االجتماعي عمى المساواة بيف جميع أفراد
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المجتمع ،ويركز عمى تكافؤ الفرص ،إذ الكؿ أماـ القانوف سواء ،وىذا -بال شؾ-ينمي
لدى األفراد االنتماء ،ويجعؿ أفراد المجتمع متماسكيف مترابطيف.
 -0البعد البشري Human dimension :ويندرج ضمف البعد االجتماعي ويتضمف
تنمية اإلنساف تنمية بشرية متكاممة ،بمعنى توسيع خيارات البشر مف أجؿ بناء القدرات
البشرية ،واستخداـ تمؾ القدرات في بناء المجتمع وتحقيؽ التنمية البشرية المرتبطة
بالتعميـ والتدريب واالستفادة مف اإلمكانات البشرية ،وقد حدد برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي أف ىناؾ خمس وسائؿ لعممية تنمية الموارد البشرية ىي :التعميـ ،والصحة،
والتغذية ،والبيئة ،والحرية السياسية واالقتصادية ،وعمى الرغـ مف تشابؾ ىذه الوسائؿ
نجد أف بعضيا يعتمد عمى بعض ،فالتعميـ يعد العنصر األساسي لجميع الوسائؿ األخرى
سالفة الذكر ،حيث يمثؿ التعميـ عامالً ضروريا لتحسيف الصحة والتغذية ،والمحافظة عمى

البيئة ،وتوسيع وتحسيف مصادر األيدي العاممة ،وتقوية المسئولية االقتصادية

والسياسية(،األمـ المتحدة0211،ـ) .ويالحظ تركيز البعد البشري عمى أىمية تنمية قدرات
اإلنساف ،مف خالؿ توفير التعميـ والتدريب ،والصحة والتغذية والحرية السياسية
واالجتماعية والثقافية؛ حتى يمكف تنمية الفرد تنمية بشرية مستدامة.
 -0البعد البٌئً Environmental dimension :ويعد ركيزة ميمة لمتنمية المستدامة،
إذ يتضمف المحافظة عمى الموارد البيئية والبيولوجية والنظاـ األيكولوجي ،باعتبارىا
عناصر ميمة وضرورية في العمميات اإلنتاجية ،والمحافظة عمى األنساؽ البيئية الحية
واستقرار النظاـ البيئي العالمي والمحمي ،ومف ىنا كاف البد مف التصدي ومعالجة
المشكالت الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة مثؿ التموث واستخداـ المياه ،واستنزاؼ
وتجريد الغابات ،أما الغير متجددة مثؿ االستخداـ المكثؼ وغير الرشيد لمصادر الطاقة؛
حيث ت ؤدي ىذه المشكالت البيئية وغيرىا إلى انييار األنساؽ البيئية ،وحدوث كوارث
كونية مثؿ التصحر وفقد التنوع الحيوي وزيادة ثقب األوزوف ،واالحتباس الحراري وغيرىا
(محمد0210،ـ .)151 ،يالحظ عمى البعد البيئي اىتمامو بالنظاـ البيئي العالمي
والمحمي ،وأىمية الحفاظ عمى البيئة مف التدىور ولمتغمب عمى تمؾ المشكالت فإف األمر
يتطمب -أيضا-التقميؿ مف استخداـ األسمدة الكيماوية والمبيدات؛ إذ تتسبب في تدىور
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مصادر المياه وتموثيا ،وكذا استخداـ التكنولوجيا النظيفة في الصناعات ،والكفاءة في
استخداـ مصادر المياه واألراضي القابمة لمزراعة.
 -1البعد االقتصادي Economic dimension :تسعى التنمية المستدامة إلى تحسيف
مستوى الرفاىية لإلنساف مف خالؿ زيادة نصيبو مف السمع والخدمات الضرورية ،وذلؾ
مف خالؿ رفع مستوى الكفاءة والفاعمية لألفراد بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية ،وزيادة
معدالت النمو في مختمؼ مجاالت اإلنتاج ،لزيادة معدالت دخؿ الفرد (الغامدي0223 ،ـ)
بشرط أال تؤثر ىذه الزيادة عمى مستقبؿ األجياؿ القادمة ،إذ تتضمف تحسيف سبؿ الوصوؿ
إلى الخدمات الصحية والتعميمية األساسية ،وتنمية الثقافات المختمفة والتنوع والتعددية
والمشاركة الفعمية لمقواعد الشعبية في صنع القرار.
وقد أوضح تقرير األمـ المتحدة (0211ـ) أف أبعاد التنمية المستدامة تتمثؿ فيما يمي:
 -1تحقيؽ الرفاه االقتصادي :برفع معدالت النمو ،ومستوى الدخؿ ،وتوفير أنظمة ضماف
اجتماعي قوية ،وخفض معدالت التضخـ ،والبطالة.
 -0تحقيؽ االستقرار السياسي :بتعزيز الديمقراطية ،والتعددية الحزبية ،وحماية حرية الرأي
واإلعالـ وتطوير أنظمة المحاسبة.
 -0تحقيؽ االستقرار االجتماعي :بتطوير األنظمة والمؤسسات ،وتساوي الفرص والحقوؽ
لضماف التعايش بيف مختمؼ مكونات المجتمع ،وتأميف الرعاية الصحية وفرص التعميـ.

 -1تحقيؽ االستدامة البيئية :بالحفاظ عمى الموارد الطبيعية ،وخفض االنبعاثات المضرة.

يتبيف مما سبؽ إمكانية تحقيؽ ىذه المبادئ مف خالؿ االىتماـ بالثقافة والتعميـ
والصحة ،والحد مف سوء التغذية والفقر ،وسوء توزيع الدخؿ ،وكذا توفير فرص عمؿ،
وتشغيؿ األيدي العاممة واتاحة الفرص المتكافئة أماـ جميع أفراد المجتمع واالىتماـ
بقضايا المرأة وتمكينيا ،وذلؾ كمو – بال شؾ – يتطمب أف يكوف لدى األفراد ثقافة التنمية
المستدامة التي تسعى إلى تغيير السموؾ ،والمفاىيـ المنتشرة بيف األفراد في المجتمع ،
والمشاركة والتعاوف عمى المستوى المحمي ،وىذا األمر يفرض بناء جسور العالقة بيف
الثقافة والمجتمع في ضوء مبادئ التنمية المستدامة ،وتعزيز روح االنتماء والتعاوف،
والترابط االجتماعي ،وافساح المجاؿ لمحرية والديمقراطية ،وتنظيـ العمؿ المجتمعي مف
خالؿ المؤسسات ،التي تساندىا الحكومة لدفع المجتمع نحو استدامو التنمية.
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رؤٌة مصر للتنمٌة المستدامة0202:م.
تبنت القيادة السياسية رؤية مصر 0202ـ؛ لتكوف إطا ارً منظماً لكؿ الخطط التنموية

خالؿ الفترة منذ فبراير 0213ـ وحتى 0202ـ واستيدفت الرؤية بناء مسيرة طموحة لمتنمية
المستدامة؛ حتى يتقدـ المجتمع ويزدىر؛ وذلؾ بتعظيـ االستفادة مف المقومات والمزايا
التنافسية لالقتصاد المصري ،وتحقيؽ النمو االقتصادي المتوازف المعتمد عمى العدالة
االجتماعية لكؿ أبناء الوطف؛ ولذلؾ تعد السياسية الخارجية واألمف القومي والسياسة الداخمية
ىي اإلطار الجامع لمرؤية والمحددات لكؿ محاورىا.
وقد ركزت رؤية مصر 0202ـ ،فيما يخص التنمية المستدامة عمى عدة أبعاد :ىي
البعد البيئي ويتضمف البيئة والتنمية العمرانية ،حيث أكدت أىمية تحسف مستداـ لجودة الحياة
لألجياؿ الحاضرة ،ورفع الوعي بشأف حماية الطبيعة ،والحد مف تأثير التغير المناخي؛ بيدؼ
توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة لألجياؿ المستقبمية مف خالؿ تطبيؽ سياسات إنمائية تتميز
بدمج العنصر البيئي ،والتوازف بيف أولويات النمو االقتصادي ،والعنصر البيئي قادر عمى
إيقاؼ تدىور البيئة والحفاظ عمى توازنيا ،واالنتقاؿ إلى أنماط استيالؾ وانتاج أكثر
استدامة(وزارة التخطيػط والمتابعة واإلصالح اإلداري0213 ،ـ .)51 ،مف خالؿ وقؼ تدىور
البيئة ،وخفض معدالت انبعاث المموثات وااللتزاـ بالمعايير الوطنية.
كما ركزت رؤية مصر 0202ـ ،عمى البعد االقتصادي ،ويشتمؿ عمى محاور التنمية
االقتصادية ،والطاقة واالبتكار والبحث العممي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ،حيث
وصفت الرؤية االقتصاد المصري الجديد بأنو سيقوـ عمى العدالة والتنمية المستدامة ،وأنو
اقتصاد تنافسي ،يعتمد عمى االبتكار والمعرفة ،يستمد عبقريتو مف المكاف والزماف ،ويرقى
بجودة الحياة وسعادة المصرييف مف خالؿ اقتصاد سوؽ منضبط يتميز باستقرار أوضاع
االقتصاد الكمي القادر عمى تحقيؽ نمو احتوائي مستداـ يتميز بالتنافسية والتنوع ويكوف العباً

فاعال في االقتصاد العالمي قاد ارً عمى التكيؼ مع المتغيرات العالمية (وزارة التخطيػط والمتابعة
ً
واإلصالح اإلداري0213 ،ـ ،)14 ،وقد قطعت مصر في ىذا المضمار شوطاً كبي ارً خاصة في

مجاؿ تصدير الغاز مف المتوسط ،فضالً عف مشروعات تنمية محور قناة السويس ،وبناء

فضال عف إنشاء عدد مف
مميوف وحدة سكنية ،و( )10مجمعاً صناعياً في المدف الجديدة
ً
محطات توليد الطاقة ،و( )32اتفاقية بترولية( .السعيد0214 ،ـ.)03 ،
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كما ركزت الرؤية عمى البعد االجتماعي ،مف خالؿ العدالة االجتماعية ،حيث تـ رصد
( )50مميار جنيو لتنفيذ برامج الحماية االجتماعية اإلضافية ،وتشمؿ زيادة المعاشات،
والدعـ ،وزيادة حد اإلعفاء الضريبي ،وكذا التعميـ والتدريب والصحة ،والثقافة ،ففي مجاؿ
الصحة أكدت الرؤية عمى أف يتمتع المصريوف (بالحؽ في الصحة) ،وحياة سميمة آمنة مف
خالؿ تطبيؽ نظاـ صحي متكامؿ يت ميز باإلتاحة والجودة وعدـ التمييز ،وقادر عمى تحقيؽ
المؤشرات الصحية عف طريؽ تحقيؽ التغطية الشاممة لكافة المواطنيف ،ويبدو ذلؾ واضحا في
مبادرات رئيس الجميورية مثؿ122( :مميوف صحة) ومبادرات الكشؼ المبكر عف األوراـ،
وتطبيؽ التأميف الصحي الشامؿ في بعض المحافظات كخطوة أولية تتبعيا باقي المحافظات
وتعزيز الصحة والوقاية والعالج.
وفي مجاؿ التعميـ والتدريب ركزت الرؤية عمى أف يكوف التعميـ بجودة عالية ومتاحاً

لمجميع دوف تمييز في إطار نظاـ مؤسسي كؼء وعادؿ ،يسيـ في بناء شخصية متكاممة
لمواطف معتز بذاتو ومستنير ومبدع ومسئوؿ ،ويحترـ االختالؼ ،وفخور بوطنو قادر عمى
التعامؿ مع التنافسية مع الكيانات إقميمياً وعالمياً (وزارة التخطيػط والمتابعة واإلصالح اإلداري،
0213ـ ،)10 ،ولتنفيذ ذلؾ تـ تدريب( )142ألؼ كادر إداري ومعمـ ومراجعة وتعديؿ ()42

كتاباً دراسياً ،وتنفيذ( )5032فصؿ دراسي ،وانشاء ( )121مدرسة تعميـ مجتمعي (السعيد،
0214ـ.)04 ،

وفي مجاؿ الثقافة ىدفت الرؤية إلى بناء منظومة قيـ ثقافية إيجابية Positive
 cultural values systemفي المجتمع المصري تحترـ التنوع واالختالؼ ،وتمكيف
اإلنساف المصري مف الوصوؿ إلى وسائؿ اكتساب المعرفة ،وفتح اآلفاؽ أمامو لمتعامؿ مع
معطيات العالـ المعاصر ،وتفعيؿ منظومة القيـ اإليجابية في الخطاب الديني ،وفي كافة
مؤسسات الدولة ،واتاحة الخدمات الثقافية لكافة فئات المجتمع ،وبناء آليات لتعزيز حرية
التفكير واإلبداع (وزارة التخطيػط والمتابعة واإلصالح اإلداري0213 ،ـ.)33-32 ،
يتضح مما سبؽ شموؿ رؤية مصر 0202ـ جوانب التنمية المستدامة الثالثة
الرئيسة (البيئة واالقتصاد والمجتمع) ،ويعد تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى أفراد المجتمع
بصفة عامة وطالب الجامعات بصفة خاصة أم ارً ميماً؛ حيث إف اإلنساف ىو صانع الثقافة
والتنمية ينبغي أف تنبع مف ثقافة المجتمع.

الدراسات السابقة:
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يعرض الباحث بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية ،مرتبة مف
األقدـ لألحدث ،حيث يتـ العرض ليدؼ كؿ دراسة ومنيجيا وأىـ نتائجيا.
 -1هدفت دراسة :الهنداوي (0226م) إلى استقصاء دور وسائؿ اإلعالـ كأدوات ثقافية
في التنمية المستدامة مف خالؿ منظومة الثقافة والتنمية المستدامة في المجتمع،
واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصمت الدراسة إلى أف التنمية ينبغي أف تنبع
مف ثقافة المجتمع وتنسجـ مع منظومتو الفكرية واطاره الحضاري ،فمف دوف ىذا الترابط
بيف الثقافة كمنظومة شاممة والتنمية كعممية اقتصادية واجتماعية تفقد التنمية حيويتيا
وتصبح بال مردود أو فائدة.
 -0وسعت دراسة :الصالحً(0240م) إلى التعرؼ عمى دور الثقافة في التنمية،
واستخدمت منيج التحميؿ الفمسفي ،وتوصمت إلى أف الثقافة تعد إطا ارً مرجعياً لمفرد

والمجتمع وتؤثر عمى سموكو وأخالقو وتعطيو طابعاً معيناً ،ويطمح الفرد إلى التحمي بقيـ

ومقاييس المرجعية التي ينتمي إلييا ،والتنمية البشرية بشكؿ عاـ ىي عممية تغير ثقافي

اجتماعي وال يجوز أف تقتصر عمى النمو االقتصادي؛ ذلؾ ألنو ما لـ يتـ تغيير البناء
االجتماعي القائـ ومنظومة القيـ فإف التنمية تعتبر عممية فاشمة ،والتنمية كجيد واع
ومستقبال ترتكز أساساً عمى تغيير ثقافي
موجو لتحسيف معيشة اإلنساف وظروفو حاض ارً
ً
واكتساب بواعث ومعايير وقيـ جديدة تتناسب مع التطور األيدولوجي والسياسي

والتنظيمي الجديد.
 -0كما سعت دراسة :ناٌل وعبد الرحمان (0240م) إلى الكشؼ عف الثقافة البيئية
ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة ،واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصمت
الدراسة إلى أف نجاح التنمية المستدامة يتطمب الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا ،واعتماد
قوانيف بيئية مناسبة ،والعمؿ عمى إنشاء وغرس قيـ بيئية لدى الفرد والمجتمع ،مف
خالؿ نشر ما يسمى بالثقافة البيئية ،وضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني وتشجيع
الشراكات الكفيمة بدعـ االنتقاؿ الفعمي إلى اقتصاديات أكثر مراعاًة لمبيئة.

 -1وهدفت دراسة :إبارا  )2015) Ibaraإلى تطوير ثقافة ضماف الجودة مف أجؿ التعميـ
الجامعي المستداـ في نيجيريا ،باستخداـ المنيج المقارف ،حيث عرضت لبعض
المقارنات بجامعات دولية مف خالؿ عرض المعايير التي تيتـ بتطوير ثقافة ضماف
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الجودة والحفاظ عمييا لالستفادة منيا في الجامعات النيجيرية ،حيث يواجو التعميـ
الجامعي تحديات مثؿ العولمة وحركة العمؿ والمنافسة والبحث عف أفضؿ الممارسات،
وقدمت الدراسة عدداً مف االستراتيجيات الرامية إلى تحسيف ثقافة الجودة والحفاظ عمييا
عمى المستوى الجامعي ،مع تقديـ نموذج لضماف الجودة لمجامعات النيجيرية ،حيث إف

تحوؿ النموذج المؤسسي نحو ثقافة الجودة أمر ضروري لمتعميـ الجامعي المستداـ في
نيجيريا.
 -2وسعت دراسة :أٌوب (0246م) إلى تعرؼ إشكالية التنمية المستدامة في العالـ
العربي واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصمت إلى أنو البد لدوؿ العالـ العربي
مف اتخاذ عدد مف التدابير ،كرسـ إستراتيجية متكاممة لمتنمية المستدامة ،وتفعيميا ،ومف
أىـ ما ينبغي التوصؿ إليو تطوير شبكات الدعـ االجتماعي واالقتصادي لنشر التوزيع
العادؿ لثمار التنمية عبر التعاوف بيف مؤسسات القطاع الخاص والعاـ ومؤسسات
المجتمع األىمي ،وتحسيف نوعية الخدمات الصحية والثقافية ،ودعـ البحوث وعمميات
استقداـ المعرفة وتطوير مجتمع المعرفة ،و العمؿ عمى إصدار تشريعات وقوانيف ممزمة
تتماشى مع القوانيف الدولية في خصوص التنمية.

 -3كما هدف تقرٌر :ماكجرٌل  )2017( McGrealإلى تعرؼ دور الموارد التعميمية
المفتوحة عمى اإلنترنت في

دعـ اليدؼ الرابع مف أىداؼ التنمية المستدامة وىو

ضماف التعميـ الجيد المنصؼ والشامؿ لمجميع مدى الحياة ،حيث يمكف أف تعزز تمؾ
الموارد فرص التعمـ ،بحكـ طبيعتيا كموارد تعميمية متاحة وقابمة لالستخداـ بحرية،
وتعزيز التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة وأنماط الحياة المستدامة ،وحقوؽ اإلنساف،
والمساواة بيف الجنسيف ،وتعزيز ثقافة السالـ والالعنؼ والمواطنة العالمية ،وتقدير
التنوع الثقافي ،واسياـ الثقافة في التنمية المستدامة ،كما يمكف أف تعزيز تعميـ األطفاؿ
وذوي اإلعاقة مف الجنسيف مف الطفولة المبكرة إلى المدرسة الثانوية ،وتوفر بيئات تعمـ
آمنة وغير عنيفة وشاممة وفعالة لمجميع ،باإلضافة إلى محو األمية لدى الكبار.

 -4وهدفت دراسة :امبونسا وآخرٌن  ) 2018) Amponsah et alإلى تعرؼ دور
الثقافات األفريقية لضماف جودة التعميـ الجيد مف أجؿ التنمية المستدامة ،واستخدمت
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث أوضحت الدراسة أىمية ضماف توفير تعميـ
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شامؿ وعادؿ لمجميع ،باإلضافة إلى تعزيز التعمـ مدى الحياة ،وأف يكوف متاحاً لمجميع،

وربط ذلؾ بمؤشرات التنمية في سياقيا مف خالؿ التعميـ واإلنصاؼ ،حيث تعد الثقافة

األفريقية اإلطار األكثر قابمية لمتطبيؽ؛ لضماف جودة التعميـ الذي يحقؽ التنمية،
ويحافظ عمييا وفؽ الخطوط المتوخاة مف أىداؼ التنمية المستدامة خاصة اليدؼ
الرابع.
 -5وهدفت دراسة :فرج (0244م) إلى تقديـ رؤية فمسفية حوؿ التنمية المستدامة وتوأـ
الثقافة والتعميـ ،واستخدمت منيج التحميؿ الفمسفي ،وتوصمت إلى أف مفيوـ التنمية
المستدامة مف المفاىيـ البراقة الجذابة ،عمى المستوى النظري وعصية عمى التطبيؽ
والتحقؽ عمى المستوى العممي ما لـ نعتف باإلنساف بكؿ أوضاعو السياسية واالقتصادية
والتعميمية والثقافية والفكرية ،وأف المدخؿ الصواب إلى بموغ ىذه الغاية ىو التعميـ ثـ
التعميـ ،األمر الذي يتطمب سعياً حثيثاً إلحداث صحوة ثقافية مف شأنيا تييئة الفضاء
الثقافي لمتفاعؿ الحي مع جيود التنمية المستدامة.

 -6كما هدفت دراسة :النجار (0244م) إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي في ممارسات
التنمية المستدامة عمى تنمية الوعي بالمشكالت البيئية وميارات العمؿ التطوعي لطالبات
جامعة سطاـ بف عبد العزيز ،واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي واستخدمت
الباحثة أداتيف :مقياس الوعي بالمشكالت البيئية ،واختبار مواقؼ ،وتكونت عينة الدراسة
مف ( ) 12طالبة ،وقد بينت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الوعي
بالمشكالت البيئية وميارات العمؿ التطوعي لدى طالبات مجموعة الدراسة ،وكشفت
النتائج عف وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف الوعي بالمشكالت البيئية وميارات
العمؿ التطوعي.

 -12واستهدفت دراسة :جرو وآخرٌنGrau, et.al

) (2019تنمية الثقافة البيئية

لمحفاظ عمى الموارد المائية لدى الطالب في إسبانيو مف أجؿ التنمية المستدامة ،حيث
أصبحت المياه سمعة نادرة وتؤدي ندرتيا في كثير مف األحياف إلى صراعات بيف
المستخدميف ،وكذلؾ بيف اإلدارات المسؤولة عف إدارة الموارد المائية ،وقد اقترحت
الدراسة برنامج ماجستير في اإلدارة المتكاممة لممياه مشتركاً بيف الجامعات والمدارس
ييدؼ إلى تدريب الفنييف في مجاؿ الموارد المائية القادرة عمى العمؿ في المجاالت
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المتعمقة بالتخطيط واإلدارة المستدامة  ،مع المعرفة المتعمقة بالجودة المطموبة مف قبؿ
المستخدميف ومراعاة االحتياجات التدريبية لمطالب المتخرجيف مف كميات اليندسة
اإلسبانية ،كما يمكف دمج ىؤالء الفنييف المتدربيف في إدارات المياه المسؤولة ،أو في
الشركات الخاصة.
 -11وهدفت دراسة القطب وأخرٌن(0244م) استجالء مفيوـ التنمية المستدامة
ومضمونيا وتحميمييا ،وترسيخ ثقافتيا وتبياف الفمسفة التنموية التي تشكؿ أرضية ىذا
المفيوـ ،واعتمدت المنيج الوصفي ،وتوصمت إلى أف التنمية المستدامة أسموب حياة
ونمط معيشة تحكمو أطر أخالقية إنسانية ،إلى جانب أنيا نمط تنموي يمتاز بالعقالنية
والرشد ،ويسعى إلى خمؽ مجتمع أقؿ ميالً لمنزعة المادية مف خالؿ تغيير كثير مف
المفاىيـ الثقافية السائدة ،ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتنمية قيميا.

تعقٌب على الدراسات السابقة:
 اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اليدؼ ،وىو تعرؼ دور الثقافة فيالتنمية المستدامة ،وأبعادىا ،واشكاليتيا ،وأىمية التعميـ مف أجؿ التنمية.
 اختمف ت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي المسحيوالمقابمة أداة ليا ،حيث استخدمت بعض الدراسات منيج التحميؿ الفمسفي ،كدراسة:
الصالحي(0210ـ) ،ودراسة فرج(0215ـ) ،كما استخدمت بعض الدراسات المنيج المقارف
كدراسة إبا ار 0215( ) Ibaraـ) ،واستخدمت بعض الدراسات المنيج الوصفي التحميمي
كدراسة أيوب (0213ـ) ،ودراسة امبونسا

وآخريف(0215ـ

ودراسة القطب

وآخريف(016ـ) ،كما استخدمت دراسة النجار (0216ـ) المنيج شبو التجريبي.
 كما اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المقابمة أداة ليا ،والتطبيؽعمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية ،وىو ما لـ تتطرؽ إليو أي مف
الدراسات السابقة ،كما طبقت دراسة النجار(0216ـ) عمى عينة مف طالبات الجامعة في
المممكة العربية السعودية.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة الحالية،والمنيج المالئـ ليا ،وتفسير بعض نتائج الدراسة الميدانية ،كما استفادت مف دراسة
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(النجار 0216ـ) في بناء أداة الدراسة ،واستفادت مف نتائج وتوصيات الدراسات السابقة
في دعـ مشكمة الدراسة وأىميتيا خاصة دراسة (الينداوي0223ـ) ،ودراسة أيوب
(0213ـ) ،واستفادت مف دراسة نايؿ ،وعبد الرحماف (0210ـ) في تدعيـ اإلطار
المفيومي.

المبحث الثانً :الدراسة المٌدانٌة إجراءاتها ونتائجها:
(أ) :إجراءات الدراسة المٌدانٌة:
يعرض الباحث فيما يمي إلى منيج الدراسة وأداتيا ،وخصائصيا السيكومترية،
والخصائص الديمويجرافية لعينة الدراسة ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة ،واجابات أفراد
العينة عف أسئمة الدراسة.
منهج الدراسة :وظفت الدراسة المنيج الوصفي المسحي الذي "يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما
تعبير كميا (عبيدات،
ًا
توجد في الواقع ،وييتـ بوصفيا وصفاً دقيقاً ويعبر عنيا تعبي ارً كيفيا أو
وآخروف0211 ،ـ)161 ،؛ وذلؾ لإلجابة عف أسئمتيا لموقوؼ عمى درجة توفر مؤشرات
ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس.
أداة الدراسة :تمثمت أداة جمع البيانات ،والمعمومات لمدراسة في مقابمة مف إعداد الباحث،
ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
صدق أداة الدراسة :بعد بناء المقابمة تـ تقنينيا مف خالؿ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري
عضوا
بعرضيا عمى مجموعة مف األساتذة في تخصص :أصوؿ التربية بمغ عددىـ ()11
ً

(بجامعات :األزىر ،وطنطا ،واإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ،والقصيـ) ،وبعد تحكيـ المقابمة
تـ حذؼ بعض العبارات التي أجمع  %62مف المحكميف عمى حذفيا ،واضافة وتعديؿ بعض
بناء عمى التغذية الراجعة ،وكاف ليذه االقتراحات األثر األكبر في الوصوؿ إلى عبارات
العبارات ً
المقابمة بشكؿ جيد ،وقد بمغت عبارات المقابمة في صورتيا النيائية ( )01عبارة ،وتـ التحقؽ
مف صدؽ االتساؽ الداخمي بتطبيؽ المقابمة األولية عمى عينة استطالعية قواميا ( )12مف
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،وتـ حساب معامؿ
ارتباط بيرسوف بيف العبارات ،واجمالي أبعادىا ،وكذلؾ بيف األبعاد واجمالي المقابمة.
جضوه ()1
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ٍعبٍالد اعرجبط ثُغؿىُ ثُِ اىَقبثيخ ٍجَيخ وأثعبصهب اىفغعُخ (ُ=)11
ً

ٍعبٍو االعرجبط ثبىضعجخ
اىنيُخ

اىَذىع

اىَذىع ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد اىَصغَخ
ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض اىجُئٍ.
األوه
اىَذىع ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد اىَصغَخ
ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض االجزَبعٍ.
اىثبٍّ
اىَذىع ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد اىَصغَخ
ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض االقزصبصٌ.
اىثبىث
اىَذىع ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد اىَصغَخ
ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض اىزنْىىىجٍ.
اىغاثع
َالدع ** صاه عْض ٍـزىي اىضالىخ  1.11فأقو

**1.9.0
**1.7.0
**1.890
**1.6.9

جضوه ()0
ٍعبٍالد اعرجبط ثُغؿىُ ثُِ اىعجبعاد وإجَبىٍ أثعبص اىَقبثيخ (ُ=)11
ٍعبٍو
عقٌ
االعرجبط
اىعجبعح
ثبىَذىع
اىَذىع األوه
**1.817
1
**1..61
0
**1.696
.
**1..09
0
**1.687
0
**1.067
6
**1.008
7
**1.600
8
**1.000
9

ٍعبٍو
عقٌ
االعرجبط
اىعجبعح
ثبىَذىع
اىَذىع اىثبٍّ
**781.
11
**1.8.7
11
**1.760
10
**1.801
1.
**1.686
10
**1.701
10
**1.609
16

ٍعبٍو
عقٌ
االعرجبط
اىعجبعح
ثبىَذىع
اىَذىع اىغاثع
اىَذىع اىثبىث
**1.768
00
**1.610
17
**1.760
06
**1.788
18
**1.819
07
**1.700
19
**1.871
08
**1.680
01
**1.866
09
**1.80.
01
**1.70.
.1
**1.778
00
**1.7.1
.1
**1.700
0.
َ **1.708الدع ** صاه عْض 1.11
00
* صاه عْض 1.10
عقٌ اىعجبعح

ٍعبٍو االعرجبط
ثبىَذىع

يتضح مف الجدوليف السابقيف ،أف جميع معامالت االرتباط دالة ،بيف العبارات واجمالي أبعاد
المقابمة وبيف األبعاد واجمالي المقابمة.

ثبات أداة الدراسة  :تـ التحقؽ مف ثبات المقابمة مف بيانات التطبيؽ عمى العينة االستطالعية
كما في الجدوؿ التالي:
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جضوه ().
اىثجبد ىيَقبثيخ ٍجَيخ وأثعبصهب اىفغعُخ (ُ=)11
عضص
اىَذىع
اىعجبعاد
9
ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض اىجُئٍ.
7
ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض
االجزَبعٍ.
8
ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض
االقزصبصٌ.
7
ٍؤشغاد رىفغ ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ فٍ اىجعض
اىزنْىىىجٍ.

ٍعبٍو اىثجبد (أىفب
مغوّجبر)
1.880
1.87.
1.881
1.911

دلمت النتائج في الجدوؿ السابؽ عمى معامالت ثبات عالية ويعوؿ عمييا ،حيث
تراوحت ما بيف  ،2.540و ،2.622لممحاور ،وجاءت مجممة  2.611كما وضحتيا نتائج
معامؿ ألفا كرونباخ ،وذلؾ لممقابمة مجممة وبنودىا الفرعية.
تكونت المقابمة في صورتيا النيائية مف قسميف :تناوؿ األوؿ منيما البيانػات األوليػة لممتغيػرات
الديموجرافية لعينة الدراسة ،بينما تكوف القسـ الثاني مف أربعة محاور بيانيا كالتالي:
 المحور األوؿ البعد البيئي وعدد عباراتو ( )6عبارات. المحور الثاني :البعد االجتماعي وعدد عباراتو ( )4عبارات. المحور الثالث :البعد االقتصادي ،وعدد عباراتو ( )5عبارات. -المحور الرابع البعد التكنولوجي وعدد عباراتو ( )4عبارات.

مجتمع الدراسة  :تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الحكومية

المصرية البالغ ( )03جامعة.

عينة الدراسة :نظ ار لتجانس مجتمع الدراسة فقد تمت المقابمة مع عينة عشوائية بسيطة بمغ
قواميا ( )01عضو ىيئة تدريس مف ( )11جامعة حكومية مصرية لمعاـ الجامعي
0202/0216ـ
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الخصائص الدٌموٌجرافٌة لعٌنة الدراسةٌ :عرض الباحث للخصائص الدٌموٌجرافٌة لعٌنة
الدراسة كنوع من التوصٌف األكثر عمقا لها ،وذلك كما ٌلً:
جضوه ()0
رىػَع أفغاص اىعُْخ وفقب ىَزغُغٌ (اىنيُخ ،اىغرجخ األمبصََُخ)
اىْـجخ
اىعضص
فئبد اىَزغُغ
اىَزغُغ
%91..
08
ّظغَخ
اىنيُخ
%9.7
.
عَيُخ
%00.0
10
أؿزبط
اىغرجخ األمبصََُخ
%19.0
6
أؿزبط ٍـبعض
%.0.0
11
ٍضعؽ
%111
.1
اإلجَبىٍ
شنو ()1
رىػَع أفغاص اىعُْخ وفقب ىَزغُغٌ اىنيُخ واىغرجخ األمبصََُخ

توزٌع أفراد العٌنة وفقا لمتغٌري الكلٌة والرتبة األكادٌمة
11

مدرس
6

أستاذ مساعد

14

أستاذ
3

عملٌة

28
30
مدرس
11

25

20
أستاذ مساعد
6

15
أستاذ
14

نظرٌة
10
عملٌة
3

0

5
نظرٌة
28

سلسلة4

يتضح مما سبؽ أف عدد أفراد العينة مف الكميات النظرية بمغ ( )05عضواً بنسبة

 ،%62.0مما يدؿ عمى كثرة المستجيبيف مف الكميات النظرية وتعاونيـ مع الباحث ،كما بمغ
عدد المستجيبيف مف أفراد العينة عمى درجة أستاذ ( )11عضواً بنسبة  ،%26.4مما يدؿ

عمى كثرة عدد األساتذة ذوي الخبرة؛ األمر الذي يزيد مف عمؽ نظرتيـ إلى موضوع الدراسة.
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ً
1
0
.
0
0
6
7

جضوه ()0
رىػَع أفغاص اىعُْخ وفقب ىَزغُغ اىجبٍعخ.
اىجبٍعخ
ً
اىْـجخ
اىعضص
اىؼقبػَق
8
%16.1.
0
اىَْصىعح
9
%6.00
0
أؿىاُ
11
%6.00
0
اىقبهغح
11
%6.00
0
ديىاُ
10
%9.67
.
جْىة اىىاصٌ
1.
%6.00
0
ٍطغوح
10
%6.00
0
اإلجَبىٍ

اىجبٍعخ
األػهغ
طْطب
عُِ شَؾ
اىَْىفُخ
اإلؿنْضعَخ
اىعغَش
مفغ اىشُز

اىْـجخ
%6.00
%6.00
%..00
%6.00
%9.67
%6.00
%..00
%111

اىعضص
0
0
1
0
.
0
1
.1

شكؿ ()0
توزيع أفراد العينة وفقا لمجامعة

توزيع أفراد العينة وفقا للجامعة
األزهر

األزهر; 5

طنطا
عٌن شمس

مطروح;  1جنوب الوادي; 2
حلوان; 3

طنطا; 2

القاهرة; 2

المنوفٌة

اإلسكندرٌة

العرٌشعين شمس; 2

أسوان; 1

كفر الشٌخ
الزقازٌق
المنصورة
أسوان

المنصورة; 2

المنوفية; 2

الزقازيق; 2

اإلسكندرية; 3

القاهرة

العريش; 2

كفر الشيخ; 2

يتضح مما سبؽ أف عدد أفراد العينة مف الجامعات بمغ ( )01عضواً ،مف أربع عشرة

جامعة حكومية مصرية.
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المعالجات اإلحصائٌة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات تـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية في العموـ
االجتماعية ( )Statistical Package for Social Sciences( )SPSSفي تحميؿ
المعمومات ،وبعد أف تـ ترميز وادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي ،حيث استخدمت المعالجات
اإلحصائية التالية:
( .1معامؿ ألفا كرونباخ) ) )Cronbach’s Alpha Coefficientوذلؾ لحساب الثبات
لممقابمة ومحاورىا.
 .0معامؿ االرتباط بيرسوف ( )Pearson correlationلمعرفة الصدؽ الداخمي لعبارات
ومحاور المقابمة مف خالؿ حساب االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور
الذي تنتمي إليو.
 .0المتوسطات الحسابية ( )Meanلمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة عمى
كؿ عبارة مف عبارات المقابمة ،ولكؿ محور مف المحاور مف أجؿ ترتيب العبارات مف
حيث درجة االستجابة حسب أعمى متوسط حسابي.
 .1االنحراؼ المعياري ( )Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدى انحراؼ استجابات
أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ،ولكؿ محور مف المحاور الرئيسة
عف متوسطيا الحسابي ،وكذلؾ لترتيب العبارات حسب المتوسط الحسابي لصالح األقؿ
تشتتاً عند تساوى المتوسط الحسابي.

 .2استخدـ مقياس ليكرت الثالثي األبعاد لتقييـ إجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى عبارات
المقابمة بحيث تأخذ درجة الموافقة بدرجة كبيرة ( )0درجات ،ودرجة الموافقة بدرجة
متوسطة ( )0درجتاف ،وغير موافؽ تأخذ ( )1درجة ،وتـ تصنيؼ اإلجابات إلى ثالثة
مستويات متساوية المدى مف خالؿ المعادلة التالية :طوؿ الفئة = (أكبر قيمة _ أقؿ
قيمة)  /عدد بدائؿ األداة = 2.33=0/1-0لنحصؿ عمى التصنيؼ المشار إليو في
الجدوؿ التالي:
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اىَـزىي
األؿيىة
اىَزىؿظ اىذـبثٍ

جضوه ()6
صعجخ رىفغ اىَؤشغ.
صعجخ اىزىفغ
ٍزىؿطخ
مجُغح
ٍِ( )0..0فأمثغ ٍِ()0...( :)1.67

ضعُفخ
أقو ٍِ ()1.67

(ب) :نتائج الدراسة المٌدانٌة :يعرض الباحث الستجابات أفراد العينة عمى المقابمة جمم ًة

ال ،فمف حيث الجممة بمغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى المقابمة
وتفصي ً

مجمم ًة ( )0.14درجة ،وانحراؼ معياري ()2.06؛ مما يدؿ عمى توفر مؤشرات ثقافة التنمية
المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية بدرجة متوسطة مف وجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس ،أما تفصيالً وعمى مستوى محاور المقابمة فيتـ عرض ما يمي:

-4نتائج السؤال األول ومناقشتها :ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى
طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد البيئي)؟
ولإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري إلجابات
أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية (في البعد البيئي) ،كما يمي:

جضوه ()7
اىَزىؿطبد اىذـبثُخ واالّذغاف اىَعُبعٌ إلجبثبد أفغاص عُْخ اىضعاؿخ عيً اىَذىع األوه :اىجعض
اىجُئٍ
اىعجبعح

ً
1
7
2
5
4
9
6
8
3

َذبفع اىطالة عيً األشجبع واألػهبع
صاسو اىذغً اىجبٍعٍ.
َضعك اىطالة األفنبع اىشضغاء اىزٍ رْبصٌ
ثذَبَخ اىجُئخ واىهىاء واىزغثخ.
َذغص اىطالة عيً ّظبفخ اىجُئخ
اىجبٍعُخ.
َىجض ىضي اىطالة وعٍ ثقضبَب اىجُئخ
وٍشبطغهب.
َذغص اىطالة عيً دضىع ّضواد
وٍؤرَغاد ٍغرجطخ ثبىذفبظ عيً اىجُئخ.
َذبفع اىطالة عيً اىََزينبد اىعبٍخ
صاسو اىذغً اىجبٍعٍ.
َضعك اىطالة أهَُخ اؿزشضاً اىزنْىىىجُب
اىْظُفخ فٍ اىصْبعبد.
ََزيل اىطالة اىقضعح عيً ارشبط اىقغاع فٍ
اىقضبَب اىَجزَعُخ واىذُبرُخ اىَغرجطخ
ثبىجُئخ.
َقىً اىطالة ثَعـنغاد ىْظبفخ اىذغً
اىجبٍعٍ.
اىَزىؿظ اىعبً ىيَذىع

اىَزىؿظ
اىذـبثٍ
2.45

االّذغاف
اىَعُبعٌ
0.50

1

2.32

0.59

2

ٍزىؿطخ

2.25

0.51

3

ٍزىؿطخ

2.25

0.63

4

ٍزىؿطخ

2.22

0.61

5

ٍزىؿطخ

2.19

0.60

6

ٍزىؿطخ

2.12

0.61

7

ٍزىؿطخ

2.09

0.53

8

ٍزىؿطخ

1.96

0.70

9

ٍزىؿطخ

2.21

0.42
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مجُغح
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شنو().
رغرُت عجبعاد اىَذىع األوه :صعجخ رىفغ ٍؤشغاد ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ (فٍ اىجعض اىجُئٍ) وفقب ىيَزىؿظ اىذـبثٍ

ترتٌب عبارات المحور األول وفقا للمتوسط الحسابً
2.0968
2.1290
1.9677

8

9
6

2.2258

5

4

3

2.2581
2.2581
2

7

2.4516
1

عنوان المحور

2.1935
2.3226

12
10
8
6
4
2
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 2.4516 2.3226 2.2581 2.2581 2.2258 2.1935 2.1290 2.0968 1.9677سلسلة0
3

8

6

9

4

5

2

7

1

سلسلة4

يتبيف مف جدوؿ ( )4أف المحور األوؿ تضمف ( )6عبارات ،جاءت استجابات أفراد
عينة الدراسة عمييا بصورة مجممة بمتوسط حسابي عاـ ( 0.01مف  ،)0مما يدؿ عمى توفر
مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس (في البعد البيئي) بدرجة متوسطة ،كما حصمت العبارة رقـ ( )1ومحتواىا (يحافظ
الطالب عمى األشجار واألزىار داخؿ الحرـ الجامعي) عمى متوسط حسابي (0.12مف ،)0
مما يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى محتواىا بدرجة كبيرة ،في حيف حصمت باقي العبارات
عمى متوسطات حسابية تراوحت بيف ( 1.63إلى  )0.00وىي متوسطات تقع في الفئة
الثانية مف المقياس المتدرج الثالثي ومداه مف ( 1.34إلى  ،)0.00مما يدؿ عمى توفر باقي
مؤشرات البعد البيئي بدرجة متوسطة ،وتـ ترتيبيا كما في الجدوؿ السابؽ ،كما كشفت

المقابمة التي أجريت مع مفردات عينة الدراسة عمى وجود عدد مف المؤشرات ،كما يمي:
 قمة توفر ثقافة الوعي البيئي لدى الطالب لمحفاظ عمى البيئة الجامعية. -ضعؼ معرفة الطالب بحقوقيـ وواجباتيـ نحو البيئة.

 كمما كانت الكمية نظيفة ومتوفر بيا سالت الميمالت كمما التزـ الطالب بقواعدالنظافة والحفاظ عمى البيئة والعكس صحيح.
 كمما كانت ىناؾ صيانة دورية لممرافؽ والتجييزات بالجامعة أدى إلى حفاظ الطالبعمى البيئة.
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 ضعؼ إدراؾ الطالب لمقضايا البيئية المختمفة.-

ضعؼ معرفة الطالب بمخاطر التموث البيئي عمى الصحة العامة.
وتتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج دراسة رانيا الكيالني(0212ـ) التي أظيرت ضعؼ الدور

األكاديمي لمجامعة في تنمية الوعي البيئي لمطالب ،وأىمية توفير اإلمكانات المادية والفنية
لتطوير أداء األساتذة في الجانب البيئي( ،)31كما تتفؽ مع نتائج دراسة:
الصالحي(0210ـ) ودراسة نايؿ ،وعبد الرحماف (0210ـ) المتاف أظيرتا أىمية الثقافة
البيئية ودورىا في تحقيؽ التنمية المستدامة والحفاظ عمى البيئة وتفعيؿ منظومة القيـ
لتحسيف معيشة اإلنساف وظروفو حاض ار ومستقبال ،وأىمية اكتساب بواعث ومعايير وقيـ
جديدة تتناسب مع التطور األيدولوجي والسياسي والتنظيمي الجديد.
-0نتائج السؤاؿ الثاني ومناقشتيا :ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى
طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد االجتماعي)؟
ول إلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري إلجابات
أفراد عينة الدراسة ،حوؿ درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية (في البعد االجتماعي) ،كما يمي:

جضوه عقٌ ()8
اىَزىؿطبد اىذـبثُخ واالّذغاف اىَعُبعٌ إلجبثبد أفغاص عُْخ اىضعاؿخ عيً اىَذىع اىثبٍّ :اىجعض
االجزَبعٍ

ً

اىَزىؿظ
اىذـبثٍ

اىعجبعح

االّذغاف اىزغرُت
اىَعُبعٌ

صعجخ رىفغ
اىَؤشغ

َ 13ذزغً اىطالة األؿبرظح.

2.54

0.62

1

مجُغح

َ 15يزؼً اىطالة ثبىقىاُِّ واىيىائخ اىجبٍعُخ.

2.41

0.56

2

مجُغح

رزبح اىفغص اىَزنبفئخ أٍبً اىطالة واىطبىجبد
 16ىالشزغاك فٍ األّشطخ اىجبٍعُخ.

2.41

0.67

3

مجُغح

َذغص اىطالة عيً اىَشبعمخ فٍ األّشطخ
 14االجزَبعُخ اىَشزيفخ ثبىجبٍعخ.

2.22

0.66

4

ٍزىؿطخ

َ 12ذزغً اىطالة سصىصُبد اِسغَِ.

2.19

0.60

5

ٍزىؿطخ

َ 11يزؼً اىطالة ثقٌُ وأسالقُبد اىَجزَع اىَصغٌ.

2.16

0.68

6

ٍزىؿطخ

َذبفع اىطالة عيً هىَزهٌ ٍِ ساله ٍيجـهٌ
 10وؿيىمُبرهٌ.

1.96

0.65

7

ٍزىؿطخ

2.27

0.48

اىَزىؿظ اىعبً ىيَذىع
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شنو()0
رغرُت عجبعاد اىَذىع اىثبٍّ :صعجخ رىفغ ٍؤشغاد ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ (فٍ اىجعض االجزَبعٍ) وفقب ىيَزىؿظ اىذـبثٍ.

ترتيب عبارات المحور الثاني وفقا للمتوسط الحسابي
10
0

1
2
3
4
5
6
7
 2.5484 2.4194 2.4194 2.2258 2.1935 2.1613 1.9677سلسلة0
10

11

12

14

16

15

13

عنوان المحور

2.5484 2.4194 2.4194 2.2258 2.1935 2.1613 1.9677
16
15
14
13
12
11
10

20

سلسلة4

يتبيف مف جدوؿ ( )5أف المحور الثاني تضمف ( )4عبارات ،جاءت استجابات أفراد
عينة الدراسة عمييا بصورة مجممة بمتوسط حسابي عاـ ( 0.04مف  ،)0مما يدؿ عمى توفر
مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس (في البعد االجتماعي)بدرجة متوسطة ،كما حصمت العبارات أرقاـ)13 ،12 ،10( :
أفرد العينة
عمى متوسط حسابي ( )0.11 ،0.11 ،0.21عمى التوالي ،مما يدؿ عمى موافقة ا
عمى محتواىا بدرجة كبيرة ،حيث تدور حوؿ احتراـ الطالب لألساتذة ،والتزاميـ بالقوانيف
والموائح الجامعية ،إضافة إلى وجود فرص متكافئة أماـ الطالب والطالبات لالشتراؾ في
األنشطة الجامعية ،في حيف حصمت باقي العبارات عمى متوسطات حسابية تتراوح بيف
( 1.63إلى  ،)0.00وىي متوسطات تقع في الفئة الثانية مف المقياس المتدرج الثالثي
ومداه مف ( 1.34إلى  ،)0.00مما يدؿ عمى توفر باقي مؤشرات البعد االجتماعي بدرجة
متوسطة ،وتـ ترتيبيا كما في الجدوؿ السابؽ ،كما كشفت المقابمة التي أجريت مع مفردات
عينة الدراسة عمى وجود عدد مف المؤشرات كما يمي:
 قمة تكاتؼ الجيود الدينية واالجتماعية والنفسية لمعودة بالطالب والطالبات لمقيـالدينية األصيمة.
 قمة حفاظ الطالب عمى قيـ وعادات وأخالقيات المجتمع المصري المتوارثة. -ضعؼ مراعاة الطالب لزمالئيـ ذوي االحتياجات الخاصة وغير القادريف مادياً.

 قمة تشجيع الجامعة الطالب المتفوقيف ماديا ومعنويا مف خالؿ المسابقاتاالجتماعية المختمفة مثؿ الطالب المثالي.
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 ظيور سموكيات مرفوضة مف بعض الطالب كتقميد الغرب في أسموب حياتيـ،كاألنماط االستيالكية الغذائية وقصات الشعر واالستماع لألغاني.
 قمة توفر ثقافة التعامؿ مع اآلخر لدى بعض الطالب.وتتفق النتائج السابقة ونتائج دراسة :الينداوي(0223ـ) التي أظيرت ضعؼ الترابط
بيف الثقافة كمنظومة شاممة والتنمية كعممية اقتصادية واجتماعية ،حيث تفقد التنمية حيويتيا
وتصبح بال روح في حالة غياب الثقافة ،كما تتفؽ مع نتائج دراسة :الصالحي(0210ـ) التي
أظيرت أىمية تغيير البناء االجتماعي القائـ ومنظومة القيـ؛ حتى يمكف تحسيف معيشة
اإلنساف وظروفو االجتماعية ،وأىمية اكتساب القيـ والمعايير الجديدة التي تتناسب مع
التطورات الحادثة بالمجتمع ،وكذا دراسة نايؿ ،وعبد الرحماف (0210ـ) التي أكدت أىمية
غرس قيـ بيئية لدى الفرد والمجتمع مف خالؿ نشر ما يسمى بالثقافة البيئية ،وتقرير
مكجريؿ )McGreal,2017( ،الذي أكد أىمية تعزيز فرص التعمـ وأنماط الحياة المستدامة،
وحقوؽ اإلنساف ،والمساواة بيف الجنسيف ،وتقدير التنوع الثقافي ،واسياـ الثقافة في التنمية
المستدامة.
-0نتائج السؤال الثالث ومناقشتها :ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى
طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد االقتصادي)؟
ولإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري إلجابات
أفراد عينة الدراسة ،ح وؿ درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية (في البعد االقتصادي) ،كما يمي:
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جضوه ()9
اىَزىؿطبد اىذـبثُخ واالّذغاف اىَعُبعٌ إلجبثبد أفغاص عُْخ اىضعاؿخ عيً اىَذىع اىثبىث :اىجعض
االقزصبصٌ
اىَزىؿظ االّذغاف اىزغرُت صعجخ
اىعجبعح
ً
رىفغ
اىذـبثٍ اىَعُبعٌ
اىَؤشغ
ٍزىؿطخ
1
0.60
2.19
ىضي اىطالة اىقضعح عيً اىزشطُظ
 20ىَـزقجيهٌ.
ٍزىؿطخ
2
0.70
َذغص اىطالة عيً رغشُض اؿزشضاً ٍصبصع 2.03
 23اىطبقخ.
ٍزىؿطخ
3
0.68
2.00
َذغص اىطالة عيً اىَىاعص اىجُئُخ واىْظبً
 24األَنىىىجٍ.
ٍزىؿطخ
4
0.70
1.96
َذغص اىطالة عيً دضىع صوعاد رضعَجُخ
 18سبصخ ثغَبصح األعَبه.
ٍزىؿطخ
5
0.72
1.93
َشبعك اىطالة فٍ إصاعح ثعض اىَشبعَع فٍ
 19اىذغً اىجبٍعٍ.
ٍزىؿطخ
6
0.77
1.74
َشزغك اىطالة ٍع ػٍالئهٌ فٍ إقبٍخ
ٍ 21شبعَع صغُغح.
ٍزىؿطخ
7
0.68
1.74
َشبعك اىطالة فٍ صْع وارشبط اىقغاعاد
 22فٍ اىجبٍعخ.
ضعُفخ
8
0.66
1.64
َذغص اىطالة عيً دضىع ّضواد
 17وٍؤرَغاد اقزصبصَخ.
ٍزىؿطخ
0.51
1.90
اىَزىؿظ اىعبً ىيَذىع
شنو()0
رغرُت عجبعاد اىَذىع اىثبىث :صعجخ رىفغ ٍؤشغاد ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ (فٍ اىجعض االقزصبصٌ) وفقب ىيَزىؿظ اىذـبثٍ.

ترتٌب عبارات المحور الثالث وفقا للمتوسط الحسابً

24

23

20

1
2
3
4
5
6
7
8
 2.1935 2.0323 2.0000 1.9677 1.9355 1.7419 1.7419 1.6452سلسلة0
17

22

21

19

18
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يتبيف مف جدوؿ ( )6أف المحور الثالث تضمف ( )5عبارات ،جاءت استجابات أفراد
عينة الدراسة عمييا بصورة مجممة بمتوسط حسابي عاـ ( 1.62مف  ،)0مما يدؿ عمى توفر
مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس (في البعد االقتصادي)بدرجة متوسطة ،كما حصمت كؿ العبارات عمى متوسطات
حسابية تتراوح بيف ( 1.41إلى  ،)0.16وىي متوسطات تقع في الفئة الثانية مف المقياس
المتدرج الثالثي ومداه مف ( 1.34إلى )0.00؛ مما يدؿ عمى توفر مؤشرات البعد االقتصادي
بدرجة متوسطة في حيف حصمت عبارة واحدة عمى متوسط حسابي ( )1.31درجة؛ مما يدؿ
عمى موافقة أفراد العينة عمى محتوى العبارة بدرجة ضعيفة ،ومحتواىا (يحرص الطالب عمى
حضور ندوات ومؤتمرات اقتصادية)؛ مما يشير إلى أف ثقافة حضور ندوات ومؤتمرات
نظر النشغاليـ
اقتصادية ضعيفة لدى طالب الجامعات المصرية وبعيدة عف اىتماماتيـ؛ ًا
بالمحاض ارت ،وقمة اإلعالف عف الندوات التي تعقد ،وقمة محفزات الحضور لمطالب ،كما
كشفت المقابمة التي أجريت مع مفردات عينة الدراسة عف وجود عدد مف المؤشرات ،كما يمي:
 حرص الطالب عمى العمؿ أثناء الدراسة؛ لتوفير مصروفاتيـ. اشتراؾ بعض الطالب في مشاريع اقتصادية داخؿ الجامعة ،أو خارجيا لمساعدةأنفسيـ.
 أىمية إقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية الطالب بالبعد االقتصادي. األخذ بيد الطالب والطالبات لممشاركة الفاعمة في إدارة األنشطة االقتصادية،واإلدارية داخؿ الجامعة.
 تدريب الطالب عمى تسويؽ مشاريعيـ في السنوات النيائية. تدريب الطالب عمى ميارات التسويؽ اإللكتروني.وتتفؽ النتائج السابقة ونتائج دراسة فرج (0215ـ) التي أظيرت ضرورة االىتماـ
باإلنساف بكؿ أوضاعو السياسية ،واالقتصادية ،والتعميمية ،والثقافية ،والفكرية ،وأف المدخؿ
الصواب إلى بموغ ىذه الغاية ىو التعميـ ،وأىمية وجود صحوة ثقافية مف شأنيا تييئة الفضاء
الثقافي لمتفاعؿ الحي مع جيود التنمية المستدامة ،كما تتفؽ مع نتائج دراسة جرو وآخروف
) ،(Grau, et.al2019التي أظيرت أىمية التدريب في تعزيز المفاىيـ الثقافية؛ لمحفاظ
عمى البيئة ،وتكويف ثقافة التنمية المستدامة لدى األفراد.
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-1نتائج السؤاؿ الرابع ومناقشتيا :ما درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى
طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس (في البعد التكنولوجي)؟
ولإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري إلجابات
أفراد عينة الدراسة ،حوؿ درجة توفر مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية (في البعد التكنولوجي) ،كما يمي:
جضوه ()11
اىَزىؿطبد اىذـبثُخ واالّذغاف اىَعُبعٌ إلجبثبد أفغاص عُْخ اىضعاؿخ عيً اىَذىع اىغاثع :اىجعض
اىزنْىىىجٍ
اىعجبعح

ً

25
31
26
28
27
30
29

َزَنِ اىطالة ٍِ اىضسىه عيً اىَىقع اإلىنزغوُّخ
ىيجبٍعبد اىَصغَخ.
َزَنِ اىطالة ٍِ اىزعبوُ ٍع ػٍالئهٌ افزغاضُب عجغ
اإلّزغّذ.
َىظف اىطالة ٍىاقع اىزىاصو االجزَبعٍ فٍ اىزىاصو
ٍع أؿبرظرهٌ.
َـزطُع اىطالة إّشبء ٍضوّبد سبصخ ثهٌ واىزفبعو ٍع
اىَضوّبد األسغي.
َـزطُع اىطالة رىظُف شجنخ اإلّزغّذ فٍ اىذصىه
عيً اىَعيىٍبد اىصذُذخ.
َـزطُع اىطالة االؿزفبصح ٍِ ٍْصبد اىزعيٌ اىَفزىح
عيً اإلّزغّذ
َزَنِ اىطالة ٍِ رقٌُُ اىَىاقع واىَصبصع واىزطجُقبد
اىزنْىىىجُخ.
اىَزىؿظ اىعبً ىيَذىع

اىَزىؿظ االّذغاف اىزغرُت
اىذـبثٍ اىَعُبعٌ
1
0.62
2.58

صعجخ رىفغ
اىَؤشغ
مجُغح

2.45

0.62

2

مجُغح

2.38

0.66

3

مجُغح

2.38

0.61

4

مجُغح

2.32

0.65

5

ٍزىؿطخ

2.19

0.74

6

ٍزىؿطخ

2.09

0.70

7

ٍزىؿطخ

2.34

مجُغح

0.52

شنو()6
رغرُت عجبعاد اىَذىع اىغاثع :صعجخ رىفغ ٍؤشغاد ثقبفخ اىزَُْخ اىَـزضاٍخ ىضي طالة اىجبٍعبد
اىَصغَخ ٍِ وجهخ ّظغ أعضبء هُئخ اىزضعَؾ (فٍ اىجعض اىزنْىىىجٍ) وفقب ىيَزىؿظ اىذـبثٍ.

ترتٌب عبارات المحور الرابع وفقا للمتوسط الحسابً

31

25

1
2
3
4
5
6
7
 2.5806 2.4516 2.3871 2.3871 2.3226 2.1935 2.0968سلسلة0
29

30

27

28

26
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يتبيف مف جدوؿ ( )12أف المحور الرابع تضمف ( )4عبارات ،جاءت استجابات أفراد
عينة الدراسة عمييا بصورة مجممة بمتوسط حسابي عاـ ( 0.01مف )0؛ مما يدؿ عمى توفر
مؤشرات ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس (في البعد التكنولوجي) بدرجة كبيرة ،كما حصمت العبارات أرقاـ (،03 ،01 ،02
 )05عمى متوسطات حسابية ( )0.05 ،0.05 ،0.12 ،0.25عمى التوالي؛ مما يدؿ عمى
أفرد العينة عمييا بدرجة كبيرة ،وىذا يشير إلى توفر ىذه المؤشرات بدرجة كبيرة لدى
موافقة ا
طالب الجامعات المصرية ،كما حصمت العبارات أرقاـ ( )06 ،02 ،04عمى متوسطات
حسابية ( ،)0.26 ،0.16 ،0.00وىذه المتوسطات تقع في الفئة الثانية مف المقياس
المتدرج الثالثي ومداه مف ( 1.34إلى )0.00؛ مما يدؿ عمى توفر تمؾ المؤشرات بدرجة
متوسطة ،وتـ ترتيبيا كما في الجدوؿ السابؽ ،كما كشفت المقابمة التي أجريت مع مفردات
عينة الدراسة عف وجود عدد مف المؤشرات ،كما يمي:
-

تتحقؽ لدى الطالب أبعاد ومؤشرات المواطنة الرقمية.

-

يجيد الطالب البعد التقني(التكنولوجي) واستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي.

-

يشارؾ الطالب في المحاضرات واالمتحانات اإللكترونية التفاعمية.

-

توظيؼ التكنولوجيا في التدريس.
وتتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج دراسة عبد القادر(0216ـ) التي أظيرت وجود ثقافة رقمية

لدى طالب الجامعات المصرية بدرجة كبيرة؛ مما يعزز البعد التكنولوجي في المواطنة الرقمية،
وكذا التنمية المستدامة في بعدىا التكنولوجي ،كما تتفؽ مع نتائج دراسة :النجار (0216ـ)
التي أظيرت أىمية تنمية الوعي بالمشكالت البيئية لدى طالب الجامعة والتدريب عمى
الميارات المختمفة ومنيا الميارات التكنولوجية؛ األمر الذي يعزز ثقافة التنمية المستدامة
لدييـ في بعدىا التكنولوجي ،ودراسة القطب وآخروف (0216ـ) التي أكدت عمى أىمية
التعميـ مف أجؿ استيعاب الثقافة العممية والتكنولوجية.
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المبحث الثالث :االستراتٌجٌة المقترحة وتوصٌات الدراسة.
إجابة السؤال الخامس :ما إستراتيجية تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية في ضوء رؤية مصر 0202ـ؟
تعتمد اإلستراتيجية المقترحة لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات
المصرية عمى عدة جوانب مستمدة مف تقارير األمـ المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة،
وكذا رؤية مصر 0202ـ ،حيث تشمؿ تحسيف جودة التعميـ ،ودمج التنمية المستدامة في
مناىج التعميـ ،فضالً عف تنمية وعي األفراد وتدريبييـ ،حيث ركزت منظمة األمـ المتحدة

(0226ـ ) عمى أربعة محاور لمتربية مف أجؿ التنمية المستدامة ىي :تحسيف فرص الوصوؿ
واالحتفاظ بالجودة في التعميـ ،واعادة توجيو البرامج التعميمية القائمة لمعالجة االستدامة،
وزيادة فيـ الجميور وتوعيتو لالستدامة ،وتوفير التدريب لجميع قطاعات القوى
العاممة( ،)06كما ذىبت روزاليف (0226ـ) إلى أىمية تحسيف جودة الحياة مف خالؿ رفع
المستوى االقتصادي لمعائالت ،وتحسيف ظروؼ حياتيـ ،وخفض معدالت الوفيات ،ورفع
معدالت االلتحاؽ بالتعميـ؛ مما ييسر لألفراد االلتحاؽ بالفرص المتاحة في سوؽ العمؿ،
وبالتالي حدوث الرفاه االجتماعي واالقتصادي(.)11
وقد ذكر غربي ،وطويؿ ( 0210ـ) بعض التوصيات مف أجؿ تعزيز التنمية المستدامة
لدى المتعمميف أىميا :تحسيف البيئة واعادة تشكيؿ التربية الحالية إلبراز التنمية المستدامة،
ال عف التدريب ،كما أكد أىمية إدماج
وتنمية الفيـ ووعي األفراد العاـ نحو قضايا البيئة ،فض ً
التربية البيئية في مراحؿ التعميـ المختمفة مف أجؿ تربية اإلنساف تربية سميمة وراشدة تثري

معارفو وتشحذ مياراتو ،حتى يمكف إكسابيـ اتجاىات موجية شأنيا المحافظة عمى مستوى
تحمؿ البيئة لإلنساف واعداد اإلنساف المتفيـ لبيئتو والمدرؾ لظروفيا والواعي بمشكالتيا وما
ييددىا (.)116 ،115
مما سبؽ يمكف لمباحث عرض وتفصيؿ أىـ جوانب إستراتيجية تنمية ثقافة التنمية
المستدامة لدى طالب الجامعات المصرية كما يمي.
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الهدف الرئٌس لإلستراتٌجٌة المقترحة :تدعٌم ثقافة التنمٌة المستدامة لدى طالب
الجامعات المصرٌة فً ضوء رؤٌة مصر0202م.
األهداف اإلستراتٌجٌة العامة:
 .1تحسيف جودة البيئة الجامعية لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات.
 .0التدريب لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة لدى طالب الجامعات.
 .0إعادة توجيو البرامج التعميمية القائمة لمعالجة االستدامة لدى طالب الجامعات.
 .1تنمية الفيـ والوعي لدى طالب الجامعات نحو قضايا البيئة.

منطلقات اإلستراتٌجٌة المقترحة:
تنطمؽ االستراتيجية المقترحة لتدعيـ ثقافة التنمية المستدامة مف المنطمقات التالية:
 -1أىمية تدعيػـ الوعي واالىتماـ بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية
المرتبطة بالتنمية المستدامة لدى المتعمميف.
 -0يمثؿ البعد الثقافي قوة تأثيرية في مختمؼ جوانب السموؾ اإلنساني ،حيث يكوف مف
األىمية بمكاف أف ييتـ مخططو المشاريع التنموية بفيـ ومعرفة خصوصية المجتمع
الثقافية ،وتطمعات أفراده ،ومتطمباتيـ المشتركة ،كي ال تصبح ىذه المشاريع التنموية
مصد ارً عديـ الفائدة لألفراد.

 -0دراسة العوامؿ الثقافية المرتبطة بدينامية المجتمع ،وكيفية استثمارىا لخدمة األغراض
التنموية تنطمؽ مف فكرة أساسية مفادىا أف لمقيـ والمعتقدات والتقاليد والعادات وكؿ ما
يرتبط بعناصر التراث الثقافي لو تأثير قوي عمى أنماط السموؾ اإلنساني بوجو عاـ ،وعمى
دينامية المجتمع التنموية بوجو خاص.
منطقيا ذا ارتباط بالوضع التنموي ،حيث
 -1االىتماـ بقضايا التنمية مدخؿ ثقافي يعد مرتك ازً
ً
يمكف االستفادة مف القيـ الثقافية اإليجابية الستثمارىا في تشجيع السموؾ التنموي الناجح
لدى األفراد.
 -2تتحقؽ جودة الحياة بتحقؽ جودة التعميـ ،وخفض واستبعاد األنماط غير المستدامة
لإلنتاج واالستيالؾ.
 -3أىمية تطوير الخطط والسياسات الثقافية لبناء اإلنساف مع ضماف جودتيا ،وتوفير
متطمبات تعزيز القيـ الثقافية لبناء اإلنساف المصري وتحقيؽ أىداؼ تمؾ الخطط.
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 -4أىمية تكامؿ ال قيـ والميارات والمعارؼ ذات الصمة بالتنمية المستدامة وتضمينيا في
مقررات التعميـ الجامعي.

الهدف االستراتٌجً األول :تحسٌن جودة البٌئة الجامعٌة لتدعٌم ثقافة التنمٌة المستدامة
لدى طالب الجامعات.
األهداف الفرعٌة للهدف األول:
 -1االرتقاء بجودة مؤسسات التعميـ العالي.
 -0تدويؿ الجامعات المصرية.
 -0إعداد اإلنساف المتفيـ لبيئتو والمدرؾ لظروفيا والواعي بمشكالتيا وما ييددىا.
 -1تطوير أىداؼ المناىج الجامعية في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة
لمصر0202ـ.
 -2تعزيز التعمـ مدى الحياة.
 -3بناء مخرج تعميمي قائـ عمى التفكير النقدي.
 -4تدعيـ المشاركة الفردية والجماعية والمجتمعية واتاحة فرصة لمشاركة اإلنساف
بطريقة أساسية في إحداث التغيير المرغوب.
 -5تنميػة الموارد الطبيعية المتجددة وغػير المتجػددة.

آلٌات التنفٌذ:
 تمكيف الطالب مف التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة.تركيز البيئة الجامعية الجيدة عمى تنمية ميارات الطالب ومعموماتيـ وقيميـ.عقد ندوات إلكساب الطالب معارؼ وميارات وقيماً وروئ تشجع سبؿ العيش المستداـ.-تحسيف مستوى المعيشة ،ورفع مستوى التعميـ.

رفع مستوى الدخؿ القومي ،والعدالة االجتماعية.حؿ المشكالت الناتجة عف التنمية االقتصادية. غرس القيـ واالتجاىات االجتماعية اإليجابية كالتعاوف وأداء الواجب.نشر رسائؿ عف التوعية البيئية في األماكف المشتركة لمطالب. -تطبيؽ الجودة الشامة بجميع البرامج الدراسية.
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جهات التنفٌذ:
وزارة التعميـ العالي ،الجامعات ،الكميات ،األقساـ العممية.

معوقات التنفٌذ:
قمة اإلمكانات المادية والتجييزات ،وصورية تطبيؽ الجودة الشاممة بالكميات ،وضعؼ
المشاركة االجتماعية.

سبل التغلب على تلك المعوقات:
زيادة تمويؿ التعميـ الجامعي ،والبحث عف بدائؿ جديدة لتمويؿ التعميـ الجامعي
وتدريب العامميف بالجامعات عمى تطبيؽ الجودة الشاممة ،والشراكة بيف الجامعات ومراكز
التدريب الخاصة ودعـ البحث العممي ،وتحسيف نوعية الخدمات الصحية والثقافية لمطالب،
وتدعيـ مبادرات االستدامة االقتصادية واالجتماعية.

الهدف االستراتٌجً الثانً :التدرٌب لتدعٌم ثقافة التنمٌة المستدامة لدى طالب الجامعات.
األىداؼ الفرعية لميدؼ الثاني:
 -1التدريب الميني والفني لمطالب لغرس ممارسات ومبادئ االستدامة.

 -0تمكيف الطالب مف الميارات الحياتية خاصة ميارات القرف الحادي والعشريف.
 - -0تدعيـ الثقافة الداعمة لمتنمية المستدامة.
- -1وجود بنية ثقافية تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية في المجتمع.
- -2تعزيز الموارد البشرية وبناء القدرات المحمية.
- -3تنمية القدرات البشرية في المجتمعات بما يمكننيا مف أف تكوف مبدعة وقادرة عمى
استخداـ التكنولوجيا.

آلٌات التنفٌذ:
إعداد خطة شاممة لمتدريب لتدعيـ ممارسات االستدامة. التعاوف بيف مؤسسات القطاع الخاص والعاـ ومؤسسات المجتمع األىمي.استخداـ التكنولوجيا النظيفػة ذات المخمفات المحدودة وغير المموثة.االعتماد عمى الذات وتحقيؽ تعايش متبادؿ بيف اإلنساف والبيئة.جيات التنفيذ :الكميات ،ومراكز التدريب ،والقطاع العاـ والخاص.
معوقات التنفٌذ :قمة عدد مراكز التدريب ،وارتفاع التكمفة المادية لحضور الدورات التدريبية.
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سبؿ التغمب عمى تمؾ المعوقات :زيادة عدد مراكز التدريب الحكومية ،وأف يكوف التدريب عمى
ممارسات االستدامة إجبارياً وشرطاً مف شروط تخرج الطالب مف الجامعات ،وتوفير فرص

التدريب لجميع الطالب ،وعقود الشراكة بيف الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

الهدف االستراتٌجً الثالث :إعادة توجٌه البرامج التعلٌمٌة القائمة لمعالجة االستدامة لدى
طالب الجامعات.
األىداؼ الفرعية لميدؼ الثالث:

 -1تضميف التعميـ البيئي وتعميـ السالمة مف الحريؽ وسبؿ تخفيض مخاطر الكوارث
وتعميـ حقوؽ اإلنساف في المناىج الدراسية.
 -2إضافة موضوعات تزيد اإلمكانات االقتصادية لمطالب عف طرؽ إضافة موضوعات
عف االبتكار والعيش المستداـ.
 -3تضميف محتوى المناىج الخبرات والمعارؼ والميارات المستدامة.

آلٌات التنفٌذ:
 دمج التنمية المستدامة في الخطط والمناىج الدراسية تدريجيا ،حيث يقدـ واحد أو عدد قميؿمف الموضوعات المتعمقة باالستدامة في كؿ درس.
 استخداـ طرؽ تدريس متعددة والجمع بينيا في مناقشة القضايا البيئية مثؿ :أسموب تحميؿالمشكالت ،وأسموب سرد القصة ،والنقاش والمحاكاة ،والحوار حوؿ قضايا معينة مف خالؿ
طرح مشكالت معينة ومناقشة الطالب في أسبابيا وسبؿ عالجيا ومعوقات تطبيؽ تمؾ
الحموؿ ،ومخاطر عدـ تطبيؽ تمؾ الحموؿ
جهات التنفٌذ :الكميات واألقساـ العممية وأعضاء ىيئة التدريس والطالب.

معوقات التنفٌذ:
غياب التخطيط اإلستراتيجي بعيد المدى في بعض الكميات ،ورفض التغيير مف جانب
أعضاء ىيئة التدريس والطمبة ،وقمة اىتماـ الطالب بالتدريب.
سبؿ التغمب عمى المعوقات :وضع خطة بعيدة المدى لتضميف مبادئ االستدامة في المناىج
الجامعية ،وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى إستراتيجيات التدريس الحديثة ،وتدريب الطالب
وتنمية مياراتيـ ومعارفيـ ،ووضع إستراتيجيات وخطط تنموية قابمة لمتنفيذ ىدفيا بناء
اإلنساف وقدراتو المتعددة.

الهدف االستراتٌجً الرابع :تنمٌة الفهم والوعً لدى طالب الجامعات نحو قضاٌا البٌئة.
األىداؼ الفرعية لميدؼ الرابع:
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 -1تضميف المناىج المقررة المفاىيـ المتعمقة بأوجو التنمية الثالثة :البيئة ،والمجتمع،
واالقتصاد.
 -0نشر الوعي البيئي والصناعات الصديقة لمبيئة ومحاربة التصحر وىدر المياه وغيرىا
مف الموارد الطبيعية.
 -0نشر ثقافة المساواة والتسامح واحتراـ الحريات.
 -1احتراـ التعددية والعمؿ التطوعي والمسؤولية االجتماعية.
- -2تعزيز المساواة ومحاربة الفقر وتحسيف البيئة.

آلٌات التنفٌذ:
إضافة موضوعات االستدامة التي ليا أىمية لممجتمع المحمي أو الدولي مثؿ التنوعالبيولوجي ،التغير المناخي.
 إضافة موضوعات الحد مف الفقر ،المساواة بيف الجنسيف ،دعـ الصحة ،استدامة الغابات،الزراعة المستدامة ،االستيالؾ المستداـ ،األمف والسمـ اإلنساني إلى المناىج.
تضميف التعميـ الجامعي قضايا حياتية حقيقية.عقود الشراكة بيف الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.جهات التنفٌذ :الكميات واألقساـ العممية وأعضاء ىيئة التدريس والطالب.
معوقات التنفٌذ :غياب التخطيط اإلستراتيجي بعيد المدى في بعض الكميات ،ورفض التغيير
مف جانب أعضاء ىيئة التدريس والطمبة.
سبل التغلب على المعوقات  :وضع خطة بعيدة المدى لتضميف قضايا االستدامة في المناىج
الجامعية ،وتحديد موضوعات االستدامة واضافتيا إلى المناىج تدريجيا ،وعقد الندوات
والمؤتمرات الخاصة بالتنمية المستدامة ،وتعزيز دور الجامعات في ترسيخ مبدأ ثقافة التنمية
المستدامة ومقابمة المتغيرات المجتمعية المختمفة ،وايجاد منتدى لمحوار الثقافي حوؿ قضايا
بناء اإلنساف في مجاؿ التنمية المستدامة.
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التوصٌات:
في ضوء ما سبؽ يوصي البحث بما يمي:
-

دعـ الييئات البحثية بالجامعات ومراكز البحوث إلقامة المشاريع البحثية الخاصة بمجاالت
التنمية المستدامة وتفعيؿ نتائجيا.

-

التنسيؽ والتكامؿ بيف المؤسسات التعميمية والمؤسسات البحثية واإلعالمية لتبادؿ الخبرات
الناجحة في تدعيـ ثقافة التنمية المستدامة.

-

استحداث برامج بحثية خاصة بمجاؿ التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة ،وترسيخ ثقافتيا
في الجامعات والمراكز البحثية.

-

تضميف التعميـ البيئي وتعميـ السالمة مف الحريؽ وسبؿ تخفيض مخاطر الكوارث وتعميـ
حقوؽ اإلنساف في المناىج الدراسية.

-

إضافة موضوعات الحد مف الفقر ،المساواة بيف الجنسيف ،دعـ الصحة ،استدامة الغابات،
الزراعة المستدامة ،االستيالؾ المستداـ ،األمف والسمـ اإلنساني إلى المناىج.
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المراجع:
أوال :المراجع العربٌة.
 أبو سميم ،محمد(2115م) العالقة بيف التعميـ والتنمية المستدامة في المجتمعات العربية،استرجعت

بتاريخ
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 األمم المتحدة2115( .م) .كتيب اليونسكو لمتنمية المستدامة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،نيويورك :األمم المتحدة.

 األمم المتحدة2119( .م) .مؤتمر اليونسكو العالمي لمتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة ،برنامجاألمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك :األمم المتحدة.

 األمم المتحدة2111( .م) .تقرير التنمية البشرية :الثروة الحقيقية لألمـ :مسارات في التنميةالبشرية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك :األمم المتحدة.

 األمم المتحدة2111( .م) .تقرير التنمية البشرية :االستدامة واإلنصاؼ :مستقبؿ أفضؿ لمجميع،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيويورك :األمم المتحدة.

 -أيوب ،بولين المعوشي(2116م) إشكالية التنمية المستدامة في العالـ العربي ،لبنان :دار أفكار.

 جميورية مصر العربية ،و ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري2121( .م) رؤية مصر2131م

متاح

عمى

http://www.crci.sci.eg/wp-

content/uploads/2015/06/Egypt_2030.pdf
 جوردان ،نايدوا2113( .م) .وضع تصور لمتعميـ في جدوؿ أعماؿ التنمية لما بعد عاـ0212ـ،منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة :األمم المتحدة ،نيويورك.

 حسن ،سمير إبراىيم2118( .م) .بحوث التنمية الثقافية :ثقافة التنمية اإلنسانية .التعريب :المركزالعربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر ،مج  ،18ع .132-119 ،34

 الرميحي ،محمد غانم2113( ،م) .المسكوت عنو في الثقافة العربية ،في :الثقافة العربية اإلسالميةأمن وىوية ،سمسمة الحوارات العربية ،رقم  ،5منتدى الفكر العربي ،عمان.

 روزالين ماكوين (2119م) .التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة حقيقة تعميمية ،ترجمة معفي أبوىوال ،سمسمة منشورات برنامج التعمم من أجل التنمية المستدامة ،كمية العصبة الجامعية األردن.
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 الصالحي ،فؤاد2113( .م) .دور الثقافة في التنمية .مجمة كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية :جامعةصنعاء -كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،مج  ،34ع.322 288، ،1

 عارف ،محمد كامل1989( .م) .مستقبمنا المشترك ،مجمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافةوالفنون واآلداب ،الكويت :العدد.142

 عايش ،آمال نجاتي .وأبو سنينة ،عودة عبد الجواد2113(.م) فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الثقافةالبيئية واالتجاىات اإليجابية نحو البيئة لدى طالبات كمية العموم التربوية واآلداب التابعة لوكالة

الغوث الدولية .مجمد .191 -157 ،2األردن :عمان .البمقاء لمبحوث والدراسات.
 عبد القادر ،رمضان محمود(2119م) الثقافة الرقمية لدى طالب الدراسات العميا التربوية بالجامعاتالمصرية في ضوء متطمبات االقتصاد القائم عمى المعرفة المؤتمر الثالث عشر (الدولي األول)
المنعقد في كمية التربية جامعة طنطا يومي  5 ،4مارس 2119م بعنوان (إعداد المعمـ وتنميتو
مينيا في عصر المعرفة :روئ وممارسات).

 عبد المالك ،كامل (2118م) .ثقافة التنمية دراسة في الرواسب الثقافية عمى التنمية المستدامة.الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مكتبة األسرة.

 عبيدددات ،اوقددان ،وعب ددد الحددس ،كايددد ،وع دددس ،عبددد ال ددرحمن2114( .م) .البحػػػث العممػػػي مفيومػػػووأدواتو وأساليبو .ط ،16عمان :دار الفكر.

 الغامدى ،عبد العزيز صقر2116( .م) .تنمية الموارد البشرية ومتطمبات التنمية المستدامة ،جامعةنايف لمعموم األمنية نمواجا ،الممتقي العربي الثالث لمتربية والتعميـ .المنعقد في الفترة من -23

-26إبريل ،بيروت.

 غربي ،عمي ،وطويل ،فتيحة .)2112( .التربية البيئية :إستراتجية لمتنمية المستدامة .مجمة عموـاإلنساف والمجتمع :جامعة محمد خيضر بسكرة  -كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،ع-137، 1

.157

 فرج ،ىانئ عبد الستار2118( .م) .رؤية فمسفة حول التنمية المستدامة وتوأم الثقافة والتعميم.مجمة التربية المعاصرة :رابطة التربية الحديثة ،س ،35ع.89 -77 ، 119

 القطب ،سمير عبد الحميد ،زايد ،أميرة عبد السالم عبدالمجيد ،و حسين ،نرمين إبراىيم أحمد.( .) 2119التعميم وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة في ظل التحديات المعاصرة .مجمة كمية التربية:
جامعة كفر الشيخ  -كمية التربية ،مج ،19ع.395 ،367، 1

 الكيالني ،رانيا2115( .م) .الوعي البيئي ودوره في التنمية المستدامة دراسة ميدانية عمى طمبةجامعة طنطا .مجمة السموؾ البيئي .تصدر عن جمعية جودة الحياة المصرية ،المجمد  3عدد 3

يوليو.169 ،64 ،
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 لولي ،حسيبة2117( .م) .الثقافة الرقمية في وسط الشباب .مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية -جامعة قاصدي مرباح -ورقمة -الجزائر ،ع.72 - 61 ، 29

 متولي ،متولي السيد2111( .م) .البحث العممي والتنمية المستدامة :بحث مقدم إلى مؤتمر(منظمات متميزة في بيئة متجددة) .المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،األردن.238 – 225 :
 محمد ،نجاة عبد الوالي2112( .م) .التنمية المستدامة وأىميتيا في العالم العربي .المجمة العمميةلالقتصاد والتجارة ،مصر ،العدد (.211 – 175 ،)1

 محمد ،ىبة ىاشم 2112 ( .م) .برنامج تعمم ااتي مقترح في ضوء أبعاد التنمية المستدامة لمطالبالمعممين بكمية التربية .رسالة دكتوراه غير منشورة .كمية التربية .جامعة عين شمس.
 موسشيت ،ف ،دوجالس2111( .م) .مبادئ التنمية المستدامة .ترجمة بياء شاىين .القاىرة:الدار الدولية لالستثمارات الثقافية.

 نايل ،زروس ،وسويسي طو عبد الرحمان2113( .م)“ :الثقافة البيئية ودورىا في تحقيس التنميةالمستدامة ".مجمة الحقوؽ والعموـ اإلنسانية :جامعة زيان عاشور بالجمفة ع .289- 284 13

 -النجار ،فاطمة كمال أحمد (2119م) .أثر برنامج تدريبي في ممارسات التنمية المستدامة عمى

تنمية الوعي بالمشكالت البيئية وميارات العمل التطوعي لطالبات جامعة سطام بن عبد العزيز،

مجمة العموـ التربوية والنفسية د المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث د العدد الثاني د المجمد

الثالث د عدد يناير ص ص .78 :52متاح عمى www.ajsrp.com

 الينداوي ،فوزي ىادي2116( .م) .منظومة الثقافة والتنمية المستدامة :دور وسائل اإلعالم كأدواتثقافية في التنمية المستدامة .مجمة اآلداب :جامعة بغداد  -كمية اآلداب ،ع.312 -286، 74

 اليونسكو0222(،ـ) .التقرير العالمي لرصد التعميـ لمجميع .استرجعت بتاريخ 2114/11/11من:

 اليونسكو2113(،م) .التربية مف أجؿ التنمية المستدامة كتاب مرجعي لممعممين .استرجعت بتاريخ 2114/11/2منwww.unesco.org/en/esd/videos/:

 اليونسكو0210(،ـ) .توصيات االجتماع اإلقميمي لخبراء التربية بمكتب اليونسكو فيبيروت()0210

استرجعت

بتاريخ

2114/11/11

http://www.unesco.org/new/ar/beirut/single-view/news/regional
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