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 اإلهــــــــــداء

 كسمـ عميو اهلل صمى محمد رسكلنا الحؽ كحبيب الخمؽ كسيد العمـ منارةً  إلى

 الغالية أمي الحناف نبع إلى

  تقدمت ما رضاىا فمكال ابتياليا يؽر با بيمزجت دعكات التي

لى  العزيز والاي وا 

 بمقائو اءالعنى  كيذكب... ثنائو عف الثناء كيعجز...  عطائو مف العطاء يخجؿ الذم

 زوجتي الغالية إلى

 لتحقيؽ حمـ حياتي  ساندتني بكؿ طاقتيا التي...  نجاحي كسر زىرة حياتي

 ) راشا وجواا( َوَلَاي   إلى

 اكمرَّ ب ككىبني ابكم اهلل كبار ... بمجة القيثمرة الحياة كم

 وأخواتي إخوتي إلى

 كذلمتـ لي الصعابقاآلفا لي كفتحتػـ دربي لي أنرتـ الذيف

 الكرام أساتذتي إلى

 األوفياء أصاقائي إلى

 

 ىذا جيدم ثمرة أىدم جميعا ـلك

ليو تككمت عميو بالمَّو إال تكفيقي كما  أنيب كا 
 الباحث                                                                            

 فاروق العمري                                                                              
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 رـــر والتقديـــلشكا

الميـٌ لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ كعمٌك مكانؾ، حمدنا يميؽ بعٌزتؾ 

ـٌ بو الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى احمدن  ،كجاللؾ كعمى آلو  ،رسكلو محمد بف عبداهلل تت

 ،كصحبو أجمعيف، أٌما بعد

كأخي  أستاذم إلى االمتناف كعظيـ الشكر بجزيؿ أتقدـ أف إال المقاـ ىذا في يسعني الف

مديفه  كأمانة عطائو، فإني كعظيـ جيدهبعممو جكاد ، الخطايبة اهلل عبا الاكتور األستاذ الكبير

كما أقدـ  ،األطركحة ىذه عمى باإلشراؼ تفضؿ الذم ،كتكاضعو الجـٌ  ،كسىعىة صدره ،خمقو دماثةل

ثراء كالمشكرة النصح الذم لـ يبخؿ عمي في تقديـ اكتور إاريس المومنيستاذ الألل الشكر  كا 

 .القيمة الفكرية باآلراء األطركحة

 لجنة أعضاء األفاضؿ األساتذة إلى تقديرم ككافر شكرم بخالص أتقدـ أف كيسرني كما

وصال ىاني العمري واألستاذ  الاكتور واألستاذ ،محما سعيا صباريني الاكتور األستاذ المناقشة

 في جيد مف هبذلك  ما كعمى األطركحة، ىذه بمناقشة تفضميـ عمى محموا بني خم الاكتور 

 العمؿ ىذا بمستكل االرتقاء شأنو مف نصح كؿٌ  تقديميـ كعمى األخطاء، مف كتخميصيا قراءتيا

 .جميعنا بكـ اهلل فبارؾ صكرة، أفضؿ في كخركجو

 الصعاب كذلمكا لي، الظركؼ كاىٌيؤ  الذيف العميا الدراسات طمبة زمالئي أشكر أف أنسى كال

 .كانجازه البحث ىذا إتماـ في العكف يد لي مدٌ  مف لكؿ مكصكؿه  فالشكر أمامي،
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ُص   الُملخَّ

 التنميـة ىـاا أل اليرمـوك بجامعـة العمميـة الكميـات طمبـة وفيـم وعـي (.2021. )فـاروق ،العمري
. أطروحــة المتغيــرات بعــض ضــوء فــي ليــا التــاريس ىيئــة أعضــاء وتوظيــ  2030 المســتاامة

األستاذ الـاكتور )جامعة اليرموك.  ،العموم وأساليب تاريسيا اكتوراه في فمسفة التربية في مناىج
 .مشرًفا مشارًكا( المومني فالح إاريسالاكتور خطايبة مشرًفا رئيًسا واألستاذ محما  عبا اهلل

مستكل كعي كفيـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ  استقصاءالدراسة  ىدفت

كاستقصاء درجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس ليا خالؿ (، 2030التنمية المستدامة ) ىداؼأل

طالبنا  (702ك) مف أعضاء ىيئة التدريس اعضكن ( 124) مف تكٌكنت عينة الدراسةك  تدريسيـ،

 ىداؼاستبانة لقياس درجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس ألعمى  أدكات الدراسةكاشتممت  .كطالبة

قياس اختبار ك  التنمية المستدامة، أىداؼالطمبة ب التنمية المستدامة، كاستبانة لقياس درجة كعي

، االتنمية المستدامة كاف مرتفعن  أىداؼأف كعي الطمبة بالدراسة نتائجي أظيرت  .مستكل فيميـ ليا

تعزل لمتغير الجنس لصالح  بيف المتكسطات الحسابية ئيةإحصاة ذات دالل اف ىناؾ فركقن أك 

لسنة الدراسية لصالح السنة ا لكجيا المعمكمات، كلمتغيرتكنك اإلناث، كلمتغير الكمية لصالح كمية 

نتائج النما أظيرت "، بياالدراسية الثالثة، كلمتغير التقدير الجامعي لصالح التقدير "ممتاز كجيد جدن 

فركؽ كجكد كعدـ  ،%(44.36) كبنسبة، االتنمية المستدامة مستكل منخفضن  ىداؼأل فيـ الطمبةأف 

كما أظيرت نتائج الدراسة . ات الدراسةتعزل لمتغير لمتكسطات الحسابية بيف ائية إحصاذات داللة 

 ان كأف ىناؾ فركق، اكاف متكسطن  التنمية المستدامة ىداؼألبأف درجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس 

كخمصت  لصالح كمية اليندسة.ية تعزل لمتغير الكمبيف المتكسطات الحسابية ئية إحصاذات داللة 

التنمية المستدامة ضمف خططيا  أىداؼبتبني  بأف تقكـ الجامعة التكصية إلى الدراسة

ستراتيجك  دماجك ياتيا، ا  مف خالؿ برامج كمساقات دراسية متخصصة تعنى التعميمية  العمميةفي  ياا 



 م 
 

التنمية  أىداؼبكممارساتيـ بتعزيز معرفة أعضاء ىيئة التدريس  أكصتبالتنمية المستدامة، كما 

  تكظيفيا خالؿ عممية تدريسيـ كفي أبحاثيـ العممية. المستدامة ككيفية

، طمبة الكميات العممية، التعميـ مف أجؿ التنمية التنمية المستدامة أىداؼ: الكممات المفتاحية
 كعي كفيـ الطمبة. ،المستدامة
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ل  الَفْصُل األو 

 َخْمِفي ُة الّاَراَسةِ 

 مقامة

بأف النمكذج التنمكم المتسارع  امتزايدن  اشيد العالـ خالؿ العقكد الثالثة الماضية إدراكن 

عمى النظاـ األيككلكجي  اسمبين  اثرن أدم بيف الدكؿ ترؾ قتصاكالمتمثؿ في الثكرة الصناعية كالتنافس اال

مثؿ  ،خطيرة كبيئيةو  إنسانيةو  ستيالكي المنبثؽ عنو بأزماتو كاإلنساني بعد أف ارتبط نمط الحياة اال

تفاقـ الفقر كالجكع، كسكء األكضاع الصحية، كفقداف التنكع البيئي، كتقمص مساحات الغابات 

 ؛غير المتجددة المصادر كاستيالؾ، كالفيضانات، كالتغير المناخياء، المدارية، كتمكث الماء كاليك 

عمى تحقيؽ  يساعدنمكذج تنمكم بديؿ مستداـ  عف البحث إلىمما دفع منتقدم ذلؾ النمكذج 

تيا مف جية أخرل، استدامالبيئة ك  كالحفاظ عمىالتنمكية مف جية  ىداؼنسجاـ بيف تحقيؽ األاال

نو ال أال إمبي احتياجات الحاضر دكف المساس بحؽ األجياؿ القادمة في تمبية احتياجاتيا، يبحيث 

نما يأتي ،أف تحقؽ ذلؾ بمفردىا أمةو  ةيمكف ألي مف خالؿ الشراكة العالمية مف أجؿ تحقيؽ  ذلؾ كا 

 .التنمية المستدامة

 Millennium Developmentاإلنمائية لأللفية ىداؼجاءت األكلتحقيؽ ذلؾ 

 (MDGs) Goals  حيث تـ 2000)-20(15كخطة عمؿ رسمت األكلكيات العالمية لمفترة ،

التخفيؼ ك  ،الفقر المدقع نسبة فقد تمكنت مف خفض ،اتطبيقيا لتمبي احتياجات أشد سكاف العالـ فقرن 

 تكفير التعميـ األساسي لمجميعالمساىمة في /اإليدز ك المكتسبةانتشار فيركس نقص المناعة مف 

اإلنمائية لأللفية  ىداؼنجازات الكبيرة التي حققتيا األنو كبالرغـ مف اإلأال ، إ(2016ف، )تضام

 عمى الصعيد العالمي. الميمةنيا لـ تتناكؿ العديد مف المجاالت كالقضايا فإعمى الصعيد العالمي 



2 
 

 Goals (2030)Sustainable Development (SDGs) التنمية المستدامة أىداؼجاءت لذا 

نمائية اإل ىداؼلتكمؿ ما بدأتو األك (، 2015 -2030)خالؿ الفترة  لتنفذكخطة عمؿ عالمية 

 تندرج تحتياىدفنا  )17(أصبحت  أىداؼف كانت ثمانية أفبدؿ  ،كسع كأشمؿألأللفية بنطاؽ 

باتفاؽ الدكؿ  عيةن كبيئية،اجتماديةن ك اقتصا اتتضمف أبعادن  مؤشر )200(كأكثر مف  ،غاية )169(

 أجندةتحكيؿ عالمنا: " تحت عنكاف مف بينيا األردف، دكلة  )193(ضاء البالغ عددىا األع

الناس، كالرخاء، )المجاالت الخمس:  ىداؼحيث تحفز ىذه األ ،"لمتنمية المستدامة )2030(

 United)أنيا خطة تشمؿ جميع دكؿ كشعكب العالـ ىـ ما يميزىا أك  (،الشراكة، ك ، كالسالـبكالككك

2020)Nation, . 

ساىـ فيو  ،سنكات ثالثعمؿ تشاركي استمر حكالي عف  السبعة عشر ىداؼنتجت ىذه األ

كىي:  ،منت المفاكضات الرسمية ستة أطراؼ أساسيةأعضاء التي ألجانب حككمات الدكؿ ا إلى

 )11( الؿالمجتمع المدني مف خك  ،مميةأىيئة كمنظمة  )60(ككنة مف مـ المتحدة المألمؤسسات ا

كثر مف أكمسح عالمي شمؿ  دكلة، )60( كثر مفأستشارة كطنية في ا )100(عالمية كستشارة ا

الكسط العممي كالجامعي ك ، عماؿ كالصناعةألعالـ اكالمتمثؿ ب ،عبر العالـ اشخصن  مالييف ثمانية

 . (United Nation, 2020) فيالسياسيك 

ضركرة مشاركة جميع  ،التنمية المستدامة بكضكح ىداؼكدت كثيقة األمـ المتحدة ألألقد 

، جندة الككنية الجديدةفي تطبيؽ كمتابعة األنشطة المرتبطة باألبقطاعاتيا المختمفة مؤسسات الدكلة 

نيا ستتعاكف مع جميع إف ىداؼعندما تقـك الحككمات بتطكير خطط العمؿ القكمية المتعمقة بتمؾ األف

فيي ، كاألفراد في تنفيذىا كمتابعتياييف كاديمالمؤسسات كالمنظمات كالييئات كالجامعات كاأل

 .(2016)تضامف، مسؤكلية مجتمعية كطنية يقع عمى عاتؽ الجميع اإلسياـ في تحقيقيا 
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 أىداؼفي تحقيؽ  ادكرنا رائدن بشكؿ خاص الجامعات ك  مؤسسات التعميـ العالي كتمارس

لعديد مف األنشطة المتعمقة خالؿ طبيعتيا الكظيفية با مفالجامعات  تقكـحيث ، التنمية المستدامة

، التنمية المستدامة كبمجاالت   ،عيةجتماالمشاركة االك البحث العممي، ك تدريس مختمؼ أنكاع العمـك

ذلؾ أف الجامعة تقكـ بإعداد خريجيف ذكم مؤىالت عالية ، الجامعية النشاطات كالفعالياتككذلؾ 

لمتعميـ العالي كالتعمـ مدل الحياة  اكما تكفر فرصن ، بشرمإشباع حاجات النشاط ال بكسعيـ

ثرائيا كنشرىا عبر البحكث ،ة(ستدام)اال ككنيا تكفر  إلىإضافة  ،كما تسيـ في تقدـ المعارؼ كا 

عية جتمالممجتمعات الخبرة المتخصصة الالزمة لمساعدتيا في مجاؿ التنمية الثقافية كاال

)Serrano & Espejo-Martín, Corrales-Polo, Sánchez-Zamora- ديةقتصاكاال

Antúnez, 2019).  لمتنمية المستدامة 2030تحكيؿ عالمنا: أجندة »في  الذا فإف منحيا دكرن »

ألف قدرتيا عمى قيادة  ؛اكتطكيرىا بما يخدـ مجتمعاتن ،كزيادة زخميا ،يعني تسريع ىذه العممية

 .(2016)كاظـ،  في البرامج التنمكية داة رقابية كاعية لمتقدـ المحرزى كيمكف أف تكفر أ، التقدـ كبيرة

) ,Kestin  كستف كفاف دف بمت كدبني زركس كثكايتس كىاككس ليوكحسب ما أشار إ

van den Belt, Denby, Ross, Thwaites & Hawkes, 2017)،  المشاركة عممية تفيد

التنمية المستدامة الجامعات بشكؿ كبير مف خالؿ مساعدتيا في إظيار تأثير كفاعمية  أىداؼفي 

التنمية المستدامة، كبناء شراكات جديدة،  أىداؼعمى التعميـ المتعمؽ ب التركيزفي الجامعة 

فإنيا تدعـ  كتنكع مجاالتيا مصادر تمكيؿ جديدة، كمف خالؿ طبيعة عمؿ الجامعات إلىكالكصكؿ 

 .مف خالؿ الغايات التي تندرج تحتياالتنمية المستدامة  أىداؼكاحدة مف  تنفيذ كؿ

تسعى الجامعات إلى تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة مف خالؿ مساىمتيافي المحاكر 

 :et al, 2017) (Kestin اآلتية
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 العممية التعميمية: أوًًل 

كزيادة التنمية المستدامة  أىداؼبالمعرفة كالميارات كالحكافز لفيـ  بةتزكيد الطممف خالؿ 

ية كالمينية كاديمتكفير الخبرة األك  ،عمى نطاؽ كاسع( )التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة الكعي بيا

 ة،تكفير التعميـ المتاح لمجميع كتقديـ المنح الدراسيك  بمختمؼ التخصصات، حمكؿالالمتعمقة لتنفيذ 

 تمكيف كتييئة الشباب. إلىباإلضافة  اطؽ النائية،في المنكالمينييف  لمطمبةتكفير بناء القدرات ك 

 العممي البحث: اثانيً 

بتكارات لدعـ كاال التقنيات ، الحمكؿ،قكاعد البياناتتكفير المعرفة الضركرية، مف خالؿ 

تكفير ك  ،التنمية المستدامة مف قبؿ المجتمع العالمي مف خالؿ التخصصات المختمفة أىداؼكتنفيذ 

التعاكف مع الشركات المبتكرة لتنفيذ ك ء البحكث كاستخداميا إجرابناء القدرات لمبمداف النامية في 

 في مجاؿ بحكثء الإجراعمى  الطمبةتحسيف التنكع في البحكث كتدريب ك  التنمية المستدامة حمكؿ

 التنمية المستدامة.

اار سياسة و : اثالثً   ة الجامعةا 

ة كالسياسات كالقرارات دار التنمية المستدامة مف خالؿ ىياكؿ اإل أىداؼتنفيذ مبادئ 

كخدمات الدعـ  ،كخدمات الحـر الجامعي ،كالتمكيؿ ،التشغيمية، مثؿ تمؾ المتعمقة بالتكظيؼ

 كالمكارد البشرية. ،كالمشتريات ،كالمرافؽ

 القيااة الخارجية: ارابعً 

التنمية  أىداؼفي معالجة تمكينو مف المساىمة تعزيز مشاركة الجميكر ك  مف خالؿ

المساعدة في تصميـ سياسات قائمة ك ، المختمفة الحكار كالعمؿ بيف القطاعات ، كتشجيعالمستدامة

ظيار التزاـ ،التنمية المستدامة أىداؼعمى    ة.التنمية المستدام أىداؼب الجامعة كا 
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اؿ مف مجاالت بالمكارد البشرية في كؿ مجمكاف إشعاع ثقافي الجامعات تعد  األردفكفي 

مف  اكعممين  انتاج جيؿ مف الخريجيف المؤىميف عممين إ إلىالتعميـ المتنكعة، حيث تسعى الجامعات 

الجامعي أف تعميـ أعمى المستكيات، كلتحقيؽ ذلؾ فال بد لم إلىأجؿ اإلسياـ في الرقي بالكطف 

و المعرفة كالميارات طمبت كيعمؿ عمى إكساب ،دامةبالتنمية المست المتعمؽيكاكب التكجو العالمي 

 ،كتحسيف جكدة الحياة ،في التنمية المحمية كذلؾ لتمكينيـ مف المشاركة مستقبالن  ،لياكالقيـ الداعمة 

، كحماية البيئة كالمصادر الطبيعية كغيرىا ،كمكافحة الفقر كالجكع ،كالحفاظ عمى الصحة كالتعميـ

كمجاالتيا، التنمية المستدامة بمختمؼ غاياتيا  أىداؼبلكعي كالتثقيؼ زيادة ايقع عمى عاتقو كما 

. (2018)إبراىيـ،  عية كالبيئية المترتبة عميياجتمادية كاالقتصايـ في تعزيز اآلثار االما يسم

خالؿ تكجيو المناىج  مفتستطيع الجامعات أف تساىـ في تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة ك 

كالبرامج المشاركة بالنشاطات ، كتمكيف الطمبة مف التنمية المستدامة أىداؼكربطيا ب الجامعية

يحقؽ التعميـ بحيث  المتنكعة،طالعيـ عمى الخبرات كالتجارب العالمية كالمبادرات المختمفة، كا  

ظيؼ ع القرار القادريف عمى تك كصنا ،ليو مف إعداد جيؿ مف القادة المستقبمييفالجامعي ما ييدؼ إ

 الحياة العمميةفي  قبمية كالقادريف عمى أداء أدكارىـستالتنمية المستدامة في أعماليـ الم أىداؼ

(Glover, Jones, Claricoates, Morgan & Peters, 2013). 

)lugston C&  كمكغستكف ككالدر يرل، الجامعيالتعميـ في  التنمية المستدامةكلتحقيؽ 

alder, 1999)C  لتزاـ المؤسسة ا  تعبر عف فمسفة ك  كاضحة اأىدافن  تبني عمى الجامعات أفأف

كخاصة الكميات  ،ةة في التخصصات الدراسية كافستدامكأف تعمؿ عمى دمج مفيكـ اال ،التعميمية

التي تركز في التنمية المستدامة  أىداؼكالتي تتصؿ بشكؿ مباشر مع العديد مف  ،العممية

 ،كالتنكع الحيكم ،كالحفاظ عمى البيئة ،كتكفير المياه ،كالطاقة ،كالصحة ،عمى الغذاءمكاضيعيا 

بحث العممي لدل الطمبة في ال التنمية المستدامة أىداؼدمج  ، مع ضركرةكالتغير المناخي كغيرىا
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ي الحالي نحك دكر جديد كاديمفي المنحى األ رتطك إحداث  كالعمؿ عمى كأعضاء الييئة التدريسية،

 تنمية المستدامةتركيز عمى مكضكع الكال ،عيةجتمااالدية ك قتصااالامعة يركز عمى النظـ البيئية ك مجل

ممارسات كسياسات  ف تتبنى في نشاطاتياكما يجب أبالمنح كالتعميـ كاألنشطة المجتمعية، 

كأف  عالميةالمحمية ك الشركات ال معتكاصؿ مي كأف تليكـ المياه العارض ك مثؿ يكـ األ ةستداماال

 .يككف لدييا تعاكف دكلي في حؿ المشكالت البيئية العالمية

التنمية المستدامة بدكرىـ األساس  أىداؼالييئة التدريسية في تحقيؽ  أعضاء كيأتي دكر

متطمبات العصر  معالمناىج الجامعية  ـ كتأىيميـ بدمجكتثقيفي كبناء قدراتيـ الطمبةفي تعميـ 

 ،(التمقيف)التقميدم في التدريس الجامعي المعتمد عمى  سمكباألبداؿ ست، كما يتحتـ عمييـ اكتغيراتو

، كفي معظـ ف يمارسيا، كيقرأ النظرية مف غير أف يطبقياأفالطالب يتمقى المعمكمة مف دكف 

تقييـ الطالب في مراحؿ التعميـ الجامعي المختمفة عمى ما يجرم تحصيمو مف مادة األحياف يتـ 

، كما يكمف دكر ة في الحياة العمميةستداملال األساست المعيار نيا ليسبالرغـ مف أ عممية نظرية

درجة كبيرة عمى ثر باأللو مما  ؛مستكل البحث العممي في الجامعاتالييئة التدريسية في تحسيف 

)بديكم  ةستدامسياميـ في تحقيؽ متطمبات االا  ،  ك كعمى عالقتيـ بطمبتيـ، نشاطاتيـ البحثية

 .(2010 كمجاىد،

كمف  التنمية المستدامة، أىداؼبدكر الجامعات في تحقيؽ  ىتماـسبؽ يتضح مدل االمما 

كمف ضمنيا جامعة  ،األردنيةية لبعض الجامعات ستراتيجاإل خالؿ اطالع الباحث عمى الخطط

، ككيفية تحقيقيا التنمية المستدامة أىداؼفإنيا لـ تتطرؽ بشكؿ مباشر لمحديث عف  ،اليرمكؾ

يا أىدافالجامعة مف خالؿ  حتكم بيف طياتيا العديد مف الجكانب التي حددتياأنيا ت بالرغـ مف

التنمية المستدامة كتحقؽ العديد مف غاياتيا سكاء عمى  أىداؼـ بشكؿ مباشر مع التي تتكاء ةالرئيس

 التكاصؿ مع المجتمع المحمي. أكعمى المستكل التعميمي  أكم لمجامعة دار المستكل اإل
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درجة كعي كفيـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ  لتقصياسة كمف ىنا جاءت الدر 

أثناء في  لياأعضاء الييئة التدريسية  تكظيؼدرجة ، ك (2030)التنمية المستدامة  ىداؼأل

لممساىمة في  ةي تقكـ بيا الجامعتال ؽائالطر ىـ ، كما تسعى ىذه الدراسة لمكشؼ عف أتدريسيـ

يؽ في تحق قات التي تحد مف مساىمة الجامعةعك الم كلتبيف أىـالتنمية المستدامة،  أىداؼتحقيؽ 

 .(2030)التنمية المستدامة  أىداؼ

  مشكمة الاراسة وأسئمتيا

عكاـ العالمي في األ ىتماـمف أىـ القضايا األساسية ذات اال قضايا التنمية المستدامة دتع

حيث أجمع  (2015)المتحدة في العاـ تفاؽ الذم كقع في األمـ بعد اال خاصةاألخيرة الماضية، 

كمف بينيـ جاللة الممؾ ( 2030)لمستدامة قادة العالـ إلنجاح مبادرة التنمية امف  (193)أكثر مف 

عمى المستكيات عمى أ اعالمين  الزامن إكحمؿ ىذا االتفاؽ حفظو اهلل، ابف الحسيف عبداهلل الثاني 

 خالؿ القرف الحادم كالعشريف. كما قد يكاجيو ،تي يكاجييا العالـة اللمكاجية المشاكؿ الممح

التنمية  أىداؼكفي األردف كما ىك حاؿ باقي الدكؿ، تعمؿ الحككمات عمى تحقيؽ 

 المستدامة مف خالؿ التشارؾ مع مختمؼ القطاعات كالييئات كالمؤسسات، كتؤدم الجامعات دكرن ا

لعممية فاءات العممية كاألبحاث اركاف الدكلة تغذيو بالكمف أ اساسين أ اقكية كركنن  ،داة إنمائيةكأ احيكين 

لطاقات الشبابية المؤىمة التي خر ترفد المجتمعات المحمية بافي جكانب العمـ المختمفة، كمف جانب آ

فالجامعات بما تممكو عية كالبيئية، جتمادية كاالقتصااحي االتنمية المجتمع مف جميع النك في يـ تس

ت غير الحككمية في تنفيذ كتحقيؽ لمحككمات كالمنظما ان أساس اشريكن  تعدمف خصائص متنكعة 

 التنمية المستدامة. أىداؼ
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خالؿ عمؿ الباحث كمختص في مجاؿ الدراسات البيئية في الجمعية العممية الممكية، كمف 

ؽ تنفيذىا مف خالؿ المؤسسات ائتدامة كطر العالمي كالكطني بالتنمية المس ىتماـكاطالعو عمى اال

كشعكره بضركرة تكعية طمبة الجامعات بأىداؼ التنمية المستدامة كدكرىـ الكطنية المختمفة، 

لتقصي درجة مساىمة جامعة اليرمكؾ كمثاؿ عمى الجامعات الدراسة جاءت المستقبمي في تحقيقيا، 

ييئة الجيؿ الجديد عمى التفاعؿ مع باقي كت ،التنمية المستدامة أىداؼاألردنية في التكعية ب

كالنجاح في تنفيذىا ضمف الخطة التي  ،التنمية المستدامة أىداؼالمؤسسات كالقطاعات في تبني 

ا. كمف خالؿ اطالع الباحث، فإف الدراسات المتعمقة بفيـ ككعي طمبة تـ التكافؽ عمييا عالمين 

عمى مستكل  اكخصكصن  اقميمة جدن  (2030)التنمية المستدامة  أىداؼالجامعات في تحقيؽ كتنفيذ 

الدراسات السابقة  كما أظيرتلقياـ بيذه الدراسة، اما شجع طف العربي كالمستكل المحمي، الك 

  Timesكالمشاركة في تصنيؼ التايمز ،مستكيات عالمية إلىإمكانية الرقي بدكر الجامعة 

(THE) Higher Education التنمية المستدامة مف خالؿ  ىداؼتبنييا ألعمى  كالمعتمد

التنمية  أىداؼكالتكجو نحك التعميـ المبني عمى تحقيؽ  ،ياتيا كخططيا المستقبميةإستراتيج

كعي كفيـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ  إلىالمستدامة، كتيدؼ الدراسة لمتعرؼ 

 ليا أثناء تدريسيـ. التدريس ىيئة أعضاء تكظيؼكدرجة  (2030) المستدامة التنمية ىداؼأل

وعي وفيم طمبة الكميات العممية في جامعة ما ارجة  الدراسة بالسؤاؿ الرئيس اآلتي: كتحدد

أثناء في ليا  التاريس ىيئة أعضاء توظي وارجة  (2030) المستاامة التنمية ىاا اليرموك أل

 ؟ تاريسيم

 اآلتية:وينبثق من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية 

الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أعضاء ىيئة التدريس في  درجة تكظيؼما السؤاؿ األكؿ: 

 ؟(2030)التنمية المستدامة  ىداؼأل
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 الكميات العممية في جامعةأعضاء الييئة التدريسية في  تكظيؼ ىؿ تختمؼ درجةالسؤاؿ الثاني: 

لمجنس، كالكمية، كسنكات الخبرة كالرتبة  اتبعن  (2030) التنمية المستدامة ىداؼاليرمكؾ أل

 ؟يةكاديماأل

التنمية المستدامة  أىداؼبالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ كعي طمبة درجة  ماالسؤاؿ الثالث: 

 ؟ (2030)

التنمية  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  كعي درجة السؤاؿ الرابع: ىؿ تختمؼ

 ؟التقدير الجامعي كالسنة الدراسية، ك الكمية، ك لمجنس اتبعن  (2030)المستدامة 

التنمية المستدامة  أىداؼبالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ طمبة  فيـ مستكل ماالسؤاؿ الخامس: 

 ؟ (2030)

التنمية  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  فيـ مستكل السؤاؿ السادس: ىؿ يختمؼ

 ؟الدراسية  كالسنة الجامعي كالتقدير كالكمية، لمجنس، اتبعن  (2030)المستدامة 

التنمية  أىداؼلممساىمة في تحقيؽ جامعة اليرمكؾ ي تقكـ بيا تال ؽائالطر ما السؤاؿ السابع: 

 ؟مف كجية نظر الطمبة  ،(2030) المستدامة

التنمية  أىداؼفي تحقيؽ جامعة اليرمكؾ قات التي تحد مف مساىمة ك المعما السؤاؿ الثامف: 

 ؟ ، مف كجية نظر الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس(2030)المستدامة 

  تتمثؿ أىمية الدراسة في الجانبيف اآلتييف:: أىمية الاراسة

 ىمية النظريةاأل: أوًًل 

الجامعات مف خالؿ كدكر جاءت الدراسة لتأطير اإلطار النظرم لمحاكر التنمية المستدامة 

ؿ أف تسيـ ىذه ، كمف المؤمَّ (2030) التنمية المستدامة أىداؼ لتحقيؽنشاطاتيا ككظائفيا المختمفة 
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بشكؿ  ردفكفي األ ،بشكؿ عاـ سد النقص في الدراسات العربيةك الدراسة في إثراء األدب النظرم 

العربية في حدكد عمـ حكث خاص، حيث لـ يأخذ المكضكع حقو بشكؿ مناسب في الدراسات كالب

 الباحث.

 األىمية التطبيقية: اثانيً 

طمبة الكميات العممية لكفيـ  كعي مف نتائجيامف خالؿ تتمثؿ األىمية التطبيقية لمدراسة 

في ليا  التدريس ىيئة أعضاء ، كدرجة تكظيؼ(2030) المستدامة التنمية أىداؼببجامعة اليرمكؾ 

بمحيطيا  سكاءه  ،اتالتي تمارسيا الجامع االستراتيجياتىـ أتظير الدراسة ، كما تدريسيـ  أثناء

قات ، كستمقي الضكء عمى أىـ المعك التنمية المستدامة أىداؼالخارجي في دعـ كتحقيؽ  أكالداخمي 

مما سيساعد في كضع حمكؿ كمقترحات التنمية المستدامة في الجامعة؛  أىداؼتطبيؽ  أماـ

مدكر الكبير الذم للمتخذم القرار  االنتباهلفت  إلىضافة باإلف تؤديو، أكتكصيات لمدكر الذم يمكف 

ـ تبنييا ضمف خططيا ذا ما تإف تقكـ بو الجامعة كشريؾ حقيقي كدائـ في التنمية أيمكف 

مية المستدامة بأبعادىا التن أىداؼفاؽ لمباحثيف كالميتميف لدراسة آ، كبما ستفتحو مف يةستراتيجاإل

 ألدكات كالدراسات السابقة التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.، كاالستفادة مف االمختمفة

 حاوا الاراسة ومحاااتيا

 تتمثؿ حدكد الدراسة باآلتي:

تناكلت الدراسة قياس كعي كفيـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ  الحاوا الموضوعية:

، كدرجة تكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية ليا في أثناء (2030)التنمية المستدامة  لجميع أىداؼ

 تدريسيـ. 
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في مدينة إربد في المممكة األردنية  جامعة اليرمكؾسة عمى اقتصرت الدرا الحاوا المكانية:

  الياشمية.

الكميات العممية في في كالطمبة اقتصرت الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس  الحاوا البشرية:

 .جامعة اليرمكؾ

 (.2021-2020الدراسي )ء الدراسة في العاـ إجرا تـ الحاوا الزمنية:

 المحااات

 تعميـ نتائج الدراسة باآلتي: يتحدد

 في اإلجابة اأيضن يـ سة المستخدمة، كمدل جديتراى أدكات الدمبة عمدقة إجابات الط. 

 .ثبات أدكات الدراسة كصدقيا 

 علممجتم العينة يؿدرجة تمث. 

 ئيةجراوتعريفاتيا اإلمصطمحات الاراسة 

 : Sustainable Development Goals (SDG's)(2030)التنمية المستاامة  أىاا 

كالتي  ،اإلنمائية السبعة عشر الكاردة في كثيقة األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة ىداؼيقصد بيا األ

، (2030)ا لتنتيي بحمكؿ العاـ كلمدة خمسة عشر عامن ( 2016)تـ البدء في تنفيذىا في العاـ 

 ".( لمتنمية المستدامة2030أجندة ) :جاءت بعنكاف خطة " تحكيؿ عالمنا كالتي

ف في الدراسة، كضمف يىـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ المنتظم طمبة الكميات العممية:

كعمـ  ،كتكنكلكجيا المعمكمات ،كالعمكـ ،كالصيدلة ،كاليندسة ،مختمفة ىي: )الطبال الكميات العممية
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ىـ عمى مقاعد  ممف ،كالسادسة الثانية كالثالثة كالرابعة كالخامسةاألكلى ك ( لمسنكات الحاسكب

  .(2020/2021عاـ الدراسي )الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف ال

: أنو الدرجة التي ائين إجرا (2030)التنمية المستدامة  أىداؼيعرؼ الكعي ب :Awarenessالوعي 

، كمدل (2030)التنمية المستدامة  أىداؼاطمع بيا طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ عمى 

إجابات الطمبة  اتمتكسطمف خالؿ  تـ قياسوأىميتيا عندىـ كممارستيـ ليا كضركرة تبنييا، كالذم 

 .  أعدت ليذه الدراسةستبانة )األداة( التي عمى اال

: أنو ائين إجرا (2030)التنمية المستدامة  ىداؼيعرؼ فيـ الطمبة أل :Understandingالفيم 

ؿ تـ قياسو مف خالكالذم  (2030)التنمية المستدامة  أىداؼمستكل المعرفة المتحققة لدل الطمبة ب

 أعد ليذه الدراسة.  ختبار)األداة( الذم متكسطات إجابات الطمبة عمى اال

بأنو  ائين إجرا يعرؼ :(2030)التنمية المستاامة  ىاا الييئة التاريسية ألتوظي  أعضاء ارجة 

في  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼدرجة إدماج أعضاء ىيئة التدريس في الكميات العممية أل

عمى االستبانة  تـ قياسو مف خالؿ متكسطات إجابات أعضاء ىيئة التدريسأثناء تدريسيـ، كالذم 

 ليذه الدراسة.   تأعد التي)األداة( 
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 الفصل الثاني

 والاراسات السابقةطار النظري اإل

 إلىقسـ ، كيالمتعمقة بمكضكع الدراسة لدراسات السابقةطار النظرم كاإليتناكؿ ىذا الفصؿ ا

 يف:قسم

التنمية مفيكـ األكؿ  المحكراكؿ يتنمحاكر،  ةأربعيتككف مف ك طار النظرم، إلكؿ: األالقسـ ا

بينما  ،التنمية المستدامة أىداؼمجاالت ك كيتناكؿ المحكر الثاني نشأتيا كأصكليا،  ،المستدامة

قات تطبيؽ فيتناكؿ معك  الرابعأما المحكر  ،لتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامةا الثالثيتناكؿ المحكر 

 التنمية المستدامة في الجامعات. أىداؼ

 .قة المباشرة بالدراسة الحاليةالت ذات العيتناكؿ الدراسابقة، ك القسـ الثاني: الدراسات السا

 اإلطار النظري: أوًًل 

 مفيوم التنمية المستاامة

ا بمكضكع التنمية المستدامة كما لو مف أىمية كبيرة في معالجة العديد عالمين  ىتماـتزايد اال

كالفقر كالجكع كظاىرة التغير المناخي كاستنزاؼ الغابات كغيرىا،  ،مف القضايا التي تؤرؽ العالـ

جاءت خطة األمـ المتحدة لمتنمية  كعميوثيراتيا ككقؼ تسارعيا. تأحيث تسعى جاىدة لمحد مف 

لتساعد العالـ بالتفكير بقالب كاحد تسير  عشر ةيا السبعأىدافبما تحمميا مف  (2030)المستدامة 

، مؤكدة عمى مبدأ المشاركة كالعمؿ الجماعي مف أجؿ المشاركة في ىذه الخطةميع الدكؿ عميو ج

 كالبعدعي جتمااال البعدكىي  ،الثالثة لمتنميةصالح الناس كالكككب، كلتحقيؽ التكازف بيف األبعاد 

  كالبعد البيئي.دم قتصااال
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تـ  حيث Ecology يككلكجياإل عمـ إلى Sustainable ةستداماال مصطمح أصؿ يرجعك 

تغيرات كبيرة في أبعادىا  إلىلنظـ الديناميكية التي تتعرض ككصؼ لعممية التطكر في ااستخداميا 

طبيعة العالقة ما تنمكينا، فقد استخدـ لمتعبير عف أكخصائصيا كمككناتيا نتيجة نشاطاتيا المتجددة، 

، فالجذر إغريقيالمشتقاف مف أصؿ  Economy دقتصااال كعمـ Ecology يككلكجياإل بيف عمـ

Eco  المنزؿ، بينما يعني المصطمح  أكيعني بالمغة العربية البيتEcology  ،دراسة مككنات البيت

فإذا اعتبرنا أف  ة مككنات البيت، كبصكرة أكضح كأشمؿ،إدار عني في Economyالمصطمح أما ك 

السابقيف تتناكؿ دراسة مككنات  فمحيطة بدمجيا لممصستدامف االالكرة األرضية ىي البيت، فإ

 .(2005، بك زنطأغنيـ ك تيا مف جانب آخر)إدار  ككيفيةكعناصر الكرة األرضية مف جانب، 

 استداـ الفعؿ جاء فقدمعجـ المغة العربية المعاصرة،  إلىبالرجكع ك ، العربية المغة في أما

 إلى يشير كبالتالي ،عميو، كداـ عمى األمر أم كاظب بمعنى ثبت كاستقر كبقي ( دكـ) مف الجذر

، أم الشَّيءي  استداـك  ،(789: 2008، عمر) عميو كالمحافظة األمر في االستمرار طمب استمرَّ

 :2008، عمر)البنو الخيرى  استداـكقكلنا   ،طمب استمرارىه أم الشَّيءى  استداـكنقكؿ ، كثبت كداـ

و نمَّىك  ينمِّي، تنميةن  نمَّىكممة التنمية مف أصؿ الفعؿ )نمىى(،  كجاءت، (789  زادىه ككثَّره أم إنتاجى

. فالتنمية المستدامة ىي زيادة اإلنتاج كرفع معدلو بشكؿ (2289 :2008، عمر) رفع معدَّلوك 

 يحفظ لو الثبات كاالستمرار.

كؿ حسب مجالو مف عدة باحثيف تـ تعريفيا  حيث مة،المستدا التنمية تعريفات تتعددكقد 

حيث تـ  ،نالندمؤتمر بركتأكؿ مرة في تقرير ف مفيكـ التنمية المستدامة كرد كتخصصو، إال أ

 المقبمة األجياؿ قدرة عمى المساكمة دكف الحاضر حاجات تمبي التي التنمية تمؾ: "تعريفيا عمى أنيا

  (.39: 1987األمـ المتحدة ، ")حاجياتيـ تمبية في
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الذم نظمتو األمـ المتحدة بأنيا ( 1992عاـ )كقد تـ تعريفيا في مؤتمر قمة األرض 

 ,Munasinghe) ستيعابية لمنظـ البيئية الداعمةالنكعية الحياة مع العيش ضمف القدرة ا يفتحس"

حيث يشمؿ ىذا التعريؼ  ،ندالنقدـ مف لجنة بركتلمكىذا التعريؼ أكسع مف التعريؼ ا. 1992 :(9

، كما يظير في ستيعابية لمنظـ البيئية الداعمةالنكعية الحياة كالقدرة ا يفمثؿ تحس ميمة صرعنا

التي  (حتياجاتالالكفاء با)مف  اطمكحن ثر أك تعدكالتي  (نكعية الحياة يفس)تحعبارة  ىذا التعريؼ

لمكفاء  مكازو أنو إلى حياة نكعية ال يفمفيكـ تحسيشير كف أف ميك . نالندتعريؼ لجنو بركتفي كردت 

 سحتياجات النااطمكب لتحقيؽ لمستكل المأنو ا مىالحياة ععتبار نكعية اكف ميك  ليات،مابالك

  .(2013)الجيكسي، 

 Organisation of Economicalدم كالتنميةقتصامنظمة التعاكف اال أما

and Development (OECD) Coopearation  نمية التي تضمف إدماج الت"فتعرفيا بأنيا

لكقت الحاضر دكف اعية كالبيئية مف أجؿ تعظيـ رفاىية اإلنساف في جتمادية كاالقتصااال ىداؼاأل

 .)0022ECD, O) المساس بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا"

 مىقاء عبإلا"بأنيا ستدامة فيمكف تعريؼ التنمية الم (Mostert ,(1998 مكسترتل اكفقن ك 

 يجكز البعض الشركط كأف ستدامة لمالتنمية ا" مع ضركرة أف تفي الماؿ الطبيعي إمدادات رأس 

 ، ككجكب في المصادر المائية معدؿ التجديد ،ياهلممثؿ ا ،تجددةلمصادر المأف يتجاكز استخداـ ا

مصادر  يرستنفاذىا قبؿ تكفايتـ  البطريقة  ،النفطمثؿ  ،تجددةلما يركارد غلما استيالؾترشيد 

ستيعابية لمنظـ الداعمة الالقدرة اك ، التحتية البيئية األساسيةنى العمميات كالب مىع المحافظة، ك بديمة

 .مة النظاـالس مىحافظة علمكا
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مجتمع مالمعيشي ل لض بالمستك يك الن" بأنياالتنمية المستدامة  (46: 2007) طيبعرؼ ك 

ثركة البشرية مكيشمؿ: التنمية المطردة ل ،ناسمطيب العيش ل فيضمم حضار  أسمكبالعربي ب

ة م، كالترقية المتكاصمرث العربي الثقافي كالحضار إلى أسس المعرفة كامالعربية عكالشراكة 

ستثمار الية كامالقدرات المح كاستغالؿير بتكار كالتطك الى أساس المعرفة كامدية عقتصاالكضاع الأل

التعمير ف بي فالتكاز  ظكحف يالؾتساالالثركات الطبيعية مع ترشيد ـ في استخدا دقتصاكاالالعربي 

 ."كالكيؼـ الكػ فكالبيئة كبي

"العدؿ في تمبية حاجات الشعكب في الجيؿ بأنيا ( 105 :2017) الحاجعرفتيا  كقد

ف التنمية كصيانة البيئة، أم إالحالي كالعدؿ في تمبية حاجات أجياؿ المستقبؿ، كتحقيؽ التكازف بيف 

 .ككأنيا المالؾ الكحيد ليا"األجياؿ الحاضرة يجب أف ال تستخدـ البيئة كالمكارد الطبيعية 

كالعممية دية قتصابأنيا "عممية مستمرة في مجاؿ التنمية اال (5 :2018) يا الكردكيعرف

  ."اللحالي دكف المساس بحاجاتو مستقبنساف اإلعية تساعد احتياجات اجتماالكا

 البيئية كاردلمالتي تجعمنا نستفيد مف ا التنميةبأنيا "( 57 :2019) النجارعرفتيا كما

جياؿ ألساس بحقكؽ املي كالتكازف البيكلكجي ليا كدكف ادكف إحداث خمؿ في النظاـ البيئ تاحةملا

ت الشكملبتحقيؽ تنمية الكعي با النستطيع تحقيقيا إ الستفادة الكارد، كىذه المالقادمة في ىذه ا

الحياة في الحاضر حسيف نكعية كذلؾ لت ؛ستدامة كالصديقة لمبيئةلممارسات المية كتحسيف االبيئ

 ."ستقبؿلمكا

عميو كسمـ في الداللة  اهلل ىمصما أكصى بو سيدنا محمد  إلىسالمي، نرجع منظكر إكمف 

 لسَّاعةي كفي يًد أحًدكيـ فىسيمةه إٍف قامىًت ا: "ؿقا حيث ،التنمية المستدامةما ينسجـ مع مصطمح  إلى
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رجؿ يغرس  فك "ما م ،(20 :12512 الشيباني،)" فٍميغًرٍسيافإًف استىطاعى أف ال تىقكـى حتَّى يغًرسىيا 

  (.7 :4251حنبؿ،  ابف)الغرس"  ؾثمر ذل فما يخرج م رى دٍ جر قى إال كتب اهلل لو مف األا غرسن 

 مفيوم التنمية المستاامةل التاريخية الجذور

نيايات القرف  فيأنحػاء العػالـ جميع مفيػكـ التنميػة المسػتدامة بسػرعة كبيػرة فػي  انتشر

 (0220 - 1972)نػو بػيف عػامي إحيػث ، لمفيكـ أكثر مع بدايات ىذا القرفا كتطكرالماضي، 

عقدت األمػـ المتحػدة العديد مف المػؤتمرات الدكليػة التي تناكلت فييا مكضكع التنمية المستدامة 

مؤتمر األمـ المتحدة  ىا شير يات الالزمة لتحقيقو، ككاف أستراتيجلمتعريؼ بو كلكضع السياسات كاإل

 كالذمكمؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئة كالتنمية ، 1972اـ في سػتككيكلـ عحكؿ البيئة كاإلنساف 

، 2000في مدينة نيكيكرؾ في العاـ “ قمة األلفية”، كما تـ عقد 1992جػانيرك عػاـ عقد في ريػك د

، كيػدؿ تتابع ىذه 2002في العاـ  المسػتدامة في جكىانسبكرغ مػؤتمر األمػـ المتحػدة حكؿ التنميػةك 

بيف كتغيير النظرة في العالقة ، كتطكره التنميػة المسػتدامة العالمي لمفيكـ ىتماـاال عمػى المػؤتمرات

رئيسة المراحؿ الكفي ىذا الباب سيتـ مناقشة  .اإلنساف كالمحيط الذم يعيش كيمارس نشاطاتو فيو

   التاريخي لو. أىـ محطات التطكر إلىاإلشارة ك مفيكـ التنمية المستدامة لعامة لالنظرة التطكر 

، فقد المراحؿ الرئيسة لتطكر ممفيـك التنمية المستدامة كيشير األدب التربكم البيئي إلى

في العالـ منذ نياية الحرب ة لتطكر مفيكـ التنمية المستدامة مراحؿ رئيسأربع تبيف أف ىناؾ 

، بك زنطأغنيـ ك ) حسبكىذه المراحؿ  بداية ظيكر مفيكـ التنمية المستدامة،العالمية الثانية كحتى 

 :( ىي2005
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 ايقتصالمنمو اًل االتنمية رايفً المرحمة األولى: 

منذ نياية الحرب العالمية الثانية كحتى منتصؼ  اىذه المرحمة التي امتدت تقريبن  اعتمدت

دم اقتصاتحقيؽ معدالت نمك أساسية لكسيمة الصناعة كالعقد السادس مف القرف العشريف عمى 

، جعؿ عيةجتمادية كاالقتصاالتغمب عمى مشكالتيا االف فشؿ ىذه الطريقة في أإال مرتفعة كسريعة، 

ية المعكنات الخارجية، كالتجارة مف خالؿ ستراتيجإ: مثؿ ،يات جديدةإستراتيجبعض الدكؿ تتبع 

 دم فقط. قتصاف مفيـك التنمية اقتصر عمى جكانب النمك اال، إال أزيادة الصادرات

 التنمية وفكرة النمو والتوزيعالمرحمة الثانية: 

ات كحتى منتصؼ العقد السابع مف القرف يالفترة مف نياية الستين اىذه المرحمة تقريبن  شممت

 ركزت، فقد عيةاجتما ادم أبعادن قتصاالبعد اال إلىليضيؼ مفيـك التنمية فييا  حيث تطكرالعشريف، 

يات الحاجات إستراتيجالتنمية عمى معالجة مشاكؿ الفقر كالبطالة كالالمساكاة مف خالؿ تطبيؽ 

عممية التنمية كتكسعت ، مية كتنفيذىا كمتابعتيااألساسية كالمشاركة الشعبية في إعداد خطط التن

 كحرية االختيار. ،ثالثة أبعاد رئيسة ىي: إشباع الحاجات األساسية، كاحتراـ الذات لتشمؿ

 / المتكاممة عية الشاممةجتمااية واًلقتصاالتنمية اًلالمرحمة الثالثة: 

 العقد الثامف مفمنتصؼ  إلىات يمف منتصؼ السبعينالفترة  اىذه المرحمة تقريبن  غطت

القرف العشريف، كظير فييا مفيكـ التنمية الشاممة، التي تيتـ بجميع جكانب المجتمع كالحياة، 

دم قتصامعدالت النمك اال تمبية حاجات السكاف مف جانب كتحقيؽالتكازف بيف يا عمى أىداف كركزت

في معالجة تمثمت ىذه المرحمة في يات التي تـ اتباعيا ستراتيجاإل، كلكف المطمكب مف جانب آخر

كؿ المقترحة مشاكؿ في خرل، حيث سببت بعض الحملجكانب بشكؿ مستقؿ عف الجكانب األبعض ا
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المنشكدة في  ىداؼ، فقد كاف ينقصيا التفكير الشامؿ المتكامؿ الذم يجعميا تحقؽ األخرلأجكانب 

 كثير مف المجتمعات. 

 Sustainable Developmentمة التنمية المستااالمرحمة الرابعة: 

عمى العديد مف المشكالت البيئية الخطيرة  ظيرتات القرف الماضي يمنذ بداية ثمانين

شكاؿ التنمية أحيث كاف ذلؾ نتيجة إىماؿ رض، يدد الحياة فكؽ كككب األبشكؿ يمستكل العالـ 

دية في اقتصاعية ك ااجتمتفاقـ مشكالت  إلىإضافة  السابقة لمجكانب البيئية طكاؿ العقكد الماضية

فمسفة  البحث عفمف الضركرم ، فكاف العديد مف الدكؿ كالفقر كالجكع كانتشار األمراض كغيرىا

تساعد في التغمب عمى ىذه المشكالت، كتمخضت الجيكد الدكلية عف مفيـك  كسعبإطار أتنمكية 

مرة في تقرير المجنة  أكؿمة، ككاف ىذا المفيكـ قد تبمكر مستداجديد لمتنمية عرؼ باسـ التنمية ال

أكؿ كنشر   Our Common Futureالعالمية لمبيئة كالتنمية الذم يحمؿ عنكاف مستقبمنا المشترؾ 

العديد مف الدكؿ إليجاد نظرة شمكلية الجيكد بيف  ككاف لو األثر أف تكحدت .(1987)مرة عاـ 

التي تشمؿ األبعاد الثالثة:  عمى مستكل العالـ يتـ مف خالليا التركيز عمى أىـ المشكالت العالمية

 كالتركيز عمى الشراكة العالمية لمعالجتيا. عي كالبعد البيئيجتما، البعد االدمقتصاالبعد اال

ف أ، تطكر مفيكـ التنمية المستدامةكالنظرة العامة لمف خالؿ التعريفات السابقة يرل الباحث ك       

يرت نتيجة المستدامة لكجكد مشكالت بيئية فقط ظالكثير مف الباحثيف يحصر كالدة مفيكـ التنمية 

، إال أنو يغفؿ جكانب أخرل كاف ليا حد ما إلى اىذا الطرح يعتير صحيحن ف الثكرة الصناعية، كمع أ

، األ فقد كشؼ ىذا المفيكـ عف خمؿ كبير في السياسات ثر الكبير في نشكء ىذا المفيـك

عية جتمادية كاالقتصاؿ كفي جميع القطاعات االيات التنمكية المطبقة في معظـ الدك ستراتيجكاإل

 ،كالصناعية التي كاف ليا أثر في ظيكر مشكالت رئيسية كالفقر كالجكع كالبطالة كانتشار األمراض
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 التابعة كالتنمية كقضايا حقكؽ اإلنساف كغيرىا، كىذا ما أكدتو )المجنة العالمية لمبيئة ،كعدـ المساكاة

 اتجاىات مف الكثير أفإلى مستقبمنا المشترؾ حيث أشارت  ريرىاتق في (1989المتحدة،  لألمـ

 تؤدم بينما لألذل، عرضة أكثر كتجعميـ ،البشر مف متزايدة أعداد إفقار إلى تؤدم الحالية التنمية

نما قضايا ليست مجرد كجكد مشكالت بيئية فقطالبيئة. فالقضية  تدىكر إلى نفسو الكقت في ، كا 

عية كالثقافية كالصحية في جميع مناطؽ العالـ، فكؿ جتمادية كاالقتصااالعديدة مرتبطة باألكضاع 

دكلة تستطيع أف تحدد مشكالتيا كتحدياتيا األساسية كتعمؿ عمى معالجتيا كىذا مف أحد الركائز 

لكؿ دكؿ العالـ لتعالج  عامان  مف أنيا كضعت إطاران فعمى الرغـ ، (2030)األساسية في أجندة 

يا أىدافكؿ المشاركة بإطار كاحد مف خالؿ التي تـ االتفاؽ عمييا مف جميع الدالقضايا العالمية 

كالغايات التي تناسبيا كتعمؿ  ىداؼال أنيا أعطت الخيار لكؿ دكلة أف تتبنى األ، إالسبعة عشر

 . (united Nation, 2020) (2030)عمى تحقيقيا ضمف إطار أجندة 

بشكؿ متدرج كعبر مراحؿ نشأ مفيكـ التنمية المستدامة كيشير األدب التربكم البيئي إلى أف       

تقرير  ؛2020 ،عبدالغني ؛2011، العايب)و كنطاقو، أىدافمختمفة، تطكر فييا المفيكـ كأبعاده ك 

، قدـ نادم ركما كتاب بعنكاف (1972)عاـ ففي  .(2015األمـ المتحدة،  ؛2003 ،األمـ المتحدة

، تكمـ فيو حكؿ تطكر المجتمع البشرم كعالقة ذلؾ باستغالؿ المكارد االقتصادية، “النمك حدكد”

ا رياضينا لدراسة خمسة متغيرات أساسية كىي استنزاؼ المكارد الطبيعية،  كالذم تضمف نمكذجن

غيرات كالنمك السكاني، كالتصنيع، كسكء التغذية، كتدىكر البيئة، كالتطكرات المستقبمية ليذه المت

 .(1973-2003)كأثرىا عمى البيئة لمدة ثالثيف سنة مف عاـ 

( 119)ستكيكلـ كبحضكر في  قمة األمـ المتحدة حكؿ البيئة تعقد ،(1972)عاـ كفي       

لبيئة، كالذم كيعتبر أكؿ مؤتمر مكرس لمناقشة قضايا ا ،مف المنظمات الدكلية ممثالن  (19)دكلة ك
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كتـ خالليا عرض مجمكعة مف القرارات الخاصة  ، UNEP"المتحدة لمبيئةمـ برنامج األ”عنو  نتج

دية كضركرة ترابطيا مع البيئة، كما طالبت الدكؿ النامية بحقيا كأكلكيتيا في قتصابالتنمية اال

 .”التنمية، كبالتالي ضركرة تضييؽ الفجكة ما بيف الدكؿ الغنية كالفقيرة

“ ئة كالتنميةالمجنة العالمية لمبي”مـ المتحدة العامة لألأنشأت الجمعية  ،(1983)ـ عاكفي       

 ىاقامت المجنة بنشر تقرير ( 1987)كفي عاـ لجنة  بركنتالند"، ”ـ حؽ باسالكالتي عرفت في كقت 

نو ال أية المستدامة، كأكد التقرير عمى كتـ بمكرة تعريؼ دقيؽ لمتنم ،“مستقبمنا المشترؾ”كاف تحت عن

 .التنمية بيذا الشكؿ ما لـ تكف التنمية قابمة لالستمرار كمف دكف ضرر بيئييمكننا االستمرار في 

قمة ”كالتنمية كالذم عرؼ باسـ مـ المتحدة المعني بالبيئة األعقد مؤتمر  ،(1992)عاـ كفي       

، “إعالف ريك”ككانت أىـ نتائجو ، اتاريخين  اعتبر حدثن ا، كالذم دم جانيرك بالبرازيؿ في ريك "رضاأل

عية كالبيئية لكيفية تحقيؽ التنمية جتمادية كاالقتصا" كالتي تحدد المعايير اال 21جندة كثيقة األ”ك

المجنة ”ك ،المستدامة كبديؿ تنمكم لمبشرية لمكاجية احتياجات كتحديات القرف الحادم كالعشريف

 .“المعنية بالتنمية المستدامة

كالذم اتفقت فيو البمداف  ،بتغير المناخعقد مؤتمر كيكتك كالمعني  ،(1997)اـ عكفي       

ة استخداـ الطاقة محددة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كالتحكـ في كفاء أىداؼالمتقدمة عمى 

ظـ الطاقة المتجددة، كالذم عرؼ فيما بعد ، كزيادة استخداـ نةالمختمفدية قتصافي القطاعات اال

 · "برتكككؿ كيكتك”سـ بإ

في مدينة نيكيكرؾ، كالتي اتفؽ فييا زعماء العالـ “ فيةقمة األل”تـ عقد  ،(2000)عاـ كفي       

نما استخدـ عاـ لتحقيقيا بي ازمنيِّ  ان طار ا  ك ( 2015)كاعتبر عاـ  ،فيةاإلنمائية لألل ىداؼمى األع

( 191)مـ المتحدة كعددىـ عضاء في األحضر قادة دكؿ العالـ األكنقطة مرجعية ليا، ( 1990)
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 اإلنمائية لأللفية ىداؼكاتفقكا عمى ما أطمؽ عميو األ ،منظمة دكلية (23)كمشاركة أكثر مف  ،دكلة

Goals(MDGs) Millennium Development  غاية (21)ك ،أىداؼثمانية التي تتألؼ مف ك، 

 لفيةالثمانية لأل. كشممت المرامي التنمكية ىداؼلقياس التقدـ المحرز في تحقيؽ األ امؤشرن  (60)ك

ساكاة بيف الجنسيف تعػزيػز الم، ك يبتدائحقيؽ تعميـ التعميـ االت، ك القضاء عمى الفقر المدقع كالجكع

حة فيركس نقص مكاف، ك مياتتحسيف صحة األؿ، ك طفاتخفيض معدؿ كفيات األ، ك تمكيف المرأةك 

قامة شراكة ، ك ة البيئيةستدامكفالة اال، ك مراضألالمناعة البشرم/اإليدز كالمالريا كغيرىما مف ا ا 

 .عالمية مف أجؿ التنمية

رغ، كقػػػد ك بفػػػي جكىانسػػػ“ لمي لمتنميػػػة المسػػػتدامةمػػػؤتمر القمػػػو العػػػا”عقػػػد ، (2002)عػػػاـ كفػػػي       

بػيف التنميػة  قػة مػاالستكشػاؼ العال ةنتاجيػإالمسػتدامة لمفيػكـ أكثػر مفيػكـ التنميػة  ةطكرت ىذه القمػ

 ىػػػداؼكاأل ،21جنػػػدة كثيقػػػة األ”الثغػػػرات فػػػي بعػػػض  ءت لمػػػؿدية كنكعيػػػة البيئػػػة، كمػػػا جػػػاءقتصػػػااال

 .”لفيةنمائية لألاإل

مػػف قبػػؿ “ دة لمتنميػػة المسػػتدامةمػػـ المتحػػلمبػػادرة األ”عقػػد المػػؤتمر األكؿ  ،(2009)عػػاـ كفػػي       

حػػؽ تػػـ عقػػد مػػكف فػػي مدينػػة نيكيػػكرؾ، كفػػي كقػػت ال -مػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي أللالسػػابؽ مػػيف العػػاـ األ

 .الصيففي شيامف في مدينة ( 2010)مف الحكار العالمي سنة  اسنتيف، بدءن الحكارات العالمية كؿ 

تحكيػؿ ”بعنػكاف  امـ المتحدة لمتنمية المسػتدامة قػرارن اعتمدت قمة األفقد  ،(2015)عاـ أما في       

لمتنميػػػة المسػػػتدامة  اىػػػدفن ( 17)، يشػػػتمؿ عمػػػى “لمتنميػػػة المسػػػتدامة (2030)عالمنػػػا: جػػػدكؿ أعمػػػاؿ 

كذلػؾ بفضػؿ جيػكد  ،ةسػتداماإلنسػانية عمػى طريػؽ اال اطػتسػديد خي  إلػى ، كالذم ىدؼغاية (169)ك

تنظػػيـ عمميػػات  مػػف خػػالؿتحػػدة فػػي األمػػـ المعضػػاء دكؿ األشػػاركت فييػػا الػػ ،ث سػػنكاتثػػالاسػػتمرت 

طراؼ الفاعمة مف شتى مناطؽ األ جميعكشاركت فييا  ،ف مف األشخاصيمسح كطنية شممت المالي
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ي كعػػػدـ قابميتيػػػا بيعػػػدىا العػػػالم( 2030)كمػػػف أبػػػرز مػػػا يميػػػز خطػػػة التنميػػػة المسػػػتدامة لعػػػاـ العػػػالـ، 

عاجمػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ير اتخػػػاذ تػػػدابجميػػػع البمػػػداف  كعمػػػى ،لمتجزئػػػة، فيػػػي تسػػػتيدؼ البمػػػداف كافػػػة

 . ستدامةالتنمية الم

 نحو تغيير عالمنا :(2030)أجناة  /ستاامةالمالتنمية  أىاا و  مجاًلت

 Sustainable Development(2030) التنمية المستدامة أىداؼجاءت 

 DGs)S( Goals  تتضمف(، 2030 -2015)خالؿ الفترة يتـ تنفيذىا لكخطة عمؿ عالمية 

 ديةن اقتصا اتتضمف أبعادن  مؤشر (200)كأكثر مف  ،غاية (169) تندرج تحتياىدفنا  (17)

تحكيؿ عالمنا: "تحت عنكاف مف بينيا األردف، دكلة ( 193) جمعت عميياحيث أ كبيئية، عيةن اجتماك 

التالية:  ةالمجاالت الخمسضمف  ىداؼاأل كتقع ىذه". لمتنمية المستدامة( 2030)جدكؿ أعماؿ 

 .(United Nation, 2020) الشراكة، ك ، كالسالـبالناس، كالرخاء، كالككك

دكؿ كالحككمػػات لتحقيػؽ جػػو الػػكغايػػات التنميػػة المسػػتدامة العمػػؿ الػػذم تنتي أىداؼتحفػػز ك 

الكثيقة ، كحسب رضاألمبشػرية كلكككػب ت ذات أىميػة جكىريػة لالكالغايػات فػي مجػا ىداؼألتمػؾ ا

 United) 2015الختامية لمػؤتمر قمػة األمػـ المتحػدة العتمػاد خطػة التنميػة لمػا بعػد عاـ 

Nation, 2015) فيما يميت الالمجػػا ، تتمثؿ: 

التنميػة المسػتدامة تؤكػد عمػى إنيػاء الفقػر كالجػكع، بجميػع صكرىمػا  أىداؼ: فالنـاس .1

لجميػػع البشػػر تفعيػػؿ طاقاتيػػـ الكامنػػة فػػي إطػػار مػػف الكرامػة بطرؽ تكفؿ كأبعادىمػػا، ك 

  .كفػي ظػؿ منػاخ صحػي ،كالمسػاكاة

 رض مػف التدىػكر، عمػى حمايػة كككػب األالمسػتدامة التنميػة  أىداؼ: تصمػـ الكوكـب .2

دار نتػاج، ك ة فػي االسػتيالؾ كاالستدامتكخػي اال :بطػرؽ منيػا ة مػكارد الكككػب الطبيعيػة ا 
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تػى يمكػف لػو دعػـ ءات عاجمػة بشػأف تغيػر المنػاخ، حإجرابصػكرة مسػتدامة، كاتخػاذ 

  احتياجػات األجيػاؿ الحاليػة كالقادمة.

 يسكدىاأف يتمتع جميع الناس بحياة عمى ضركرة مية المستدامة التن أىداؼتؤكد : اًلزاىار .3

في عي كالتكنكلكجي جتمادم كاالقتصاكأف يتحقؽ التقدـ اال تمبي طمكحاتيـ،ك  الرخاء

 الطبيعة. انسجاـ مع

مى قياـ مجتمعات التنمية المستدامة التشجيع ع ىداؼ: مف الركائز األساسية ألالسالم .4

عات تخمك مف الخكؼ مجتمكتككيف كيجد فييا الجميع متسعا ليـ،  ،كالعدؿ السالـيسكدىا 

ـ دكف تنمية تحقيؽ التنمية المستدامة بدكف سالـ، كال إرساء السال يمكف كمف العنؼ. فال

    .مستدامة

ؿ مف خال( 2030)طة التنمية المستدامة زمة لتنفيذ خالال ياتستراتيجاإل كضع: الشراكة .5

العالمي ركح مف التضامف  كتكفيرتدامة، الشراكة العالمية مف أجؿ التنمية المستنشيط 

كثر كاأل االفئات األشد فقرن الدكؿ النامية ك بكجو خاص عمى احتياجات المعزز، مع التركيز 

  ب.كجميع أصحاب المصمحة كجميع الشعك ضعفا، كبمشاركة مف جميع البمداف 

المرتبطة بيذه  التنميػػة المسػػتدامة أىداؼتحقيػػؽ أنػػو بنجاح  إلىكتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا 

كؿ  ( 1) الجدكؿيكضح ك  .فضػػؿاأل إلىكسػػيتحكؿ عالمنػػا  ،ػػعستتحسػػف حيػػاة الجمي المجاالت،

. منظمة األمـ التنمية المستدامة السبعة عشر أىداؼيندرج تحتو مف كما مجاؿ مف ىذه المجاالت 

  .(2020المتحدة، 
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 (2030)التنمية المستاامة  أىاا (: *مجاًلت و 1الجاول )
 (2030)التنمية المستاامة  أىاا  المكون األساس المجال

 الناس )البشر(

نياء الفقر كالجكع يتمثؿ بإ 
كضماف  ،صكرىما بجميع

 الكرامة كالمساكاة
 

 .القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكافاليدؼ األكؿ: 
سػػػنة ػػف الغػػػذائي كالتغذيػػػة المحاألمػ القضػػػاء عمػػػى الجػػػكع كتػػػكفيرالثاني: اليدؼ 

 .كتعزيػػػز الزراعة المستدامة
كبالرفاىية في جميع  ،ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش صحيةالثالث: اليدؼ 
 .األعمار
كتعزيػز فػرص  ،لمجميػعضػماف التعمػيـ الجيػد المنصػؼ كالشػامؿ الرابع: اليدؼ 

 .الػتعٌمـ مػدل الحياة لمجميع
 .كتمكيف كؿ النساء كالفتيات ،تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيفالخامس: اليدؼ 

 لكككبا

المكارد  يتمثؿ بحماية
الطبيعية لكككبنا كالمناخ 

 قادمةجياؿ الحالية كالألل

دار ك ضػػػػػػماف تػػػػػػكافر الميػػػػػػاه كخػػػػػػدمات الصػػػػػػرؼ الصػػػػػػحي السػػادس: اليػػدؼ  تيػػا ا 
 .لمجميػػػػعة استدامب

نتاج مستدامة استيالؾضماف كجكد أنماط الثاني عشر: اليدؼ   .كا 

 .ر المناخ كآثارهيءات عاجمة لمتصدم لتغيإجرااتخاذ الثالث عشر: اليدؼ 
المحيطػات كالبحػار كالمػكارد البحريػة كاسػتخداميا عمػى حفػظ الرابع عشر: اليدؼ 

 .نحػك مسػتداـ لتحقيؽ التنمية المستدامة
كتعزيػػػػػز  ،حمايػػػػػة الػػػػػنظـ اإليككلكجيػػػػػة البريػػػػػة كترميميػػػػػاالخػػػامس عشػػػر: اليػػػدؼ 

دار اسػػػػتخداميا عمػػػػى نحػػػػك مسػػػػتداـ، ك  كمكافحػػػػة ة الغابػػػػات عمػػػػى نحػػػػك مسػػػػتداـ، ا 
 .التصػػحر، ككقػػؼ تدىكر األراضي كعكس مساره، ككقؼ فقداف التنكع البيكلكجي

 السالـ

تشجيع قياـ مجتمعات 
ـ كالعدؿ تخمك اليسكدىا الس

 مف الخكؼ كمف العنؼ

ػش فييػا يمال ي مسػالمةو  التشجيع عمػى إقامػة مجتمعػاتو السادس عشر: اليدؼ 
تاحػػػة إمكانيػػػة كصػػػكؿ الجميػػػع   إلىأحػد مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة، كا 

كشاممة لمجميع عمى جميع  ،العدالػػػة، كبنػػػاء مؤسسات فعالة كخاضعة لممساءلة
 .المستكيات

 ، كالسعادةالرخاء

تمكيف جميع الناس مف حياة 
مزدىرة تمبي طمكحاتيـ 

 مع الطبيعةتاـ انسجاـ كب

ضػػماف حصػػكؿ الجميػػع بتكمفػػة ميسػػكرة عمػػى خػػدمات الطاقػػة  السابع: اليدؼ 
 .الحديثػػة المكثكقة كالمستدامة

دم المطرد كالشامؿ لمجميػع كالمسػتداـ، قتصاتعزيز النمك االالثامف: اليدؼ 
 .كالعمالػة الكاممػة كالمنتجة، كتكفير العمؿ الالئؽ لمجميع

 التصػػنيع كتحفيػػز الصػػمكد، عمػػى قػػادرة تحتيػػة بنية إقامػػة: التاسع اليدؼ
 .االبتكار كتشجيع لمجميػػع، الشػػامؿ
 .نعداـ المساكاة داخؿ البمداف كفيما بينيااالحد مف العاشر: اليدؼ 
 كآمنػػة لمجميػػع شػػاممة البشػػرية كالمسػػتكطنات المػػدف جعػؿ: عشر الحادم اليدؼ
 .كمستدامة الصمكد عمػػى كقػػادرة

 التشاركية

تنشيط الشراكة العالمية 
كتعزيز ركح التضامف 
العالمي مف أجؿ التنمية 

 المستدامة

تعزيػػػػز كسػػػػائؿ التنفيػػػػذ كتنشػػػػيط الشػػػػراكة العالميػػػػة مػػػػف اليدؼ السابع عشر: 
 .المستدامةأجػػػػؿ تحقيػػػػؽ التنمية 

 .(2020) منظمة األمـ المتحدة ، * 
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 (2030) التنمية المستاامة أىاا 

مف المتكقع أف تأخذ الحككمات إال أنو ، االتنمية المستدامة ممزمة قانكنن  أىداؼال تعتبر 

ـ مع التي تتكاء ىداؼتحدد األكلذا فالدكؿ ىي التي  ،كطنية لتحقيقيا ازماـ ممكيتيا كتضع أطرن 

 تسيـة عف متابعة التقدـ المحرز كاستعراضو، بحيث تتحمؿ المسؤكلية الرئيسرؤيتيا كظركفيا، ك 

، كبما اإلقميميالتحميالت التي تجرم عمى الصعيد  إلىالكطني المتابعة كاالستعراض عمى الصعيد 

؛ 2017)األمـ المتحدة، ىذه األىداؼ تشمؿ ك  .في المتابعة كالمراجعة عمى الصعيد العالمي يساعد

كفي المكقع  ،(2020؛ عبدالغني، 2014؛ عبدالقادر، 2018؛ إبراىيـ، 2017اليكنسكك، 

 ي لبرامج األمـ المتحدة في مجاؿ التنمية المستدامة.كاديمالخاص باألثر األلكتركني اإل

 كل مكان فيالفقر بجميع أشكالو  القضاء عمى :1اليا  

ىذا  ،دكالر أمريكي في اليكـ 1.90 بأنو خط الفقر (2015)حدد البنؾ الدكلي في العاـ 

يتمثؿ جكىر التنمية . المستدامة التنمية ىداؼألالتعريؼ الذم يشكؿ األساس لألمـ المتحدة  ىك

لتحرير أنفسيـ مف الفقر  الالـزجميع أنحاء العالـ بالدعـ  فيالمجتمعات تزكيد  فيستدامة لما

 ،عيةجتماالظـ الحماية اني تعزيز ، تشمؿ كبرامج متنكعةيات يجتر تاس الؿمف خذلؾ ك  ،شكالوأبجميع 

كال ينظر لمفقر بأنو  .الصمكد ىمعبالشكؿ الذم يساعدىـ كبناء قدرة الفقراء  ،ئقةالالالعمالة  يركتكف

شمؿ الجكع كسكء نو يبؿ إمصدر رزؽ مستداـ، التي تضمف الدخؿ كالمكارد  إلىمجرد االفتقار 

عي، جتماإمكانية الحصكؿ عمى التعميـ كغيره مف الخدمات األساسية، كالتمييز اال كعدـالتغذية، 

 .عالكة عمى عدـ المشاركة في اتخاذ القراراتكالتيميش 
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ز الزراعة وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزي : القضاء التام عمى الجوع2اليا  

 المستاامة

غذاء صحي،  مىحصكؿ عال مفساسية ألنساف اإلحاجة ا تمبية إلىيسعى ىذا اليدؼ 

 الستداـ لمجميع. إف معالجة الجكع نحك م مىىذه الحاجة ع يفيا تأماللخكالكسائؿ التي يمكف مف 

كزيادة دخؿ بشكؿ جيد، ة األسكاؽ إدار فنتاج الغذائي كحده. إلازيادة  الؿيمكف أف تتحقؽ مف خ

 في، ليا دكرىا ضيراألالتكنكلكجيا كا إلىتساكم لمكالكصكؿ ا ة،ير الحيازات الصغأصحاب  يفزارعلما

  .مف الغذائيألقطاع زراعي نشط كمنتج يبني اخمؽ 

، بمكاجية التدىكر كمشاطرتو كاستيالكو الغذاءإعادة التفكير في كيفية تنمية كال بد مف 

كتشجيع  ،كالتنكع البيكلكجي ،كالمياه العذبة كالمحيطات كالغابات التربة لو تتعرضالذم السريع 

كذلؾ لجعميـ قادريف  ،كتزكيدىـ بالتكنكلكجيا المناسبة ،المزارعيف كتكعيتيـ بطرؽ الزراعة الحديثة

 صعف فر  االمدف بحثن  إلىاليجرة يكقؼ عممية مما  ؛كتكفير مصادر دخؿ الئقةتغطية نفقاتيـ عمى 

 خرل غير الزراعة.  أ

 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار: 3اليا   

الصحة  يفتحس إلىكيدعك  ،مجاؿ الصحة فيكلكيات الرئيسية ألجميع ا كيشمؿ ىذا اليدؼ

نياء ا، كالطفؿ ـألنجابية كصحة اإلا ىا ير عدية كغالم يرمراض غألعدية؛ كالحد مف الممراض األكا 

كبأسعار  ،فعالة كجيدةأدكية كلقاحات آمنة ك  مىالجميع ع كضماف حصكؿ ،خاطر الصحيةلما مف

مف خالؿ المعالجة الكقائية،  محاربتيايمكف  حيث .التغطية الصحية ليـ يرعف تكف المعقكلة، فض

صد ىذا اليدؼ إنياء كباء اقف مكالتعميـ، كحمالت التحصيف، كالرعاية الجنسية كاإلنجابية. كم

 .(2030)يدز، كالسؿ الرئكم، كالمالريا كاألمراض المعدية األخرل بحمكؿ عاـ اإل
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ضمان التعميم الجيا المنص  والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمم ماى الحياة : 4اليا  

 لمجميع

تاحة الفرص لمتعمـ  مىلناس عضماف حصكؿ جميع ا إلى ىذا اليدؼيرمي  التعميـ الجيد كا 

في  مستكيات الكفاءة إلىدارس، فينظر لمتحاؽ بالالىذا اليدؼ مجرد اكيتجاكز  .مدل الحياة

 .نتائج التعميـكالرقي بدرسية الكافية، لمرافؽ المكا يفدربلما يفدرسلم، كتكافر االتعميـ

تحقيؽ التنمية بالتالي ك  ،جيد األساس الذم يرتكز عميو تحسيف حياة الناسالتعميـ اليشكؿ 

جكىرم صكب زيادة إمكانية الحصكؿ عمى التعميـ بكؿ مراحمو، كزيادة المستدامة. كقد أيحرز تقدـ 

بالنسبة لمنساء كالفتيات. كقد تحسنت بقدر ىائؿ ميارات  اخصكصن  ،معدالت االلتحاؽ بالدراسة

 ىداؼكفيمة بتحقيؽ قفزات في إنجاز األفاعمة بذؿ جيكد  إلىالقراءة كالكتابة، إال أف ثمة حاجة 

في التعميـ االبتدائي،  الجنسيفعميـ. فعمى سبيؿ المثاؿ، حقؽ العالـ التكافؤ بيف العالمية المحددة لمت

 .كلكف عدد البمداف التي تمكنت مف تحقيؽ ذلؾ اليدؼ بجميع مراحؿ التعميـ لـ يزؿ قميال

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: 5اليا  

اإلنمائية لأللفية  ىداؼكاة بيف الجنسيف بمكجب األرغـ أف العالـ قد أحرز تقدما في المسا

يزاؿ عدـ  الفإنو بتدائي بيف البنات كالبنيف(، )بما يشمؿ التكافؤ في الحصكؿ عمى التعميـ اال

ساسية ألمما يحـر النساء كالفتيات مف حقكقيف ا ؛جميع أنحاء العالـ في اقائمن  يفالجنس يفساكاة بلما

 ـ.كالعنؼ في كؿ بقعة مف بقاع العاللتمييز يتعرضف لو مف ا ما إلىإضافة  ،كمف فرصيف

ذلؾ  مجاؿ  فيأكثر، بما  النساء كالفتيات جيكدا يفكتمك يفالجنسيف ساكاة بلمكسيتطمب تحقيؽ ا

مف  يركثفي تأصؿ لمكا ،نكع الجنس مىزمة لمتصدم لمتمييز القائـ علالطر القانكنية األا يرتكف

 .رتبطة بيالمعية اجتماالا يرعايلمكاقؼ الذككرية التسمطية كالمعف اكالذم ينجـ غالبا ن  ،حيافألا
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مف األسس الضركرية ك مف حقكؽ اإلنساف،  احقا أساسين  تعتبرإف المساكاة بيف الجنسيف 

أماـ النساء كالفتيات في  الفرصكما أف تكفير ، ة في العالـستدامالالزمة إلحالؿ السالـ كالرخاء كاال

الحصكؿ عمى التعميـ، كالرعاية الصحية، كالعمؿ الالئؽ، كالتمثيؿ في العمميات السياسية 

سيفيد المجتمعات دات المستدامة ك قتصادية كاتخاذ القرارات سيككف بمثابة كقكد لالقتصاكاال

 اء.كاإلنسانية جمع

اار مجميع و ضمان توافر المياه وخامات الصر  الصحي ل: 6اليا    ة مستاامة إاار تيا ا 

ؼ الصحي صر ب كالشر تعمقة بتكفر مياه اللمالتصدم لمتحديات ا يتناكؿ ىذا اليدؼ عممية

ذا لـ تحقؽ لمتصمة بالميككلكجية اإلظـ اعف الن فضالن  ،لمسكافكالنظافة الصحية  معايير ياه. كا 

العديد مف  فيالصحي، فإف إحراز التقدـ سيتعطؿ كالصرؼ ائية لمكارد الما فية ستدامالالجكدة كا

 .ذلؾ الصحة كالتعميـ كالحد مف الفقر فيبما   ستدامة،لمالتنمية ا ىداؼألخرل ألا المجاالت

مياه عذبة كافية كرغـ كجكد  ،حقكؽ اإلنسافإف تكافر مياه نقية لمجميع ىك جزء أساسي مف 

مكت مالييف تسبب في ضعؼ البنية التحتية ك  ديةقتصااال سكء البرامج إال أف عمى كككب األرض 

أمراض مرتبطة بقصكر إمدادات المياه كالصرؼ  راء جطفاؿ مف األ ، معظميـسنكينا مف البشر

عمى األمف الغذائي كاختيارات  اعكامؿ تؤثر سمبن ما تسببو مف  إلىإضافة  .الصحي كالنظافة العامة

 حاء العالـ.التعميـ بالنسبة لألسر الفقيرة في مختمؼ أن سبؿ المعيشة كفرص 

ضمان حصول الجميع بتكمفة ميسورة عمى خامات الطاقة الحايثة الموثوقة : 7اليا   

 والمستاامة 

مـ المتحدة كالككف. كتقكد األ دقتصاالحياة، كاال لتطكير الطاقة المستدامة فرصةتعتبر 

فاعمية استخداـ المكارد المتجددة  كزيادةمبادرة الطاقة لمجميع لضماف تكفر خدمات الطاقة الحديثة، 
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خدمات الطاقة بأسعار معقكلة  مىحصكؿ الجميع ع يركز ىذا اليدؼ عمىك  .العالـ عمى مستكل

، كالتكنكلكجيات النظيفةء كالكقكد الكيربا مىعتكسيع فرص الحصكؿ كذلؾ ب ؛كقة كمستدامةكمكث

البمداف كتكفير التمكيؿ الالـز الذم يساعد  ،تيجيات المناسبةاستر كضع اإل إلىكىناؾ حاجة ماسة 

رص كتكفير ف ،دقتصاتعزيز اال كالذم سينعكس عمى  ،كبرأنطاؽ  مىات جديدة علتبني تكنكلكجي

 .تغير المناخكمكاجية  ،زيادة الدخؿك  ،العمؿ

اي المطرا والشامل لمجميع والمستاام، والعمالة الكاممة قتصاالنمو اًلتعزيز : 8اليا   

 والمنتجة، وتوفير العمل الالئق لمجميع 

ستدامة. كعندما يككف ىذا النمك لمس لمتنمية احرؾ الرئيلمدم ىك اقتصااللنمك ايعتبر ا

ع زيادة فرص م ةكالبطال مف الناس أف يفمتكا مف دائرة الفقر برلعدد أك، يمكف كشامالمستداما 

دم قتصاالستفادة مف النمك االقبمة مف المجياؿ األا يفنتجة. كمف أجؿ تمكلمالعمالة الكاممة كا

  .ستداـ لممكاردلما يرغ لالستغالؿنتيجة كليس  ،بيئيا، ينبغي أف يككف ىذا النمك سميما ليالحا

غير مستدامة دية اقتصامعاكدة التفكير فيما ننتيجو مف سياسات عمى األمـ المتحدة  كتؤكد

  كالفقر كالجكع كانعداـ األمف كانتشار الجرائـ. ،عي سمبياجتماأثر  إلى ستؤدم

إقامة بنى تحتية قاارة عمى الصموا، وتحفيز التصنيع المستاام الشامل لمجميع، : 9اليا  

 وتشجيع اًلبتكار

عممية تحفيزىا دم. ك قتصاالثة محركات لمنمك االبتكار ثالع كاالبنية التحتية كالتصني تشكؿ 

ستثمار في البنية فاال، المستدامة التنمية ساىـ في تحقيؽيسالذم دم قتصاالالنمك استنعش 

يمكف المجتمعات كيعزز  (النقؿ، كالرم، كالطاقة، كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت)األساسية 

التنمية الصناعية المستدامة  أف ، كماالنتائج الصحية كالتعميميةيحسف النمك في اإلنتاجية كالدخؿ ك 
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الدخؿ،  كالذم ينعكس عمى زيادة ،الطاقة كتكفيرزيادة المكارد ل اىامن  امصدرن يعتبراف التطكر التقني ك 

يجاد الحمكؿ التقنية إلقامة الصناعات الصديقة لمبيئةك مستكل حياة الناس، كتحسيف   .ا 

 وفيما بينياالحا من انعاام المساواة ااخل البماان : 10اليا  

، كضماف افالبمد بيفساكاة لممحد مف انعداـ السياسات شاممة  تبني إلىيسعى ىذا اليدؼ 

دية قتصاالعممية اتخاذ القرارات ا فيالبمداف النامية  كمساىمةنتظمة، لمنظمة كالممنة كاآلاليجرة ا

إذا كاف ذلؾ النمك  اكافين  ال يعتبردم قتصاالنمك االتحقيؽ  أما داخؿ البمداف، فإف .الية الدكليةلمكا

يقع كال  ،باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة كالميمشة ىتماـكلي االكال يغير شامؿ لمجميع، 

  .عية كالبيئيةجتمادية كاالقتصااألبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة اال تحت مظمة

جعل المان والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنة وقاارة عمى الصموا : 11اليا  

 ومستاامة 

 فيكاف يعيش  ،(2015)عاـ  فية لـ يسبؽ ليا مثيؿ. ك ير بكتاريِّا حضشيد العالـ نمكا ٌ 

أف  يفح فيمف نصؼ سكاف العالـ. كمع ذلؾ، ك ، أم أكثر إنساف الييفب ربعةأدف ما يقرب مف لما

كىي التي  ،عيةجتماالتجارة كالثقافة كالعمـ كاإلنتاجية كالتنمية االمراكز بتكار ك الادف ىي حاضنة لما

يع جمب معو تحديات سر م الضر دم، فإف التكسع الحقتصاالتعزيز العمالة كالنمك ا مىتساعد ع

كيسعى ىذا  .ليكاء، كتدىكر البنية التحتية، كزيادة تمكث االمالئـ يرذلؾ السكف غ فيىائمة، بما 

 مكاصمة االنتعاش كالنمك لياالمدف بطرؽ تتيح  التحديات التي تكاجو لتغمب عمى ا إلىدؼ الي

، استخداـ المكاردتحسيف ب كذلؾ، كالسكف المناسبالحصكؿ عمى الخدمات األساسية كالطاقة ك 

 المختمفة.لتمكث أنكاع ا كتخفيض
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نتاج مستاامة  استيالكضمان وجوا أنماط : 12اليا    وا 

ممكارد كالطاقة، ل االستخداـ األمثؿ إمكانيةأنماط االستيالؾ كاإلنتاج المستدامة  تتيح

خداـ المكارد، كتقميؿ أثر استخداـ المكاد دم عف استقتصافصؿ النمك اال إلى كيسعى ىذا اليدؼ

 المستدامة،نتاج عممية االستيالؾ كاإل إلىالكيميائية كالنفايات الخطرة عمى البشر كالبيئة، كلمكصكؿ 

ا مف المنتج كحتى المستيمؾ في سمسمة اإلمداد، بدءن العديد مف الجيات العاممة  ال بد مف مساىمة 

، كالمسؤكليف عف رسـ السياسات، كالباحثيف، كالعمماء، كتجار التجزئة، أصحاب األعماؿك ،األخير

تثقيؼ تكعية ك ال بد مف مة خطط التنمية الشام نجاز، كإلككسائط اإلعالـ، كككاالت التعاكف اإلنمائي

 المستدامة.  بأنماط االستيالؾالمستيمكيف 

 ر المناخ وآثاره يّ ءات عاجمة لمتصاي لتغإجرااتخاذ  :13اليا   

الغازات انبعاثات كتؤثر ال يحتـر الحدكد الدكلية. صعبنا  اعالمين  االتغير المناخي تحدين  يعد

تطمب ي كىذا، مى جميع األماكف كعمى جميع الناسع ،كالمنبثؽ أغمبيا مف الدكؿ الصناعية ،الدفيئة

  .الدكؿ الناميةكخصكصا عمى  ،كالتخفيؼ مف آثاره ،لمكاجيتو عمى المستكل الدكلي اتعاكنن ترتيبنا ك 

 ،التي يتعرض ليا كككب األرضالمناخية اليامة  بعض التغيرات لمست المجتمعاتلقد 

، ارفي أنماط الطقس، كارتفاع مناسيب البحتغيير كزاد كعييـ بيا مف خالؿ ما شاىدكه مف 

في ارتفاع  اقياسين رقما ن  (2016)عاـ  فيرض ألكككب افقد سجؿ  ،تغيرات درجات الحرارةك 

كيعكد السبب الرئيس  ة قبؿ الصناعية.تر درجة مئكية فكؽ مستكل الف (1.1)بنحك درجات الحرارة 

بمغت أعمى كالتي انبعاثات الغازات الناشئة عف األنشطة البشرية زيادة  إلىمتغيرات المناخية ل

كالسكاني، كالصناعي دم قتصاكينشأ عف تغير المناخ، الناتج عف النمك اال مستكل ليا في التاريخ. 
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كالمجتمعات الفقراء إال أف  ،دكؿ العالـتأثيرات كاسعة النطاؽ في النظـ البشرية كالطبيعية بكؿ 

   .بو ايككنكا مف أكثر الفئات تأثرن  سكؼ اضعفن األكثر 

 ،دات النظيفةقتصاكفي مكاجية التغير المناخي، استطاع العالـ تحقيؽ قفزات في مجاؿ اال

القكانيف التي تقمؿ مف االنبعاثات  كسف بعض ،كزاد اتجاه الدكؿ نحك االستثمار في الطاقة المتجددة

 مستدامة.األمر الذم سيساىـ في تحقيؽ التنمية ال ؛الحرارية

حفظ المحيطات والبحار والموارا البحرية واستخااميا عمى نحو مستاام لتحقيق : 14اليا   

 التنمية المستاامة 

مى نظاـ بيئي ع برثة أرباع الكككب، كىي تضـ أكالحيطات ما يقرب مف ثلمتغطي ا

درجة حرارتيا كالكيمياء الخاصة بيا كتياراتيا بخصائصيا المختمفة كمحيطات ال كتساعد رض.ألا

 ،الشربكمياه  األمطارفمياه ، لمعيش اتي تجعؿ كككب األرض صالحن النظـ العالمية ال في تكازف 

البحار  اتكفرى  كقدر كبير مف غذائنا، ،كطقسنا كمناخنا كسكاحمنا ،الذم نتنفس  كسجيفكاأل

تحمض ك ،ير المناخعف تغالمترتبة تزايدة لمالسمبية اثار آلإف ا .اكتنظميا جميعن كالمحيطات 

المحيطات لمخطر، كمف ىنا جاء التركيز تعرض  ،كالتمكث البحرم ،رطفلمكعف الصيد ا ،حيطاتلما

 عمييا كلتأميف مستقبؿ مستداـ لألجياؿ الالحقة.ة كحماية ىذا النظاـ لمحفاظ إدار عمى  

اار وترميميا وتعزيز استخااميا، و حماية النظم اإليكولوجية البرية : 15اليا   ة الغابات عمى ا 

نحو مستاام، ومكافحة التصحر، ووق  تاىور األراضي وعكس مساره، ووق  فقاان التنوع 

 البيولوجي

الغذائي بالمائة مف سطح األرض، كعالكة عمى أنيا تكفر األمف  30تغطي الغابات مساحة 

فإنيا عنصر ميـ مف عناصر مكافحة تغير المناخ، كحماية التنكع البيئي. كييفقد سنكيا  ؛كالمأكل
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 إلىمميكف ىكتار مف الغابات، في الكقت الذم أفضى فيو التدىكر الدائـ في األراضي الجافة  13

الناشئيف عف األنشطة البشرية كتغير –ف إزالة الغابات كالتصحر كما أ .بميكف ىكتار 3.6تصحر 

يؤثراف في حياة كمصادر رزؽ  حيثيشكالف تحدييف رئيسييف أماـ التنمية المستدامة،  –ناخ الم

الغابات كالتنكع  مىالحفاظ ع مىع ؼدىذا اليكيركز  .يف الناس في سياؽ الحرب ضد الفقرمالي

زمة الستخداميا عمى نحك ككضع الساسات الال ،كمكافحة التصحر ،الحيكم النباتي كالحيكاني

  مستداـ. 

تاحة إمكانية وصول ملالتشجيع عمى إقامة مجتمعات مسا :16اليا   ة ًل ُييمش فييا أحا، وا 

العاالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع عمى جميع  إلىالجميع 

 المستويات

كالشاممة لمجميع ؤسسات الفعالة كالخاضعة لممساءلة لمـ كالعدالة كاالقضايا الس برتعت

جتمعات السممية لمتعزيز ا فيحرز لميزاؿ التقدـ ا الك ، ستدامةلمبالنسبة لمتنمية ا جكىريا اأساسن 

مف  عاؿبمستكل  الدكؿتتمتع بعض فبينما  ؛البمداف كداخميافيما بيف  اكالشاممة لمجميع متفاكتن 

 لعنؼبعضيا اآلخر في دكامة تبدك غير متناىية مف الصراع كا يعيشالسالـ، كاألمف كاالزدىار، 

، مف الناس مف ديارىـ المالييفإخراج  لىكا   ،فيدنيلمة مف الضحايا اير بكقكع أعداد ك إلىالذم أدل 

كانتشار  ،عيجتمادم كاالقتصاما يتركو انعداـ حكـ القانكف مف آثار عمى المستكل اال إلىإضافة 

 الظمـ كالعنؼ كالجريمة كاالستغالؿ كالتعذيب.

تاحة  أىداؼمف كمف ىنا جاء ىذا اليدؼ  التنمية المستدامة لتييئة المجتمعات السممية كا 

التقميؿ المممكس لكافة  بقصدالعدالة لمجميع، كبناء مؤسسات مساءلة فاعمة عمى كافة المستكيات. 
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إيجاد الحمكؿ النيائية لمصراعات كانعداـ عمى كالعمؿ مع الحككمات كالمجتمعات  أشكاؿ العنؼ،

 .األمف

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستاامة  :17اليا   

كضع سياسات  ىداؼأل. كسيتطمب تحقيؽ ااكة كالتعاكفشر التزاـ أقكل بال إلىىناؾ حاجة 

قامة بيئة مؤاتية لمتنمية امتماسكة طراؼ الفاعمة، ألستكيات كلدل جميع المجميع ا مىستدامة علم، كا 

عادة تنش تعمقة بكسائؿ لمتحقيؽ الغايات ا برستدامة. كيعتلمية مف أجؿ التنمية الماكة العاشر يط الكا 

 .(2030)ة عاـ لتحقيؽ خط  االتنفيذ أمرا أساسين 

قامة بيئة مناسبة تشجع  ،دكؿ العالـ كضع سياسات متماسكةشراكات بيف  عقديتطمب  كا 

العالمية كاإلقميمية كالقيطرية مستكيات كعمى جميع ال ،عمى التفاعؿ كالشراكات بيف جميع األطراؼ

لتحفيز التعاكف ءات عاجمة إجراالضركرم اتخاذ فمف  ستدامةلمالتنمية ا أىداؼلتحقيؽ ك  .كالمحمية

بيف القطاع الخاص كالقطاع العاـ كالتكجو نحك االستثمارات طكيمة األمد في القطاعات ذات 

في  اكخصكصن  ،تصاالتجيا المعمكمات كاالكتكنكلك ستدامة األكلكية كالتعميـ كالصحة كالطاقة الم

ف تقكـ بدكرىا في تحديد أكلكياتيا كضماف كما عمى القطاع العاـ كالحككمات أ ،البمداف النامية

ية المالية دار ف تكفؿ عمميات المراقبة اإلأعالكة عمى  ،تكفير البيئة المناسبة لتنفيذ الخطط كالبرامج

 لمبرامج.
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 التنمية المستاامة أىاا من أجل تحقيق والتعميم الجامعي  العامالتعميم اور 

 أىداؼة لبمكغ أداة رئيس فإف التعميـ ييعد ستدامةلممف أجؿ التنمية اففي مجاؿ التعميـ العاـ 

مكاكبة تحديات القرف  في ضىكتكمف مسؤكلية التعميـ اليكـ أكثر مف أم كقت م ة،ستداملمالتنمية ا

ستداـ الشامؿ لمتحقيؽ النمك االقادرة عمى يارات لمتعزيز القيـ كا فيك  ،يف كتطمعاتوشر الحادم كالع

 .لمجميع

 إلى ييدؼفيػك  ،لمتعمػيـ كالػتعمـ اجديدن  امسارن التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة  كيقكد مفيكـ

القػيـ كالمبػادئ  إلىيسػتند ك . )(UNESCO, 2015اء مجميػع بػال اسػتثنكمنحو لتعمػيـ نكعية ال

يسػاعد أكثر فاعمية، ك بصػكرة  كالمستقبميةكالممارسػات الضػركرية لمكاجيػة التحػديات الحاليػة 

كالمشػكالت: مثػؿ قضػايا المػاء، كالطاقػة، كتغيػر  القضاياالمجتمعػات عمػى التصػدم لمعديػد مػف 

 كالمشاكؿالبيكلكجي، التنكع  كفقداف، كمشكمة الفقر كاألمف الغذائي، كالمشاكؿ الصحية المنػاخ

دكره األساسي في  إلىإضافة  ا،كالتخفيػؼ مػف آثػار الكػكارث كأخطارى ،عيػة كانعػداـ األمػفجتمااال

خمػؽ مجتمعػات سػكية قػادرة عمػى التكيػؼ يساعد عمى كمػا أنػو  ،دم جديػداقتصاتنميػة فكػر 

يجعؿ أكساط التعميـ ك  كىػدفيا زاىاػا كمغالػنظـ التعميميػة كالتدريبيػة كنكعيتي كيطكرة، ستدامكاال

التعميـ  يركز، ك الحياة ـ مدلكغير الرسمي ككؿ قطاعات المجتمع تشارؾ في عممية التعم الرسمي

يعزز ك  ،إلنصػاؼ كاالكتفػاء كالمسػؤكليةالعدالػة كاك  قيـ التسػامح عمىمف أجؿ التنمية المستدامة 

قامة المساكاة بيف الجنسيف،  السالمة ىميػة مبػادئ  كيؤكػد عمػى أ ،ادلػة كمسػالمةمجتمعػات عكا 

 .(2018 )براىيمي كسنكسي، كالديمقراطية ىةزاكالن

المكارد  كصكفحماية البيئة تدعـ التعميـ مػف أجػؿ التنميػة المسػتدامة عمػى مبػادئ  كيقكـ

كيشدد عمػى  ،كالتصػدم ألنمػاط اإلنتػاج كاالسػتيالؾ غيػر المسػتدامة ،استخداميا المسػتداـك الطبيعية 
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ا مػف المسػتكل المحمػي كحتػى د كالمجتمػع كالتنػكع الثقػافي بػدءن قتصابط القػائـ بػيف البيئػة كاالراالتػ

 (.2018)براىيمي كسنكسي، المسػتكل العػالمي، كيضػع فػي الحسػباف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ

أف يسيـ جميع  يفيتع، ك األفراد كتصرفاتيـطريقة  فيجذرم  رإحداث تغيي ىذايتطمب ك 

مف خالؿ العممية  يتطمب مدىـ كالذم ،ةستدامالكرم لتحقيؽ اضر ال يرإحداث التغي فيفراد األ

، ستدامةلمالتنمية  ا فيساىمة لمكاقؼ التي تمكنيـ مف الميارات كالقيـ كالمعارؼ كالمبا التعميمية

 إعادة النظر ، كيساعدىـ فيالسياسيةك عية جتماالالعمميات ا فيشاركة لمايـ عمى كيشجع

 كفي في الكقت الحاليدم كالبيئي قتصاالكا فيعي كالثقاجتماالقعيا ااحاطة بك إلفاتيـ كاصر بت

ة يمسؤكلب كالتصرؼة ير اتخاذ قرارات مستن كيمكنيـ مف، يلمكالعا ميحلمالصعيديف ا عمىستقبؿ لما

جياؿ الحالية ألجتمع، كذلؾ لصالح المدية كعدالة اقتصاالة استدامالمة البيئة كاالس ضمفبشكؿ ي

 . (Rieckmann, 2017) ةقبملمكا

يتجزأ مف التعميـ  ال استدامة بكصفو جزءن لمالتعميـ مف أجؿ التنمية ا إلىالنظر  كال بد مف

 مراحؿ فيؤسسات التعميمية لمجميع ا كعمى ،ساسية لمتعمـ مدل الحياةألككنات المكأحد ا ،الجيد

تصمة لمستدامة كدعـ تنمية الكفاءات الممعالجة قضايا التنمية ا عمىكيز تر الالمختمفة التعميـ 

 .)(Nazar, Chaudhry, Ali & Faheem, 2018 مف مسؤكلياتياة بكصفيما جزءا ن ستدامالبا

 ييربإحداث التغي الي ككفي شامالي  استدامة بككنو تعميمن لمكيتسـ التعميـ مف أجؿ التنمية ا

كبالتالي  ،بكية كبيئة التعمـتر ساليب الألالتعمـ كنتائجو، كبا يفنشكد، كما أنو ييعنى بمضاملمالجذرم ا

ستدامة لما الؾستيالناخ كالفقر كأنماط الما يرتصمة بتغلما يفضاملميكتفي بإدراج بعض ا الفإنو 

 ، حيثالمتعمـ عمىبيئات تعميـ كتعمـ تفاعمية تركز  بؿ يكفر أيضان  ،ناىج  الدراسية فحسبلما في

التعمـ، كاتباع أساليب  مىنيج  قائـ ع إلىالتعميـ  مىنتقاؿ مف نيج قائـ عاليتطمب ىذا التعميـ ا
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نشكد كتدعـ أنشطة التعمـ الذاتي لما يرتككف كفيمة بإحداث التغي اتربكية تعتمد منحى عممين 

، كما ككؿالجامعة في التخصصات ك  بيفكة تر شلمنشطة األكا تالشكلمشاركة كالتعاكف كحؿ المكا

بكية ىي كحدىا الكفيمة تر ساليب الألىذه ا كتعتبر ،النظامي كغيربرامج التعمـ النظامي  يفتربط ب

 .(Rieckmann, 2017) ستدامةلمكيج التنمية اتر كرية لضر بتنمية الكفاءات الرئيسية ال

أىمية التعميـ في حياتنا، فقد قامت منظمة األمـ المتحدة بتحديد اليدؼ الرابع  إلىبالنظر ك 

)ضماف التعميـ الجيد المنصؼ كالشامؿ لمجميع كتعزيز فرص التنمية المستدامة ليككف  أىداؼمف 

، (2)كالذم يندرج تحتو سبع غايات أساسية كالمشار إلييا بالجدكؿ التعمـ مدل الحياة لمجميع( 

كتكضح  ـ الدكؿ ببناء خططيا المستقبمية في محاكلة تحقيقيا ضمف إمكانياتيا كظركفيا،بحيث تقك 

كالميارات الالزمة لدعـ التنمية  كساب جميع المتعمميف المعارؼى غاية السابعة أىمية التركيز عمى إال

غير مباشر مع باقي  أكبشكؿ مباشر  ، ىذا كيتقاطع التعميـ(2030)المستدامة بحمكؿ العاـ 

، خرلألاعشر ستدامة الستة المالتنمية  أىداؼتحقيؽ سائر  فيالتعميـ  حيث يساىـ ،ىداؼألا

كما أنو  كالبيئية،دية قتصاالعية كاجتماالستكيات الما ير عمىالتغي فيشاركة لمفراد األيتيح ل كالذم

تمكف التي العاطفية كالسمككية ك عية جتماالعرفية كالمالحقكؿ ا فيتحقيؽ نتائج تعمـ  إلىيسعى 

مما يسيؿ  ؛ستدامةلمالتنمية ا أىداؼفراد مف التعامؿ مع التحديات التي يطرحيا كؿ كاحد مف األ

 .) ,2UNESCO (017تحقيقيا
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 التنمية المستاامة )التعميم الجيا والمنص  لمجميع( أىاا (: *غايات اليا  الرابع من 2الجاول )

 إلىمما يؤدم  ،دجميػع الفتيػات كالفتيػاف بتعمػيـ ابتػدائي كثػانكم مجػاني كمنصػؼ كجي عضػماف أف يتمت الغاية األولى
 .2030تحقيؽ نتائج تعميمية مالئمة كفعالة بحمكؿ عاـ 

في ضػػماف أف تتػػاح لجميػػع الفتيػػات كالفتيػػاف فػػرص الحصػػكؿ عمػػى نكعيػػة جيػػدة مػػف النمػػاء كالرعايػة  الغاية الثانية
 .2030مرحمػة الطفكلػة المبكػرة كالتعمػيـ قبػؿ االبتػدائي حػتى يككنػكا جػاىزيف لمتعمػيـ االبتػدائي بحمكؿ عاـ 

 اف تكػػافؤ فػػرص جميػػع النسػػاء كالرجػػاؿ في الحصػػكؿ عمػػى التعمػػيـ التقػػني كالميػػني كالتعميـ العاليضم الغاية الثالثة
 .2030 ة، بما في ذلؾ التعميـ الجامعي، بحمكؿ عاـكالميسكر التكمف الجيد

لزيػػادة بنسػػبة كبػػيرة في عػػدد الشػػباب كالكبػػار الػػذيف تتػػكافر لػػدييـ الميػػارات المناسػػبة، بمػا في ذلػؾ ا الغاية الرابعة
 .2030الحػرة بحمػكؿ عاـ الميػارات التقنيػة كالمينيػة، لمعمػؿ كشػغؿ كظػائؼ الئقػة كلمباشػرة األعمػاؿ 

جميػع مسػػتكيات التعمػػيـ  إلىلقضػاء عمػى التفػاكت بػيف الجنسػيف في التعمػيـ كضػماف تكػافؤ فػرص الكصػكؿ ا الغاية الخامسة
كالتػػدريب الميػػني لمفئػػات الضػػعيفة، بمػػا في ذلػػؾ لألشػػخاص ذكم اإلعاقػػة كالشعكب األصمية كاألطفاؿ 

 .2030عيشكف في ظؿ أكضاع ىشة، بحمكؿ عاـ الذيف ي
بالقراءة كالكتابة كنساء عمى حد سكاء، نسػبة كبػيرة مػف الكبػار، رجػاال  كميػع الشػباب ضماف أف يمـ ج الغاية السااسة

 .2030كالحساب بحمكؿ عاـ 
ستدامة، لمزمة لدعـ التنمية االاليارات لمعارؼ كالما 2030ف بحمكؿ عاـ ميتعملمضماف أف يكتسب جميع ا الغاية السابعة

ستدامة، كحقكؽ لمع أساليب العيش اتبااك مة ستدالمالتعميـ لتحقيؽ التنمية ابجممة مف السبؿ مف بينيا كذلؾ 
ية، كتقدير التنكع لمكاطنة العالمـ كنبذ العنؼ، كاالكيج لثقافة الستر ، كاليفالجنس يفساكاة بلمنساف، كاإلا

 .2030بحمكؿ العاـ  ستدامةلمالتنمية ا فيلثقافة ، كتقدير مساىمة افيالثقا
 (2017* )منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة،

فػي أساسي دكر ب لجامعاتتقكـ اأما في مجاؿ التعميـ الجامعي كتحقيؽ التنمية المستدامة،       

عدادىـ لممشاركة بتحقيؽ األجيػاؿ القادمػة  تأىيؿ ، كخاصة أنيا تستيدؼ الفئات المسػػتدامة التنميػػةكا 

ضمف تخصصات متعددة لكؿ منيا دكره في تحقيؽ التنمية  ان اىتمامك  االعمرية األكثر نضكجن 

تطكير التعميـ كتحسينو في جميع بتقػػكـ الجامعػػات كمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي المستدامة. حيث 

عػػداد خػػريجيف ذكم ك  ،مستكياتو إشباع حاجات  قادريف عمىعالية كمكاطنيف مسؤكليف  كفاءاتا 

كتسػيـ فػي  ،لمتعمػيـ العػالي كالػتعٌمـ مػدل الحيػاة مجاالت النشاط البشػرم كافػة، كمػا تػكفر فرصػان 

لممجتمعات الخبػرة المتخصصػة تقدـ غنائيػا كنشػرىا مػف خػالؿ البحػكث، كمػا كا  المعػارؼ  تطكير

كذلػؾ كجػزء مػف الخػدمات  ،ديةقتصاعيػة كاالجتماػي مجػاؿ التنميػة الثقافيػة كاالالالزمػة لمسػاعدتيا ف
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عمػى تعزيػز كنشػر الثقافات الكطنية كاإلقميمية  كتسػاعد أيضػان  ،التػي تقػدميا لمجتمعاتيػا المحميػة

جتمعيػة كاالرتقػاء بيػا كالدكليػة فػي سػياؽ مػف التعػدد كالتنػكع الثقػافي، كتسػاعد فػي حمايػة القػيـ الم

)براىيمي طيػة راعػف طريػؽ تػدريب الشػباب فػي مجػاؿ القػيـ التػي تشػكؿ أسػاس المكاطنػة الديمق

 .(2018 كسنكسي،

كما يجب عمى الجامعات إدراج التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة ضمف خططيا       

ة أعضاء ات كالفعاليات التي تنظميا، كتييئكانعكاسيا عمى المناىج الدراسية كالنشاط يةستراتيجاإل

Ryan & Tilbury) ,مية المستدامة خالؿ عممية التدريسالتن أىداؼىيئة التدريس لتبني كتكظيؼ 

التنمية  أىداؼجؿ تحقيؽ امعات مف أألدكار التي يجب أف تقكـ بيا الج. كتتمثؿ ا2013(

,Di Collalto,Pace, 2016;  ;  Glover 2014; 2007،شاذليكالالحكت حسب )  المستدامة

2013) ,Claricoates, Morgan & PetersJones, .  :عداد أجياؿ مف باآلتي تعميـ كا 

سكؽ العمؿ  الخريجيف حاممي المؤىالت العممية المختمفة، كالمسمحيف عممينا مف أجؿ اإلسياـ في

عداد كتأىيؿ الباحثيف الممميف بميارات البحث العممي، تحقيؽ التنمية المستدامة، ك  بما يؤدم إلى ا 

تحقيؽ التنمية ساىـ في تحقيؽ التنمية المستدامة، ك كالتي تمكنيـ مف إجراء البحكث العممية التي ت

تدامة االجتماعية مف خالؿ كتأىيؿ األجياؿ القادرة عمى تكعية المجتمع المحمي بأىمية التنمية المس

ترسيخ ثقافة االستدامة لدل الطمبة بحيث يككنكف راغبيف انعكاسيا عمى األجياؿ المتعاقبة، ك  كمدل

تحديد المعارؼ كالميارات كالكفاءات الخاصة بالتنمية يف عمى أداء أدكارىـ في المستقبؿ، ك كقادر 

تـ تدريسيا خالؿ تحديد خطط البرامج التي سي، ك المستدامة التي تسعى الجامعة الكسابيا لمطمبة

سنكات الدراسة، كيمكف تقسيـ العالقات البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية إلى مككنات فرعية ممكف 

مراجعة نتائج التعميـ لمتعرؼ عمى تحقؽ نتائج االستدامة يتـ تغطيتيا خالؿ فترات الدراسة، ك  أف

ـ مع التنمية لدراسية بما يتكاءتمكيف أعضاء ىيئة التدريس مف تطكير كتحديث المناىج امتكقعة، ك ال
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التعاكف بيف الجامعات كالقطاعيف العاـ كالخاص لبدء برامج تعميـ كتدريب العامميف في المستدامة، ك 

التعاكف مع منظمات المجتمع مة كاستخداـ التكنكلكجيا النظيفة، ك اإلنتاج عمى التنمية المستدا

مبادرات تتصؿ بالتنمية يز أفراد المجتمع لتبني المحمي في التكعية بأىمية التنمية المستدامة كتحف

أف تتضمف مع المستداـ داخؿ الحـر الجامعي، ك العمؿ عمى إيجاد نمكذج لممجتالمستدامة، ك 

الجامعات مف خالؿ كظائفيا كمجتمعيا )التعميـ كالبحث كىيئة التدريس كالطمبة كاإلدارة كالبنية 

 سيف أكضاع المجتمع.المستدامة كتح التحتية( اإلسياـ في التنمية

 التنمية المستاامة أىاا مع باقي  )توفير التعميم الجيا لمجميع( ارتباط اليا  الرابع

لتحقيؽ التنمية المستدامة بما ينطكم تحتيا مف غايات مع بعضيا البعض  أىداؼتنسجـ 

بتكفير  يااليدؼ الرابع من اختصقد ك  التنمية المستدامة عمى المستكل العالمي كاإلقميمي كالكطني.

 أىداؼمباشر مع باقي الغير ىذا اليدؼ ىك ارتباطو المباشر ك ، كمما يميز التعميـ الجيد لمجميع

كالذم اعتبره  ),Lawrence, Ihebuzor & Lawrence (2020التنمية المستدامة. كىذا ما أكده 

حيث بينت نتائج التنمية المستدامة األخرل.  أىداؼفي تحقيؽ معظـ  كبيرلو دكر ك  اأساسين  اىدفن 

مرتبطة مباشرة باليدؼ  أىداؼالتنمية المستدامة ليا  أىداؼمف سبعة أف ىا بالتي أجرك  الدراسة

التنمية المستدامة  أىداؼتـ تقييـ  ، بينماالجيدالتعميـ  كالتنمية المستدامة كى أىداؼمف  الرابع

 ىذاالدراسة . كقد تناكلت ىذه الرابعؿ غير مباشر باليدؼ التسعة المتبقية عمى أنيا مرتبطة بشك

ربط  المستكل الثاني:( األخرل، ك 16اؿ ) ىداؼالمستكل األكؿ: ربطو مع األ اليدؼ مف مستكييف:

 . ىداؼالغايات المندرجة تحتو مع الغايات المندرجة تحت باقي األ

عالقة  (38)أف ىناؾ  )(Lawrence, Ihebuzor & Lawrence,2020بينت دراسة 

التنمية المستدامة  أىداؼكغايات  الرابع يدؼغايات العالقة غير مباشرة بيف  (322)مباشرة ك
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 أكالتنمية المستدامة مترابطة )عالقات مباشرة(  أىداؼتؤكد ىذه النتائج أف  .الستة عشر المتبقية

لتعظيـ الباحث، فإنو كمف كجية نظر  ،غير مباشرة( في كثير مف النكاحيمترابطة )عالقات 

التي لدييا القدرة  ىداؼلألاألكلكية  ىعط، يجب أف تي التنمية المستدامة أىداؼف تنفيذ ماالستفادة 

يجابية ك مضاعفة  حتى تككف اآلثار ىداؼاالندماج أكثر مع باقي األ عمى  ( 3)كالجدكؿ  ،متأصمةك ا 

 يبيف درجات الترابط المشار إلييا بالدراسة.

 التنمية المستاامة األخرى أىاا مباشرة بين اليا  الرابع و الغير العالقات المباشرة و (: 3الجاول )

التنمية  أىداؼ
 المستدامة

1
 المجمكع 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2    

 38 3 2 0 2 9 4 0 0 0 10 0 0 0 8 0 0 عالقة مباشرة

 322 33 25 9 6 6 15 16 20 9 40 2 16 15 46 14 50 عالقة غير مباشرة

 360 36 27 9 8 15 19 16 20 9 50 2 16 15 54 14 50 المجموع

التنمية المستدامة، فقد اىتمت العديد مف المؤسسات  أىداؼلدكر التعميـ في تحقيؽ  انظرن 

كأخذت عمى عاتقيا  ،التنمية المستدامة أىداؼكالمنظمات العالمية التي تعنى بشؤكف التعميـ 

 تعتبر: اليكنسككأ( يمي:  مسؤكلية نشرىا كالمساىمة في تحقيقيا، كمف أىـ ىذه المنظمات ما

  United Nations Educational, Scientific andمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة

 )(UNESCO Cultural Organization  المنظمػػة الرئيسػػية فػػي تطبيػػؽ ىػػدؼ التنميػػة

تطكيػر قػدرات كزارات كتدعـ ، الجيد كالشامؿ لمجميع" التعميػـ"المسػػتدامة الرابػع الػذم يركػز عمػى 

ذا اليدؼ كعمى المستكل العالمي، ساسػية لمتطبيػػؽ الشػػامؿ ليػألؽ االنطػالالتربيػة كالتعميػـ كنقطػة ا

نسػاف كالكرامػة كالعدالػة إلحقػكؽ ا إلىمرتكػزة نسػانية لمتعميػـ كالتنميػة إرؤيػة  ادىا عمىكذلؾ باستن

نسػاني إكحػؽ  ،ميػـ خدمػة لمصالػح العػاـ، كيعززىػا مبػدأ أف التعكالحمايػة كالتنػكع الثقافػيعيػة جتماالا

تزامػات لالـ كاالػؽ السػ، فالتعميػـ ضػركرم لتحقيخػرلألالحقػكؽ ا الحصكؿ عمىضمػاف أساسي ل

بتكار شبكة الجامعة العالمية لالب(  .(,UNESCO (2020 نسػػانية كالتنميػػة المسػػتدامةإلا
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Global University Network for Innovation (GUNI) : مف قبؿ اليكنسكك،تـ تأسيسيا 

دكلة مف بيف كراسي اليكنسكك في  (78)عضكنا مف  (220)تضـ أكثر مف ك  ،جامعة األمـ المتحدة

، التي تأتي في طميعة المنظمات المساىمة التعميـ العالي كمؤسسات التعميـ العالي كمراكز البحكث

 أجندةي جديدنا حكؿ إستراتيجخط عمؿ  IGUN اعتمدتالتنمية المستدامة،  أىداؼفي تحقيؽ 

كالمعرفة كالبحث. يعتمد العالمية  التنمية المستدامة مع التركيز عمى الشراكات أىداؼك  (2030)

 أىداؼالدكلية حكؿ   GUNiمؤتمراتعقد  التنمية المستدامة عمى أىداؼحكؿ   GUNiمشركع

التنمية المستدامة: الجيات الفاعمة كالتنفيذ  ىداؼ)المؤتمر الدكلي ألمثؿ التنمية المستدامة 

 اكبيرن  افريقن  (، كتضـ2020)التنمية المستدامة كالتعميـ العالي  ىداؼالمؤتمر الدكلي ألك   (،2017)

، كما أصدرت العديد مف التنمية المستدامة كالتعميـ العالي أىداؼالمعني بكالمختصيف  الخبراءمف 

 أىداؼ"ك التنمية المستدامة، أىداؼ: "مقاربات الشراكة مف أجؿ العالمية منياالمنشكرات كالتقارير 

في مؤسسات التعميـ العالي:  (2030)تنفيذ خطة ك  مة: الجيات الفاعمة كالتنفيذ"تداالتنمية المس

 ج( . "(Global University Network for Innovation, 2019)التحديات كاالستجابات

عبر اإلنترنت كالتي تيدؼ  Sustainability Literacy Test (Sulitest.org)كجاءت منصة 

 Sulitestالتنمية المستدامة، انتشرت  أىداؼتطكير أدكات التدريب كالتقييـ لزيادة التكعية ب إلى

 مف يقرب ما قبؿ مف كاسع نطاؽ عمى ستخدـفي الجامعات، فت اكخصكصن  مرجعية تعميمية أداةك

 مف يقرب ما استخدمو كقد دكلة، (61) في كالمنظمات العالي التعميـ مؤسسات مف (700)

 أدكات لتكفير البرامج مف متنكعة مجمكعة بتطكير Sulitest تقكـلغاية اآلف، ك  شخص (000.80)

(، كمف ضمنيا اختبار SDGs) المستدامة التنمية أىداؼ إطار مع تتماشى دكلينا بيا معترؼ

كبر التنمية المستدامة مف أجؿ إنشاء أ أىداؼكثر مف أ أكيتماشى كؿ سؤاؿ مف أسئمتو مع كاحد 

 evelopment United D(Sustainable ىداؼحكؿ كعي المكاطنيف كفيميـ لألة بيانات دقاع
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, 2020)Organization. )د (THE) Times Higher Education،  ألىمية تطبيؽ  اكنظرن

 Times Higherالتنمية المستدامة، فقد اعتمدىا تصنيؼ  ىداؼالجامعات أل

(THE) Education شاممة مقارنات لتكفير بعناية محسكبة مؤشراتك الجامعات ـيتقي في 

 الجامعة أداء، بحيث يتـ تقييـ كالقيادة كالتكعية البحث ىي ،كاسعة مجاالت ثالثة عبر كمتكازنة

في  االتنمية المستدامة التي أشرنا إلييا سابقن  أىداؼكبر عدد مف حكؿ أى البيانات التي تقدميا عم

ية س التي يتـ االعتماد عمييا في عمم(، كيحتكم كؿ ىدؼ عمى سمسمة مف المقايي1، الجدكؿ)

اليدؼ  عف المطمكبة بياناتكفرت ال شتراؾ في ىذا التقييـ إذا ماالتقييـ، كتستطيع الجامعات اال

نشر التصنيؼ السنكم ، كيتـ العاـ الترتيب في األقؿ عمى أخرل أىداؼ كثالثة السابع عشر

 نشرالتي قامت باختيارىا، كما ي أىداؼعتماد عمى  مجمكع ما أحرزتو في األربعة لمجامعات باال

ا  . ) ducation,Eigher HTimes (2020 جداكؿ منفصمة في فردم ىدؼ كؿ نتائج أيضن

 في التعميم العالي 2030معوقات التنمية المستاامة 

تتحمؿ الجامعات مسؤكلية ميمة في تغيير المجتمعات، كعمى كجو الخصكص، في 

ة ستداميمكف لمؤسسات التعميـ العالي تنفيذ مفاىيـ اال، ك ةاستدامالمساىمة في تنمية إنسانية أكثر 

 عمميات الحـر الجامعيك التعميـ كالمناىج، كالبحكث، كممارسات في مجاالت مختمفة:  إلىكترجمتيا 

عداد التقاريرك ، كالتكعية المجتمعية، كمرافقو يمكنيـ تحقيؽ ذلؾ ، كما اإلطار المؤسسي، كالتقييـ كا 

 ،مف خالؿ اعتماد نيج المؤسسة بأكمميا أك ،أكثر مف ىذه المجاالت أكإما مف خالؿ تطبيؽ كاحد 

 . (UNESCO, 2012) كالتي يطمؽ عمييا الجامعات المستدامة

التنمية  لتبنيالجامعات في جميع أنحاء العالـ جيكدنا متنكعة العديد مف ، تبذؿ في الكاقع

، كمناىج تعميمية كتربكية جديدة ؽائطر مف أطرىا المؤسسية مف خالؿ اقتراح  جزءو ك المستدامة
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تجارب الحياة المستدامة في  تحفزالتعاكف مع مؤسسات التعميـ العالي األخرل، ك تشجع عمى ك 

ككيفية  ،كتؤكد عمى تدريب أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التنمية المستدامةالحـر الجامعي 

اثنيف فقط مف  أكف العديد مف ىذه الجيكد تعالج كاحدنا التعميمية، إال أفي المساقات  اتكظيفي

 التفكير المنظكميك شامؿ النيج المف اتباع  ة في مؤسسات التعميـ العالي بدالن ستداممجاالت اال

 Ramos, Caeiro, van)  في جميع كظائفيا الحيكية م تتبناه فكرة الجامعات المستدامةالذ

Huisingh & Ceulemans, 2015)Hoof, Lozano,  . 

ألدبيات االستكشافية لتحديد لمراجعة  عمؿب et al (Lozano ,.2015لكزانك كآخركف )قاـ 

، ككشفت النتائج ةستداممال نحك التنميةمؤسسات التعميـ العالي  فيالممارسات كالمجاالت المختمفة 

، (كتدريب الككادرلتدريس كالكفاءات ؽ اائأف معظميا يركز عمى التعميـ )بما في ذلؾ المناىج كطر 

عداد التقارير. تمييا عمميات الحـر الجامعي ك  المجاؿ  بينما كافاإلطار المؤسسي كالتكعية كالتقييـ كا 

عالي يتككف مف عدة عناصر أف نظاـ مؤسسة التعميـ ال، كأكد عمى العممي األقؿ تطبيقنا ىك البحث

ظيار االلتزاـ ك  ياتستراتيجمجيا في السياسات كاإلة مف خالؿ دستدامااللتزاـ باالك ،مترابطة ا 

جؿ إلضفاء كضع خطط قصيرة كمتكسطة كطكيمة األ، ك مبادرة أكميثاؽ  أكع عمى إعالف بالتكقي

 .كالتأكد مف تنفيذ التنمية المستدامة في جميع أنحاء النظاـ ،الطابع المؤسسي عمييا

ة التعميـ العالي، استدامعدد مف المعكقات التي تكاجو  إلى (2010كيشير بدكم كمجاىد )      

ة الجكدة دار كالفكر الجديد إل سمكبقميدم، كعدـ االقتناع بالعمؿ باألتالم دار اإل سمكباألأ( منيا: 

بعد المناىج ب( ة في التعميـ العالي. ستدامية لالدار الشاممة، كىذا يعد مف أىـ المعكقات اإل

كسابو القدرات كالميارات التي كا   الطالببناء كعدـ قدرتيا عمى  ،رالجامعية عف متطمبات العص

التقميدم في التدريس  سمكباستخداـ األج(  .تساعده في المشاركة بفاعمية في التنمية المستدامة

ف يمارسيا، كيقرأ النظرية مف أالجامعي المعتمد عمى التمقيف، فالطالب يتمقى المعمكمة مف دكف 
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خصصة الجامعات بسبب قمة الميزانية المتدني مستكل البحث العممي في د( غير أف يطبقيا. 

 .إلنتاج البحكث المتميزة

مف عمى المستكل الجامعي كالدراسات العميا يمكف أف تختمؼ ممارسات المناىج الدراسية 

دراسية كبرامج كحدات التركيز عمييا مف خالؿ  إلىة ستداماالالتغطية البسيطة لبعض قضايا 

عمى الرغـ مف كجكد تطكرات مثبتة كناجحة في ذات عالقو كثيقة بالتنمية المستدامة، ك  كتخصصات

نحك  أك ،مجاؿ التعميـ العالي مف أجؿ التنمية المستدامة عمى مدار الخمسة عشر عامنا الماضية

) ,Leal Filho, Wu أبرزىا  ذلؾ ، ال تزاؿ ىناؾ العديد مف التحديات التي يجب التغمب عمييا

2017) li, Avila, Azeiteiro, Caeiro, & Madruga,Brand : ة دار نقص الدعـ مف اإل

، عدـ كجكد لجنة بيئية، ك مف الجامعة ىتماـقمة الكعي كاال، ك نقص التكنكلكجيا المناسبة، ك الجامعية

نقص المعرفة كالتعميـ  كعدـ إدماج ، ك قمة البحث كالتطكير، ك قمة المباني ذات األداء المستداـك 

عدـ كجكد ممارسات ، ك نقص التدريب كالتعاكف، ك التنمية المستدامة في عممية التدريس أىداؼ

عدـ ، ك يكاديمعدـ كجكد دعـ مف المجتمع األ، ك التنمية المستدامة أىداؼكأنشطو تعزز تحقيؽ 

عدـ ، ك ركح المبادرة كالشراكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص إلىاالفتقار ، ك كجكد حكافز لالبتكارات

دار كجكد حكار بيف الطمبة ك   .ة الجامعةا 
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 الاراسات السابقة  :اثانيً 

لمكقكؼ عمى طبيعة الدراسات التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة، تـ تناكؿ العديد مف الدراسات 

التنمية  ىداؼفيـ ككعي الطمبة ألدماج التنمية المستدامة في الجامعات، ك أىمية إالتي تناكلت 

قات التي تحكؿ دكف تطبيؽ التنمية ؼ أعضاء ىيئة التدريس ليا كالمعك ي، كتكظ(2030)المستدامة 

الدكريات كالمراجع العربية كاألجنبية، كقكاعد البيانات  إلىالمستدامة في الجامعات، كذلؾ بالرجكع 

 إلىلإلحاطة بيذه الدراسات كربطيا بمكضكع الدراسة، فقد تـ تصنيفيا  كالشبكة العنكبكتية، كتسييالن 

لتبياف تطكر ىذه  ؛األحدث إلىفي المجمكعة الكاحدة مف األقدـ  اكعات، كترتيبيا زمنين مجم عدة

    الدراسات.

، وتوظي  أعضاء ىيئة الاراسات التي تناولت أىمية التنمية المستاامة في الجامعات: أوًًل 

 التاريس ليا

 ستقصاءال )& Lindhqvist Sammalisto ,(2008 سماليستك كليندكفست دراسة ىدفت

ة في ستدامء تـ تنفيذه كاستخدامو في إحدل الجامعات السكيدية لتعزيز دمج مفيـك االإجراتأثير 

 Gavelالدراسة إلى دراسة حالة في جامعة  استندت التي يقدميا أعضاء الييئة التدريسية، الدكرات

مف أعضاء ىيئة التدريس  (750)حكالي  بمغت عينة الدراسةحيث ، 2005في عاـ ، في السكيد

العمـك  ،التكنكلكجيا كالبيئة ،دقتصاة األعماؿ كاالإدار )كميات:  ب فيطال (6200)كالمكظفيف ك 

مف طمب ال تـ .(العمكـ الصحيةك  ،التربية ،كعمكـ الحاسكب ،الرياضيات ،عيةجتمااإلنسانية كاال

لبيئية كالمستدامة، باستخداـ تصنيؼ دكراتيـ بناءن عمى محتكل التنمية ا أعضاء ىيئة التدريس

أف ىذا  إلىأشارت نتائج الدراسة ، ك التعريفات المقدمة كسياسة البيئة كالتنمية المستدامة لمجامعة
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األبحاث كفي ء يمكف أف يحفز بالفعؿ أعضاء ىيئة التدريس عمى دمج التنمية المستدامة في جرااإل

 .مقرراتيـ الدراسية

)Ruz, -Qablan, Abu AL الخصاكنة كالعمرمالرز ك  قبالف كأبك دراسة كجاءت

& Alomari, 2009)Khasawneh داخؿ ممارسات المكاقؼ أعضاء ىيئة التدريس ك  الستقصاء

ليذا  ةمصمم استبانةباستخداـ   (ESD) فيما يتعمؽ بالتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة الفصؿ

 البيئية العمكـ في التدريس ىيئة أعضاء جميع ىك مستيدؼدراسة الال مجتمع كاف ، حيثالغرض

 أعضاءمف  عضكنا 65 مف الدراسة ىذه عينة كتككنت. األردف في الحككمية الجامعات في المعينيف

أف أعضاء  إلىنتائج الدراسة  أشارت .حككمية جامعات ثالث فيالبيئية  العمـك في التدريس ىيئة

مف المكاقؼ تجاه التعميـ مف أجؿ التنمية  أظيركا مستكل معتدالن في األردف ىيئة التدريس 

ارض مع المبادئ عمى الرغـ مف أنيـ أظيركا تفضيالن قكينا لممقاربات التربكية التي تتعك المستدامة. 

 . (التمقيف)استخدمكا ممارسات التدريس التي تتكقؼ عمى  إال أنيـ، (لمتمقيف)األساسية 

 الطمبةكالتي درست تأثير مشاركة  يا،في نيجير   )Hussein, 2019حسيف ) دراسة ككانت

، دراسة حالة مى قابميتيـ لمتكظيؼ في المستقبؿالتنمية المستدامة ع أىداؼالجامعييف في مشاريع 

مختمفة  ( طالب كطالبة مف كميات200حيث تككنت عينة الدراسة مف )، نيجيريا. كسلجامعة الغ

تبانة كتـ االعتماد عمى االس (،العمكـكمية القانكف، ك كمية ة، ك اإلدار كمية التربية، ك  تضمنت )كمية

 أىداؼعمى دراية بمشاريع  الطمبةالدراسة أف نتائج  أظيرتلجمع المعمكمات المتعمقة بالدراسة. 

التنمية  أىداؼأف المشاركة في مشاريع كأف مستكل مشاركتيـ بيا متكسطة، ك  ،التنمية المستدامة

كتساب ميارات يـ مف اتمكن، ك رات الحالية لمطالب الجامعييفياالمستدامة تعمؿ عمى تحسيف الم

 سعة. عالية كتجربة كا
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في العراؽ بيدؼ الخكض بغمار الجامعة  (2019) يعقكب كعباس كجاءت دراسة

متيا كقدراتيا عمى تحقيؽ التنمية المستدامة في البيئة ءلمستدامة كإطار مفاىيمي كمدل مالا

ستطالعية آلراء عينة مف األساتذة الجامعييف في الكميات اة العراقية مف خالؿ دراسة تحميمي

عينة البحث بالعينة العمدية القصدية لألساتذة  تمثمت حيثكالحككمية في البيئة العراقية،  الخاصة

كمية طب ك د، قتصاة كاالدار كمية اإلختصاص تضمنت )س كميات مختمفة االخممف  الجامعييف

، ك األسناف،  لمستنصرية، كتػـ ية اليندسة( في جامعتي بغداد كامكك كمية الصيدلة، ك كمية العمـك

استبانة كاعتماد مقياس ليكرت  (35)تـ تحميؿ  حيث ،ستبانة لجمع المعمكماتعتماد عمى االاال

تسيـ  العراقية البيئة فيالجامعة المستدامة بأف كجاءت نتائج الدراسة الخماسي في اإلجابة عنيا. 

 كبرامج ،البحثي كمف خالؿ البعد التشاركية مع المجتمع، خالؿ مف المستدامة التنمية يؽفي تحق

 .ئة الجامعةبي كاستدامةالعالي،  التعميـ

التي تـ  )Chinnasamy & Daniels, (2019جيناسامي كدانيمز  دراسة جاءتك 

أعضاء الييئة كدراسة كصفية تناقش أىمية دكر  سكتمنديةإعدادىا في مؤسسات التعميـ العالي األ

عف حيث كشفت ، الجامعات( في 2030)ؼ التنمية المستدامة اأىدتحقيؽ في الميمؿ التدريسية 

فرصة إف سنحت ليـ ينطكم عميو  كما ،مية المستدامة في جامعاتيـيتـ بناء مفيكـ التناآللية التي 

التعميـ العالي عمى أف أعضاء الييئة التدريسية في مؤسسات  الدراسة كأظيرت. المشاركة في بنائيا

يتمتعكف بالخبرة الالزمة لممساىمة في تطكير السياسات، فإنيـ الرغـ مف عدـ تقديرىـ بدرجة كبيرة، 

في تنفيذ  ارئيسن اء الييئة التدريسية دكرنا فمف خالؿ تصميـ المناىج الدراسية كتدريسيا، يقدـ أعض

عدـ مشاركتيـ في  كأفكالتي تعتبر مفيدة في تطكير سياسات مستدامة،  ،يات المؤسسيةستراتيجاإل

قدرتيـ عمى تنفيذىا، ىذا كأكدت الدراسة عمى أف أعضاء الييئة فيميا ك كضع السياسات يؤثر عمى 
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التنمية المستدامة المدمجة في الخطط  أىداؼالتدريسية لدييـ إمكانات ميممة في تطكير 

 ية لجامعاتيـ.ستراتيجاإل

) Alkhayyal, Labib, Alsulaimanكلبيب كالسميماف كعبداليادم دراسة الخياؿ  جاءتك 

2019) , & Abdelhadi  إحدل الجامعات فيـ أعضاء ىيئة التدريس في  بيدؼ قياس مدل

مف  ا( عضكن 41عمى عينة مككنة مف ) تطبيؽ استبانةتـ  ،ةستدامالخاصة في الرياض لمفيـك اال

د، كالعمـك اإلنسانية(، قتصاكميات )اليندسة، كعمكـ الحاسكب، كاالأعضاء ىيئة التدريس مف 

 مف٪ 90 أجاب حيث ة،ستداماال لمفيكـ جيد فيـ لدييـ المشاركيف أغمبيةكأظيرت النتائج أف 

دار ك  اإلنسانية كالعمكـ اليندسة،كميات ) في التدريس ىيئة أعضاء . جيد فيـ لدييـ أف األعماؿ ةا 

 لمفيـك اجيدن  افيمن لدييـ  الحاسكب عمكـ في التدريس ىيئة أعضاء مف فقط٪ 70 بينما كاف

  .ةستداماال

التنمية المستاامة في ضوء متغيرات  ىاا الطمبة أل الاراسات التي تناولت وعي وفيم: اثانيً 

 الاراسة

) ,Omisore, Babarindeكالرينمكم كارم كاسيككف أكبابارايند كبا أكميزكر كأجرل

2017), Olarinmoye-AsekunBakare &    تقييـ مستكل الكعي  يدؼبنيجيريا، دراسة في

ؤىا عمى إجراحيث تـ  التنمية المستدامة بيف أفراد مجتمع الجامعة. أىداؼكالمعرفة كالمكاقؼ تجاه 

( %43) كافنو أا، بينت نتائج الدراسة نيجيري في جامعة كالية أكسكف مف كطالبة اطالبن  (450)

 أىداؼب جيدة معرفة لدييـ فقط (%4.2) ك المستدامة التنمية أىداؼب كعي عمى بيفالمجي مف فقط

ف أ إلىت الدراسة صليـ مكقؼ إيجابي تجاىيا. خم  (%56.3) التنمية المستدامة. كمع ذلؾ، كاف

ا مقبكالن كاف التنمية المستدامة  أىداؼالكعي كالمكاقؼ تجاه  . كمع ذلؾ، كاف مستكل المعرفة منخفضن
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اتباع كصت بأكما التنمية المستدامة.  أىداؼلمغاية، كىذا لو تداعيات سمبية خطيرة عمى تحقيؽ 

كأف  ،ةلجامعافي  التنمية المستدامة أىداؼحكؿ  كالطمبةالعامميف  لتكعيةأساليب جديدة ذات صمة 

 مناسبة.تدريسيا أمر ضركرم لتحقيؽ التكعية الجديدة في أساليب تبني تغيير المناىج الدراسية ك 

كالتنمية  دمقتصااال التعاكف لمنظمة التابعة التنمكية االتصاالت كقامت شبكة

2017) Development Communication Network (DevCom),(  بإصدار تقرير عف

 الدراسات مف مختارة التنمية المستدامة باالعتماد عمى نتائج أىداؼمدل معرفة الناس ب

 بيف ما أف االستقصائية الدراسات كبينت نتائج. المستدامة التنمية أىداؼ حكؿ الدكلية االستقصائية

 كاحد يعرؼ دكلة، 24 في أنو كبينت الدراسة. ىداؼباأل عمى معرفة األفراد مف %(45 -28%)

 االسـ يعرفكف أنيـ %(25) يقكؿ بينما ،" جيدنا" المستدامة التنمية أىداؼ مكاطف 100 كؿ مف فقط

 10 كؿ مف 1 عف قميالن  يزيد ما يعرؼ ،(2017) يكركباركميتر مقياس ألحدث ككفقنا .فقط

 .المستدامة التنمية أىداؼ ىي ما أكركبييف

 طمبةمعرفة عف مستكل  (.Msengi et al ,(2018 مسينجي كآخركف دراسة كاستقصت

تـ جمع البيانات ة. ستدامككعييـ بقضايا اال في الكاليات المتحدة تكساس شرؽ جنكب جامعة

نسبة أف  إلىالنتائج  أشارت. كطالبة ا( طالبن 73)الدراسة عينة  حيث بمغت ،االستبانةباستخداـ 

أف قضايا  إلى الطمبةأشار أكثر مف نصؼ ك ، ةستدامالالحقيقي ل يفيمكف المعنى الطمبةمف  قميمة

أنيـ تمقكا معمكمات  الطمبةمف  %(36) المناىج الدراسية، كما أجابة لـ يتـ دمجيا في ستداماال

مستكل الفيـ كالكعي أف  إلى ت الدراسةخمصأثناء كجكدىـ داخؿ الحـر الجامعي، ة ستدامحكؿ اال

كصت بدمج قضايا التنمية المستدامة في المناىج كأ ،ابقضايا التنمية المستدامة كاف ضعيفن 

شراؾ الطمبة بالنشاطات كال ،الدراسية  ـر الجامعي.المستدامة في الحمبادرات كا 
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) ,Jati, Darsono كيدىي كرحمافكىيرماكاف كدارسكنك  جاتي كىدفت دراسة

2019), Hermawan, Yudhi & Rahman التنمية  أىداؼتقييـ مستكل الكعي كالمعرفة ب إلى

باستخداـ تـ جمع البيانات إندكنيسيا.  في كارتايجب محمديةالجامعة  لدل طمبة( SDGsالمستدامة )

أف مستكل الكعي  الدراسة نتائجبينت . كطالبة طالبو  (200) بمغت عينة الدراسة حيثاالستبانة، 

مف %( 89.5)حيث كجد أف  ،االتنمية المستدامة لدل طمبة الجامعة كاف جيدن  أىداؼكالمعرفة ب

عالية  لدييـ معرفة منيـ %(62.5)بينما التنمية المستدامة  أىداؼالجامعة عمى كعي ب طمبة

يتمتعكف بإمكانية كصكؿ  الطمبةمف  (%48(أف ت الدراسة كما بين. التنمية المستدامة أىداؼب

إمكانية الكصكؿ تتأثر فقط ب الطمبةمعرفة أف ، ك التنمية المستدامة أىداؼ عف معمكمات إلىعالية 

 لجنس.ا إلىباإلضافة المعمكمات  إلىبإمكانية الكصكؿ  الطمبةكعي  بينما يتأثر ،المعمكمات إلى

  انتكنيز-ايسبيجكسيرانك ك -مارتيف كككراليس-كسانشز بكلك-زامكرا دراسةكىدفت 

, Antúnez-& Espejo Serrano-Martín, Corrales-Polo, Sánchez-Zamora(

 التنمية أىداؼبالطمبة الجامعييف معرفة  مستكل قياس إلىؤىا في إسبانيا، إجراالتي تـ  (2019

تـ تطبيؽ االستبانة عمى المستدامة.  التنمية ىداؼأل الطمبة يكلييا التي األىمية المستدامة، كمستكل

 معرفة كأظيرت النتائج بأف ىناؾ. (الصحية كمية العمكـ، كمية التربية، كمية اليندسةطمبة )

 مف تمقكىا التي المعمكمات كأف بأكمميا، العينة في المستدامة التنمية أىداؼب عاـ بشكؿ منخفضة

 عيجتمااال التكاصؿ كسائؿ ذلؾ في بما ،المختمفة اإلعالـ كسائؿك  الجامعي التدريس خالؿ

 طمبةكاف  حيث ،طمبة الكميات المختمفة بيف ختالفاتا ككجدت. كانت قميمة عيةجتمااال كالشبكات

 ..الطمبة بباقي مقارنة المستدامة التنمية أىداؼ مع ااندماجن  أكثركمية التربية 

دراسة  (Ando, Baars, & Asari ,(2019كبارز كأسارم  آندككفي الياباف، أجرل 

 ،المستدامةالتنمية  أىداؼب ككيكتك اليابانية جامعة طالب معرفةكعي ك  متحقؽ مف مستكلل ىدفت
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عمـ  منيـ عمى (%73.7( أف النتائج تأظير ك  طالبنا، (144) تشمم استبانة تطبيؽتـ  حيث

الشعب الياباني بيا حسب دراسات  بكثير مف معرفةكبر نسبة أالتنمية المستدامة كىي  أىداؼب

التنمية  أىداؼلمعمكماتيـ عف  شيكعنا األكثر ف المصدرأ ككشفت الدراسة أيضان  جريت سابقا.أ

، عشر السبعة ىداؼاألبيف يـ اىتمامك  فيميـفي درجة  ااختالفن  ىك الجامعة. كما بينت المستدامة

كال  ،تمامنا يايفيمكن ال معظميـ كلكف ،المستدامة لتنميةا أىداؼ عف يعرفكف الطمبة مف العديد كأف

 . اليكمية لحياتيـ ميمة ىداؼاأل بأف اعتقادىـ مف الرغـ عمى ،كيفية تنفيذىايعممكف عف 

  ) Murphy &Sunthonkanokpong ,2019) كمكرفيكانككبكنج سنثكن كأجرل كؿ مف

خدمة كالتعميـ الصناعي معممي التعميـ قبؿ ال كممارسةكعي كمكاقؼ لتقصي دراسة ىدفت 

 أىداؼ عمى ااعتمادن  عية كالبيئيةجتمادية كاالقتصااالبجكانبيا ة ستدامفيما يتعمؽ باال، مالتايالند

حيث  ،(SDGs) السبعة عشر التنمية المستدامة أىداؼالتعمـ التي قدمتيا اليكنسكك فيما يتعمؽ بػ

( %90) المكاقؼ درجة مرتفعة لكؿ مفأظيرت النتائج  كطالبة. ا( طالبن 390اسة )بمغت عينة الدر 

كانت البنكد األدنى مرتبة في فئات المكاقؼ ، ك (%69( مقارنة بالكعي )%91) كالممارسة

السنة الثانية عف  طمبة ظيرأكما ، المساكاة بيف الجنسيف. الخامسمرتبطة باليدؼ  كالممارسة

كبينت نتائج الخامسة. ، ك الرابعة، ك لثالثة، كاالسنة األكلىمستكيات كعي أعمى مف تمؾ المكجكدة في 

قيمة معاىد  إلى أشارت الدراسةكما ئية لنكع البرنامج. إحصافركؽ ذات داللة  الدراسة عدـ كجكد

  .بتخصصاتيـة األكثر صمة ستدامفي تحديد قضايا اال تأىيؿ المعمميفبرامج التعميـ العالي ك 

كمكاقفيـ  الطمبةكعي  معرفةلدراسة  )et al. Michael ,(2019ميشيؿ كآخركف  أجرل

 أىداؼعمى  استبانة بناءن تطكير خالليا تـ  .فيما يتعمؽ بالتنمية المستدامة في ماليزيا كممارستيـ

( 239)  أف إلىأشارت النتائج  ( مف الطمبة.507)التعمـ المقدمة مف اليكنسكك. شارؾ في الدراسة 
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 طمبةكشفت النتائج أف ك تنمية المستدامة. ليس لدييـ معرفة كافية بال %(40.7)مف الطمبة كبنسبة 

 مقارنة بالسنة األكلى كالثانية.  ةستدامالسنة النيائية لدييـ أعمى مستكل مف الكعي باال

 University Collegeجريت في جامعةلتي أا )Mojilis ,2019) مكجيميس أما دراسة

Sabah Foundation (UCSF)  فيا عمى أنيا جامعة صديقة لمبيئةفي ماليزيا، كالتي تـ تصني ،

بالتنمية المستدامة لمعرفة ما إذا كاف مفيكـ الحـر الجامعي  الطمبةلفحص كعي جاءت فقد 

لقياس  ة برامج، كاستخدمت االستبانةالعينة مف ست أخذتاألخضر قد جعميـ أكثر كعينا بمحيطيـ. 

ة( مع ستدامكفحص العالقة بيف المتغير التابع )مؤشر الكعي باال ةستدامباال الطمبةمستكل كعي 

 .(ةستداماالعف معمكمات تكفر الك  ،المستداـة، كالسمكؾ ستداممعرفة اال)ثالثة متغيرات مستقمة 

كبير في األثر الليا ة ستداماال عف المعمكمات كتكفرة ستدامأظيرت نتائج الدراسة أف معرفة اال

يمكف أف تأتي مف  الطمبةة. كأف الجيكد المبذكلة لزيادة كعي ستدامباال بةالطمتحديد مستكل كعي 

.المعمكمات الكافية عف التنمية المستدامة كمف خالؿ نشر ،التعميـ الرسمي

National Union of Students ,اتحاد الطمبة العالمي عف كجاء في التقرير الصادر

في العاـ  ممحكظ بشكؿ المستدامة زاد التنمية أىداؼب الكعي في الكاليات المتحدة، أف ( (2019

 عف عرفكا حيث أجاب الطمبة بأنيـ، %(34) إلى %(28) مف (2018)العاـ  و فيعن (2019)

 (%75) حكالي أجاب كما .االستبانة المستخدمة لمدراسة عمى اإلجابة التنمية المستدامة قبؿ أىداؼ

كاعتقد  التنمية المستدامة، أىداؼتحقيؽ  في لمجامعات قكينا بأف ىناؾ دكرنا الطمبة الجامعييفمف 

 مف( %70)نسبتو  كأجاب ما، تحقيقيا في نشطنا دكرنا يؤدكا أف األفراد عمى يجب أنو (66%)

ب  مقارنة (2019) في المستدامة التنمية أىداؼ عف المزيد معرفة يريدكف بإنيـ المشاركيف

 يساعد الذم العمؿ في أكبر بشكؿ المشاركة يرغبكف في (%57)كأف  ،(2018)في العاـ  (46%)

 .(2018)في العاـ  (%50)مقارنة ب  المستدامة التنمية أىداؼ تحقيؽ عمى
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est Sustainablity Litracy T ستدامةلالاختبار محك األمية  كتقدـ منظمة

organisation (Sulitest) التنمية أىداؼاليادفة لقياس كعي كفيـ  األدكات مف متنكعة مجمكعة 

 سؤاؿ كؿ ي مف أىميا االختبار العالمي الذم تنفذه المنظمة كؿ عاـ، كالذم يرتبط، كالتالمستدامة

 أىداؼب العالمي الكعي عف ادقيقن  اكصفن  ليقدـ المستدامة، التنمية أىداؼ مف أكثر أك بكاحدفيو 

الذم نفذتو في العاـ  (Sulitest, 2020)كحسب تقرير السنكم لممنظمة  ، المستدامة التنمية

 النتائج أظيرت حيث مف مختمؼ دكؿ العالـ، شخص ألؼ (160) مف يقرب ما شارؾ، (2020)

 اتحسنن أظيرت كما  التنمية المستدامة. أىداؼمعرفة بالمستجيبيف كانكا عمى  مف %(57.8أف )

 التنمية أىداؼ بيف كبيرة اختالفات تحديد تـ%(. ك 56)كالذم بمغ  )2019) العاـمقارنة مع  اطفيفن 

 (%65.3)ك (%44.7) حيث كانت ،الدراسة في الكعي مف مستكل كأعمى األدنى ذات المستدامة

 أىداؼب الكعي لرفع كالمبادرات التثقيؼ تطكير إلى الحاجة عمى الضكء يسمطكىذا . التكالي عمى

 ، المستدامة التنمية

 ) ,Nakla-Nakla & El-ElAlsaati, كالنكال كالنكال  تياعاكما استقصت دراسة الس

عمى  كأثره ،ةستدامباال الطمبةعمى مستكيات كعي  كتأثيره المستداـتعميـ قياس أثر العف  (2020

سبع جامعات في المنطقة الشرقية مف المممكة استبانة كتكزيعيا ب. لذلؾ، تـ تطكير يـسمككيات

ة. برامج دراسية مختمف كطالبة ممتحقيف في اطالبن  (500)عينة مف  استيدؼالعربية السعكدية، 

ة" مف المصادر ستداممصطمح "االبالنتائج أف نسبة عالية مف المشاركيف قد سمعكا  ظيرتأ

إعادة بمفاىيـ ة، خاصة عندما يتعمؽ األمر ستداماالحقيقة معرفة  إلىالتعميمية، لكنيـ يفتقركف 

ا أف غالبية  كلكحظاقة. الط استيالؾالمتجددة كتدابير  المصادر أكالتدكير  ال يشارككف  الطمبةأيضن

أظيرت النتائج األخرل التي تعكس سمككيات كما في أم نكع مف إعادة التدكير في أم مكاف. 

كالحفاظ ة ستدامءات االإجراة نسبنا عالية مف المشاركة في ستدامكأنماط حياتيـ المتعمقة باال الطمبة
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، يجب أف الطمبةة بيف ستدامأنو مف أجؿ تعزيز الكعي باال إلىخمصت الدراسة  .عمى المكارد

 كالبمديات المحمية في العممية.  ،كالحككمات ،كالمدارس ،مثؿ الجامعاتجميع الجيات شارؾ ت

 التنمية المستاامة في الجامعات أىاا الاراسات التي تناولت معوقات تنفيذ : اثالثً 

بعنكاف دكر التعميـ العالي في التعميـ مف أجؿ دراسة  )hephardS ,2010أجرل شيفارد )

المستدامة في دمج التعميـ مف أجؿ التنمية  عدـ أسباب معرفة إلى. ىدفت الدراسة ةستداماال

قات التي تكاجو الجامعات في دمج ك ىـ المعأف الدراسة أكبينت  ،سترالية كالنيكزيالنديةالجامعات األ

ىماؿالتقميدية في التعميـ، األدكار عمى رىا اقتصا ىكتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة ال دكر  كا 

في الجامعات  أعضاء ىيئة التدريسف أك مجامعات. لالسياسات التعميمية  المشاركة فيالمجتمع في 

 .نماط حياة مستدامةأفي قيادة الطمبة نحك  حقيقي يس ليـ دكرل

دراسة  ) EducationU.S. Department of , (2011ميركيةكزارة التربية األ كأجرت

حيث  ف،في كاشنط (2011)التي عقدت في العاـ  "المستداـتعميـ الئي عف قمة إجراتقرير "بعنكاف 

كالمنظمات غير الحككمية  ،كالعمؿ، كالتجارة ،كالصناعة ،شارؾ في القمة قيادات مف التعميـ العالي

ستراتيجك  ،مف أجؿ تككيف رؤية مشتركة خضر األد قتصااليـ في تطكير الدكر التعم كاضحة ياتا 

، ةستداماالتعريؼ مكحد لمفيكـ  عدـ كجكدمجمكعة مف التحديات أىميا  النتائج كأظيرتمستداـ. ال

ة في ستدامدمج مكضكع االصعكبة  إلى، باإلضافة ة لمكفاءات المؤىمة لتحقيقياستدامكحاجة اال

نقص في المصادر كاألدكات لتضميف ك ، المختمفةالتمكيؿ  بأشكاؿ تحد   كجكدالمناىج الجامعية، ك 

 .ة في البرامج كالدرجات العمميةستداماال

ة رأس الماؿ الفكرم كمتطمبات إدار عمى دكر  لمتعرؼ (2014عبدالقادر ) كىدفت دراسة

، كالتعرؼ عمى المحددات كالصعكبات التي تكاجو رأس في فمسطيف التنمية المستدامة في الجامعات
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 االكصفي التحميمي مستخدمن  لمستدامة. كاستخدـ الباحث المنيجبالتنمية االماؿ الفكرم كعالقتيا 

مف أعضاء ىيئة  ا( عضكن 38، كبمغت عينة الدراسة )مف مجتمع الدراسة البياناتاالستبانو لجمع 

أف تدريب رأس الماؿ الفكرم يساىـ بشكؿ كبير كفعاؿ في خمؽ أساليب  أظيرت النتائج. التدريس

في عممية التنمية  كأف تنكع البرامج التعميمية في الجامعة يساىـ ،لجامعةتدريسية جديدة في ا

إستراتيجيات الجامعة في مجاؿ التنمية المستدامة غير كاضحة،  أفكما بينت الدراسة . المستدامة

ستراتيجي لمتنمية لدييـ خبرات في مجاؿ التخطيط اإل كأنيا ال تستقطب العناصر البشرية ممف

  .المستدامة

ة التعميـ العالي مف استداممعكقات عمى تعرؼ ال إلى( 2016) الخكالدة فت دراسةىدك 

كىي:  ،كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية، كعالقة ذلؾ ببعض المتغيرات

 كبينت عضك ىيئة تدريس، (830الجنس، كالكمية، كالرتبة. تككنت عينة الدراسة مف )الجامعة، ك 

ات كجكد فركؽ ذ إلىة التعميـ العالي كانت مرتفعة، كأشارت استدامنتائج الدراسة أف درجة معكقات 

ة الجامعية، كالبحث دار الجنس لصالح الذككر في مجاالت اإل ئية تعزل لمتغيرات:إحصاداللة 

غير متأما  ،اث في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريسالعممي كالدرجة الكمية لممجاالت، كلصالح اإلن

صالح الجامعات الحككمية في مجالي البحث العممي، كأكضاع أعضاء ىيئة فكاف لالجامعة 

 ،كلصالح الجامعات الخاصة في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس ،يةكاديمالتدريس كالحرية األ

  .ستاذأكلمتغير الرتبة لصالح رتبة  ،نسانيةت اإلصالح الكميافكاف لمتغير الكميات بالنسبة لك 

 دراسة الستقصاء (et al. ilhof-Leal , (2017 آخركففيميك ك  -لياؿايكاف، أجرل كفي ت

حيث تـ تطبيؽ استبانة . الجامعات في المستدامة التنمية دمج دكف تحكؿ التي األساسية لعقباتا

 العراقيؿ بعض تحديد تـك  العالـ، أنحاء جميع في عدة جامعات مف ا( خبيرن 269عينة مككنة مف )

 أىداؼ تنفيذ في الدراسة قد تعٌكؽ المدرجة العقبات جميع فإف ،الدراسة ىذه لنتائج كفقنا .ةالرئيس



58 
 

 التعميـ مؤسسات في المستدامة التنمية ىـ العقبات أماـأف أ كتبيف ،الجامعات التنمية المستدامة في

 اليياكؿ إلى فتقاراالك  ة،ستداماال بقضايا االىتماـ قمة يايتبع ة كالتنظيـ،دار العالي تكمف في اإل

  .البيئة لجاف مثؿ ،التنظيمية

التي تناكلت كعي كفيـ طمبة الجامعات الدراسات السابقة عدد مف استعراض  كفي ضكء

كالمعكقات التي تحكؿ  كأىمية دكر أعضاء الييئة التدريسية في تحقيقيا، ،التنمية المستدامة ىداؼأل

، كمف خالؿ استعراض الدراسات اكتميزت الدراسات بحداثتيا زمنين  دكف تطبيقيا في الجامعات،

كميات العممية في جامعة اليرمكؾ كعي كفيـ طمبة السة تناكلت دراالسابقة يتضح عدـ كجكد 

التنمية المستدامة كدرجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس ليا في ضكء بعض المتغيرات،  ىداؼأل

فؽ مع الدراسة الحالية مف حيث مكضكعيا العاـ، كقد استفاد كما يالحظ أف الدراسات السابقة تت

النظرم  طارالدراسات في اإلىذه الباحث مف  حيث استعاف منيا في الدراسة الحالية،الباحث 

  .بيا في بناء أدكات الدراسة كاستعاف

أما مف حيث منيج الدراسة: فقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في 

ت المستخدمة في كمف حيث أدكات الدراسة: فقد تنكعت األدكا داـ المنيج الكصفي المسحي.استخ

الدراسة  جمعتبينما  ،االستبانات، فبعضيا استخدـ االختبارات، كبعضيا استخدـ الدراسات السابقة

درجة االستبانة لقياس ك التنمية المستدامة،  ىداؼاالختبار لقياس مستكل فيـ الطمبة ألبيف الحالية 

التنمية المستدامة كلقياس درجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس ليا خالؿ  أىداؼكعي الطمبة ب

 تدريسيـ.

كثر الدراسات السابقة مف حيث الكشؼ عف ليدؼ: اتفقت الدراسة الحالية مع أكمف حيث ا

في تحديد المعكقات التي تكاجو تطبيقيا التنمية المستدامة، ك  ىداؼمبة ألدرجة كعي كفيـ الط
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الجامعات مف كجية نظر الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس. كتشاركت ىذه الدراسة مع سابقاتيا في 

التنمية  ىداؼفبعضيا تناكؿ درجة كعي الطمبة أل (،2030) التنمية المستدامة ىداؼتناكليا أل

كعي  تيا بأنيا جمعت بيفإال أنيا تميزت عف سابقا ليا، ـالمستدامة، كمنيا ما تناكؿ مستكل فيمي

ذلؾ، تناكلت درجة تكظيؼ  إلى، كما أنيا باإلضافة امعن  التنمية المستدامة ىداؼكفيـ الطمبة أل

لككف البحكث السابقة لـ تتعرض لمكضكع الدراسة الدقيؽ، حيث  اكنظرن  أعضاء ىيئة التدريس ليا.

، إذ ال ايا معن اعتمد بعضيا عمى متغيرات مختمفة، فقد تميزت ىذه الدراسة بالمتغيرات التي تناكلت

أجنبية تناكلت متغيرات الدراسة الحالية  أكدراسات عربية  -في حدكد عمـ الباحث كاطالعو –يكجد 

كالتقدير الجامعي، كالجنس ، فقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى متغيرات السنة الدراسية، كالكمية، امعن 

ية، كالخبرة، كالجنس بالنسبة ألعضاء كاديمبالنسبة لمطمبة، بينما تناكلت متغيرات الكمية، كالرتبة األ

 أىداؼىيئة التدريس. كعالكة عمى ذلؾ فقد تناكلت ىذه الدراسة المعكقات التي تكاجو تحقيؽ 

 التنمية المستدامة مف كجية نظر الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس.

كيتضح مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة ذات الصمة، أف معظـ الدراسات كانت 

عمى  ىداؼكؿ ىدؼ مف األ إلىالتنمية المستدامة ككؿ، كلـ تتطرؽ  أىداؼعف الكعي بتستقصي 

السبعة عشر، كىذا  ىداؼىذه الدراسة قياس مستكل الكعي لكؿ ىدؼ مف األ ت، بينما انتيجحدة

 أىداؼبيظير اختالؼ مستكيات الكعي  كماالكعي،  مستكيات عفنتيجة أكثر دقة قد يعطي 

التي يجب أف يركز عمييا أصحاب القرار عند تبني  ىداؼلأل اكاضحن  امؤشرن التنمية المستدامة، 

 التنمية المستدامة.  أىداؼ

التنمية المستدامة  أىداؼأف العديد مف الدراسات اعتمدت في قياس فيـ ، اكيتضح أيضن 

 ،مة عامةمية المستدامة مف خالؿ أسئالتن أىداؼقياس المعرفة ب أكعمى نتائج التقييـ الذاتي لمطمبة، 

المشرفة عمى كمتى سينتيي، كمف ىي الجية  ،كمتى بدأ العمؿ بيا ،ىداؼمثؿ السؤاؿ عف عدد األ
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متجنبيف دراسة الفيـ مف خالؿ اختبار يقيس ما يممككنو مف معمكمات عممية كتصكرات  تنفيذىا؟

 التنمية المستدامة. أىداؼمرتبطة ب

التنمية  ىداؼاء الييئة التدريسية ألكحسب عمـ الباحث، لـ يتـ دراسة درجة تكظيؼ أعض

التعميمية كاألنشطة كالمبادرات ( في الجامعات مف حيث تكظيفيا في المساقات 2030المستدامة )

نما تـ التركيز في الدراسات السابقة عمىكا   المعكقات مف كجية نظرىـ  دماجيا في البحث العممي، كا 

ىا أنيا مف أكائؿ إف ما يميز ىذه الدراسة عف غير دماجيا في العممية التعميمية. كعميو، فكضركرة إ

كيتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة في تكعية  سة مجتمعات الدراسة كميا،ىتمت بدراالدراسات التي ا

التنمية المستدامة كزيادة معرفتيـ بيا، حيث تـ السماح لمطمبة  أىداؼالطمبة بأىمية المشاركة ب

مستدامة، كمعرفة اإلجابات التنمية ال أىداؼباختبار فيـ  باالطالع عمى نتائج إجاباتيـ المتعمقة

كعرض اإلجابة الصحيحة مع بعض المعمكمات ذات العالقة. كما قد تساىـ ىذه الدراسة  ،الخطأ

 ،التنمية المستدامة ىداؼة الجامعة عف مستكل كعي كفيـ الطمبة ألدار في تكفير تصكر كاضح إل

تتميز ك التنمية المستدامة.  أىداؼكالذم قد يساعدىا في تبني نيج أكثر دقة في االندماج مع 

س أعضاء ىيئة التدري بتكظيؼالدراسة بأنيا أكؿ دراسة في األردف حسب عمـ الباحث تختص 

 ىداؼمستكل فيـ ككعي طمبة الكميات العممية ألكقياس (، 2030) التنمية المستدامة ىداؼأل

 .(2030المستدامة )التنمية 
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 الفصل الثالث

 ءاتجراالطريقة واإل

ألدكات  المجتمع الدراسة كعينتيا، كالمنيج المتبع فييا، كعرضن  اتناكؿ ىذا الفصؿ كصفن 

جراالدراسة ككيفية إعدادىا كدالالتيا كصدقيا كثباتيا، ك  ئية لبيانات حصا، كالمعالجة اإلت تنفيذىاءاا 

 اإلجابة عف أسئمتيا. إلىالدراسة بيدؼ الكصكؿ 

 منيج الاراسة 

قياس تو لطبيعة الدراسة القائمة عمى مالءتـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي، كذلؾ لم

 (2030) التنمية المستدامة ىداؼكعي كفيـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل مستكل

 تدريسيـ.  خالؿكدرجة تكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية ليا 

 مجتمع الاراسة 

الكميات العممية في  أعضاء الييئة التدريسية فيمف جميع ف مجتمع الدراسة األكؿ تكك 

ممف يحممكف لقب كلكجيا المعمكمات، ب، كالصيدلة، كاليندسة، كالعمكـ كتكنجامعة اليرمكؾ: الط

 أستاذ، كأستاذ مشارؾ كأستاذ مساعد، كالذيف كانكا عمى رأس عمميـ في العاـ الدراسي

 دائرة المكارد البشرية لمجامعة.  ئيةإحصا ، حسبا( عضكن 448( كالبالغ عددىـ )2020/2021)

جميع طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ:  الثاني مفف مجتمع الدراسة تكك بينما 

الطب، كالصيدلة، كاليندسة، كالعمكـ كتكنكلكجيا المعمكمات، لمسنكات الدراسية: األكلى، كالثانية، 

كالثالثة، كالرابعة، كالخامسة كالسادسة، ممف ىـ عمى مقاعد الدراسة مف العاـ الدراسي 

ئية دائرة القبكؿ كالتسجيؿ إحصا( طالب كطالبة، حسب 12477ىـ )( كالبالغ عدد2020/2021)

 .في الجامعة
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 عينة الاراسة

 أعضاء ىيئة التاريس(: عينة المجتمع األول لماراسة ) -1

اعتماد التعميـ عف بعد  تقرر فقد ككركنا، جائحة إثر األردف بيا رتم التي لمظركؼ انظرن 

كاستخداـ المنصات التعميمية في التعميـ، مما تعذر لمباحث مقابمة كنظاـ تدريس في الجامعة، 

نماذج  إلىإلييـ تـ تحكيؿ أدكات الدراسة أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ كجاىي، كلمكصكؿ 

(Google forms) رساليا في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ التدريس أعضاء ىيئة  إلى، كا 

. (5الممحؽ ) الجامعةعف طريؽ استخداـ البريد اإللكتركني، بعد حصكلو عمى المكافقة الرسمية مف 

عادة التكاصؿ عدة مرات مع إلىقياـ الباحث بعدة زيارات  إلىباإلضافة  أعضاء ىيئة  الجامعة، كا 

كتككنت عينة الدراسة  كبر مف االستجابات.كتركني لمحصكؿ عمى عدد أبريد اإللالتدريس عبر ال

مف عينة متيسرة استجابت عمى مقياس درجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ 

( عضك ىيئة تدريس، حيث شكمت 124التنمية المستدامة خالؿ تدريسيـ، كبمغ عددىـ ) ىداؼأل

تكزعت عينة الدراسة حسب المتغيرات التالية: الجنس، ، ك األكؿ%( مف مجتمع الدراسة 27.7)

 . (4ية، الجدكؿ)كاديمالخبرة، كالرتبة األسنكات الكمية، ك ك 
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ارجة توظي  أعضاء ىيئة التاريس في ماراسة )ل األولالمجال عينة الاراسة حسب أفراا توزيع : (4الجاول )
 ومتغيراتياالتنمية المستاامة(  ىاا كميات العممية ألال

 العاا الجنس
 87 ذككر
 37 إناث

 124 المجمكع
 العاا الكمية

 22 الطب
 15 صيدلةال

 38 اليندسة
 41 العمـك

 8 تكنكلكجيا المعمكمات
 124 المجمكع
 العاا الخبرة

 39 سنكات 5أقؿ مف 
 45 سنكات 10 إلىسنكات  5مف 

 40 سنكات 10أكثر مف 
 124 المجمكع

 العاا يةكاايمالرتبة األ 
 62 أستاذ مساعد
 44 أستاذ مشارؾ

 18 أستاذ
 124 المجمكع

 
 (مبةلماراسة )الط الثانيعينة المجتمع  -2

اعتماد التعميـ عف بعد  تقرر فقد ككركنا، جائحة إثر الجامعة بيا مرت التي لمظركؼ نظران       

كنظاـ تدريس في الجامعة، كاستخداـ المنصات التعميمية في التعميـ، مما تعذر لمباحث الكصكؿ 

، (Google forms)نماذج إلىـ تحكيؿ أدكات الدراسة الطمبة بشكؿ كجاىي، كلمكصكؿ إلييـ ت إلى

طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ عف طريؽ استخداـ  إلىرساؿ أدكات الدراسة حيث تـ إ

  .(5الممحؽ البريد اإللكتركني، بعد حصكلو عمى المكافقة الرسمية مف الجامعة )
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العتماد التعميـ في الجامعة عمى المنصات التعميمية، كعدـ قدرة الباحث عمى تنفيذ  اكنظرن       

الباحث أف يتـ ارساؿ األداتيف  ارتألفقد  عات الدراسية،نفس الطمبة في القاأداتي الدراسة عمى 

)الطمبة( مف  الثانيعينتيف متيسرتيف مف الطمبة، كتككنت عينة الدراسة لممجتمع  إلىبشكؿ منفصؿ 

 قسميف:

تـ الحصكؿ عمى عينة متيسرة استجابت عمى مقياس كعي طمبة الكميات العممية في  - أ

 كطالبة. ا( طالبن 362امة كبمغ عددىـ )التنمية المستد أىداؼجامعة اليرمكؾ ب

تـ الحصكؿ عمى عينة متيسرة استجابت عمى اختبار فيـ طمبة الكميات العممية في جامعة  - ب

 كطالبة. ا( طالبن 340التنمية المستدامة كبمغ عددىـ ) ىداؼاليرمكؾ أل

، كتكزعت عينة الدراسة حسب الثاني%( مف مجتمع الدراسة 5حيث شكؿ مجمكعيما )

( 5) ، كما في الجدكؿالجامعي متغيرات الدراسة: الجنس، كنكع الكمية، كالسنة الدراسية، كالتقدير

 (. 6كالجدكؿ )
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التنمية  ىاا طمبة الكميات العممية أل وعيماراسة )ل الثانيالمجال عينة الاراسة حسب أفراا توزيع : (5الجاول )
 ومتغيراتياالمستاامة( 

 العاا الجنس
 122 ذكر
 218 أنثى

 340 المجمكع
 العاا الكمية

 63 الطب
 42 صيدلةال

 104 اليندسة
 109 العمـك

 22 تكنكلكجيا معمكمات
 340 المجمكع

 العاا السنة الاراسية
 63 األكلى
 57 الثانية
 80 الثالثة
 100 الرابعة

 26 الخامسة
 20 السادسة

 340 المجمكع
 العاا التقاير الجامعي

 16 مقبكؿ
 93 جيد

 135 اجيد جدن 
 96 ممتاز

 340 المجمكع
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التنمية  ىاا لماراسة )فيم طمبة الكميات العممية أل الثالثعينة الاراسة حسب المجال أفراا (: توزيع 6الجاول )
 المستاامة( ومتغيراتيا

 العاا الجنس
 133 ذككر
 229 إناث

 362 المجمكع
 العاا الكمية

 72 الطب
 33 صيدلةال

 80 اليندسة
 149 العمـك

 28 تكنكلكجيا المعمكمات
 362 المجمكع

 العاا السنة الاراسية
 46 أكلى
 153 ثانية
 69 ثالثة
 54 رابعة

 24 خامسة
 16 سادسة

 362 المجمكع
 العاا التقاير الجامعي

 19 مقبكؿ
 85 جيد

 150 اجيد جدن 
 108 ممتاز

 362 المجمكع

 أاوات الاراسة

 ىداؼاستقصاء كعي كفيـ طمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألىدفت الدراسة 

، خالؿ تدريسيـالتنمية المستدامة  ىداؼدرجة تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس ألك التنمية المستدامة 

 الدراسة تـ بناء األدكات اآلتية:  أىداؼكلتحقيؽ 
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 اليرموك جامعةتوظي  أعضاء الييئة التاريسية في الكميات العممية في مقياس : األولىاألااة 

  خالل تاريسيم. (2030)التنمية المستاامة  ىاا أل

تكظيؼ درجة ألغراض الدراسة بيدؼ قياس  اخصيصن  المقياسىذه  صمـ :المقياسبناء  .أ 

التنمية المستدامة  ىداؼأل اليرمكؾ جامعةأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في 

 ، كقد تـ اتباع الخطكات اآلتية لبناء كتصميـ ىذه االستبانة:سيـيتدر  خالؿ (2030)

  الدراسات كالبحكث التربكية المتعمقة بمكضكع الدراسة تـ االطالع عمى(Qablan, et 

al.,2009; Alkhayyal et al.,2019; Chinnasamy & Daniels, (2019; 

Shephard, 2010;Leal-filho et al., 2017; U.S of Education 

Department, 2011 ; 2014 ،عبدالقادر ;2019، كعباس يعقكب)     

  تكظيؼ أعضاء لقياس "أداة الدراسة  ببناءقاـ الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

التنمية المستدامة  ىداؼأل اليرمكؾ جامعةالييئة التدريسية في الكميات العممية في 

 ،فقرة( 40)مف بصكرتيا األكلية ستبانة ال، حيث تككنت امف خالؿ تدريسيـ 2030

 اآلتي: النحك ، كعمى أبعاد خمسةعمى تكزعت 

مف خالؿ المساقات  التنمية المستدامة ىداؼتكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية ألاألكؿ:  البعد

 فقرة. 17التي يدرسكنيا، كتضمنت 

التنمية  أىداؼمخرجات التعمـ الداعمة لتحقيؽ تكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية لالثاني:  البعد

 فقرات. 8، كتضمنت المستدامة

مف خالؿ النشاطات  التنمية المستدامة ىداؼتكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية ألالثالث: البعد 

 فقرات. 9كالفعاليات التعميمية، كتضمنت 
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مف خالؿ البحث  التنمية المستدامة ىداؼالييئة التدريسية أل تكظيؼ أعضاءالرابع: البعد 

 فقرات. 5العممي، كتضمنت 

كمتكسطة،  ة،، ككبير اكبيرة جدن   (:تيآلاس ليكرت الخماسي، كعمى النحك اكقد تـ استخداـ مقي

 .جابة عف تمؾ الفقراتإلل (اكقميمة، كقميمة جدن 

  المقياسصاق  .ب 

المحكميف تـ عرضيا عمى مجمكعة مف ، (فقرة 40) كليةألبصكرتيا ا المقياسبعد تصميـ 

ردنية ككزارة ألامف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  (1 الممحؽ)ختصاص الكامف ذكم الخبرة 

الرأم في بداء كاالتربية كالتعميـ، كقد طمب مف المحكميف الحكـ عمى جكدة محتكل الفقرات، 

المغكية، درجت تحتو، كالدقة ألفقرة لممجاؿ الذم ءمة االمتيا، كمدل مالالصياغة المغكية كس

حظات حيث تـ الالم بعضحظات قد يركنيا مناسبة، كقد أبدل المحكمكف الأية م إلىضافة إلبا

حظات المحكميف الكفي ضكء م .مف المحكميف (%80)تعديؿ بعض الفقرات التي أجمع عمييا 

عادةت كدمج بعضيا راضافة بعض الفقا  راحاتيـ، تـ حذؼ ك كاقت   .خرآلا بعضياصياغة  كا 

 لمقياسثبات ا .ج 

تـ استخراج معامؿ االتساؽ الداخمي بداللة معادلة كركنباخ ألفا،  المقياسلمتحقؽ مف ثبات 

( مف مجتمع الدراسة كمف 35كذلؾ بعد تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطالعية بمغ عدد أفرادىا )

 (.7خارج عينة الدراسة األساسية، الجدكؿ)
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توظي  أعضاء الييئة التاريسية لفا ًلستبانة ارجة الااخمي باًللة معاالة كرونباخ أ قيم اًلتساق(: 7الجاول )
 خالل تاريسيم (2030)التنمية المستاامة  ىاا أل اليرموك جامعةفي الكميات العممية في 

 لفا اًلتساق الااخمي باًللة كرونباخ أ البعا 

( في المساقات التعميمية خالؿ 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ  1
 0.82 عممية التدريس

( في النشاطات كالفعاليات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ  2
 0.85 التعميمية.

 0.79 درجة تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة في البحث العممي 3

التنمية  أىداؼدرجة تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ  4
 0.78 ( خالؿ العممية التعميمية.2030المستدامة)

 0.88 الارجة الكمية

لفا قد الداخمي بداللة معادلة كركنباخ أ ( أف قيـ االتساؽ7) الجدكؿفي نتائج اليالحظ مف 

بعاد ما بيف (، كتراكحت لأل0.88مدرجة الكمية )بمغت لجاءت مناسبة ألغراض الدراسة الحالية؛ إذ 

 الممحؽ) ( جاىزة لمتطبيؽفقرة 40 )النيائية داة بصكرتيا ألكبذلؾ أصبحت ا(، 0.85( ك)80.7)

2). 

 تصحيح أااة الاراسة .ا 

 لمحكـ عمى المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المعادلة اآلتية:

 3أدنى قيـ في التدريج(/ –)أعمى قيمة في التدريج 

(=5-1/)3  =1.33 

 كف الحكـ عمى المتكسطات الحسابية كما يمي:ككبالتالي ي

 (.001- 2.33 )منخفض 

 (2.34 -3.67متكسط  ) 

  (3.67  -.005 )مرتفع 
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 التنمية المستاامة ىاا طمبة الكميات العممية في جامعة اليرموك ألوعي  مقياس: الثانيةاألااة 

كعي طمبة استقصاء ألغراض الدراسة بيدؼ  اخصيصن  المقياس صمـ ىذا :المقياسبناء  - أ

اآلتية التنمية المستدامة، كقد تـ اتباع الخطكات  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

 :لبناء كتصميـ ىذا المقياس

  الدراسات كالبحكث التربكية المتعمقة بمكضكع الدراسة تـ االطالع عمى(Jati et al., 

2019; Ando et al., 2019; Sunthonkanokpong & Murphy, 2019;   

  Alsaati et al., 2020; Omisore et al., 2017; Michael et al., 2019; 

Shephard, 2010; Leal-filho et al., 2017; U.S of Education 

Department, 2011 ; ، 2014عبدالقادر) 

  كعي طمبة قياس  "أداة الدراسة  باالعتماد عمى الدراسات السابقة لبناء قاـ الباحث

"، حيث تككنت  التنمية المستدامة ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

جزأيف بأربعة محاكر، تـ عمى فقرة تكزعت ( 74)مف  بصكرتيا األكلية ستبانةالا

( لقياس كعي طمبة الكميات العممية الثانيكؿ )المحكر األكؿ كالمحكر استخداـ الجزء األ

المحكر بينما تـ استخداـ الجزء الثاني )التنمية المستدامة،  ىداؼفي جامعة اليرمكؾ أل

 السابع كالثامف لمدراسة.الثالث كالمحكر الرابع( لإلجابة عف السؤاليف 

اليرمكؾ مدل كعي طمبة الكميات العممية في جامعة كؿ كالمعد لقياس ألتككف الجزء ا

 اآلتي: ، عمى النحك أبعاد أربع عمىفقرة تكزعت ( 68(مف  التنمية المستدامة ىداؼأل

 فقرة. (17)التنمية المستدامة كأكلكية كطنية، كتضمنت  ىداؼاألكؿ: اعتبار الطالب ألالبعد 

 فقرة.( 17)التنمية المستدامة، كتضمنت  أىداؼالع الطالب عمى الثاني: اطٌ البعد 
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التنمية المستدامة في المقررات الجامعية مف كجية نظر  أىداؼالثالث: ضركرة تضميف البعد 

 فقرة.( 17)الطالب، كتضمنت 

 فقرة.( 17)التنمية المستدامة، كتضمنت  أىداؼالرابع: سمكؾ الطالب تجاه البعد 

 ة،، ككبير اكبيرة جدن : (تيآلكقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي، كعمى النحك ا

 .جابة عف تمؾ الفقراتإلل (اسطة، كقميمة، كقميمة جدن كمتك 

  لمقياسصاق ا - ب

المحكميف عمى مجمكعة مف  تـ عرضو، (فقرة 74) كليةألا بصكرتو المقياسبعد تصميـ 

ردنية ككزارة ألامف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  (1 الممحؽ)ختصاص الكا مف ذكم الخبرة

الرأم في بداء كا  التربية كالتعميـ، كقد طمب مف المحكميف الحكـ عمى جكدة محتكل الفقرات، 

المغكية، درجت تحتو، كالدقة أءمة الفقرة لممجاؿ الذم المتيا، كمدل مالالصياغة المغكية كس

حظات حيث الالمحظات قد يركنيا مناسبة، كقد أبدل المحكمكف العديد مف الأية م إلىضافة إلبا

حظات المحكميف الكفي ضكء مف. مف المحكمي (%80)تـ تعديؿ بعض الفقرات التي أجمع عمييا 

عادةت كدمج بعضيا راضافة بعض الفقا  راحاتيـ، تـ حذؼ ك كاقت   .خرآلا بعضياصياغة  كا 

 لمقياسثبات ا

كطالبة، بيدؼ  ا( طالبن 30تـ اختيار عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة مؤلفة مف )

لحساب معامؿ الثبات، يالحظ مف  -بعد تحكيمو –التنمية المستدامة  أىداؼتطبيؽ مقياس كعي 

( 0.86لفا لمدرجة الكمية قد بمغت )االتساؽ الداخمي بداللة كركنباخ أ( أف قيـ 8بيانات الجدكؿ)

 ة. ( كىي مناسبة ألغراض الدراسة الحالي0.83( ك)0.79كلألبعاد تراكحت ما بيف )
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وعي طمبة الكميات لفا ًلستبانة ارجة رونباخ أقيم اًلتساق الااخمي باًللة معاالة ك(: 8الجاول )
  (2030)التنمية المستاامة  ىاا أل اليرموك جامعةالعممية في 

 اًلتساق الااخمي باًللة كرونباخ ألفا البعا التسمسل
 0.83 التنمية المستدامة كأكلكية كطنية ىداؼاعتبار الطالب أل 1
 0.81 التنمية المستدامة أىداؼاطالع الطالب عمى  2
التنمية المستدامة في المقررات  أىداؼضركرة تضميف  3

 الجامعية مف كجية نظر الطالب
0.79 

 0.82 التنمية المستدامة أىداؼسمكؾ الطالب تجاه  4
 0.86 الدرجة الكمية

 (.3كما في الممحؽ )داة بصكرتيا النيائية ألأصبحت اك 

 تصحيح أااة الاراسة - ا

 لمحكـ عمى المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المعادلة اآلتية:

 3أدنى قيـ في التدريج(/ –)أعمى قيمة في التدريج 

(=5-1/)3  =1.33 

 عمى المتكسطات الحسابية كما يمي: كبالتالي يككف الحكـ

 (.001 - 2.33منخفض ) 

 (2.34 -3.67متكسط ) 

 (3.67 -.005 )مرتفع  

التنمية  ىاا فيم طمبة الكميات العممية في جامعة اليرموك أل مستوى اختبار: الثالثةاألااة 

  المستاامة

استقصاء فيـ طمبة ألغراض الدراسة بيدؼ  اار خصيصن صمـ ىذا االختب بناء اًلختبار: .أ 

التنمية المستدامة، كقد تـ اتباع الخطكات اآلتية  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

 لبناء كتصميـ ىذا االختبار:
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  :تـ االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ بالتنمية المسػتدامة مثػؿ(Zamora-Polo et 

al., 2019; Michael et al., 2019; Ando et al., 2019; Omisore et al., 

2017; Alsaati et al., 2020; Msengi et al., 2018; DevCom, 2017; 

National Union of Students, 2019; Sulitest, 2020; Jati et al., 2019) 

  أداة الدراسة، حيث أخذت فقرات  ببناءقاـ الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

التنمية المستدامة كالتابعة  أىداؼاالختبار مف االختبارات العالمية المتخصصة في مجاؿ 

),The  2020; AFD, SULITST, 2020; WHO ;2017لممنظمات التالية مثؿ 

The  &2019  Reports of the Sustainable Development Goals,

2020)  Reports of the Sustainable Development Goals,  كتـ ترجمتيا

 الدراسة. أىداؼكتعديميا بما يتناسب مع 

( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ، 30االختبار في صكرتو األكلية مف )تككف 

التنمية المستدامة السبعة  أىداؼأكثر مف  أك اأعطيت كؿ فقرة عالمة كاحدة، كشممت كؿ فقرة ىدفن 

  عشر.

 صاق اًلختبار .ب 

المحكميف تـ عرضو عمى مجمكعة مف ، ( فقرة 30) كليةألبصكرتو ا االختباربعد تصميـ 

ردنية ككزارة ألامف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  (1الممحؽ )ختصاص المف ذكم الخبرة كا

الرأم في بداء كا  التربية كالتعميـ، كقد طمب مف المحكميف الحكـ عمى جكدة محتكل الفقرات، 

حظات قد الأية م إلىضافة إلالمغكية، با، كالدقة اتءمة الفقر المتيا، كمدل مالالصياغة المغكية كس

التي  حظات حيث تـ تعديؿ بعض الفقراتالالميركنيا مناسبة، كقد أبدل المحكمكف العديد مف 
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تـ حذؼ  راحاتيـ،حظات المحكميف كاقتالكفي ضكء م. مف المحكميف (% 80)أجمع عمييا 

ضافة بعض الفقرات كتعديؿ البعض اآلخر ليبقى عدد فقرات االختبار بصكرتو النيائية مك مف  اكنن كا 

 .صدؽ المحتكل كصدؽ المحكميف كقد تحقؽ لو فقرة، (25)

 اطالبن  (30مف )تـ اختيار عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة مؤلفة ثبات اًلختبار:  .ج 

لحساب معامؿ  -بعد تحكيمو –التنمية المستدامة  أىداؼكطالبة، بيدؼ تطبيؽ اختبار فيـ 

كبمغ  االتساؽ الداخمي بداللة معادلة كركنباخ ألفا، الثبات، كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ 

 ، كبالتالي فيي مناسبة ألغراض الدراسة.ائين إحصا( كىذه القيمة مقبكلة 0.86معامؿ الثبات )

 (.4في الممحؽ )كما ىي فقرة(  25مككنة مف )كأصبحت األداة بصكرتيا النيائية 

 اًلختبارتصحيح  .ا 

أم درجة  لـ يمنحبينما  ،بشكؿ صحيح درجة كاحدة عنوتـ منح كؿ سؤاؿ تمت اإلجابة 

مف العالمة اإلجمالية عمى أنو  (٪70)تـ تصنيؼ أم مستجيب حقؽ أكثر مف  .لإلجابة الخطأ

عمى أنيـ  (٪69-%50)يتمتع بدرجة عالية مف الفيـ، بينما تـ تصنيؼ أكلئؾ الذيف حصمكا عمى 

يفيـ عمى أنيـ يتمتعكف بفيـ تـ تصن (٪50)كأكلئؾ الذيف سجمكا أقؿ مف  ،يمتمككف فيمنا متكسطنا

كاألسئمة التي  النتيجة اإلجماليةباالطالع عمى  لممستجيبيفسيمح كمف ناحية إثرائية،  ض.منخف

ات المتعمقة جابة الصحيحة كبعض المعمكمتـ عرض اإل، كما بشكؿ غير صحيح عنياأجابكا 

 .مباشرة اإلجابات بعد إرساؿبالفقرات 
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 ءات الاراسةإجرا

 ءات اآلتية في أثناء تنفيذ الدراسة:جرااإلتـ اتباع 

مف رئاسة جامعة اليرمكؾ بتطبيؽ الدراسة عمػى طمبػة الكميػات العمميػة  ةالرسمي المكافقةأخذ  .1

 .(2020/2021)في العاـ الدراسي 

 كالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة.االطالع عمى األدب التربكم  .2

التنميػػة المسػػتدامة،  ىػػداؼإعػػداد أدكات الدراسػػة كىػػي: اختبػػار فيػػـ طمبػػة الكميػػات العمميػػة أل .3

التنميػػػة المسػػتدامة، كاسػػػتبانة درجػػة تكظيػػػؼ  ىػػداؼكاسػػتبانة كعػػي طمبػػػة الكميػػات العمميػػػة أل

التنمية المستدامة خالؿ تدريسيـ، كتػـ  ؼىداأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية أل

 التحقؽ مف صدقيا كثباتيا.

عمػى طمبػة  امف رئاسة جامعة اليرمكؾ بتطبيؽ أدكات الدراسة الكتركنينػ ةالرسمي المكافقة أخذ .4

، 19/11/2020تػػػاريخ ، كذلػػػؾ فػػػي (2020/2021)الكميػػػات العمميػػػة فػػػي العػػػاـ الدراسػػػي 

 (.5ممحؽ )ال

، (SPSS)بعػػد االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ أدكات الدراسػػة، تػػـ تحميػػؿ النتػػائج مػػف خػػالؿ برمجيػػة  .5

 التكصيات. إلىكمناقشة النتائج كتفسيرىا كالتكصؿ 

 متغيرات الاراسة

  تشمؿ عمى المتغيرات التالية:ك  ،الكصفية المسحيةتعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات 

 : األول لماراسة )أعضاء الييئة التاريسية(ات المستقمة بالنسبة لممجتمع المتغير  .1

 .الجنس، كلو فئتاف: ذكر، أنثى .أ 
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العمـك ك  ،اليندسةك  كالصيدلة، ،الطب :مستكيات خمس، كلو الكمية العمميةنكع   .ب 

 كتكنكلكجيا المعمكمات.

سنكات، اكثر مف  10-5سنكات، مف  5سنكات الخبرة: كلو ثالث مستكيات: أقؿ مف  .ج 

 سنكات. 10

 ثالث مستكيات: أستاذ، أستاذ مشارؾ، أستاذ مساعد. ا: كلييةكاديماألالرتبة  .د 

 : ات التابعة بالنسبة لممجتمع األول لماراسة )أعضاء الييئة التاريسية(المتغير  .2

 ىداؼأل اليرمكؾ جامعةدرجة تكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في  .أ 

 في طريقة تدرسيـ. (2030)التنمية المستدامة 

 : لماراسة )الطمبة( الثانيات المستقمة بالنسبة لممجتمع المتغير  .3

 .الجنس، كلو فئتاف: ذكر، أنثى .أ 

كتكنكلكجيا العمكـ ك  ،اليندسةك  كالصيدلة، ،الطب :مستكيات خمس، كلو الكمية العممية  .ب 

 المعمكمات.

كالخامسة السنة الدراسية: كلو ست مستكيات: األكلى، كالثانية، كالثالثة، كالرابعة،  .ج 

 كالسادسة.

 .كمقبكؿ، جيد اربع مستكيات: ممتاز، جيد جدن الجامعي: كلو أ التقدير .د 

 : لماراسة )الطمبة( الثانيات التابعة بالنسبة لممجتمع المتغير  .4

التنمية المستدامة  ىداؼأل اليرمكؾ جامعةالكميات العممية في  طمبةدرجة كعي  .أ 

(2030). 

التنمية المستدامة  ىداؼأل اليرمكؾ جامعةالكميات العممية في  طمبة فيـ مستكل .ب 

(2030). 



77 
 

 ئية حصاإلالمعالجة ا

 :تيةآلئية احصاإلت االجابة عف أسئمة الدراسة، تـ استخداـ التحميلإل

 التكرار كالنسبة المئكية، كالكسط الحسابي، كاإلنحراؼ المعيارم. -

لقياس أثر المتغيرات األربعة عمى فيـ  (Four Way Anovaتحميؿ التبايف الرباعي ) -

 التنمية المستدامة. ىداؼطمبة الكميات العممية أل

ثر المتغيرات الخاصة بكعي طمبة الكميات أل لممقارنات البعدية (Scheffe) تحميؿ شفيو -

أثر المتغيرات الخاصة بدرجة تكظيؼ أعضاء ىيئة امة، ك التنمية المستد ىداؼالعممية أل

 التنمية المستدامة خالؿ تدريسيـ. ىداؼالتدريس أل
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الاراسة

استقصاء  إلىتكصمت ليا الدراسة، كالتي ىدفت لمنتائج التي  يتضمف ىذا الفصؿ عرضان 

(، كدرجة تكظيؼ أعضاء ىيئة 2030التنمية المستدامة ) ىداؼفيـ ككعي طمبة الكميات العممية أل

التدريس ليا خالؿ تدريسيـ في ضكء متغيرات الدراسة، ككانت النتائج حسب تسمسميا عمى النحك 

 اآلتي:

أعضاء ىيئة  ارجة توظي ما سؤال الاراسة األول والذي نصو:  عننتائج اإلجابة عرض 

خالل  (2030) التنمية المستاامة ىاا يرموك ألالكميات العممية في جامعة الالتاريس في 

 ؟تاريسيم

أعضاء ىيئة  درجة تكظيؼنحرافات المعيارية لاستخراج المتكسطات الحسابية كاال تـ

( 9، كالجدكؿ)(2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألالتدريس في 

 يبيف ذلؾ.

الكميات أعضاء ىيئة التاريس في  ارجة توظي واًلنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية  (:9الجاول )
 (2030)التنمية المستاامة  ىاا العممية في جامعة اليرموك أل

المتوسط  البعا التسمسل
 الحسابي

اًلنحرا  
 المستوى الرتبة المعياري

1 
( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 

 التعميمية خالؿ عممية التدريس
 متكسط 4 0.90 2.84

2 
ي النشاطات ( ف2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 

 كالفعاليات التعميمية
 مرتفع 1 0.63 3.81

 متكسط 3 0.89 3.27 تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة في البحث العممي 3

4 
 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 

 متكسط 2 0.92 3.45 (2030) التنمية المستدامة

 متوسط 0.73 3.21 الارجة الكمية
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أعضاء ىيئة أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لتكظيؼ  (9) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

 ،اجاء متكسطن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألالتدريس في 

تكظيؼ  عد "(، كجاء في الرتبة األكلى بي 0.73( بانحراؼ معيارم )3.21) إذ بمغ المتكسط الحسابي

( 81.3" بمتكسط حسابي )( في النشاطات كالفعاليات التعميمية2030التنمية المستدامة ) أىداؼ

التنمية  أىداؼتكظيؼ  عد "خيرة جاء بي تبة األمرتفعة، كفي الر ( كبدرجة 63.0) كانحراؼ معيارم

( 84.2" بمتكسط حسابي )( في المساقات التعميمية خالؿ عممية التدريس2030المستدامة )

 ( كبدرجة متكسطة.900.كانحراؼ معيارم )

أعضاء  توظي  سؤال الاراسة الثاني والذي نصو: ىل تختم  ارجة عننتائج اإلجابة عرض 

 (2030)التنمية المستاامة  ىاا الكميات العممية في جامعة اليرموك ألالييئة التاريسية في 

 ؟يةكاايمرة، والرتبة األ والكمية، والخب لمتغيرات: الجنس، اتبعً 

 لدرجةتـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألأعضاء الييئة التدريسية في  تكظيؼ

 ( يبيف ذلؾ.10ية، كالجدكؿ)كاديمكالرتبة األ ،كالخبرةلمتغيرات: الجنس، كالكمية،  اتبعن  (2030)
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الكميات العممية في أعضاء الييئة التاريسية في  المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لارجة توظي (: 10الجاول )
 يةكاايماأل  والرتبة والخبرة، والكمية، الجنس،لمتغيرات:  ا( تبعً 2030)التنمية المستاامة  ىاا جامعة اليرموك أل

المتوسط  العاا الجنس البعا
 الحسابي

اًلنحرا  
 المعياري

( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 المساقات التعميمية خالؿ عممية التدريس

 0.73 3.21 87 ذكر
 0.71 3.01 37 أنثى

( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 النشاطات كالفعاليات التعميمية

 0.86 3.33 87 ذكر
 0.96 3.12 37 أنثى

( 2030)تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة 
 في البحث العممي

 0.89 3.33 87 ذكر
 0.89 3.12 37 أنثى

تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة ) أىداؼ

 0.89 3.60 87 ذكر
 0.90 3.09 37 أنثى

 0.72 3.29 87 ذكر الدرجة الكمية
 0.73 3.04 37 أنثى

المتوسط  العاا التخصص البعا
 الحسابي

اًلنحرا  
 المعياري

( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 المساقات التعميمية خالؿ عممية التدريس

 77. 2.24 22 طبال
 88. 2.47 15 صيدلةال
 82. 3.21 38 يندسةال
 89. 2.93 41 عمـكال

 79. 2.92 8 تكنكلكجيا معمكمات
( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 

 النشاطات كالفعاليات التعميمية
 55. 3.70 22 طبال
 37. 3.86 15 صيدلةال
 65. 3.99 38 يندسةال
 73. 3.66 41 عمـكال

 41. 3.97 8 تكنكلكجيا معمكمات
( في 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )

 البحث العممي
 89. 2.92 22 طبال
 75. 3.05 15 صيدلةال
 72. 3.77 38 يندسةال
 87. 3.05 41 عمـكال

 1.12 3.39 8 تكنكلكجيا معمكمات
تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 

 ( 2030التنمية المستدامة ) أىداؼ
 98. 3.12 22 طبال
 62. 3.45 15 صيدلةال
 96. 3.79 38 يندسةال
 85. 3.26 41 عمـكال

 95. 3.70 8 تكنكلكجيا معمكمات

 الدرجة الكمية

 66. 2.81 22 طبال
 53. 3.01 15 صيدلةال
 67. 3.57 38 يندسةال
 74. 3.15 41 عمـكال

 76. 3.34 8 تكنكلكجيا معمكمات

المتوسط  العاا الخبرة البعا
 الحسابي

اًلنحرا  
 المعياري

 90. 2.87 39 سنكات 5أقؿ مف ( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
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 88. 2.75 45 سنكات 10 إلىسنكات  5مف  المساقات التعميمية خالؿ عممية التدريس
 94. 2.90 40 سنكات 10أكثر مف 

( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 النشاطات كالفعاليات التعميمية.

 70. 3.94 39 سنكات 5أقؿ مف 
 51. 3.84 45 سنكات 10 إلىسنكات  5مف 

 66. 3.65 40 سنكات 10أكثر مف 
 تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة في

 ( البحث العممي2030)
 98. 3.37 39 سنكات 5أقؿ مف 

 86. 3.30 45 سنكات 10 إلىسنكات  5مف 
 83. 3.14 40 سنكات 10أكثر مف 

تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة) أىداؼ

 1.04 3.46 39 سنكات 5أقؿ مف 
 81. 3.42 45 سنكات 10 إلىسنكات  5مف 

 93. 3.48 40 سنكات 10أكثر مف 

 الدرجة الكمية
 79. 3.28 39 سنكات 5أقؿ مف 

 67. 3.19 45 سنكات 10 إلىسنكات  5مف 
 75. 3.18 40 سنكات 10أكثر مف 

المتوسط  العاا يةكاايمالرتبة األ  البعا
 الحسابي

اًلنحرا  
 المعياري

( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 المساقات التعميمية خالؿ عممية التدريس

 86. 2.82 62 ستاذ مساعدأ
 94. 2.69 44 ستاذ مشارؾأ

 86. 3.25 18 أستاذ
( في 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 

 النشاطات كالفعاليات التعميمية.
 68. 3.86 62 ستاذ مساعدأ
 62. 3.80 44 ستاذ مشارؾأ

 45. 3.67 18 أستاذ
تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة في 

 البحث العممي (2030)
 91. 3.30 62 ستاذ مساعدأ
 94. 3.21 44 ستاذ مشارؾأ

 67. 3.30 18 أستاذ
تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 

 ( 2030التنمية المستدامة) أىداؼ
 99. 3.33 62 ستاذ مساعدأ
 87. 3.45 44 ستاذ مشارؾأ

 64. 3.89 18 أستاذ

 الدرجة الكمية
 74. 3.21 62 ستاذ مساعدأ
 75. 3.14 44 ستاذ مشارؾأ

 62. 3.43 18 أستاذ
 تكظيؼ لدرجةظاىرية بيف المتكسطات الحسابية ( كجكد فركؽ 10الجدكؿ) يالحظ مف

التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألأعضاء الييئة التدريسية في 

إذا كانت ىذه الفركؽ ذات  ، كلمعرفة فيماكالخبرة، يةكاديماأل الرتبة، ك كالكميةلمجنس،  اتبعن  (2030)

 .( يبيف ذلؾ11كالجدكؿ) الرباعيئية تـ استخراج تحميؿ التبايف إحصاداللة 
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لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لارجة توظي  أعضاء  الرباعينتائج اختبار تحميل التباين  (:11الجاول )
لمتغيرات: الجنس،  اتبعً  (2030)التنمية المستاامة  ىاا الييئة التاريسية في الكميات العممية في جامعة اليرموك أل

 سنوات الخبرة.ية، و كاايملكمية، والرتبة األ ا
مصار 
 التباين

مجموع  البعا
 المربعات

ارجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   
 الاًللة

 الجنس

( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 التعميمية خالؿ عممية التدريس

0.787 1 0.787 1.134 0.289 

( في النشاطات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 كالفعاليات التعميمية.

0.424 1 0.424 1.097 0.297 

( في البحث 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )
 العممي

1.533 1 1.533 2.204 0.140 

 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة )

3.969 1 3.969 5.480 0.021 

 0.122 2.431 1.127 1 1.127 الدرجة الكمية

 الكمية

( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 التعميمية خالؿ عممية التدريس

14.810 4 3.702 5.333 0.001 

( في النشاطات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 كالفعاليات التعميمية.

2.072 4 0.518 1.339 0.260 

( في البحث 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )
 العممي

14.036 4 3.509 5.044 0.001 

 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة )

9.166 4 2.291 3.164 0.017 

 0.001 4.846 2.247 4 8.987 الدرجة الكمية

الرتبة 
 يةكاديماأل

( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 التعميمية خالؿ عممية التدريس

3.326 2 1.663 2.395 0.096 

( في النشاطات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 كالفعاليات التعميمية.

0.012 2 0.006 .015 0.985 

( في البحث 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )
 العممي

0.667 2 0.333 .479 0.621 

 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة )

5.250 2 2.625 3.624 0.030 

 0.218 1.546 0.717 2 1.433 الدرجة الكمية

 الخبرة

( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 التعميمية خالؿ عممية التدريس

0.616 2 0.308 .444 0.643 

( في النشاطات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 كالفعاليات التعميمية.

1.195 2 0.598 1.545 0.218 

( في البحث 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )
 العممي

1.142 2 0.571 0.820 0.443 
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 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة )

2.468 2 1.234 1.704 0.187 

 0.346 1.071 0.497 2 993. الدرجة الكمية

 الخطأ

( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 التعميمية خالؿ عممية التدريس

79.149 114 0.694   

( في النشاطات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 كالفعاليات التعميمية.

44.099 114 0.387   

في البحث ( 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )
 العممي

79.310 114 0.696   

 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة )

82.573 114 0.724   

   0.464 114 52.850 الدرجة الكمية

 الكمي

( في المساقات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 التعميمية خالؿ عممية التدريس

1097.249 124    

( في النشاطات 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 
 كالفعاليات التعميمية.

1850.906 124    

( في البحث 2030تكظيؼ التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة )
 العممي

1421.370 124    

 أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 
 ( 2030التنمية المستدامة )

1579.480 124    

    124 1347.089 الدرجة الكمية
  : متغير الجنسأوًًل 

المتكسطات ئية بيف إحصا( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 11) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

 ىداؼأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل الحسابية لدرجة تكظيؼ

عد الكمية كعمى جميع األبعاد ما عدا بي لمتغير الجنس عمى الدرجة  اتبعن  (2030)التنمية المستدامة 

حيث "، (2030التنمية المستدامة ) أىداؼؽ تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقي "

الحسابية في ئية كلصالح  الذككر، كما بينت ذلؾ نتائج المتكسطات إحصاكانت الفركؽ ذات داللة 

 (.10جدكؿ)
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 الكمية: متغير اثانيً 

المتكسطات الحسابية لدرجة ئية بيف إحصاائج الجدكؿ كجكد فركؽ ذات داللة بينت نتك 

التنمية المستدامة  ىداؼأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل تكظيؼ

 أىداؼتكظيؼ عد " بعاد باستثناء بي جميع األلمتغير الكمية عمى الدرجة الكمية كعمى  اتبعن  (2030)

  ."( في النشاطات كالفعاليات التعميمية2030التنمية المستدامة )

 الخبرةمتغير  :اثالثً  

المتكسطات الحسابية لدرجة ئية بيف إحصالنتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ا كأظيرت

التنمية المستدامة  ىداؼالتدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل أعضاء الييئة تكظيؼ

 .كعمى األبعاد جميعيا عمى الدرجة الكمية الخبرةلمتغير  اتبعن  (2030)

 يةكاايماأل  الرتبةمتغير  :ارابعً 

المتكسطات الحسابية لدرجة ئية بيف إحصاالنتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  كبينت

التنمية المستدامة  ىداؼالييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل أعضاء تكظيؼ

 "عد بي  ية عمى الدرجة الكمية كعمى األبعاد جميعيا ماعداكاديمالرتبة األلمتغير  اتبعن  (2030)

 ".التنمية المستدامة أىداؼلقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ تكظيؼ الميارات كا

لمتغير الكمية تـ استخراج اختبار  االفركؽ بيف المتكسطات الحسابية تبعن  كلمعرفة عائدية

 ( يبيف ذلؾ.12شيفيو لممقارنات البعدية، كالجدكؿ)

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعاية لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لارجة توظي  أعضاء (: 12الجاول )
 لفئات متغير الكمية. اتبعً  (2030)التنمية المستاامة  ىاا ممية في جامعة اليرموك ألالييئة التاريسية في الكميات الع

الفرق بين المتوسطات  (J)الكمية (I)الكمية البعا
 (I-J) الحسابية

مستوى 
 الاًللة

التنمية المستدامة  أىداؼتكظيؼ 
( في المساقات التعميمية خالؿ 2030)

 عممية التدريس

 958. 2234.- صيدلةال طبال
 002. 9657.- يندسةال
 053. 6849.- عمـكال
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 430. 6758.- تكنكلكجيا معمكمات
 958. 2234. طبال صيدلةال

 081. 7423.- يندسةال
 501. 4616.- عمـكال

 819. 4525.- تكنكلكجيا معمكمات
 002. 9657. طبال يندسةال

 081. 7423. صيدلةال
 692. 2807. عمـكال

 938. 2899. تكنكلكجيا معمكمات
 053. 6849. طبال عمـكال

 501. 4616. صيدلةال
 692. 2807.- يندسةال

 1.000 0091. تكنكلكجيا معمكمات
تكظيؼ التعمـ مف اجؿ التنمية المستدامة 

 ( في البحث العممي2030)
 969. 1538.- الصيدلة  الطب

 582. 2823.- اليندسة
 999. 0430. العمـك

 900. 2642.- تكنكلكجيا معمكمات
 969. 1538. الطب الصيدلة

 977. 1285.- اليندسة
 894. 1967. العمـك

 997. 1104.- تكنكلكجيا معمكمات
 582. 2823. الطب اليندسة

 977. 1285. الصيدلة
 045. 3253. العمـك

 1.000 0181. تكنكلكجيا معمكمات
 999. 0430.- الطب العمـك

 894. 1967.- صيدلةال
 045. 3253.- يندسةال
 802. 3072.- تكنكلكجيا معمكماتال

تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات 
التنمية المستدامة  أىداؼ لتحقيؽالداعمة 

(2030) 

 995. 1276.- الصيدلة الطب
 009. 8418.- اليندسة
 989. 1218.- العمـك

 768. 4646.- تكنكلكجيا معمكمات
 995. 1276. الطب الصيدلة 

 104. 7142.- اليندسة
 1.000 0058. العمـك

 931. 3370.- تكنكلكجيا معمكمات
 009. 8418. الطب اليندسة
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 104. 7142. الصيدلة
 007. 7200. العمـك

 852. 3772. تكنكلكجيا معمكمات
 989. 1218. الطب العمـك

 1.000 0058.- صيدلةال
 007. 7200.- يندسةال

 889. 3428.- تكنكلكجيا معمكمات
 846. 3352.- الصيدلة الطب الكمية الدرجة

 049. 6713.- اليندسة
 981. 1452.- العمـك

 603. 5818.- تكنكلكجيا معمكمات
 846. 3352. الطب الصيدلة

 794. 3361.- اليندسة
 968. 1899. العمـك

 979. 2467.- تكنكلكجيا معمكمات
 049. 6713. الطب اليندسة

 794. 3361. الصيدلة
 118. 5261. العمـك

 999. 0895. تكنكلكجيا معمكمات
 981. 1452. الطب العمـك

 968. 1899.- صيدلةال
 118. 5261.- يندسةال

 779. 4366.- تكنكلكجيا معمكمات

أعضاء  لدرجة تكظيؼ( أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية 12يالحظ مف الجدكؿ )

 اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

 عمى الدرجة الكمية كعمى األبعاد جميعيا. لكمية اليندسةلفئات متغير الكمية تعزل 

ية تـ استخراج كاديمكلمعرفة عائدية الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية باختالؼ الرتبة األ

 ( يبيف ذلؾ.13اختبار شيفيو، كالجدكؿ)
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توظي   لُبعانتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعاية لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية (: 13الجاول )
 يةكاايملفئات متغير الرتبة األ  اتبعً ( 2030) التنمية المستاامة أىاا الميارات والقيم واًلتجاىات الااعمة لتحقيق 

الرتبة  (I)يةكاايمرتبة األ ال البعا
 (J)يةكاايماأل 

الفرق بين المتوسطات 
 (I-J) الحسابية

 مستوى الاًللة

تكظيؼ الميارات كالقيـ 
كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 

 التنمية المستدامة أىداؼ
(2030 ) 

 0.776 1196.- ستاذ مشارؾأ ستاذ مساعدأ
 0.049 5631.- أستاذ

 0.776 1196. استاذ مساعد ستاذ مشارؾأ
 0.181 4434.- أستاذ

الفركؽ بيف المتكسطات  لممقارنات البعدية لفحص داللةيالحظ مف نتائج اختبار شيفيو 

 التنمية المستدامة أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ بيعد "الحسابية ل

ل لذكم أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية تعز  ،يةكاديملفئات متغير الرتبة األ اتبعن  "  (2030)

 ستاذ مساعد".ية "أكاديمالرتبة األمع ذكم حممة ستاذ" عند مقارنتو ية "أكاديمحممة الرتبة األ

الكميات العممية وعي طمبة ارجة  : ماسؤال الاراسة الثالث والذي نصو عننتائج اإلجابة عرض 

 ؟ (2030)التنمية المستاامة  أىاا بفي جامعة اليرموك 

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

( 14، كالجدكؿ)(2030) التنمية المستدامة أىداؼكعي طمبة الكميات العممية في جامعي اليرمكؾ ب

 .يبيف ذلؾ

 أىاا اليرموك بالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لارجة وعي طمبة الكميات العممية في جامعة (: 14الجاول )
   (2030)التنمية المستاامة 

 البعا التسمسل
 

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحرا  
 المعياري

ارجة  الرتبة
 الوعي

 مرتفعة 1 67. 4.10 (2030) المستدامة التنمية أىداؼ تجاه الطالب سمكؾ 4
 متكسطة 2 44. 3.66 ضركرة تضمينو في المقررات 3
 متكسطة 3 33. 3.60 كطنية اكلية اعتباره 1
 متكسطة 4 42. 3.46 ىداؼاطالع الطالب عمى األ 2

 مرتفعة  35. 3.71 الدرجة الكمية

( أف درجة كعي طمبة الكميات العممية في جامعي اليرمكؾ 14يالحظ مف نتائج الجدكؿ)

نحراؼ ( با3.71) جاءت مرتفعة، إذ بمغ المتكسط الحسابي (2030) التنمية المستدامة أىداؼب
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" بمتكسط حسابي التنمية المستدامة أىداؼسمكؾ الطالب تجاه (، كجاء بعد "0.35)معيارم 

اطالع الطالب خيرة جاء بعد "( كبدرجة مرتفعة، كفي الرتبة األ70.6( كانحراؼ معيارم )4.10)

 ( كبدرجة متكسطة.0.42) ( كبانحراؼ معيارم3.46" بمتكسط حسابي )ىداؼعمى األ

كعي طمبة  النحرافات المعيارية لمصفكفة درجةحسابية كاكما تـ استخراج المتكسطات ال

السبعة  ىداؼلأل اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

 ( يبيف ذلؾ.15، كالجدكؿ)األكلى الثالث كالمجاالتعشر، 

  



89 
 

الكميات العممية في المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمصفوفة ارجة وعي طمبة (: 15الجاول )
 الثالثة األولى واألبعااالسبعة عشر،  ىاا لأل اتبعً  (2030التنمية المستاامة ) ىاا جامعة اليرموك أل

 
 

 التسمسل
 

 
 اليا 

 عمى الطالب اطالع وطنية اولية اعتباره
 ىاا األ

ضرورة تضمينو في 
 الكمي المقررات 

المتكسط 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

القضاء عمى الفقر بكؿ اشكالو كفي كؿ  1
 0.87 3.71 0.84 3.81 0.99 3.45 0.79 3.86 مكاف

 0.88 3.87 0.83 3.87 0.98 3.57 0.82 4.16 القضاء عمى الجكع 2
 0.89 3.87 0.85 4.07 0.98 3.53 0.83 4.02 الصحة الجيدة كالرفاه 3

ضماف التعميـ الجيد المنصؼ كالشامؿ  4
 0.71 4.22 0.68 4.37 0.76 3.9 0.69 4.38 لمجميع كتعزيز فرص التعمـ مدل الحياة

 1.08 3.47 1.16 3.66 0.99 3.62 1.08 3.13 بيف الجنسيفتحقيؽ المساكاة  5

ضماف تكافر المياه كخدمات الصرؼ  6
 0.82 4.03 0.78 4.05 0.94 3.69 0.73 4.35 الصحي

ضماف حصكؿ الجميع بتكمفة ميسرة  7
 0.80 3.77 0.91 3.79 0.82 3.69 0.8 3.82 عمى جميع خدمات الطاقة

المطرد كالشامؿ دم قتصاتعزيز النمك اال 8
 0.80 3.57 0.85 3.49 0.86 3.41 0.73 3.82 لمجميع كالمستداـ

 0.91 3.64 0.89 3.86 0.96 3.41 0.88 3.64 إقامة بنى تحتية قادرة عمى الصمكد 9

الحد مف انعداـ المساكاة داخؿ البمداف  10
 0.88 3.08 0.9 3.21 1 3.02 0.74 3.01 كفيما بينيا

11 
البشرية كالمستكطنات شاممة جعؿ المدف 

لمجميع كامنة كقادرة عمى الصمكد  
 كمستدامة

3.69 0.84 3.44 0.93 3.68 0.88 3.60 0.88 

نتاج  استيالؾضماف كجكد انماط  12 كا 
 0.87 3.71 0.83 3.91 0.9 3.55 0.87 3.67 مستدامة

ءات عاجمة لمتصدم لتغير إجرااتخاذ  13
 0.87 3.77 0.88 3.81 0.84 3.51 0.88 3.99 المناخ كآثاره

14 
حفظ المحيطات كالبحار كالمكارد 

البحرية كاستخداميا عمى نحك مستداـ 
 لتحقيؽ التنمية

2.31 1.19 3.36 0.92 2.64 1.13 2.77 1.58 

 0.82 3.49 0.85 3.49 0.85 3.57 0.76 3.41 الحياة في البر 15
 1.79 3.19 0.98 3.38 1.04 3.08 1.02 3.1 السالـ كالعدؿ كالمؤسسات القكية 16

تعزيز كسائؿ التنفيذ كتنشيط الشراكة  17
 0.92 3.03 0.9 3.01 0.88 3.18 0.97 2.89 العالمية لتحقيؽ التنمية المستدامة
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التالية  ىداؼأعمى ثالثة متكسطات حسابية جاءت لأل أف (15) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

الجيد المنصؼ كالشامؿ لمجميع كتعزيز فرص التعمـ  ضماف التعميـاليدؼ الرابع ) كعمى التكالي:

 الصرؼ كخدمات المياه تكافر ضماف، ثـ اليدؼ السادس )(4.22بمتكسط حسابي )( مدل الحياة

، كيميو كؿ مف اليدؼ الثاني ) القضاء عمى الجكع( كاليدؼ (03.4بمتكسط حسابي ) (الصحي

ثالثة دنى (، بينما كاف أ3.87حسابي )بمتكسط الثالث )تمتع الجميع بأنماط عيش صحية( 

حفظ المحيطات كالبحار كالمكارد ) الرابع عشرليدؼ ا كاف عمى التكالي: جاء ةحسابي اتمتكسط

تعزيز اليدؼ السابع عشر )، ثـ (2.27بمتكسط حسابي )بحرية كاستخداميا عمى نحك مستداـ( ال

، (3.03بمتكسط حسابي )( لمستدامةكسائؿ التنفيذ كتنشيط الشراكة العالمية لتحقيؽ التنمية ا

  .(19.3بمتكسط حسابي )( القكية كالمؤسسات كالعدؿ السالـاليدؼ السادس عشر )ك 

طمبة  وعي سؤال الاراسة السؤال الرابع والذي نصو: ىل تختم  ارجة عننتائج اإلجابة عرض 

، الكميةجنس، و مل اتبعً  (2030)التنمية المستاامة  ىاا الكميات العممية في جامعة اليرموك أل

 ؟الجامعي التقاير، و والسنة الاراسية

 تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة  ،لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

جنس، مل اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  كعي

 ( يبيف ذلؾ.16كالجدكؿ) ،الجامعي كالتقدير الدراسية، كالسنة كالكمية،
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الكميات العممية في جامعة اليرموك وعي طمبة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لارجة (: 16الجاول )
 والكمية، والسنة الاراسية، والتقاير الجامعيلمتغيرات: الجنس،  ا( تبعً 2030التنمية المستاامة ) ىاا أل

المتوسط  العاا الجنس البعا                                    
 الحسابي

 اًلنحرا  المعياري

 30. 3.48 122 ذكر اعتباره اكلية كطنية
 32. 3.67 218 أنثى

 39. 3.44 122 ذكر ىداؼاطالع الطالب عمى األ
 44. 3.48 218 أنثى

 44. 3.48 122 ذكر ضركرة تضمينو في المقررات
 41. 3.76 218 أنثى

التنمية المستدامة  أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 
(2030) 

 65. 3.69 122 ذكر
 56. 4.33 218 أنثى

 32. 3.52 122 ذكر الدرجة الكمية
 32. 3.81 218 أنثى

المتوسط  العاا الكمية البعا
 الحسابي

 اًلنحرا  المعياري

 31. 3.60 63 الطب اعتباره اكلية كطنية
 29. 3.50 42 صيدلةال

 36. 3.66 104 اليندسة
 31. 3.56 109 العمكـ

 30. 3.77 22 تكنكلكجيا معمكمات
 38. 3.37 63 الطب ىداؼاطالع الطالب عمى األ

 38. 3.48 42 الصيدلة
 38. 3.41 104 اليندسة
 49. 3.56 109 العمكـ

 44. 3.51 22 تكنكلكجيا معمكمات
 المقرراتضركرة تضمينو في 

 
 39. 3.69 63 الطب

 31. 3.62 42 الصيدلة
 45. 3.66 104 اليندسة
 51. 3.62 109 العمكـ

 38. 3.83 22 تكنكلكجيا معمكمات
التنمية المستدامة  أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 

(2030) 
 

 59. 4.12 63 الطب
 51. 4.30 42 الصيدلة
 66. 4.03 104 اليندسة
 74. 4.00 109 العمكـ

 55. 4.57 22 تكنكلكجيا معمكمات
 29. 3.69 63 الطب الدرجة الكمية

 24. 3.72 42 الصيدلة
 33. 3.69 104 اليندسة
 42. 3.68 109 العمكـ

 32. 3.92 22 تكنكلكجيا معمكمات
المتوسط  العاا السنة الاراسية البعا                                      

 الحسابي
 اًلنحرا  المعياري

 اعتباره اكلية كطنية
 

 33. 3.70 63 األكلى
 34. 3.55 57 الثانية
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 30. 3.63 80 الثالثة
 31. 3.59 100 الرابعة

 39. 3.56 26 الخامسة
 11. 3.18 20 السادسة

 ىداؼاطالع الطالب عمى األ
 

 31. 3.02 63 األكلى
 23. 3.20 57 الثانية
 34. 3.52 80 الثالثة
 35. 3.72 100 الرابعة

 28. 3.76 26 الخامسة
 22. 3.93 20 السادسة

 ضركرة تضمينو في المقررات
 
 

 41. 3.81 63 األكلى
 48. 3.64 57 الثانية
 40. 3.75 80 الثالثة
 43. 3.56 100 الرابعة

 46. 3.58 26 الخامسة
 06. 3.11 20 السادسة

التنمية المستدامة  أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 
(2030) 
 

 60. 4.32 63 األكلى
 65. 3.99 57 الثانية
 53. 4.38 80 الثالثة
 69. 3.95 100 الرابعة

 69. 3.79 26 الخامسة
 00. 3.29 20 السادسة

 33. 3.71 63 األكلى الدرجة الكمية
 34. 3.59 57 الثانية
 28. 3.82 80 الثالثة
 38. 3.71 100 الرابعة

 37. 3.67 26 الخامسة
 06. 3.38 20 السادسة

المتوسط  العاا التقاير الجامعي البعا                                     
 الحسابي

 اًلنحرا  المعياري

 32. 3.42 16 مقبكؿ اعتباره اكلكية كطنية
 30. 3.51 93 جيد

 31. 3.64 135 جيد جدا
 35. 3.67 96 ممتاز

 62. 3.45 16 مقبكؿ ىداؼالطالب عمى األاطالع 
 43. 3.64 93 جيد

 41. 3.45 135 جيد جدا
 34. 3.32 96 ممتاز

 53. 3.37 16 مقبكؿ ضركرة تضمينو في المقررات
 43. 3.53 93 جيد

 42. 3.70 135 جيد جدا
 42. 3.78 96 ممتاز

 
التنمية  أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 

 (2030المستدامة)

 64. 3.50 16 مقبكؿ
 70. 3.86 93 جيد

 61. 4.30 135 جيد جدا
 59. 4.17 96 ممتاز
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 46. 3.44 16 مقبكؿ الدرجة الكمية
 38. 3.64 93 جيد

 32. 3.77 135 جيد جدا
 31. 3.74 96 ممتاز

طمبة   لدرجة كعي( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية 16يالحظ مف الجدكؿ)

لمتغيرات: الجنس،  اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

ئية إحصاكالكمية، كالسنة الدراسية، كالتقدير الجامعي، كلمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة 

 ( يبيف ذلؾ.17تـ استخراج تحميؿ التبايف المتعدد، كالجدكؿ)

وعي طمبة  لارجة ج تحميل التباين المتعاا المتغيرات لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات نتائ(: 17الجاول )
، والسنة لمتغيرات: الجنس، والكمية ا( تبعً 2030التنمية المستاامة ) ىاا الكميات العممية في جامعة اليرموك أل

 والتقاير الجامعي الاراسية،
مصار 
 التباين

متوسط  البعا
 المربعات

ارجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   
 الاًللة

 000. 21.035 1.932 1 1.932 اعتباره اكلكية كطنية الجنس
 120. 2.425 226. 1 226. ىداؼاطالع الطالب عمى األ

 000. 23.055 3.825 1 3.825 ضركرة تضمينو في المقررات
 000. 63.989 18.678 1 18.678 (2030التنمية المستدامة ) أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 

 000. 44.115 4.144 1 4.144 الدرجة الكمية
 004. 3.919 360. 4 1.440 اعتباره اكلكية كطنية الكمية

 000. 5.720 532. 4 2.130 ىداؼاطالع الطالب عمى األ
 364. 1.084 180. 4 719. ضركرة تضمينو في المقررات

 001. 4.678 1.365 4 5.462 (2030التنمية المستدامة ) أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 
 017. 3.058 287. 4 1.149 الدرجة الكمية

السنة 
 الدراسية

 041. 2.347 216. 5 1.078 اعتباره اكلكية كطنية
 000. 53.093 4.942 5 24.709 ىداؼاطالع الطالب عمى األ

 011. 3.012 500. 5 2.499 ضركرة تضمينو في المقررات
 000. 4.747 1.385 5 6.927 (2030التنمية المستدامة ) أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 

 007. 3.255 306. 5 1.529 الدرجة الكمية
التقدير 
 الجامعي

 039. 2.819 259. 3 777. اعتباره اكلكية كطنية
 396. 993. 092. 3 277. ىداؼاطالع الطالب عمى األ

 012. 3.697 613. 3 1.840 ضركرة تضمينو في المقررات
 000. 7.355 2.147 3 6.441 (2030التنمية المستدامة ) أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 

 002. 5.085 478. 3 1.433 الدرجة الكمية
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مصار 
 التباين

متوسط  البعا
 المربعات

ارجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   
 الاًللة

   092. 326 29.947 اعتباره اكلكية كطنية الخطأ
   093. 326 30.344 ىداؼاطالع الطالب عمى األ

   166. 326 54.082 ضركرة تضمينو في المقررات
   292. 326 95.156 (2030التنمية المستدامة ) أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 

   094. 326 30.622 الدرجة الكمية
    340 4450.035 اعتباره اكلكية كطنية المجمكع

    340 4142.127 ىداؼاطالع الطالب عمى األ
    340 4616.580 ضركرة تضمينو في المقررات

    340 5877.321 (2030التنمية المستدامة ) أىداؼسمكؾ الطالب تجاه 
    340 4714.218 الدرجة الكمية

 

  : متغير الجنسأوًًل 

ئية بيف المتكسطات الحسابية إحصا( كجكد فركؽ ذات داللة 17) يالحظ مف الجدكؿ

 ا( تبعن 2030) التنمية المستدامة ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل كعي لدرجة 

عد "إطالع الطالب عمى بعاد جميعيا باستثناء بي عمى الدرجة الكمية كعمى األ الجنسلمتغير 

 ( لممتكسطات الحسابية فإف ىذه الفركؽ ىي لصالح اإلناث.16) جدكؿال إلىكبالعكدة ، "ىداؼاأل

       : متغير الكميةاثانيً 

ئية إحصا( كجكد فركؽ ذات داللة 17) فقد بينت نتائج الجدكؿ ،كفيما يخص متغير الكمية

طمبة  الكميات العممية  المتكسطات لدرجة كعي( بيف المتكسطات الحسابية α=0.05عند مستكل )

بعاد جميعيا عمى الدرجة الكمية كعمى األ( 2030) التنمية المستدامة ىداؼفي جامعة اليرمكؾ أل

 ."في المقرراتضركرة تضمينو عد "باستثناء بي 
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 : متغير السنة الاراسيةاثالثً 

ئية بيف المتكسطات الحسابية إحصا( كجكد فركؽ ذات داللة 17) كما كيالحظ مف الجدكؿ

 ا( تبعن 2030)التنمية المستدامة ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل كعي لدرجة

 .عيالمتغير السنة الدراسية عمى الدرجة الكمية كعمى األبعاد جمي

      : متغير التقاير الجامعيارابعً 

ئية بيف المتكسطات الحسابية إحصا( كجكد فركؽ ذات داللة 17) كما بينت نتائج الجدكؿ

 ا( تبعن 2030) التنمية المستدامة ىداؼطمبة  الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل كعي لدرجة 

عد "اطالع الطالب عمى كعمى األبعاد جميعيا باستثناء بي  الكميةلمتغير التقدير الجامعي عمى الدرجة 

 ."ىداؼاأل

كلمعرفة عائدية الفركؽ فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة تـ استخراج اختبار شيفيو كالجداكؿ 

 اآلتية تبيف ذلؾ.

 متغير الكمية : وًًل أ

طمبة الكميات العممية في  وعي اختبار شيفيو لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لارجة نتائج(: 18الجاول )
 لمتغير الكمية. اتبعً  (2030)التنمية المستاامة  ىاا جامعة اليرموك أل

الفروق بين المتوسطات  (J) الكمية (I) الكمية البعا
 (I-J) الحسابية

 مستوى الاًللة

 كطنية اكلكية اعتباره

 669. 0929. الصيدلة الطب
 825. 0594.- اليندسة
 966. 0364. العمـك

 260. 1729.- تكنكلكجيا المعمكمات
 669. 0929.- الطب الصيدلة

 112. 1522.- اليندسة
 902. 0565.- العمـك

 027. 2657.- تكنكلكجيا المعمكمات
 825. 0594. الطب اليندسة 

 112. 1522. الصيدلة
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 259. 0958. العمـك
 637. 1135.- تكنكلكجيا المعمكمات

 966. 0364.- الطب العمـك
 902. 0565. الصيدلة
 259. 0958.- اليندسة

 071. 2093.- تكنكلكجيا المعمكمات

عمى  الباطالع الط
 ىداؼاأل

 511. 1103.- الصيدلة الطب
 918. 0474.- اليندسة
 004. 1916.- العمـك

 472. 1423.- تكنكلكجيا المعمكمات
 511. 1103. الطب الصيدلة

 866. 0629. اليندسة
 708. 0812.- العمـك

 997. 0320.- تكنكلكجيا المعمكمات
 918. 0474. الطب اليندسة 

 866. 0629.- الصيدلة
 020. 1442.- العمـك

 780. 0949.- تكنكلكجيا المعمكمات
 004. 1916. الطب العمـك

 708. 0812. الصيدلة
 020. 1442. اليندسة

 976. 0492. تكنكلكجيا المعمكمات

سمكؾ الطالب تجاه 
التنمية  أىداؼ
 (2030) المستدامة

 612. 1765.- الصيدلة الطب
 879. 0942. اليندسة
 755. 1178. العمـك

 028. 4448.- تكنكلكجيا المعمكمات
 612. 1765. الطب الصيدلة

 114. 2707. اليندسة
 064. 2943. العمـك

 470. 2683.- تكنكلكجيا المعمكمات
 879. 0942.- الطب اليندسة 

 114. 2707.- الصيدلة
 999. 0236. العمـك

 001. 5390.- تكنكلكجيا المعمكمات
 755. 1178.- الطب العمـك

 064. 2943.- الصيدلة
 999. 0236.- اليندسة

 001. 5626.- تكنكلكجيا المعمكمات
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 الدرجة الكمية

 991. 0319.- الصيدلة الطب
 1.000 0030. اليندسة
 1.000 0080. العمـك

 066. 2264.- تكنكلكجيا المعمكمات
 991. 0319. الطب الصيدلة

 983. 0350. اليندسة
 972. 0399. العمـك

 216. 1945.- تكنكلكجيا المعمكمات
 1.000 0030.- الطب اليندسة 

 983. 0350.- الصيدلة
 1.000 0049. العمـك

 040. 2294.- تكنكلكجيا المعمكمات
 1.000 0080.- الطب العمـك

 972. 0399.- الصيدلة
 1.000 0049.- اليندسة

 032. 2344.- تكنكلكجيا المعمكمات

طمبة  كعي ( أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجة18يالحظ مف نتائج الجدكؿ)

الكمية تعزل  لمتغير اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

العمكـ مع ، كعند مقارنة كمية خرلعند مقارنتيا بالكميات األ( عمكمات، كتكنكلكجيا المالعمكـلكمىيتي )

 كانت الفركؽ لصالح كمية " تكنكلكجيا المعمكمات". ،كمية تكنكلكجيا المعمكمات عمى الدرجة الكمية

  ٌ  : السنة الدراسٌةاثان

نتائج اختبار شيفيو لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لارجة وعي طمبة الكميات العممية في (: 19الجاول)
 .لمتغير السنة الاراسية ا( تبعً 2030التنمية المستاامة ) ىاا جامعة اليرموك أل

 المتغير التابع
السنة 
 (I)الاراسية

 الفرق بين المتوسطات الحسابية (J)السنة الاراسية
(I-J) 

 مستوى الاًللة

 اعتباره أكلكية كطنية

السنة 
 األكلى

 249. 1431. السنة الثانية
 886. 0670. السنة الثالثة

 459. 1038. الرابعةالسنة 
 570. 1389. السنة الخامسة
 008. 5187. السنة السادسة

 249. 1431.- السنة األكلى السنة الثانية
 835. 0761.- السنة الثالثة
 987. 0393.- السنة الرابعة

 1.000 0043.- السنة الخامسة
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 142. 3756. السنة السادسة
 886. 0670.- األكلىالسنة  السنة الثالثة

 835. 0761. السنة الثانية
 984. 0368. السنة الرابعة

 954. 0718. السنة الخامسة
 032. 4517. السنة السادسة

السنة 
 الرابعة

 459. 1038.- السنة األكلى
 987. 0393. السنة الثانية
 984. 0368.- السنة الثالثة

 998. 0350. السنة الخامسة
 062. 4149. السنة السادسة

السنة 
 الخامسة 

 570. 1389.- السنة األكلى 
 1.000 0043. السنة الثانية
 954. 0718.- السنة الثالثة
 998. 0350.- السنة الرابعة

 179. 3799. السنة السادسة

اطالع الطالب عمى 
 ىداؼاأل

السنة 
 األكلى

 066. 1803.- السنة الثانية
 000. 5039.- السنة الثالثة
 000. 7028.- السنة الرابعة

 000. 7426.- السنة الخامسة
 000. 9120.- السنة السادسة

 066. 1803. السنة األكلى السنة الثانية
 000. 3236.- السنة الثالثة
 000. 5225.- السنة الرابعة

 000. 5623.- السنة الخامسة
 000. 7317.- السنة السادسة

 000. 5039. السنة األكلى السنة الثالثة
 000. 3236. السنة الثانية
 002. 1989.- السنة الرابعة

 037. 2387.- السنة الخامسة
 079. 4080.- السنة السادسة

السنة 
 الرابعة

 000. 7028. السنة األكلى
 000. 5225. السنة الثانية
 002. 1989. السنة الثالثة

 996. 0398.- السنة الخامسة
 750. 2092.- السنة السادسة

السنة 
 الخامسة 

 000. 7426. السنة األكلى 
 000. 5623. السنة الثانية
 037. 2387. السنة الثالثة
 996. 0398. السنة الرابعة

 912. 1694.- السنة السادسة
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ضركرة تضمينو في 
 ىداؼاأل

السنة 
 األكلى

 384. 1712. السنة الثانية
 986. 0549. السنة الثالثة
 013. 2477. السنة الرابعة

 327. 2290. السنة الخامسة
 007. 6983. السنة السادسة

 384. 1712.- السنة األكلى السنة الثانية
 743. 1164.- السنة الثالثة
 933. 0765. السنة الرابعة

 996. 0578. الخامسةالسنة 
 109. 5270. السنة السادسة

 986. 0549.- السنة األكلى السنة الثالثة
 743. 1164. السنة الثانية
 070. 1928. السنة الرابعة

 611. 1741. السنة الخامسة
 018. 6434. السنة السادسة

السنة 
 الرابعة

 013. 2477.- السنة األكلى
 933. 0765.- الثانيةالسنة 

 070. 1928.- السنة الثالثة
 1.000 0187.- السنة الخامسة
 227. 4506. السنة السادسة

السنة 
 الخامسة 

 327. 2290.- السنة األكلى 
 996. 0578.- السنة الثانية
 611. 1741.- السنة الثالثة
 1.000 0187. السنة الرابعة

 266. 4692. السنة السادسة

سمكؾ الطالب تجاه 
 التنمية المستدامة أىداؼ

السنة 
 األكلى

 043. 3369. السنة الثانية
 995. 0584.- السنة الثالثة
 002. 3729. السنة الرابعة

 004. 5295. السنة الخامسة
 002. 1.0341 السنة السادسة

 043. 3369.- السنة األكلى السنة الثانية
 004. 3953.- الثالثةالسنة 

 999. 0360. السنة الرابعة
 810. 1926. السنة الخامسة
 111. 6972. السنة السادسة

 995. 0584. السنة األكلى السنة الثالثة
 004. 3953. السنة الثانية
 000. 4313. السنة الرابعة

 000. 5879. السنة الخامسة
 000. 1.0925 السنة السادسة

 002. 3729.- السنة األكلىالسنة 
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 999. 0360.- السنة الثانية الرابعة
 000. 4313.- السنة الثالثة

 881. 1566. السنة الخامسة
 133. 6612. السنة السادسة

السنة 
 الخامسة 

 004. 5295.- السنة األكلى 
 810. 1926.- السنة الثانية
 000. 5879.- السنة الثالثة
 881. 1566.- السنة الرابعة

 515. 5046. السنة السادسة

 الدرجة الكمية

 492. 1177. السنة الثانية سنة أكلى
 475. 1101.- السنة الثالثة
 1.000 0054. السنة الرابعة

 998. 0387. السنة الخامسة
 260. 3348. السنة السادسة

 492. 1177.- السنة األكلى سنة ثانية
 003. 2278.- السنة الثالثة
 416. 1123.- السنة الرابعة

 946. 0791.- السنة الخامسة
 743. 2170. السنة السادسة

 475. 1101. السنة األكلى سنة ثالثة
 003. 2278. السنة الثانية
 261. 1155. السنة الرابعة

 465. 1488. السنة الخامسة
 041. 4449. السنة السادسة

 1.000 0054.- السنة األكلى سنة رابعة
 416. 1123. السنة الثانية
 261. 1155.- السنة الثالثة

 999. 0333. السنة الخامسة
 258. 3294. السنة السادسة

 998. 0387.- السنة األكلى  سنة خامسة
 946. 0791. السنة الثانية
 465. 1488.- السنة الثالثة
 999. 0333.- السنة الرابعة

 475. 2961. السنة السادسة

طمبة  كعي ( أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجة19) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

دراسية لمتغير السنة ال اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

تضمينو   ضركرةكعمى بعد "اعتباره أكلكية كطنية"، األكلى كالثالثة لبعد " الدراسيةتعزل لطمبة السنة 
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" اطالع الطالب أما بعدالتنمية المستدامة"  أىداؼسمكؾ الطالب تجاه في المقررات الدراسية كبعد "

" فكانت الفركؽ لصالح السنكات "الثالثة، كالرابعة، كالخامسة، كالسادسة"، كعمى ىداؼعمى األ

 كمية كانت الفركؽ لصالح "السنة "الثالثة".الدرجة ال

 الجامعي التقاير :اثالثً 

طمبة الكميات العممية في  نتائج اختبار شيفيو لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لارجة وعي(: 20الجاول )
 لمتغير التقاير الجامعي. اتبعً  (2030التنمية المستاامة ) ىاا جامعة اليرموك أل

التقاير  التابعالمتغير 
 (I)الجامعي 

التقاير 
 (J)الجامعي

الفرق بين المتوسطات 
 (I-J) الحسابية

 مستوى الاًللة

 اعتباره أكلكية كطنية

 761. 0886.- جيد مقبكؿ
 065. 2162.- اجيد جدن 
 030. 2468.- ممتاز

 761. 0886. مقبكؿ جيد
 022. 1276.- اجيد جدن 
 005. 1582.- ممتاز

 065. 2162. مقبكؿ اجيد جدن 
 022. 1276. جيد
 903. 0306.- ممتاز

ضركرة تضمينو في 
 المقررات

 561. 1582.- جيد مقبكؿ
 029. 3249.- اجيد جدن 
 004. 4080.- ممتاز

 561. 1582. مقبكؿ جيد
 028. 1667.- اجيد جدن 
 001. 2498.- ممتاز

 029. 3249. مقبكؿ اجيد جدن 
 028. 1667. جيد
 507. 0831.- ممتاز

سمكؾ الطالب تجاه 
التنمية  أىداؼ

 المستدامة

 105. 3635.- جيد مقبكؿ
 000. 8003.- اجيد جدن 
 000. 6711.- ممتاز

 105. 3635. مقبكؿ جيد
 000. 4368.- اجيد جدن 
 002. 3077.- ممتاز

 000. 8003. مقبكؿ اجيد جدن 
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 000. 4368. جيد
 363. 1291. ممتاز

 الدرجة الكمية

 124. 1998.- جيد مقبكؿ
 001. 3338.- اجيد جدن 
 005. 2992.- ممتاز

 124. 1998. مقبكؿ جيد
 016. 1339.- اجيد جدن 
 176. 0994.- ممتاز

 001. 3338. مقبكؿ اجيد جدن 
 016. 1339. جيد
 870. 0345. ممتاز

طمبة   لدرجة كعيالمتكسطات الحسابية ( أف الفركؽ بيف 20الجدكؿ) يالحظ مف نتائج

لمتغير التقدير  اتبعن  (2030) التنمية المستدامة ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

مقارنة كؿ منيـ مع التقديرات  عند "اجيد جدن ذكم التقدير الجامعي "ممتاز" ك"الجامعي تعزل ل

 .خرل"األ

الكميات طمبة  مستوى فيم سؤال الاراسة الخامس والذي نصو: ما عننتائج اإلجابة عرض 

  ؟ (2030)التنمية المستاامة  أىاا بالعممية في جامعة اليرموك 

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل  ،لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

( 21؟ كالجدكؿ)(2030)التنمية المستدامة  أىداؼبالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ طمبة  فيـ

 يبيف ذلؾ.
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 أىاا مستوى فيم طمبة الكميات العممية في جامعة اليرموك بلالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية  (:12الجاول )
  (2030التنمية المستاامة )

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

عاا المذين اجابوا  اًلنحرا  المعياري
 الفقرة اجابة صحيحة

 مستوى الفيم النسبة المئوية

 مرتفع 83% 299 0.38 0.83 3
 مرتفع 77% 277 0.42 0.77 2
 مرتفع 77% 278 0.42 0.77 9
 مرتفع 74% 267 0.44 0.74 1
 مرتفع 72% 259 0.42 0.23 24
 متكسط 67% 241 0.47 0.67 12
 متكسط 64% 233 0.48 0.64 7
 متكسط 63% 229 0.48 0.63 16
 متكسط 55% 198 0.50 0.55 4
 منخفض 46% 168 0.50 0.46 13
 منخفض 45% 162 0.50 0.45 18
 منخفض 42% 152 0.49 0.42 17
 منخفض 40% 146 0.49 0.40 6
 منخفض 37% 134 0.48 0.37 10
 منخفض 32% 115 0.47 0.32 14
 منخفض 32% 116 0.47 0.32 19
 منخفض 32% 116 0.34 0.14 20
 منخفض 30% 107 0.46 0.30 11
 منخفض 29% 105 0.45 0.29 5
 منخفض 27% 97 0.34 0.14 22
 منخفض 23% 85 0.48 0.35 25
 منخفض 21% 77 0.41 0.21 8
 منخفض 14% 49 0.44 0.27 21
 منخفض 14% 49 0.45 0.72 23
 منخفض 12% 44 0.33 0.12 15
 منخفض 44.36  3.18 11.09 

، اتنازلين مرتبة كالنسب المئكية لإلجابات الصحيحة  ،رقـ الفقرة (21) يعرض الجدكؿ

كاالنحرافات سػطات الحسػابية المتك تـ حساب  (.كمنخفض ،كمتكسط ،مرتفع)مستكل الفيـ ك 

 الكمية الدرجة، بمغ متكسط عميياسب النتائج التي تـ الحصكؿ كبح ،لجميع فقرات االختبارالمعيارية 

تدني مستكل  إلى، مما يشير %(50كىك أقؿ مف ) (%44،36) ( بنسبة مئكية تساكم11.09)

سػطات الحسػابية المتك أما ، التنمية المستدامة ىداؼليرمكؾ ألالكميات العممية في جامعة ا طمبةفيـ 
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 ،  (Q3تكل الفيـ لمفقرات التالية حيث كانت مس، (0.83 -0.12)قػد تراكحػت ما بيف لمفقرات ف

Q2،Q9 ،Q1 ،(Q24  أما الفقرات، امرتفعنQ12)  ،Q7 ،Q16 ،(Q4   امتكسطن  كاف ليا مستكلن 

  .ات مستكل فيـ منخفضت نتائج باقي الفقرات ذ، بينما كانالفيـ مف

طمبة  فيم : ىل يختم  مستوىوالذي نصو السااسنتائج اإلجابة عن سؤال الاراسة عرض 

سنة الجنس، و مل اتبعً  (2030)التنمية المستاامة  ىاا الكميات العممية في جامعة اليرموك أل

 ، والكمية؟تقاير الجامعيالو ، ةيالاراس

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل  ،لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  فيـ مستكل

 (  يبيف ذلؾ.22كالجدكؿ) الجامعي، كالكمية، التقديرة، ك يراسسنة الدالجنس، ك مل

الكميات العممية في جامعة اليرموك فيم طمبة  المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمستوى مستوى (:22الجاول )
 لمجنس، والسنة الاراسية، والتقاير الجامعي، والكمية ا( تبعً 2030التنمية المستاامة ) ىاا أل

 اًلنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العاا الجنس
 3.42 11.16 133 ذككر
 3.16 11.10 229 إناث

 3.25 11.12 362 الدرجة الكمية
 اًلنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العاا الكمية

 3.38 12.03 72 طبال
 3.98 11.70 33 صيدلةال
 2.49 10.90 80 يندسةال
 3.21 10.63 149 عمـكال

 3.73 11.32 28 تكنكلكجيا المعمكمات
 3.25 11.12 362 الدرجة الكمية

 اًلنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العاا السنة الاراسية
 2.89 10.54 46 كلىاأل
 2.94 11.08 153 ثانيةال
 3.54 11.23 69 ثالثةال
 3.87 11.24 54 رابعةال
 3.64 11.88 24 خامسةال



115 
 

 3.13 11.06 16 سادسةال
 3.25 11.12 362 الدرجة الكمية

 اًلنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العاا الجامعي التقاير
 2.80 10.58 19 مقبكؿ
 3.75 10.75 85 جيد

 3.11 11.15 150 اجيد جدن 
 3.09 11.45 108 ممتاز

 3.25 11.12 362 الارجة الكمية

طمبة  فيـ( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية لمستكل 22يالحظ مف الجدكؿ )

لجنسيـ، كسنة  اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

 ئية تـإحصا، كلمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفركؽ ذات داللة الدراسة، كتقديرىـ الجامعي، كالكمية

 ( يبيف ذلؾ. 23)استخراج تحميؿ التبايف الرباعي، كالجدكؿ

الكميات طمبة  فيمنتائج تحميل التباين الرباعي لفحص اًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى  (:32الجاول )
 والكمية الجامعي، والتقاير الاراسية، والسنة لمجنس، اتبعً ( 2030) التنمية المستاامة ىاا العممية في جامعة اليرموك أل

 مستوى الاًللة   متوسط المربعات ارجة الحرية مجموع المربعات مصار التباين
 0.863 0.030 0.310 1 0.310 الجنس
 0.070 2.184 22.757 4 91.028 الكمية

 0.307 1.204 12.541 5 62.703 السنة الدراسية
 0.281 1.279 13.328 3 39.985 التقدير الجامعي

   10.418 348 3625.524 الخطأ
    362 48571.000 الكمي

ئية بيف المتكسطات إحصا( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 23) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  فيـ الحسابية لمستكل مستكل

  .كالكمية الجامعي، كالتقدير الدراسية، كالسنة لمجنس، اتبعن  (2030)
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جامعة ي تقوم بيا تال قائالطر ما  :والذي نصو السابعسؤال الاراسة  عننتائج اإلجابة عرض 

 ؟من وجية نظر الطمبة ،(2030) التنمية المستاامة أىاا لممساىمة في تحقيق اليرموك 

ي تقكـ بيا تال ؽائلمطر تـ استخراج التكرارات كالنسب المئكية  ،لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

، مف كجية نظر الطمبة ،(2030) التنمية المستدامة أىداؼلممساىمة في تحقيؽ جامعة اليرمكؾ 

 يبيف ذلؾ. (24) كالجدكؿ

التنمية المستاامة  أىاا في تحقيق جامعة اليرموك مساىمة التكرارات والنسب المئوية ل (:42الجاول )
 من وجية نظر الطمبة  (2030)

النسبة 
 المئوية

 التسمسل التنمية المستاامة أىاا التي تساىم فييا الجامعة في تحقيق  قائالطر  العاا التكرار

 1 لمطمبةأنشطة كالبرامج التي تقدميا  340 173 51%
عدادىـ لممساىمة في تحقيؽ  340 98 29%  2 التنمية المستدامة أىداؼتدريب الكادر الجامعي كا 
التنمية المستدامة مف خالؿ الكرش  أىداؼب تثقيؼ الطمبة كتكعيتيـ 340 186 55%

 كالمحاضرات
3 

 4 التنمية المستدامة بالمناىج التعميمية أىداؼدمج  340 124 36%
 5 التنمية المستدامة أىداؼء البحكث كالدراسات في مختمؽ القضايا المتعمقة بإجرا 340 109 32%

بيا  تساىـي تال ؽائلمطر التكرارات كالنسب المئكية  أعمى( أف 24) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

تثقيؼ كانت "الطمبة  مف كجية نظر ،(2030) التنمية المستدامة أىداؼفي تحقيؽ جامعة اليرمكؾ 

شطة ناأل " الفقرة، كيمييا "التنمية المستدامة مف خالؿ الكرش كالمحاضرات أىداؼالطمبة كتكعيتيـ ب

عدادىـ لممساىمة في بينما كاف أدناىا ؿ " ".بةكالبرامج التي تقدميا لمطم تدريب الكادر الجامعي كا 

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد نسبة مرجعيو لمطرائؽ التي تساىـ . "التنمية المستدامة أىداؼتحقيؽ 

إلدارة الجامعة لمتركيز ىذا يعطي مؤشران فييا الجامعات في تحقيؽ أىدؼ التنمية المستدامة، إال أف 

كتدريب الكادر الجامعي،  التنمية المستدامة أىداؼفي تحقيؽ عمى بعض الطرائؽ التي تساىـ 

جراء بالمناىج المستدامة التنمية أىداؼ كدمج  القضايا مختمؽ في كالدراسات البحكث التعميمية، كا 

  المستدامة. التنمية بأىداؼ المتعمقة
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التنمية المستدامة بشكؿ أكبر  أىداؼأف تأخذ بعيف االعتبار كلمعرفة الجيات التي يجب 

( 25) ، كالجدكؿمف كجية نظر الطمبةفي نشاطاتيا ككظائفيا، فقد تـ استخراج التكرارات كالنسب 

 يبيف ذلؾ.

 ةستااماًلتأخذ بعين اًلعتبار المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمجيات التي يجب  (:25الجاول )
 امن وجية نظر الطمبة مرتبة تنازليً  ،التنمية المستاامة أىاا تحقيق لنشاطاتيا في بشكل أكبر 

المتوسط  الفقرة التسمسل
 الحسابي

اًلنحرا  
 المعياري

 الرتبة

بشكؿ أكبر ضمف  ةستداماالالكزارات: يجب أف تأخذ بعيف االعتبار  2
 قراراتيا.

 مرتفعة 88. 4.49

بشكؿ أكبر ضمف  ةستداماالالشركات: يجب أف تأخذ بعيف االعتبار  1
 أنشطتيا التجارية.

 مرتفعة 64. 4.38

 ةستداماالمؤسسات البحث كالتعميـ: يجب أف تأخذ بعيف االعتبار  3
 بشكؿ أكبر في البحث كالتعميـ.

 مرتفعة 86. 4.28

المجتمع المدني )مثؿ المنظمات الغير حككمية/المنظمات الغير  4
بشكؿ أكبر في  ةستداماالىادفة لمربح(: يجب أف يأخذ بعيف االعتبار 

 حمالتو. أكأنشطتو 

 مرتفعة 84. 4.21

ة بشكؿ ستداماالالعائمة كاألصدقاء: يجب أف يأخذكا بعيف االعتبار  6
 في سمككيـ. أكبر

 مرتفعة 92. 4.21

بشكؿ أكبر  ةستداماالكسائؿ اإلعالـ: يجب أف تأخذ بعيف االعتبار  5
 في تقاريرىا.

 مرتفعة 1.10 4.07

الكزارات: يجب أف تأخذ ( كالتي تنص عمى "2( أف الفقرة )25) يالحظ مف نتائج الجدكؿ

 جاءت بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي ،"ة بشكؿ أكبر ضمف قراراتياستدامبعيف االعتبار اال

كسائؿ اإلعالـ: ( كالتي تنص عمى "5خيرة جاءت الفقرة )، كبدرجة مرتفعة،  كفي الرتبة األ(4.49)

درجة ب، ك (4.07" بمتكسط حسابي )ة بشكؿ أكبر في تقاريرىاستدامااليجب أف تأخذ بعيف االعتبار 

التنمية كىذا يعني أنو يجب أف تتكاتؼ جميع الجيات كبنفس الدرجة كالعزيمة عمى ترسيخ  مرتفعة.

 المستدامة.
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قات التي تحا من مساىمة و المعسؤال الاراسة الثامن والذي نصو: ما  عننتائج اإلجابة عرض 

، من وجية نظر الطمبة وأعضاء (2030)التنمية المستاامة  أىاا في تحقيق جامعة اليرموك 

 ؟ ىيئة التاريس

قات التي تحد مف ك ممعلتـ استخراج التكرارات كالنسب المئكية  ،لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

، مف كجية نظر الطمبة (2030)التنمية المستدامة  أىداؼفي تحقيؽ جامعة اليرمكؾ مساىمة 

 ( يبيف ذلؾ.26) كأعضاء ىيئة التدريس، كالجدكؿ

 أىاا في تحقيق جامعة اليرموك قات التي تحا من مساىمة و ممعالتكرارات والنسب المئوية  ل (:62الجاول )
 ، من وجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التاريس (2030التنمية المستاامة )

النسبة 
 المئوية

عاا اعضاء  التكرار
ىيئو 
 التاريس

النسبة 
 المئوية

عاا  التكرار
 الطمبة

 التسمسل المعيق

 1 ة الجامعيةدار نقص الدعـ مف اإل 340 170 50% 124 105 84.7%
 2 نقص التكنكلكجيا المناسبة 340 128 37.6% 124 98 79%

 3 مف الجامعة ىتماـقمة الكعي كاال 340 110 32.4% 124 68 54.8%
 4 عدـ كجكد لجنة بيئية 340 101 29.7% 124 87 70.2%
 5 قمة المباني ذات األداء المستداـ 340 130 38.2% 124 95 76.6%
 6 كالتطكيرقمة البحث  340 75 22.1% 124 84 67.7%
التنمية  أىداؼنقص المعرفة كالتعميـ  كعدـ إدماج  340 98 28.8% 124 76 61.3%

 المستدامة في عممية التدريس
7 

 8 نقص التدريب كالتعاكف 340 65 19.1% 124 75 60.5%
 أىداؼعدـ كجكد ممارسات كأنشطو تعزز تحقيؽ  340 93 27.3% 124 90 72.7%

 التنمية المستدامة
9 

 10 يكاديمعدـ كجكد دعـ مف المجتمع األ 340 85 25% 124 62 50%
 11 عدـ كجكد حكافز لالبتكارات 340 102 30% 124 71 57.3%
ركح المبادرة كالشراكات بيف القطاعيف  إلىاالفتقار  340 65 19.1% 124 89 71.8%

 العاـ كالخاص
12 

دار عدـ كجكد حكار بيف الطمبة ك  340 89 26.2% 124 49 39.5%  13 ة الجامعةا 
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( أف أكثر المعكقات التي تحد مف مساىمة جامعة اليرمكؾ في 26) الجدكؿيالحظ مف نتائج       

ة دار نقص الدعـ مف اإلكانت " ، مف كجية نظر الطمبة(2030)التنمية المستدامة  أىداؼتحقيؽ 

بتكرار  "ذات األداء المستداـقمة المباني "%( كيميو 50( كبنسبة مئكية )177بتكرار بمغ ) "الجامعية

فقد كانت أكثر المعكقات  عضاء ىيئة التدريسألأما بالنسبة  ،%(38.2( كبنسبة مئكية )130بمغ )

 نقص، تمييا "%(84.7( كبنسبة مئكية )105بتكرار بمغ ) ة الجامعية"دار ىي "نقص الدعـ مف اإل

 .%(79( كبنسبة مئكية )98بتكرار بمغ )" المناسبة التكنكلكجيا
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 لفصل الخامسا

 والتوصيات مناقشة النتائج

التي تـ استدالليا مف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، ك  يتضمف

 اتيا التي تـ عرضيا في الفصؿ الرابع، كفيما يمي مناقشة لمنتائج التي أظيرتيا الدراسة:تحميؿ بيان

أعضاء ىيئة التاريس في  ارجة توظي ما : عمى األول والذي ينص: مناقشة نتائج السؤال أوًًل 

 ؟خالل تاريسيم (2030)التنمية المستاامة  ىاا الكميات العممية في جامعة اليرموك أل

أف المتكسػطات الحسػابية  (9)شػفت النتػائج المتعمقػة بيػذا السػؤاؿ كمػا بينيػا الجػدكؿ ك

التنمية  ىداؼي الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألتكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس فلدرجػة 

التنمية المستدامة  أىداؼ" تكظيؼ  عدبي حيث جاء  ،(3.81 -2.84)قػد تراكحػت ما بيف المستدامة 

تكظيؼ  " بيعد، يميػو مرتفعةكلى كبدرجػة أل( في النشاطات كالفعاليات التعميمية" في المرتبة ا2030)

( " فػي المرتبػة الثانيػة 2030) التنمية المستدامة أىداؼالميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ 

ـ مف أجؿ التنمية المستدامة في البحث العممي" فػي ي" تكظيؼ التعم بيعدكبدرجػة متكسػطة، كجػاء 

( في 2030التنمية المستدامة ) اؼأىدتكظيؼ "  بيعدبينما جاء المرتبػة الثالثػػة كبدرجػػة متكسػطة، 

 طكقػػد بمػػغ المتكسػػ " في المرتبة األخيرة كبدرجة متكسطة.المساقات التعميمية خالؿ عممية التدريس

تكظيؼ أعضاء ىيئة التدريس في الكميات العممية في الحسػػابي لتقػػديرات أفػراد العينػػة عمػػى درجػػة 

 .بدرجة متكسطةك ( 3.21)ككؿ تدامة التنمية المس ىداؼجامعة اليرمكؾ أل

التنمية المستدامة  أىداؼيكظفكف نتيجة ىذه الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس  كبينت

عتماد الكميات ا إلىكقد يعزل السبب في ذلؾ بشكؿ مرتفع في النشاطات كالفعاليات التعميمية، 

مى المختبرات العممية كاليندسية كالطبية، كما يكظفكنيا أيضا في مشاريع عالعممية بشكؿ كبير 
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كخاصة في كمية اليندسة،  ،التخرج كالتعميـ التطبيقي في الكميات الطبية كالتدريب الالـز لمتخرج

 إلىضركرة االنتقاؿ مف التعميـ النظرم مف المستداـ جميع برامج التعميـ  هتؤكدكيتكافؽ ىذا مع ما 

، كما بينت نتائج الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس يركزكف عمى االتجاىات كالقيـ التطبيقيـ التعمي

مف التركيز عمى  كبركبشكؿ أ ،ة المستدامة بدرجة متكسطةالتنمي أىداؼكالميارات الداعمة لتحقيؽ 

عمقة ف القيـ كاالتجاىات كالميارات المتأ إلىذلؾ  يعزلستدامة نفسيا، كقد التنمية الم أىداؼ

التنمية المستدامة السبعة  أىداؼبعض ، بينما ىداؼجميع األترتبط بالتنمية المستدامة  أىداؼب

كدت ؿ مف غيرىا. كما أقكبالتالي جاءت بدرجة أعشر قد ال تقع ضمف مجاؿ الكميات العممية، 

 في البحث العممي التنمية المستدامة أىداؼنتائج الدراسة عمى أف أعضاء ىيئة التدريس يكظفكف 

مف أىـ أدكار  )Owens ,(2017دراسة أكينز بشكؿ متكسط، ىذا كيعتبر البحث العممي حسب 

تقديـ  إلىتقديـ المعرفة المجردة، في  األساسالتي يجب أف تتجاكز دكرىا  أعضاء ىيئة التدريس

 مع نتيجة دراسة كتتفؽ ىذه النتيجة األبحاث الرائدة كتدريب الطمبة عمى أساسيات البحث العممي.

Qablan et al.,2009) إلى أف أعضاء ىيئة التدريس أظيركا مستكل معتدالن مف ( التي أشارت

 ،المكاقؼ تجاه التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة

عممية تصنيؼ كتكثيؽ عمى أف  )Sammalisto &Lindhqvist ,(2008كما أكدت دراسة

يمكف  األبحاث كدرجة ارتباطيا في التنمية المستدامة أعضاء ىيئة التدريس لدكراتيـ كطمبات تمكيؿ

أكدت دراسة ك  .بالفعؿ عمى دمج التنمية المستدامة في األبحاث كفي مقرراتيـ الدراسية ىـأف يحفز 

2019), Chinnasamy & Daniels(   أف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في بناء الخطط عمى

العممية كتصميـ المناىج الدراسية كتدريسيا، لو دكر مف خالؿ األبحاث ية لمجامعة ستراتيجاإل

 كبر.  أكيجعميـ قادريف عمى فيميا كتنفيذىا بشكؿ  ،إيجابي في تطكير سياسات مستدامة
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، كتدريبيـ أعضاء ىيئة التدريس تكعيةالباحث ضركرة  يرلعمى ما تـ ذكره،  اكعطفن 

مية المستدامة كربطيا بتخصصاتيـ االندماج بمفاىيـ التنمػف أجػؿ ػة فيالكا صالفػر  كمنحيـ

ـ تتكاءؽ التدريس الحديثة التي ائكاستخداـ طر  كتكظيفيا في المساقات التعميمية التي سيدرسكنيا،

المجتمع المحمي، كالتركيز في أبحاثيـ عمى الجكانب القضايا التي تيـ كضركرة ربطيا ب معيا،

 إلىكالرقي بيا  ،كما ينعكس بو ذلؾ عمى تصنيؼ الجامعة ،التنمية المستدامة أىداؼالمرتبطة ب

  مكانة أفضؿ.

أعضاء الييئة  توظي  ىل تختم  ارجة: مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص عمى: اثانيً 

 ا( تبعً 2030)التنمية المستاامة  ىاا الكميات العممية في جامعة اليرموك ألالتاريسية في 

 ية؟كاايم، والخبرة، والرتبة األ والكمية لمتغيرات: الجنس،

ئية إحصاعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  إلى (11كالجدكؿ ) (10) نتائج الجدكؿتشير : أكالن 

أعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة  بيف المتكسطات الحسابية لدرجة تكظيؼ

كعمى جميع  ،لمتغير الجنس عمى الدرجة الكمية اتبعن  (2030التنمية المستدامة ) ىداؼاليرمكؾ أل

التنمية المستدامة  أىداؼتكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ  " بيعداألبعاد ما عدا 

 .لصالح الذككر ئيةإحصاث كانت الفركؽ ذات داللة ("، حي2030)

كر كاإلناث( مف الظركؼ متشابية لمنكعيف )الذكأف  إلىكيمكف أف يعزل السبب في ذلؾ 

البيئة يا، كمف حيث أىدافياتيا كرؤيتيا ك إستراتيجممتزمكف بىـ ك  ،حيث العمؿ تحت مظمة كاحدة

ؽ كأساليب التدريس المتعارؼ عمييا، كمف حيث ائ، كطر المتكفرة التعميمية، كاألدكات كالمختبرات

بتطبيؽ نفس التعميمات  لتزاميـا، كالدكرات التي يشارككف بيا، كا  طبيعة المساقات التي يدرسكني

درجة تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة لتحقيؽ  . إال أف البعد"الصادرة عف الجامعة
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لصالح الذككر، كقد يعزل ذلؾ لتعرض الذككر  " كاف داالن (2030التنمية المستدامة ) أىداؼ

 لحياة في مجتمعنا المحمي. نتيجة لطبيعة ا ؛لمكاقؼ حياتية كعممية كميارات بدرجة أكبر مف اإلناث

المتكسطات الحسابية ئية بيف إحصاكجكد فركؽ ذات داللة ( 11)بينت نتائج الجدكؿ : اثانين 

التنمية  ىداؼأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل لدرجة تكظيؼ

"  بيعدبعاد باستثناء جميع األلمتغير الكمية عمى الدرجة الكمية كعمى  اتبعن  (2030المستدامة )

" إذ بمغت قيـ الداللة  ( في النشاطات كالفعاليات التعميمية2030التنمية المستدامة ) أىداؼتكظيؼ 

 .عدليذا البي ( 0.05"ؼ" أكبر مف ) الخاصة بػ

لمتغير الكمية تـ استخراج اختبار  اكلمعرفة عائدية الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية تبعن 

أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كتبيف  ،(12المكضح في الجدكؿ ) ارنات البعديةشيفيو لممق

التنمية  ىداؼأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل لدرجة تكظيؼ

عمى الدرجة الكمية كعمى األبعاد  لكمية اليندسةلفئات متغير الكمية تعزل  اتبعن  (2030)المستدامة 

 جميعيا.

التنمية المستدامة بكمية اليندسة أكثر مف  أىداؼارتباط  إلىكقد يعزل السبب في ذلؾ 

: كخاصةالتنمية المستدامة،  أىداؼكبر مف حيث تتقاطع كمية اليندسة مع عدد أالكميات األخرل، 

 ،(7 اليدؼ) المستدامة الطاقة مصادر كتكافر ،(6 اليدؼ) لمجميع الصحي كالصرؼ النظيفة المياه

نشاء   (. 11 اليدؼ) لمعيش صالحة كمدف( 9 اليدؼ) كمرنة قكية تحتية بنية كا 

المتكسطات الحسابية لدرجة ئية بيف إحصا: بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة اثالثن 

التنمية المستدامة  ىداؼؾ ألأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمك  تكظيؼ

عدـ  إلىكقد يعزل ذلؾ كعمى األبعاد جميعيا،  عمى الدرجة الكمية الخبرةلمتغير  اتبعن  (2030)
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التنمية  أىداؼيا عمى تكظيؼ أىدافياتيا ك إستراتيجكاضح مف الجامعة مف خالؿ  اىتماـكجكد 

المستدامة في العممية التعميمية، كعدـ تقديـ دكرات متخصصة ألعضاء الييئة التدريسية خالؿ 

التنمية  أىداؼف إىذه النتيجة بسبب حداثة المكضكع، حيث  يمكف تفسيركما  خدمتيـ في الجامعة.

خبرة ألعضاء ال متغير( كىذا يفسر عدـ تأثير 2016( بدأ العمؿ بيا في العاـ )2030المستدامة )

 التنمية المستدامة خالؿ تدريسيـ. أىداؼتكظيؼ  عمىىيئة التدريس 

المتكسطات الحسابية لدرجة ئية بيف إحصا: بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ارابعن 

التنمية المستدامة  ىداؼأعضاء الييئة التدريسية في الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل تكظيؼ

 بيعد ية عمى الدرجة الكمية كعمى األبعاد جميعيا ماعداكاديمالرتبة األلمتغير  اتبعن  "(2030)

. كلمعرفة عائدية "التنمية المستدامة أىداؼلتحقيؽ  تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات الداعمة"

المكضح في الجدكؿ  عد، تـ استخراج اختبار شيفيوالفركؽ بيف المتكسطات الحسابية عمى ىذا البي 

ستاذ" ية "أكاديمل لذكم حممة الرتبة األأف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية تعز ، كالذم بيف (31)

كقد يعزل ىذا لزيادة اطالع أعضاء  ستاذ مساعد".ية "أكاديممع ذكم حممة الرتبة األعند مقارنتو 

ية عمى التنمية المستدامة، كقدرتيـ العال أىداؼعمى  ىيئة التدريس الذيف يحممكف رتبة أستاذ

تكظيؼ الميارات كالقيـ كاالتجاىات التي اكتسبكىا مف خالؿ مشاركاتيـ البحثية كالمؤتمرات العممية 

 التنمية المستدامة. ىداؼالداعمة أل
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الكميات العممية في وعي طمبة ارجة  ما: : مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص عمىاثالثً 

 ( ؟ 2030)التنمية المستاامة  أىاا بجامعة اليرموك 

التنمية المستدامة السبعة  أىداؼ، كالذم تناكؿ جميع شػفت النتػائج المتعمقػة بيػذا السػؤاؿك

الكميات العممية في طمبة سػطات الحسػابية لدرجػة كعي أف المتك ب (14) كمػا بينيػا الجػدكؿ عشر،

كبدرجة  ،(4.10 -3.46)قػد تراكحػت ما بيف  (2030)التنمية المستدامة  أىداؼبجامعة اليرمكؾ 

  .مرتفعةكبدرجة  (3.71)كمية 

كلى كبدرجػة ألالتنمية المستدامة" في المرتبة ا أىداؼ"سمكؾ الطالب تجاه  بيعدحيث جاء 

الثقافة العالية التي يتمتع بيا طمبة الكميات العممية في جامعة  إلىكيمكف أف يعزل ذلؾ ، مرتفعة

في  ايجابين تيـ العممية، كىذا يعتبر جانباى إالتنمية المستدامة مع تخصصا أىداؼاليرمكؾ، كانسجاـ 

عمى قابميتيـ لتبنييا فيما لك أككمت ليـ ميمات  اكاضحن  االتنمية المستدامة، كمؤشرن  أىداؼتحقيؽ 

 الؿ حياتيـ العممية.تتعمؽ بيا خ

اعتبارىا أكلكية كطنية" فػي المرتبػة "ك " ضركرة تضمينو في المقررات" عدمبي  ت نتائج كجاء

التنمية المستدامة  أىداؼاتساع المجاالت التي تتعمؽ ب إلىكقد يعزل ذلؾ الثانيػة كبدرجػة متكسػطة، 

التي تتناسب مع أكلكياتيا  ىداؼكالتي تـ تحديدىا عمى أساس عالمي، حيث تحدد كؿ دكلة األ

األكلكيات الكطنية  ىداؼإذ تمس بعض ىذه األ، ـ مع نتائج ىذه الدراسةىذا يتكاءكحاجاتيا، ك 

 حفظ المحيطات(.ؼ الرابع عشر )كاليداألخرل في أىميتيا،  ىداؼبشكؿ مباشر، بينما تتفاكت األ

عزل يقد ك المرتبػة الثالثػػة كبدرجػػة متكسػطة،  " فػيىداؼ"اطالع الطالب عمى األ بيعدكجػاء 

المساقات التعميمية، كعدـ في الخطط ك كاؼ التنمية المستدامة بشكؿ  أىداؼعدـ إدماج  إلىذلؾ، 

 إلىالتنمية المستدامة، كما قد يعزل ذلؾ  أىداؼإشراكيـ في النشاطات كالفعاليات التي ليا عالقة ب
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عمى شبكات التكاصؿ  أكلمستدامة في اإلعالـ األردني ا التنمية أىداؼعدـ التركيز عمى 

التنمية  ىداؼعدـ تكظيؼ أعضاء الييئة التدريسية أل إلىعي، كما قد يعزل ذلؾ جتمااال

  المستدامة، كىذا يتفؽ مع نتائج السؤاؿ األكؿ مف ىذه الدراسة كالتي بينت أنيا كانت متكسطة. 

اعتماد الباحث في إجابة ىذا السؤاؿ جاء بناءن عمى التقييـ  إلىكال بد مف اإلشارة ىنا 

جاء  مع ماكتتفؽ نتيجة الدراسة الحاليػة التنمية المستدامة،  أىداؼعمى درجة كعييـ ب لمطمبةالذاتي 

 & Jati et al., 2019; Ando et al., 2019; Sunthonkanokpong)في دراسة 

Murphy, 2019; Alsaati et al., 2020) التنمية  أىداؼأف الكعي ب إلىتكصمت  لتيكا

دكر الجامعة في تكفير المعمكمات المتعمقة بالتنمية المستدامة  أىمية كبينت ،االمستدامة كاف مرتفعن 

 األمر الذم، في ذلؾ أيضا اميمن  ادكرن  عيجتماشبكات التكاصؿ اال كإلعالـ ل، كما بينت أف لمطمبة

كؿ  نتائج دراسةنتائج ىذه الدراسة مع كاختمفت . التنمية المستدامة أىداؼيزيد مف مستكل كعييـ ب

الكعي كالمكاقؼ  بينت أف التي  Omisore et al., 2017; Michael et al., 2019) (مف

تداعيات سمبية ه النتيجة يذأف ل إلىأشاركا ك  ،امتكسطن كاف التنمية المستدامة  أىداؼاإليجابية تجاه 

كصت باتباع أساليب جديدة لتكعية العامميف أكما  ،التنمية المستدامة أىداؼؽ خطيرة عمى تحقي

كأف تغيير المناىج الدراسية كتبني أساليب  التنمية المستدامة في الجامعة، أىداؼحكؿ  كالطمبة

  جديدة في تدريسيا أمر ضركرم لتحقيؽ التكعية المناسبة.

) National Union ofعفالصادر كاختمفت نتائج الدراسة مع ما جاء في التقرير 

2019) , Students  ،التنمية  أىداؼالكعي بمستكل أف  إلىكالذم أشار في الكاليات المتحدة

 أىداؼأف ىناؾ دكرنا قكينا لمجامعات في تحقيؽ عمى  الطمبة حيث أكد، اكاف منخفضن المستدامة 

يريدكف  يـمن نسبة كبيرة، كأف في تحقيقيا دكر نشطه كضركرة أف يككف ليـ التنمية المستدامة، 
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يرغبكف في المشاركة بشكؿ أكبر في العمؿ الذم كأنيـ التنمية المستدامة  أىداؼمعرفة المزيد عف 

 .التنمية المستدامة أىداؼى تحقيؽ يساعد عم

 إلى ) .t aleMsengi.2018 , ؛ Ando, Baars, & Asari ,(2019 كما أشار

اليكمية، مثؿ الطعاـ كالصحة  ممارساتيـالتنمية المستدامة مف خالؿ  ىداؼأل الطمبةضركرة تبني 

لى كالبيئة، إلخ،  التنمية  أىداؼالجامعة ألبعاد  طمبة كعي زيادةكجكب تحسيف المناىج مف أجؿ كا 

 ) & Sunthonkanokpongدراسة  تد، كما أكٌ فعيؿ دكر التعميـ مف أجؿ تحقيقياالمستدامة كت

, 2019)Murphy انية أف تككف مؤسسات التعميـ العالي قادرة عمى معالجة جكانب إمك عمى

 كاألنشطة المختمفة.مبادرات الة مف خالؿ ستداماال

بأف  (Nakla-Nakla & El-lsaati, El ,(2020كالنكال كالنكال  تياالسع أكصىكما 

داخؿ الحـر الجامعي  الطمبةة اإللزامية، كدعـ أنشطة ستدامدكرات اال بتقديـالمعاىد التعميمية  تقـك

األساليب تدابير نحك الحفاظ عمى المكارد ك كخارجو لتعزيز السمكؾ المستداـ، كاتخاذ بعض ال

 .الطمبةسمكؾ  فيالتعميمية الالزمة لمتأثير 

التنمية المستدامة،  أىداؼاء أكثر عف مستكيات الكعي بكؿ ىدؼ مف كمف أجؿ االستقص

(، حيث 15ىدؼ عمى حدة كما ىك مبيف في الجدكؿ )تكسطات الحسابية لكؿ محساب الجرل 

كبنسبة مئكية (، 4.38 – 2.31كطنية" مف )أكلكية  ه"اعتبار  لمبيعدبمغت المتكسطات الحسابية 

عمى  أىداؼحصمت تسعة  حيث، متكسطة( كبدرجة 3.6) كبمتكسط حسابي( 87.6 -46.2)

 درجة قميمة. عمى درجة متكسطة، كىدؼ كاحد عمى أىداؼ، كسبعة درجة مرتفعة
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 وطنية"أولوية  ه"اعتبار  لمبعاالمتوسطات الحسابية (: 1الشكل )

اآلتية  ىداؼألىي ا تحقيقيابيا ك  ىتماـأىمية كأكلكية كطنية يجب اال ىداؼكثر األككانت أ

( كاليدؼ ضماف تكفر المياه)اليدؼ السادس ك ضماف التعميـ الجيد(، الرابع ) اليدؼ: كعمى التكالي

أىمية التعميـ عند أفراد المجتمع  إلىكقد يعزل ذلؾ القضاء عمى الجكع( عمى التكالي، الثاني )

األردني بشكؿ عاـ، كمعاناة المجتمع مف نقص تكفر المياه الناتج عف الكضع المائي في األردف 

مر بيا دية التي يقتصا، كما بينت النتائج أثر التحديات االاالمياه عالمين الدكؿ بكالذم يعتبر مف أفقر 

 كاعتباره مف أىـ األكلكيات الكطنية التي يجب التركيز عمييا. ،األمف الغذائي فياألردف 
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كقد يعزل ذلؾ  ،كانت أقؿ األكلكيات الكطنية لميدؼ الرابع عشر )حفظ المحيطات(بينما 

عمى المحيطات كالبحار، األمر الذم يعكس عدـ اعتباره أكلكية  افين اعدـ كقكع األردف جغر  إلى

السالـ كالعدؿ العالمية( ثـ اليدؼ السادس عشر )الشراكة كيميو اليدؼ السابع عشر )طنية، ك 

 يفأكثر منو عمى الجانب الكطنيعمى الجانب  تركيز الطمبة إلىكقد يعزل ذلؾ  كالمؤسسات القكية(

  . لألمف كاألماف اعنكانن  افي ظؿ الظركؼ المحيطة بو سياسين اإلقميمي كالعالمي، كاعتبار األردف 

 (3.90 – 3.02" مف )ىداؼاأل عمى اطالع الطالب"  بمغت المتكسطات الحسابية لمبيعدك 

( كبدرجة متكسطة، كما حصمت ثالثة 3.46) ، كبمتكسط حسابي(78 -60.4كبنسبة مئكية )

 .(2) الشكؿ  الباقية عمى درجة متكسطة افقط عمى درجة مرتفعة، كأربعة عشر ىدفن  أىداؼ
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 اليا " عمى اطالع الطالب"  المتوسطات الحسابية لمبعا (: 2)لالشك

ضماف ىي: اليدؼ الرابع )اطالعيـ عمييا  إلىأشار الطمبة التي  ىداؼكثر األككانت أ

الحصكؿ عمى الطاقة بتكمفة ) التعميـ الجيد(، كاليدؼ السادس )ضماف تكفر المياه( كاليدؼ السابع

ميسرة( عمى التكالي، كقد تعزل ىذه النتيجة لسبب اختيار العينة مف الكميات العممية، كالتي تعنى 

ينما كانت أقؿ األكلكيات الكطنية لميدؼ ببأغمب تخصصاتيا في أمكر المياه كالطاقة كالتعميـ. 

السالـ اليدؼ السادس عشر )كيميو  (نيا)الحد مف انعداـ المساكاة داخؿ البمداف كفيما بي العاشر

 الشراكة العالمية(.السابع عشر ) اليدؼكالعدؿ كالمؤسسات القكية( ثـ 
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غت المتكسطات الحسابية بمفقد ، رة تضمينو في المقررات الجامعية"ضرك  أما البعد الثالث" 

( كبدرجة 3.66، كبمتكسط حسابي)(87.4-52.8كبنسبة مئكية ) (4.37 – 2.64مف ) ليذا البيعد

 عمى درجة متكسطة. أىداؼعمى درجة مرتفعة، كسبعة  أىداؼمتكسطة، كما حصمت عشرة 

 
 المتوسطات الحسابية لمبعا " ضرورة تضمينو في المقررات الجامعية" :(3)الشكل

بع ضركرة تضمينيا في المناىج ىي: اليدؼ الرا الطمبةالتي يعتقد  ىداؼكثر األككانت أ

)الصحة الجيدة  ضماف التعميـ الجيد(، كاليدؼ السادس )ضماف تكفر المياه( كاليدؼ الثالث)

حيطات( كيميو اليدؼ السابع )حفظ المنما كانت أقميا لميدؼ الرابع عشر كالرفاه( عمى التكالي، بي

 بينيا(.  الشراكة العالمية( ثـ اليدؼ العاشر )الحد مف انعداـ المساكاة داخؿ البمداف كفيما عشر )
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التنمية المستدامة مف كجية نظر  أىداؼعمى ذلؾ، يرل الباحث أف أىـ ىدؼ مف  كتعميقان 

,et  Lawrence، كىذا يؤكد عمى ما جاء في دراسة )ىك اليدؼ الرابع )التعميـ الجيد(المستجيبيف 

2020) al.,كأكلكية كطنية،  ىداؼ، بينما كاف اليدؼ الرابع عشر) حفظ المحيطات( ىك أقؿ األ

 عمى المحيطات كالبحار. اكالذم ال يقع جغرافين  ،كىذا يتماشى مع الكضع المائي في األردف

طمبة الكميات  وعي ىل يختم  مستوى : مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ينص عمى:ارابعً 

 والكمية، والسنة، مجنسل اتبعً  (2030التنمية المستاامة ) ىاا العممية في جامعة اليرموك أل

 الجامعي؟ رتقايال، و ةالاراسي

ئية بيف المتكسطات إحصاكجكد فركؽ ذات داللة  إلى( 71) نتائج الجدكؿ أشارت: أكالن 

 (2030التنمية المستدامة ) ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  كعي لدرجةالحسابية 

إطالع الطالب عمى  عد "األبعاد ما عدا بي  لمتغير الجنس عمى الدرجة الكمية كعمى جميع اتبعن 

 لصالح اإلناث.ئية إحصاذات داللة ( 16حسب الجدكؿ )"، حيث كانت الفركؽ ىداؼاأل

كثر التي بينت أف اإلناث أ (Jati et al., 2019(كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

تفكؽ اإلناث  إلىكيمكف أف يعزل السبب في ذلؾ التنمية المستدامة،  أىداؼمف الذككر ب اكعين 

التنمية المستدامة يعنى  أىداؼأف اليدؼ الخامس مف  إلى ا، كقد يعزل السبب أيضن اين أكاديم

 ،مقضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد النساء كالفتياتل يسعىاليدؼ بالمساكاة بيف الجنسيف، كىذا 

لؾ كذ، البطالة بشكؿ أكبر بكثير مقارنة بالرجاؿ ف لخطريتعرضك  ،مساكاة في سكؽ العمؿالدـ كع

دية قتصاالمكارد اال كىضـ حقيا في كالتمييز في المناصب العامة،فإف العنؼ كاالستغالؿ الجنسي، 

ظؿ كميا حكاجز ضخمة في سبيؿ تحقيؽ كحقيا في اختيار شريؾ الحياة كاإلنجاب ت، كالميراث

 أىداؼمف الذككر ب ان اىتمامك  اكثر كعين مف النساء أ كؿ ىذه األمكر تجعؿ ،المساكاة بيف الجنسيف
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بضركرة  ان اىتماماإلناث أكثر التي بينت أف نتائج الدراسة التنمية المستدامة، كىذا يتكافؽ مع 

ف دامة في المقررات الدراسية، كاعتبارىا أكلكية كطنية، كفي سمككيالتنمية المست أىداؼتضميف 

 التنمية المستدامة. أىداؼتجاه 

أف  إلى"  ىداؼاأل عمى الطالب اطالععد "كيعزل عدـ ظيكر فركؽ لمتغير الجنس عمى بي 

الطمبة مف كال الجنسيف يتعرضكف لنفس المكاقؼ الدراسية كيدرسكف نفس المكاد عند أعضاء ىيئة 

بنفس  ىداؼمما ينعكس عمى درجة اطالعيـ عمى األ ؛التدريس أنفسيـ ضمف التخصص الكاحد

 المستكل. 

 كعي لدرجةالمتكسطات الحسابية ئية بيف إحصانتائج كجكد فركؽ ذات داللة البينت : اثانين 

 لمتغير الكمية اتبعن  (2030) التنمية المستدامة ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

كقد  "،ضركرة تضمينو في المقرراتعد " بعاد باستثناء بي جميع األعمى الدرجة الكمية كعمى  العممية

التنمية المستدامة في الخطط الدراسية لجميع الكميات، حيث  أىداؼعدـ إدماج  إلىذلؾ يعزل 

ة الكميات العممية ضمف باختيارية يدرسيا طم أكيمكف ذلؾ مف خالؿ تقديـ مساقات إجبارية 

 خططيـ الجامعية تعنى بالتنمية المستدامة.

تـ استخراج  العممية لمتغير الكمية اتبعن كلمعرفة عائدية الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية 

، كتبيف أف الفركؽ بيف المتكسطات (18)كالمكضح في الجدكؿ  اختبار شيفيو لممقارنات البعدية

 (2030) التنمية المستدامة ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل كعي لدرجةالحسابية 

عند مقارنتيا بالكميات ( عمكمات، كتكنكلكجيا المالعمكـ)كمية  لصالح كاف لفئات متغير الكمية اتبعن 

 عمى الدرجة الكمية. ، كلصالح كمية " تكنكلكجيا المعمكمات"خرلاأل
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يا بعدد اىتماملصيدلة تتمحكر في أف تخصصات الطب كا إلىكقد يعزل السبب في ذلؾ 

، بينما الجيدة كالرفاهالصحة : باليدؼ الثالثالتنمية المستدامة كتعنى بشكؿ خاص  أىداؼقؿ مف أ

مكـ األرض كالبيئة( عالكيمياء كالفيزياء كالرياضيات ك مية العمكـ بتخصصاتيا المختمفة )تتميز ك

التنمية المستدامة، كيمكف تفسير الفركؽ عمى الدرجة الكمية لصالح  أىداؼمعظـ بتقاطعات مع 

التنمية  أىداؼكمات عف معم إلىبقدرتيـ عمى الكصكؿ تكنكلكجيا المعمكمات بأنيـ يتميزكف 

بيقات الذكية كالتط ،عيجتماكشبكات التكاصؿ اال ،المستدامة عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ المختمفة

 ,.Jati et alكىذا ما أكدتو دراسة التنمية المستدامة،  أىداؼ إلىبآخر  أكالتي قد تشير بشكؿ 

، األمر الذم يزيد مف في ذلؾ أيضان  اميمن  اعي دكرن جتماشبكات التكاصؿ االلإلعالـ ك أف  (2019(

 التنمية المستدامة. أىداؼكعييـ ب لمستك 

 كعي لدرجةالمتكسطات الحسابية ئية بيف إحصاكجكد فركؽ ذات داللة : بينت النتائج اثالثن 

السنة لمتغير  اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل

 كؿ مف دراسةنتائج  كعمى األبعاد جميعيا. كتتفؽ ىذه النتيجة مع عمى الدرجة الكمية الدراسية

(Sunthonkanokpong & Murphy, 2019 ; Michael et al., 2019).  

لمتغير السنة الدراسية تـ استخراج  اكلمعرفة عائدية الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية تبعن 

كؽ بيف المتكسطات (، كتبيف أف الفر 19مكضح في الجدكؿ )اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كال

 (2030) التنمية المستدامة ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل كعي الحسابية لدرجة

اعتباره " لألبعاد التالية األكلى كالثالثةلفئات متغير السنة الدراسية جاء لطمبة السنة الدراسية  اتبعن 

التنمية  أىداؼ" ك" سمكؾ الطالب تجاه ك" ضركرة  تضمينو في المقررات الدراسية أكلكية كطنية"

 كأنشطةلبرامج  كاربما تعرض طمبة السنة األكلى كالثالثةأف  إلىكقد تعزل ىذه النتيجة المستدامة"، 

ة أكثر مف أقرانيـ في السنكات ستدامعي( لقضايا االجتمافي مكاف آخر )كسائؿ التكاصؿ اال أك
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التنمية المستدامة كنظرتيـ ليا كأكلكية كطنية ال بد مف  أىداؼسمككيـ تجاه  في مما أثرٌ ، حقةالال

 تقديرىـ لضركرة تضمينيا في المقررات الدراسية. في ابيا كمعالجة قضاياىا، كتركت أثرن  ىتماـاال

التي  ),Sunthonkanokpong & Murphy 2019(مع دراسة  اكتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة نسبين 

 .مف طالب السنة األكلى كالثالثة كالرابعة اأكثر كعين كانكا السنة الدراسية الثانية أف طمبة  إلىأشارت 

" فكانت الفركؽ لصالح السنكات "الثالثة، كالرابعة، ىداؼعد " اطالع الطالب عمى األأما بي 

 إلىكقد يعزل ذلؾ  ،"الثالثة"كالخامسة، كالسادسة"، كعمى الدرجة الكمية كانت الفركؽ لصالح "السنة 

التنمية  أىداؼأف الطمبة في السنكات الثالثة، كالرابعة، كالخامسة كالسادسة، قد اطمعكا عمى 

المستدامة أكثر مف السنتيف األكلى كالثانية خالؿ الدراسة الجامعية، كيمكف أف يعزل سبب الفركؽ 

نشاطات زادت مف  أكندكات  أك ،رامج خاصةتعرض الطمبة لب إلىعمى الدرجة الكمية لمسنة الثالثة، 

 ,.Michael et al)دراسة ) مع انسبين ىذه النتيجة كاتفقت  التنمية المستدامة. أىداؼاطالعيـ عمى 

السنة األكلى  طمبةمف  الثالثة كانكا أكثر كعيان الدراسية السنة أف طمبة  إلىالتي أشارت  2019

 .كالثانية

 كعيالمتكسطات الحسابية لدرجة ئية بيف إحصا: بينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة ابعن را

لمتغير التقدير  ا( تبعن 2030) التنمية المستدامة ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة 

 ."ىداؼ"اطالع الطالب عمى األ بيعدباستثناء كعمى األبعاد جميعيا  ،الكميةالجامعي عمى الدرجة 

، تـ استخراج اختبار األبعاد ؽ بيف المتكسطات الحسابية عمى ىذهكلمعرفة عائدية الفرك 

تعزل لذكم أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ، كالذم بيف (20كالمكضح في الجدكؿ ) شيفيو

 .خرل"مقارنة كؿ منيـ مع التقديرات األ عند "االتقدير الجامعي "ممتاز" ك " جيد جدن 
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يصنفكف تحت " ا"ممتاز كجيد جدن أف الطمبة ذكم التقدير  إلىفي ذلؾ  كقد يعزل السبب

، كيتمتعكف بقدرات عالية في ربط المكاد التعميمية بالحياة العممية كبالقضايا اف عممين مظمة المتفكقي

كالمشاركة في  ،المعمكمات إلىالكطنية كالعالمية، كيتميزكف بأنيـ أكثر رغبة في االطالع كالكصكؿ 

 التنمية المستدامة. أىداؼكاألنشطة كالبرامج التي قد تسيـ بزيادة كعييـ ب الندكات

الكميات العممية طمبة  مستوى فيم ما والذي ٌنص على: الخامس: مناقشة نتائج السؤال اخامس  

 ؟  (2030التنمية المستاامة ) ىاا ألفي جامعة اليرموك 

ألداء طمبة الكميات ( أف المتكسط الحسابي 21يالحظ مف الجدكؿ )أظيرت النتائج كما 

 ٪(44،36) بنسبة مئكية تساكم( 11.09)التنمية المستدامة كاف  أىداؼالعممية عمى اختبار فيـ 

 . اكىك متدف كدكف المستكل المقبكؿ تربكين ، مف الدرجة الكمية

التنمية  ىداؼجامعة اليرمكؾ ألالسبب في تدني فيـ طمبة الكميات العممية في كقد يعزل 

كدخمت حيز  ىداؼحداثة المكضكع، حيث نشأت ىذه األعدة عكامؿ، مف أبرزىا:  إلىالمستدامة 

تعميمية لمف خمفياتيـ اعنيا  لدل الطمبة مخزكف كاؼو (، كبالتالي لـ يكف 2016التنفيذ في العاـ )

 أثناء المرحمة المدرسية.في 

ال قد كالمقررات الدراسية التي تطرحيا الكميات العممية  الخططأف  إلىكما قد يعزل ذلؾ 

كال يتـ دمجيا بشكؿ كاؼ خالؿ العممية التنمية المستدامة،  أىداؼتحتكم عمى معمكمات كافية عف 

كىذا ما تـ تأكيده في ىذه الدراسة عند االستقصاء عف مدل اطالع الطمبة عمى  التعميمية،

عدـ تعرض  إلى اأيضن  كما قد يعزل ذلؾ انت بدرجة متكسطة.، حيث بينت النتائج أنيا كىداؼاأل

بشكؿ كاؼ، خالؿ المرحمة الجامعية في مجاؿ التنمية المستدامة دكرات تثقيفية  أكالطمبة لندكات 

لى طرائؽ التدريس االعتيادية التي يتمقاىا الطمبة، كالتي تيتـ بحفظ المعمكمات كاسترجاعيا كقت ك  ا 
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كتيمؿ جكانب  ،بالميارات الالزمة لحؿ المشكالت كالتقييـ كاتخاذ القراراتاالمتحانات، كال تزكده 

التنمية  ىداؼالمشاركة الفاعمة في النشاطات كالفعاليات التي تساىـ في تحسيف مستكل فيميـ أل

  المستدامة.

أف مف  (2018Msengi et al. ;2019 ,.et al Polo-Zamora ,(كبينت دراسة 

المعمكمات التي تمقكىا مف خالؿ التنمية المستدامة كاف قمة  ىداؼة ألأسباب انخفاض فيـ الطمب

عي كالشبكات جتمابما في ذلؾ كسائؿ التكاصؿ اال ،التدريس الجامعي ككسائؿ اإلعالـ المختمفة

 أىداؼيعرفكف عف  الطمبةأف العديد مف  t al(Ando e.(2019 ,. كما بينت دراسة عيةجتمااال

كىذا يتكافؽ مع  كال يعممكف عف كيفية تنفيذىا، ،التنمية المستدامة كلكف معظميـ ال يفيمكنيا تمامنا

طمبة الكميات  لالتنمية المستدامة لد أىداؼب امرتفعن  انتائج ىذه الدراسة التي بينت أف ىناؾ كعين 

في مستكل  ابينت انخفاضن  العممية عند تقييميـ الذاتي مف خالؿ أداة الدراسة، إال أف أداة االختبار

 فيميـ كامتالكيـ لممعمكمات الكافية عنيا.

Polo et al., 2019; -(Zamoraمع ما جاء في دراسة كتتفؽ نتيجة الدراسة الحاليػة 

Michael et al., 2019; Ando et al., 2019; Omisore et al., 2017; Msengi et 

Alsaati et  ;National Union of Students, 2019 ;DevCom, 2017al., 2018; 

al., 2020) اكاف مستكل الفيـ تكصمت إلى أف  كالتي  اكاختمفت نتائج ىذه الدراسة نسبين .منخفضن

حيث أظيرت  .اأف مستكل الفيـ كاف متكسطن  إلىالذم أشار  )Sulitest, 2020( مع نتائج تقرير

التنمية المستدامة، كما أظيرت  أىداؼعمى معرفة ب%( مف المستجيبيف كانكا 57.8النتائج أف )

بيف  كاضحة%(. كتـ تحديد اختالفات 56كالذم بمغ ) )2019مقارنة مع العاـ ) اطفيفن  اتحسنن 

%( 44.7حيث كانت ) ،في الدراسة الفيـالتنمية المستدامة ذات األدنى كأعمى مستكل مف  أىداؼ

ختبار عمى عينة كبيرة مف تطبيؽ ىذا اال إلى ، كقد تعزل ىذه النتائجعمى التكالي %(65.3ك)
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 مـصي معظميـ مف الدكؿ الغربية، حيث  ( ألؼ شخص مف مختمؼ دكؿ العالـ160)المستجيبيف 

عف حجـ الفجكة بيف المجتمعات العربية  اكاضحن  انجميزية، كىذا يعطي تصكرن المغة اإلباالختبار 

التنمية المستدامة. كمف الجدير بالذكر أف الباحث استند بشكؿ  أىداؼب المعرفةكالغربية في مجاؿ 

كصياغتيا بالشكؿ  ،كبير في إعداد أداة الدراسة عمى ىذا االختبار بعد قيامو بترجمة بعض األسئمة

 .الذم يتناسب مع الدراسة الحالية

، إندكنيسيافي ىا إجرا التي et al (Jati.,  (2019مع دراسةنتائج الدراسة الحالية كاختمفت 

كقد يعزل ذلؾ ، امرتفعن كاف التنمية المستدامة  أىداؼالطمبة بفيـ أف مستكل  إلىشارت أحيث 

التنمية المستدامة،  أىداؼالعتماد الباحث في دراستو لقياس مستكل الفيـ عمى أسئمة عامة عف 

سينتيي العمؿ متى بدأ العمؿ بيا؟ كمتى  التنمية المستدامة؟، أىداؼكـ عدد ) عمى سبيؿ المثاؿ

 تقريركالتي استخدميا  ،( كابتعاده عف األسئمة المتعمقة بالمعمكمات الخاصة بكؿ ىدؼبيا؟

)Sulitest, 2020) .كالباحث في ىذه الدراسة  

معظـ الدراسات أكدت عمى انخفاض مستكل فيـ عمى ما سبؽ، يرل الباحث أف  اكعطفن 

 ؛التنمية المستدامة أىداؼالتنمية المستدامة، كأف الطمبة قد يعرفكف عف  أىداؼب الطمبةكمعرفة 

كجد عندىـ المعرفة الكافية لطريقة تنفيذىا كتحقيقيا، كىذا مؤشر ت، كال اكلكف ال يفيمكنيا جيدن 

التنمية المستدامة مع نياية العاـ  أىداؼالساعية لتحقيؽ  (2030)خطير عمى تحقيؽ خطة أجندة 

 فرنة بباقي المجتمع كالذيف سيقكدك يعتبر الطمبة الجامعييف مف الطبقة المثقفة مقا ، حيث(2030)

 .ىداؼبأدكارىـ المختمفة فيما بعد تحقيؽ ىذه األ
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الكميات طمبة  فيم ىل يختم  مستوى: مناقشة نتائج السؤال السااس والذي ينص عمى: اسااسً 

ة، يسنة الاراسالجنس، و مل اتبعً  (2030)التنمية المستاامة  ىاا العممية في جامعة اليرموك أل

 تقاير الجامعي، والكمية؟الو 

ئية بيف المتكسطات إحصافركؽ ذات داللة  كجكد عدـ إلى( 23) : تشير نتائج الجدكؿأكالن 

 (2030التنمية المستدامة ) ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  فيـ مستكللالحسابية 

 لمتغير الجنس عمى الدرجة الكمية. اتبعن 

التي بينت عدـ كجكد فركؽ  )Jati et al., 2019(كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

كيمكف أف يعزل السبب التنمية المستدامة،  أىداؼفي فيـ ئية بيف الذككر كاإلناث إحصاذات داللة 

كيتعرضكف لنفس التعميمية، يتمقكف نفس المعمكمات خالؿ المساقات  الطمبةأف  إلىفي ذلؾ 

كيدرسكف نفس المكاد عند أعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ ضمف التخصص  ،المكاقؼ الدراسية

  .التنمية المستدامة ىداؼمما ينعكس عمى مستكل فيميـ أل ؛الكاحد

المتكسطات الحسابية ئية بيف إحصاكجكد فركؽ ذات داللة عدـ  الدراسةبينت نتائج : اثانين 

 اتبعن  (2030) التنمية المستدامة ىداؼاليرمكؾ أل جامعةطمبة الكميات العممية في  فيـ لمستكل

 )et al Polo-Zamora.2019,( مع ما جاء في دراسة انسبين كىذه النتيجة متكافقة  لمتغير الكمية.

التنمية  أىداؼبيف كميات الطب كاليندسة عمى مستكل المعرفة ب أثرالتي أظيرت عدـ كجكد 

التنمية  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل عدـ تبني إلىذلؾ  يعكدكقد  .المستدامة

  ختيارية.اال أكمف خالؿ المساقات اإلجبارية  سكاءه المستدامة في خططيا التعميمة بشكؿ جاد، 

المتكسطات الحسابية لمستكل ئية بيف إحصاكجكد فركؽ ذات داللة عدـ : بينت النتائج اثالثن 

لمتغير  اتبعن  (2030)التنمية المستدامة  ىداؼالكميات العممية في جامعة اليرمكؾ ألطمبة  فيـ
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التنمية  أىداؼكقد يعزل ذلؾ لعدـ كجكد مساقات خاصة ب السنة الدراسية عمى الدرجة الكمية.

 المستدامة قد يتمقاىا الطالب خالؿ سنكاتو الدراسية في الجامعة.

ئية بيف المتكسطات الحسابية لدرجة إحصاكجكد فركؽ ذات داللة عدـ : بينت النتائج ارابعن 

لمتغير  ا( تبعن 2030) التنمية المستدامة ىداؼطمبة الكميات العممية في جامعة اليرمكؾ أل فيـ

 .تقدير الجامعي عمى الدرجة الكميةال

ف سكاء كانت ضم ،التنمية المستدامة أىداؼكىذا يؤكد عدـ كجكد مساقات تعميمية تعنى ب

أثناء في ا الطمبة المساقات االختيارية كمتطمبات الجامعة التي يتمقاى أكالتخصص الجامعي 

يعزل لطرائؽ التدريس االعتيادية التي يتمقاىا الطمبة، كالتي تيتـ بحفظ دراستيـ الجامعية، كما قد 

كالتقييـ  المعمكمات كاسترجاعيا كقت االمتحانات، كال تزكده بالميارات الالزمة لحؿ المشكالت

في عممية التقييـ كتيمؿ جكانب المشاركة الفاعمة في النشاطات كالفعاليات  ،كاتخاذ القرارات

  التنمية المستدامة. ىداؼيـ في تحسيف مستكل فيميـ ألالجامعي، كالتي تس

جامعة اليرموك ي تقوم بيا تال قائالطر ما : مناقشة نتائج السؤال السابع والذي ينص عمى: اسابعً 

 من وجية نظر الطمبة؟ ،(2030) التنمية المستاامة أىاا لممساىمة في تحقيق 

كتكعيتيـ تثقيؼ الطمبة لبند " (، أف أعمى نسبة كانت24) مف خالؿ الجدكؿأظيرت النتائج 

نشطة األ%(، يمييا البند "55" كبنسبة )التنمية المستدامة مف خالؿ الكرش كالمحاضرات أىداؼب

التنمية المستدامة بالمناىج  أىداؼدمج " %(، ثـ البند51" كبنسبة )لمطمبةكالبرامج التي تقدميا 

 أىداؼالقضايا المتعمقة ب ؼراسات في مختمء البحكث كالدإجرا%(، كالبند" 36" كبنسبة )التعميمية

عدادىـ تدريب الكادر %(، بينما كاف أقؿ تقدير لمبند "32" بنسبة )التنمية المستدامة الجامعي كا 

 %(.29" كبنسبة )التنمية المستدامة أىداؼلممساىمة في تحقيؽ 
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ة، التنمية المستدام أىداؼكتظير النتائج أف مستكل مساىمة جامعة اليرمكؾ في تحقيؽ 

%(، كىذا مؤشر كاضح عمى ضركرة أف تأخذ الجامعة 55) حيث لـ يتجاكز في أحسف حاالتو

ستراتيجلتنمية المستدامة مف خالؿ خططيا، ك ا أىداؼبعيف االعتبار تفعيؿ  ياتيا، كنشاطاتيا، ا 

 .عميمية كالبحث العمميتكدمجيا في العممية الكبرامجيا، 

التنمية المستدامة بشكؿ أكبر  أىداؼكلمعرفة الجيات التي يجب أف تأخذ بعيف االعتبار 

 الجدكؿفي أظيرت النتائج ككما ىك مكضح ، فقد مف كجية نظر الطمبة في نشاطاتيا ككظائفيا

: الكزارات، الشركات، مؤسسات البحث العممي، عمى التكالي، كبالترتيب ميعيا مرتفعةبأف ج، (25)

 صدقاء ثـ كسائؿ اإلعالـ.لمنظمات غير الحككمية(، العائمة كاألالمجتمع المدني )ا

كما ىك مبيف في  ,NUS) (2019مع ما جاء في تقرير بشكؿ كبير ىذه النتائج  تكافقتك 

ىا مف خالؿ التنمية المستدامة كتنفيذ أىداؼكعي الطمبة بأىمية تبني  درجةكىذا يبيف ، (4) الشكؿ

لتنفيذ التنمية  كالمنظمات( بصفتيا المنظـ الرئيسارات كالجامعات كالشركات الجيات الرسمية )كالكز 

ضمف األفراد كدكرىـ في نشرىا عمى  جابات كعي الطمبة بضركرة تبنيياالمستدامة، كما بينت اإل

ا العائمة كاألصدقاء، كىذا يؤكد التنمية المستدامة  أىداؼكعي الطمبة بدكرىـ في تحقيؽ  أيضن

 ،يقع عاتؽ تنفيذىا عمى الجميع ىداؼأف ىذه األك ، (2030)كتأكيدىـ عمى ما جاء في األجندة 

 مؤسسات ك أفراد.
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التنمية المستاامة بشكل أكبر في نشاطاتيا  أىاا الجيات التي يجب أن تأخذ بعين اًلعتبار (: 4الشكل)
 ووظائفيا من وجية نظر الطمبة

 

جامعة قات التي تحا من مساىمة و المعما : مناقشة نتائج السؤال الثامن والذي ينص عمى: اثامنً 

نظر الطمبة وأعضاء ىيئة  ، من وجية(2030التنمية المستاامة ) أىاا في تحقيق اليرموك 

 ؟ التاريس

 أىداؼأف أكثر المعكقات التي تحد مف مساىمة جامعة اليرمكؾ في تحقيؽ بينت النتائج 

كأعضاء ىيئة التدريس كانت "نقص الدعـ مف  (، مف كجية نظر الطمبة2030التنمية المستدامة )

( 105بمغ )، كبتكرار طمبةللدل ا%( 50نسبة مئكية )( كب177بتكرار بمغ ) ة الجامعية"دار اإل

)filho et -Lealدراسة نتائج كىذا يتفؽ مع أعضاء ىيئة التدريس،  لدل%( 84.7كبنسبة مئكية )

2017) , al. قمة ، ك نقص التكنكلكجيا المناسبة، كما بينت النتائج أف العديد مف المعكقات مثؿ

 التنمية المستدامة أىداؼعدـ كجكد ممارسات كأنشطو تعزز تحقيؽ ك  ،المباني ذات األداء المستداـ

 التنمية المستدامة. أىداؼليا األثر الكبير في عدـ تحقيؽ 
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أف تنشئ ىياكؿ رسمية لتكجيو تنفيذ سياسات عمى الجامعة فإف  كمف كجية نظر الباحث،

عكا ىذه الميمة، كما أف عمى ليتاب مؤىميفمكظفيف  إلىمع تككيؿ الميمة ، كبرامج التنمية المستدامة

الجامعة أف تأخذ بعيف االعتبار كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة في معالجة المعكقات 

 التنمية المستدامة. أىداؼالتي تكاجو تنفيذ 
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 التوصيات

 بناءن عمى نتائج الدراسة، يكصي الباحث بما يأتي:

تعنى بالتنمية المستدامة، كتشرؼ عمى جميع النشاطات في الجامعة إنشاء كحدة خاصة  -1

داخؿ الحـر الجامعي  الطمبةكدعـ أنشطة  ،دكراتالتقديـ كتحضير الندكات، ك المتعمقة بيا، 

، كتكفير عمى المكارد لممحافظةالتدابير كخارجو لتعزيز السمكؾ المستداـ، كاتخاذ بعض 

 البيانات الالزمة كمتابعة تقدميا.

ضافة  -2 الدراسات العميا،  أكالمستدامة في مرحمة البكالكريكس برامج دراسية خاصة بالتنمية ا 

ضافة  ممساقات اإلجبارية لالخطط الدراسية مساقات متخصصة بالتنمية المستدامة ضمف كا 

شراؾ الطمبة  ،االختيارية أك كدمج قضايا التنمية المستدامة في المناىج الدراسية، كا 

 بالنشاطات كالمبادرات المستدامة في الحـر الجامعي.

كمكاقفيـ  كممارساتيـ معرفتيـتقديـ دكرات تدريبية خاصة ألعضاء ىيئة التدريس لتعزيز   -3

كما ينعكس بو  ،كأىمية تكظيفيا في أبحاثيـ بالتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة. التي تتعمؽ

 مكانة أفضؿ. إلىكالرقي بيا  ،ذلؾ عمى تصنيؼ الجامعة

كضع خطط إستراتيجية كاضحة تقكـ عمى أساس مبادئ التنمية بة الجامعة إدار  أف تقكـ -4

كضع اآلليات ، ك المشاركة في إعدادىاي عضاء الييئة التدريسية ف، كالسماح ألالمستدامة

 دمجيا خالؿ العممية التعميمية.الالزمة ل

المشاركة بالنشاطات كالمبادرات  خالؿمف التنمية المستدامة  ىداؼضركرة تبني الطمبة أل -5

  إلخ. كالبيئة، كالصحة الطعاـ مثؿ اليكمية، حياتيـكاألبحاث العممية، كفي 

االندماج أكثر مع باقي  التي لدييا القدرة عمى التنمية المستدامة ىداؼألاألكلكية  إعطاء -6

يجابية ك مضاعفة  حتى تككف اآلثار ىداؼاأل  .متأصمةك ا 
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 (1) رقم الممحق

 أاوات الاراسةقائمة بأسماء ُمحّكمي 

 مكان العمل التخصص الرتبة العممية اًلسم الرقم
 جامعة اليرموك مناىج وأساليب تاريس العموم أستاذ مشارك حسين نوافمووليا   .1
 جامعة اليرموك مناىج وأساليب تاريس العموم أستاذ وصال ىاني العمري  .2
 جامعة عّمان العربية القياس والتقويم أستاذ مشارك سممان نصراوينمعين   .3
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم مشر  تربوي القشيشاىر يوس    .4
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم اكتور ماجا عمي الزبن  .5
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم اكتور محما الخطاطبة  .6
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم اكتور ختام طوالبة  .7
 جامعة البمقاء التطبيقية مناىج وأساليب تاريس العموم مساعاأستاذ  عبااهلل الخصاونة  .8
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم اكتور أسامة الزيوا  .9
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم اكتور محما عرابي  .10
 وزارة التربية والتعميم مناىج وأساليب تاريس العموم اكتور عامر عرموش  .11
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 (2) رقم الممحق

التنمية  ىاا استبانة: قياس ماى توظي  أعضاء ىيئة التاريس في جامعة اليرموك أل

 (   2030المستاامة )

 

 األستاذ/ الدكتكر ................................................................................... المحتـر 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،

التنمية  ىاا اليرموك ألوعي وفيم طمبة الكميات العممية بجامعة ء دراسة بعنكاف: "إجرايقـك الباحث ب       
"، الستكماؿ متطمبات ( وتوظي  أعضاء ىيئة التاريس ليا في ضوء بعض المتغيرات2030المستاامة )

 الحصكؿ عمى درجة الدكتكراة في الفمسفة تخصص مناىج العمـك كأساليب تدريسيا.

في جامعة يئة التاريس توظي  أعضاء ىماى تـ بناء أداة )استبانة( لقياس الدراسة  أىداؼكلتحقيؽ       
خالل  Sustainable Development Goals (SDG's)( 2030)التنمية المستاامة  ىاا اليرموك أل
كلما عيدتو فيكـ مف خبرة كتعاكف، أضع  .محاكر( 4) عمى مكزعة فقرة( 40) تضمنت االستبانة حيث، تاريسيم

 مف حيث:بيف أيديكـ األداة بصكرتيا األكلية، راجينا منكـ تحكيميا 

 المة الصياغة المغكيةس. 
 ت.كضكح الفقرا مدل  
 .مدل مناسبة كمالءمة الفقرات 
   تعديالت تركنيا مناسبة. أكأية اقتراحات 

 مع خالص الشكر كالتقدير                                     

 حمد العمرمأالباحث : فاركؽ                                                                          

  :...............................................................االسـ

  :.............................................................. المؤىؿ

  :........................................................... التخصص

  :............................…………………………ةالكظيفة/الرتب
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 جامعة اليرموك

 كمية التربية 

 قسم المناىج والتاريس

 

 الاكتور الفاضل / الاكتورة الفاضمة 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو، كبعد:

التنمية  ىاا "وعي وفيم طمبة الكميات العممية بجامعة اليرموك ألء دراسة بعنكاف: إجرايقـك الباحث ب      

، الستكماؿ متطمبات الحصكؿ وتوظي  أعضاء ىيئة التاريس ليا في ضوء بعض المتغيرات " 2030المستاامة 

 عمى درجة الدكتكراة في الفمسفة تخصص مناىج العمـك كأساليب تدريسيا.

اليرموك في جامعة ماى توظي  أعضاء ىيئة التاريس قياس  إلىستبياف الذم ييدؼ أضع بيف يديؾ ىذا اال     

تعاكنكـ في  اراجين ، Sustainable Development Goals (SDG's) (2030)التنمية المستاامة  ىاا أل

بأف البيانات التي ستدلكف بيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، كلف يطمع  ااإلجابة عف فقرات االستبانة، عممن 

 عمييا إال الباحث كمشرفك الدراسة.

 الشكر كالتقديرمع خالص        

 حمد العمرمأالباحث: فاركؽ                                                                                    
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  - :المعمومات العامة

 عي:جتماالنكع اال -1

 أنثى □             ذكر □ 

 الكمية:  -2

تكنكلكجيا  □العمـك          □اليندسة             □الصيدلة           □الطب             □

 المعمكمات

 الرتبة العممية: -3

 أستاذ  □أستاذ مشارؾ                             □أستاذ مساعد                         □ 

 سنكات الخبرة: -4

 سنكات   10كثر مف أ □سنكات                       10-5 □سنكات                    5 قؿ مفأ □      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 كبيرة المحور 
قميمة  قميمة متوسطة  كبيرة  اجاً 

 اجاً 
 ( في المساقات التعميمية خالل عممية التاريس.2030التنمية المستاامة ) أىاا األول: توظي  المحور 

 ( في المساقات التي تارسيا؟2030التنمية المستاامة ) ىاا ما ارجة توظيفك أل 

1 
األكؿ: القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ اليدؼ 
 مكاف.

     

اليدؼ الثاني: القضػػػاء عمػػػى الجػػػكع كتػػػكفير األمػػػف  2
ػػػنة كتعزيػػػز الزراعة المستدامة.  الغػػػذائي كالتغذيػػػة المحسى

     

3 
اليدؼ الثالث: ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش 

 األعمار.صحية كبالرفاىية في جميع 
     

4 
اليدؼ الرابع: ضػماف التعمػيـ الجيػد المنصػؼ كالشػامؿ 

 لمجميػع كتعزيػز فػرص الػتعٌمـ مػدل الحياة لمجميع.
     

5 
اليدؼ الخامس: تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف 

      كؿ النساء كالفتيات.

6 
كخػػػػدمات اليدؼ السادس: ضػػػػماف تػػػػكافر الميػػػػاه 

دار الصػػػػرؼ الصػػػػحي ك   ة لمجميػػػػع.استدامتيا با 
     

7 
اليدؼ السابع: ضػػماف حصػػكؿ الجميػػع بتكمفػػة ميسػػكرة 

 عمػػى خػػدمات الطاقػػة الحديثػػة المكثكقة كالمستدامة.
     

8 
دم المطرد كالشامؿ قتصااليدؼ الثامف: تعزيز النمك اال

كالعمالػة الكاممػة كالمنتجة، كتكفير  لمجميػع كالمسػتداـ،
 العمؿ الالئؽ لمجميع.

     

9 
اليدؼ التاسع: إقامػػة بنية تحتيػػة قػػادرة عمػػى الصػػمكد، 
 كتحفيػػز التصػػنيع الشػػامؿ لمجميػػع، كتشجيع اإلبتكار.

     

10 
اليدؼ العاشر: الحد مف انعداـ المساكاة داخؿ البمداف 

 كفيما بينيا.
     

11 
اليدؼ الحادم عشر: جعػؿ المػػدف كالمسػػتكطنات 

البشػػرية شػػاممة لمجميػػع كآمنػػة كقػػادرة عمػػى الصمكد 
 كمستدامة.

     

12 
 استيالؾاليدؼ الثاني عشر: ضماف كجكد أنماط 

نتاج مستدامة.  كا 
     

13 
ءات عاجمة لمتصدم إجرااليدؼ الثالث عشر: اتخاذ 

 كآثاره.لتغيير المناخ 
     

اليدؼ الرابع عشر: حفػظ المحيطػات كالبحػار كالمػكارد  14
البحريػة كاسػتخداميا عمػى نحػك مسػتداـ لتحقيؽ التنمية 
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 كبيرة المحور 
قميمة  قميمة متوسطة  كبيرة  اجاً 

 اجاً 
 المستدامة.

15 

اليدؼ الخامس عشر: حمايػػة الػػنظـ اإليككلكجيػػة 
البريػػة كترميميػػا كتعزيػػز اسػػتخداميا عمػػى نحػػك 

دار مسػػتداـ، ك  ة الغابػػات عمػػى نحػػك مسػػتداـ، كمكافحػػة ا 
التصػػحر، ككقػػؼ تدىكر األراضي كعكس مساره، 

 ككقؼ فقداف التنكع البيكلكجي.

     

16 

اليدؼ السادس عشر: التشجيع عمػى إقامػة مجتمعػاتو 
مسػالمةو ال ييمػش فييػا أحػد مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػػػة 

تاحػػػة  إلىإمكانيػػػة كصػػػكؿ الجميػػػع  المسػػػتدامة، كا 
العدالػػػة، كبنػػػاء مؤسسات فعالة كخاضعة لممساءلة 

 كشاممة لمجميع عمى جميع المستكيات.

     

17 
اليدؼ السابع عشر: تعزيػػػػز كسػػػػائؿ التنفيػػػػذ كتنشػػػػيط 
 الشػػػػراكة العالميػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ التنمية المستدامة.

     

ما ارجة توظيفك لمخرجات التعمم اآلتية من "ميارات وقيم واتجاىات" الااعمة لتحقيق الثاني:  المحور
 ( خالل العممية التعميمية؟2030التنمية المستاامة ) أىاا 

      اكتساب ميارات التفكير النقدم كحؿ المشكالت. 18
      تسكية النزاعات كالمشاركة في صنع القرار. 19
      التركيز عمى جكدة األداء.  20
      حس المسؤكلية الكطني كالمكاطنة العالمية.   21
      اآلخريف. تقبؿ آراءك  احتراـ حقكؽ اإلنساف 22
      .المساكاة بيف الجنسيف 23
      تطبيؽ مخرجات التعمـ في المكاقؼ الحياتية.  24
      التعامؿ مع الككارث كالمخاطر.  25

 .( في النشاطات والفعاليات التعميمية2030التنمية المستاامة ) أىاا الثاني: ارجة توظي   المحور
 ( في النشاطات والفعاليات التعميمية؟2030التنمية المستاامة ) ىاا ما ارجة توظيفك أل 

التشاركية داخؿ كخارج الحـر تقديـ األنشطة كالبرامج  26
 الجامعية. 

     

27 
تقديـ برامج التدريب التي تساىـ في إعداد الطمبة 

 التنمية المستدامة. أىداؼكتييئتيـ مف أجؿ تحقيؽ 
     

28 
التنمية المستدامة مف  أىداؼقيؼ الطمبة كتكعيتيـ بتث

 خالؿ الكرش كالندكات.
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 كبيرة المحور 
قميمة  قميمة متوسطة  كبيرة  اجاً 

 اجاً 

29 
عمى المبادرات الداعمة لمتنمية تحفيز الطمبة 
 المستدامة.

     

30 
إشراؾ الطمبة في المجاف الداعمة لمتنمية المستدامة 

 عية، تطكعية، ..(.اجتما)لجاف بيئية، طبية، 
     

      بتكار.تكفير بيئة مناسبة كمحفزة لال 31

32 
تكفير فرص التدريب التشغيمي لمطمبة مف خالؿ بناء 

 الشراكات مع القطاعيف العاـ كالخاص. 
     

33 
الخبرات بيف الطمبة في تفعيؿ الحكار كتبادؿ 

 التخصصات المختمفة.
     

34 
تشجيع الطمبة لممشاركة في المسابقات العممية داخؿ 

 كخارج الجامعة.
     

 الثالث: ارجة توظي  التعميم من أجل التنمية المستاامة في البحث العممي المحور

 ( في البحث العممي؟2030التنمية المستاامة ) ىاا ما ارجة توظيفك أل
      التنمية المستدامة. أىداؼنشر أبحاث ليا عالقة ب 35

36 
االطالع عمى التصنيؼ العالمي لمجامعات المبني عمى 

 التنمية المستدامة )مثؿ تصنيؼ التايمز(.  أىداؼ
     

37 
 أىداؼشراؾ الطمبة في األبحاث المتعمقة بتحقيؽ إ

 التنمية المستدامة.
     

      تكفير المراجع كاألبحاث العممية الحديثة. 38

39 
تكعية الطمبة بأساليب البحث العممي كاألدكات 

 كالمنصات العممية المتكفرة في الجامعة. 
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  في الجامعة 2030التنمية المستاامة  أىاا قات التي قا تواجو تحقيق وتنفيذ و الرابع: المع المحور

جابة إلمستدامة؟ يمكنؾ اختيار أكثر مف التنمية ا أىداؼقات التي تكاجو جامعة اليرمكؾ في تنفيذ ك ما المع    -40
 كاحدة.

 ة الجامعيةدار نقص الدعـ مف اإل 
 نقص التكنكلكجيا المناسبة 
 مف الجامعة ىتماـقمة الكعي كاال 
 عدـ كجكد لجنة بيئية 
 قمة المباني ذات األداء المستداـ 
 قمة البحث كالتطكير 
  التنمية المستدامة في عممية التدريس أىداؼنقص المعرفة كالتعميـ  كعدـ إدماج 
  نقص التدريب كالتعاكف 
  التنمية المستدامة  أىداؼعدـ كجكد ممارسات كأنشطو تعزز تحقيؽ 
 يكاديمعدـ كجكد دعـ مف المجتمع األ 
  لالبتكاراتعدـ كجكد حكافز 
  ركح المبادرة كالشراكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص إلىاالفتقار 
  دار عدـ كجكد حكار بيف الطمبة ك  ة الجامعة ا 
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 (3) رقم الممحق

التنمية المستاامة  أىاا بوعي طمبة الكميات العممية في جامعة اليرموك  ارجةاستبانة: قياس 

(2030)    

 األستاذ/ الدكتكر ................................................................................... المحتـر 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،

التنمية  أىاا بالكميات العممية بجامعة اليرموك وعي وفيم طمبة ء دراسة بعنكاف: "إجرايقـك الباحث ب       

تطمبات "، الستكماؿ موتوظي  أعضاء ىيئة التاريس ليا في ضوء بعض المتغيرات( 2030المستاامة )

 في الفمسفة تخصص مناىج العمـك كأساليب تدريسيا. ةالحصكؿ عمى درجة الدكتكرا

التنمية المستاامة  ىاا ارجة وعي طمبة الكميات العممية في جامعة اليرموك ألتـ بناء أداة )استبانة( لقياس       

(2030 )Sustainable Development Goals (SDG's)  في ضكء بعض المتغيرات، كالتي شاركت بيا

مدل كعي طمبة الكميات فقرة لقياس  (74)تضمنت االستبانة ، ااألردف ضمف خطة تنمكية تـ التكافؽ عمييا عالمين 

كلما عيدتو  ت.في ضكء بعض المتغيرا المتعمقة بالبيئة (2030التنمية المستدامة ) ىداؼالعممية بجامعة اليرمكؾ أل

 فيكـ مف خبرة كتعاكف، أضع بيف أيديكـ األداة بصكرتيا األكلية، راجينا منكـ تحكيميا مف حيث:

 المة الصياغة المغكيةس. 
 كضكح الفقرات مدل.  
 التنمية المستدامة ىداؼمدل مناسبة كمالءمة الفقرات في تحديد درجة كعي الطمبة أل. 
 تعديالت تركنيا مناسبة. أكاحات أية اقتر  اضافة 

د قتصامبنية عمى ثالث محاكر رئيسية ىي: اال ا( ىدفن 17التنمية المستدامة كالتي تشمؿ ) أىداؼ بأف اعممن 

 السبعة عشر. ىداؼكالبيئة كالمجتمع كتتبايف ىذه المحاكر في أىميتيا ضمف كؿ ىدؼ مف األ

 مع خالص الشكر كالتقدير

 الباحث : فاركؽ أحمد عقمة العمرم                                                                     
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 ............... :................................................................االسـ

  :.............................................................................. المؤىؿ

  :........................................................................... التخصص

 :........................................................................ الكظيفة/الرتبة
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 جامعة اليرموك

 كمية التربية 

 قسم المناىج وطرق التاريس

 

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو، كبعد:

التنمية المستاامة  أىاا بالكميات العممية بجامعة اليرموك "وعي وفيم طمبة ء دراسة بعنكاف: إجرايقـك الباحث ب

، الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة وتوظي  أعضاء ىيئة التاريس ليا في ضوء بعض المتغيرات"  2030

 الدكتكراة في الفمسفة تخصص مناىج العمـك كأساليب تدريسيا.

كميات العممية في جامعة اليرموك قياس مستوى وعي طمبة ال إلىأضع بيف يديؾ ىذا االستبياف الذم ييدؼ 

تعاكنكـ في  اراجين ،  Sustainable Development Goals (SDG's) (2030)تاامة التنمية المس أىاا ب

بأف البيانات التي ستدلكف بيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، كلف يطمع  ااإلجابة عف فقرات االستبانة، عممن 

 عمييا إال الباحث كمشرفك الدراسة.

 مع خالص الشكر كالتقدير

 الباحث: فاركؽ أحمد عقمة العمرم                                                                          
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  - :المعمومات العامة

 عي:جتماالنوع اًل -4

 أنثى □ ذكر □ 

 الكمية:  -5

تكنكلكجيا  □            العمـك  □اليندسة  □               الصيدلة □الطب  □

 المعمكمات

 السنة الاراسية: -6

          الخامسة□          الرابعة□               الثالثة □                الثانية  □        األكلى  □ 

 السادسة  □

 التقاير: -4

 ممتاز □           اجيد جدن  □                    جيد □        مقبكؿ  □      
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 (2030التنمية المستاامة ) أىاا المحور األول: أولوية وأىمية واطالع الطالب عمى 

( في الفقرات التالية، كالمطمكب اختيار المستكل الذم يناسب تقديرؾ لكؿ 2030التنمية المستدامة ) أىداؼتـ عرض 
 تدريج لكرت الخماسي أدناه. اىدؼ مستخدمن 

 : القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو وفي كل مكان1اليا  
، كمحاربة استغالؿ عمالة األطفاؿ كأشكاؿ الرؽ، كمكافحة آثار الفقر كسكء التغذية مف خالؿ تكفير العمالة الالئقة

 ككفيات األطفاؿ كاألميات كالجريمة كالعنؼ.
        اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة   اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       
ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 : القضاء عمى الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستاامة2اليا  
 االمزارعيف كمحاربة الجكع كسكء التغذية كاستخداـ المكاد المعدلة كراثين كيشمؿ الحصكؿ عمى غذاء صحي كدعـ 
 كتشجيع الزراعة العضكية كالزراعة الحيكية.

         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  
      .كطنية اعتباره أكلكية

عمى اليدؼ. الطالب اطالع       
ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 : ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار3اليا  
نياء األمراض المعدية  إلىكيدعك  تحسيف الصحة اإلنجابية كصحة األـ كالطفؿ؛ كالحد مف األمراض غير المعدية كا 

 .كالكقاية مف المخدرات، كتأميف األدكية كالمقاحات اآلمنة كبأسعار معقكلة
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
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 : ضمان التعميم الجيا المنص  والشامل لمجميع وتعزيز فرص التعمم ماى الحياة4اليا  
بالمدارس ككفاءة التعميـ، كتكافر المدرسيف كالمرافؽ المدرسية الكافية، كدراسة أسباب عدـ  كيشمؿ نظاـ اإللتحاؽ

 االلتحاؽ بالتعميـ كمنيا الفقر كالنزاعات كالككارث كانعداـ المساكاة بيف الجنسيف. 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: 5اليا    

محاربة أشكاؿ التمييز بيف الرجؿ كالمرأة كالمشاركة في صنع القرار كالعمؿ ك التفاكت في األجكر كالحؽ في 
  كالحقكؽ الجنسية كالزكاج كاستغالؿ النساء كالفتيات كاالتجار بيف.التعميـ، كالصحة 

         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  
      .كطنية اعتباره أكلكية

عمى اليدؼ. الطالب اطالع       
ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 
 

اار المياه وخامات الصر  الصحي لمجميع و ضمان توافر : 6اليا    ة مستاامةإاار تيا ا 
الحفاظ عمى المياه كتكفير مياه الشرب كنظاـ الصرؼ الصحي لمسكاف كتحقيؽ األمف المائي في ظؿ تغير المناخ 

عادة االستعماؿ.  كتطكير طرؽ معالجة المياه العادمة، كتكنكلكجيات إعادة التدكير كا 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 رة عمى خامات الطاقة الحايثة الموثوقة والمستاامة ضمان حصول الجميع بتكمفة ميس: 7اليا  
حصكؿ الجميع عمى خدمات الطاقة بأسعار معقكلة كمكثكقة كمستدامة كتحسيف كفاءة استخداـ الطاقة كزيادة 

 استخداـ الطاقة المتجددة. 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
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اي المطرا والشامل لمجميع والمستاام، والعمالة الكاممة والمنتجة، وتوفير العمل قتصاتعزيز النمو اًل: 8اليا  
 الالئق لمجميع

أداة لمكافحة الفقر كزيادة فرص  كيعدالمحرؾ الرئيس لمتنمية المستدامة،  ادم السميـ بيئين قتصاتعزيز النمك االيعتبر 
 العمالة الكاممة كالمنتجة. 

         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  
      .كطنية اعتباره أكلكية

عمى اليدؼ. الطالب اطالع       
ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 عمى الصموا، وتحفيز التصنيع المستاام الشامل لمجميع، وتشجيع اًلبتكارإقامة بنى تحتية قاارة : 9اليا  
دم قتصايدعك لتحفيز االنشطة التجديدية كعمميات التصنيع الشاممة كتشجيع االبتكار كاالختراعات لتعزيز النمك اال

 كالذم يدعـ بدكره التنمية المستدامة.
         ايمة جدن قم قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 الحا من انعاام المساواة ااخل البماان وفيما بينيا :10اليا  
 .دية كالمالية الدكليةقتصاالقرارات االتنظيـ اليجرة اآلمنة كالمنظمة، كتعزيز أصكات البمداف النامية في عممية اتخاذ 

 عية لمفئات التي تتعرض لمتمييز كتحقيؽ المساكاة.جتماكالحماية اال
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 جعل المان والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنة وقاارة عمى الصموا ومستاامة: 11اليا  
تأميف السكف المالئـ كالخدمات األساسية مثؿ الماء كالكيرباء كاستخداـ الطاقة المستدامة في المباني كالمكاصالت 

  .النفايات، كضركرة إعادة تدكيرىاكالحد مف إنتاج 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
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نتاج مستاامة استيالكضمان وجوا أنماط : 12اليا    وا 
دم عف استخداـ المكارد، كتعديؿ أنماط االستيالؾ كاإلنتاج المستدامة الفردية كالمجتمعية قتصاالنمك االفصؿ 

  .ة المكاد الكيميائية كالنفايات الخطرةإدار كضماف 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 ءات عاجمة لمتصاي لتّغير المناخ وآثارهإجرا: اتخاذ 13اليا  
يعتبر التغير المناخي ظاىرة ناشئة عف أنشطة بشرية كناجمة عف تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة كال بد مف بذؿ 

 كالحد مف األخطار المتصمة بالمناخ كالككارث الطبيعية.جيكد أقكل لبناء القدرة عمى الصمكد 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 والموارا البحرية واستخااميا عمى نحو مستاام لتحقيق التنمية المستاامةحفظ المحيطات والبحار : 14اليا  
يعرض تمكث البحار كالمحيطات كالصيد المفرط األسس كالنظـ اإليككلكجية البحرية لمخطر كتيدد دكر البحار 

 كمصدر لمغذاء ككسب العيش.
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 : الحياة في البر15اليا  
دار كيشمؿ حماية النيظـ اإليككلكجية البرية كترميميا كاستخداميا عمى نحك مستداـ، ك  ة الغابات، كمكافحٌة التصحر، ا 

 .ككقؼ فقداف التنكع البيكلكجيككقؼ تدىكر األراضي، 
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
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 : السالم والعال والمؤسسات القوية16اليا  

مجتمعات مسالمة ال يييمش فييا أحد، كتحقيؽ العدالة، كبناء مؤسسات فعالة كخاضعة لممساءلة التشجيع عمى إقامة 
 كشاممة لمجميع عمى جميع المستكيات.

         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  
      .كطنية اعتباره أكلكية

عمى اليدؼ. الطالب اطالع       
ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
 

 : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستاامة17اليا  
لقضايا العالمية كتعزيز أكجو الترابط كالتكافؿ القائمة بيف البمداف كالشعكب با ىتماـكاالكضع سياسات متماسكة، 

 الحككمة العالمية كالمكاطنة العالمية.مفاىيـ  المختمفة كالتركيز عمى
         اقميمة جدن  قميمة            متكسطة كبيرة    اكبيرة جدن  

      .كطنية اعتباره أكلكية
عمى اليدؼ. الطالب اطالع       

ضركرة تضمينو في المقررات الجامعية         
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 ( 2030التنمية المستاامة ) أىاا المحور الثاني: سموك الطالب تجاه 

  اقميل جاً  قميل متوسط كبير اجاً  كبير  
أتعاطؼ مع األطفاؿ الذيف يحرمكف مف  1

 االلتحاؽ بالمدرسة
     

      أتعاطؼ مع األشخاص الذيف يتعرضكف لمتمييز 2
      اإلنترنت في حياتنا إلىأشعر بأىمية الكصكؿ  3
مف الظمـ في أتعاطؼ مع الناس الذيف يعانكف  4

 بمدم
     

اشجع استخداـ الطرؽ التي تعمؿ عمى تخفيض  5
 غازات االحتباس الحرارم المرتبطة بالصناعة

     

أشعر بالمسؤكلية عند استخدامي لمصادر  6
 الطاقة المختمفة

     

أتعاطؼ مع األشخاص الذيف يعانكف مف  7
 المرض

     

البنية التحتية  إلىأشعر بأىمية الكصكؿ  8
 األساسية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

     

أتعاطؼ مع األشخاص الذيف يعانكف مف سكء  9
 التغذية في العالـ

     

أتعاطؼ مع الحيكانات البرية كالبحرية المعرضة  10
 لالنقراض

     

      أشعر بالمسؤكلية تجاه البيئة 11
أتعاطؼ مع األشخاص في البيئات الفقيرة  12

 كالمستضعفة 
     

 أسمكبأشعر بأىمية التأثيرات البيئية عمى  13
 حياتي

     

أشعر بأف تكفير حقكؽ العمؿ لمعماؿ المياجريف  14
 ضركرية

     

      أشعر بضركرة تغيير ممارسات الصيد كضبطيا  15
      أتعاطؼ مع حقكؽ المرأة كمساكاتيا مع الرجؿ  16
      أشعر بالمسؤكلية عند استخدامي لممياه 17
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 (2030التنمية المستاامة ) أىاا في تحقيق جامعة اليرموك المحور الثالث: مساىمة 
 

التنمية المستدامة؟ يمكنؾ  أىداؼما ىي الطرؽ التي ترل أف جامعة اليرمكؾ تساىـ مف خالليا بتحقيؽ  3-1
 اختيار أكثر مف اجابة كاحدة. 

 مبةنشطة كالبرامج التي تقدميا لمطاأل 
  عدادىـ لممساىمة في تحقيؽ  التنمية المستدامة أىداؼتدريب الكادر الجامعي كا 
 التنمية المستدامة مف خالؿ الكرش كالمحاضرات أىداؼتثقيؼ الطمبة كتكعيتيـ ب 
  ستدامة بالمناىج التعميميةالتنمية الم أىداؼدمج 
 التنمية المستدامة أىداؼء البحكث كالدراسات في مختمؽ القضايا المتعمقة بإجرا 
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 ة ؟التنمية المستدام أىداؼما دكر المؤسسات المختمفة في تحقيؽ  3-2

موافق  
 بشاة

 غير موافق بشاة غير موافق موافق

أخذ بعيف االعتبار تيجب أف الشركات: 
بشكؿ أكبر ضمف أنشطتيا  ةستداماال

 التجارية.
        

أخذ بعيف االعتبار تيجب أف الكزارات: 
         بشكؿ أكبر ضمف قراراتيا. ةستداماال

أخذ تيجب أف مؤسسات البحث كالتعميـ: 
بشكؿ أكبر في  ةستداماالبعيف االعتبار 
 البحث كالتعميـ.

        

المجتمع المدني )مثؿ المنظمات الغير 
يجب  :الغير ىادفة لمربح( مية/المنظماتحكك 

بشكؿ أكبر  ةستداماالأف يأخذ بعيف االعتبار 
 حمالتو. أكفي أنشطتو 

        

أخذ بعيف االعتبار تيجب أف كسائؿ اإلعالـ: 
         تقاريرىا. فيبشكؿ أكبر  ةستداماال

بعيف : يجب أف يأخذكا العائمة كاألصدقاء
         في سمككيـ. بشكؿ أكبر ةستدامالااالعتبار 
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التنمية المستاامة  أىاا قات التي قا تواجو تحقيق وتنفيذ و المحور الرابع: المع
 اليرموكجامعة في ( 2030)

التنمية المستدامة؟ يمكنؾ اختيار أكثر مف  أىداؼقات التي تكاجو جامعة اليرمكؾ في تنفيذ ك ما ىي المع     4-1
 اجابة كاحدة.

 ة الجامعيةدار نقص الدعـ مف اإل 
  التكنكلكجيا المناسبةنقص 
 مف الجامعة ىتماـقمة الكعي كاال 
 عدـ كجكد لجنة بيئية 
 قمة المباني ذات األداء المستداـ 
 قمة البحث كالتطكير 
  التنمية المستدامة في عممية التدريس أىداؼنقص المعرفة كالتعميـ  كعدـ إدماج 
  نقص التدريب كالتعاكف 
  التنمية المستدامة  أىداؼعدـ كجكد ممارسات كأنشطو تعزز تحقيؽ 
 يكاديمعدـ كجكد دعـ مف المجتمع األ 
 عدـ كجكد حكافز لالبتكارات 
  ركح المبادرة كالشراكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص إلىاالفتقار 
  دار عدـ كجكد حكار بيف الطمبة ك  ة الجامعة ا 
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 (4) رقم الممحق

التنمٌة المستدامة  دهدا جامعة الٌرموك أل اختبار قٌاس درجة فهم طلبة الكلٌات العلمٌة فً

(2030) 

 

 جامعة اليرمىك

 كلية التربية

 التدريسطرق قسم المناهج و

 

 عزٌزي الطالب/ عزٌزتً الطالبة 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

التنمٌة  دهدا الٌرموك أل"وعً وفهم طلبة الكلٌات العلمٌة بجامعة ء دراسة بعنوان: إجراٌقوم الباحث ب      

الستكمال متطلبات  ،وتوظٌ  أعضاء دهٌئة التدرٌس لها فً ضوء بعض المتغٌرات " (2030)المستدامة 

 ا.فً الفلسفة تخصص مناهج العلوم وأسالٌب تدرٌسه ةالدكتوراالحصول على درجة 

قٌاس درجة فهم طلبة الكلٌات العلمٌة فً جامعة الٌرموك  إلىختبار الذي ٌهدف أضع بٌن ٌدٌك هذا اال      

وٌتضمن هذا االختبار ، خطة عملها وأبعادها المختلفة. من حٌث: مفهومها (2030)التنمٌة المستدامة  هدافأل

رجو ارة متبوعة بعدد من البدائل. أمن متعدد. ٌتألف كل سؤال من عب االختٌارمن نوع  اموضوعًٌ  ( سؤااًل 03)

بأن اإلجابات التً ستدلون بها لن تستخدم إال  اعلمً قراءة كل سؤال بتمعن واختٌار اإلجابة الصحٌحة بدقة وعناٌة، 

 الدراسة. ض البحث العلمً، ولن ٌطلع علٌها إال الباحث ومشرفوألغرا

 

 لجهودكم وتعاونكم خالص الشكرمع 

 

 حمد العمريفاروق أ الباحث:                                                                                       
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  :المعلومات العامة

 :عًجتماالنوع اال -1

 أنثى□                                           ذكر □  

 الكلٌة:  -2

 تكنولوجٌا المعلومات □         العلوم  □          الهندسة□             الصٌدلة □             الطب□ 

 السنة الدراسٌة: -3

 السادسة □           الخامسة□        الرابعة□        الثالثة □             الثانٌة □          األولى □  

  التقدٌر: -4

  ممتاز □            اجٌد جدً □                 جٌد□           مقبول □ 

 

 :ختبارفقرات اال

 

 :"التنمٌة المستدامةبمفهوم " ٌقصد -1
 

 ي للدولدقتصااالالتنمٌة المتعلقة بالنمو  .أ 

 التنمٌة المتعلقة بالحفاظ على البٌئة .ب 
 تلبٌة احتٌاجات األجٌال الحالٌة دون المساس بحقوق األجٌال الالحقة .ج 
 عً جتماالتنمٌة المتعلقة بتوفٌر الرفاه اال .د 

 

 

 ( دهً:2232)التنمٌة المستدامة  أدهدا لها باالشتراك ب لدول المسموحا -2

 

 الدول الغنٌة .أ 
 الدول الفقٌرة .ب 
 جمٌع الدول .ج 
 الدول المانحة .د 

 

 ي دولة على:أالتً تتبنادها  (2030)التنمٌة المستدامة  أدهدا ٌقع عاتق تنفٌذ  -3

 

 والجامعاتالحكومة والوزارات  .أ 

 المؤسسات الصناعٌة .ب 
 فرادألا .ج 
 جمٌع ما ذكر .د 
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 دهً: على مستوى العالم 2232التنمٌة المستدامة  أدهدا الجهة المسؤولة عن تنفٌذ  -4

 

 الٌونسٌف .أ 

 مم المتحدهاأل .ب 
 وروبًتحاد األاال .ج 
 منظمة الصحة العالمٌة .د 

 

ا 17-5) طفال   ملٌون 215 تأثر ،(ILO) الدولٌة العمل لمنظمة وفق ا -5  فً األطفال بعمالة( عام 

 غٌر والخدمات ٪(12) والصناعة٪( 72) الزراعة فً ،2228 عام فً العالم أنحاء جمٌع

 ؟2216 عام فً األطفال بعمالة المتأثرٌن األطفال عدد تطور كٌ  ٪(.22) المنزلٌة

 

 امستقرً  بقً .أ 

 ملحوظ بشكل زاد  .ب 

 ملحوظ بشكل انخفض .ج 

 األطفال عمالة على القضاء تم .د 

 

  ؟ 2217عام فً العالم على مستوى  الغذائً الجوع ٌواجهون الذٌن األشخاص نسبة -6

 

 أشخاص 9 من 1  .أ 

 شخص 91 من 1  .ب 

 شخص 911 من 1  .ج 

 شخص 9111من  1 .د 

 

 السبب الرئٌس لوفاة األطفال فً الدول النامٌة دهو:  -7

 

 بوحرال - أ

 سوء التغذٌة -ب

 ج ـ األمراض المعدٌة

 الكوارث الطبٌعٌة  -د

 

 األمم برنامج التفاقٌة وفق ا .األرض على معرو  نباتً نوع 322222 من أكثر دهناك -8

 األنواع دهذه من المستخرجة المركباتنسبة  فإن البٌولوجً، التنوع بشأن للبٌئة المتحدة

 :تبلغ الحدٌثة الطبٌة لتحضٌرالعقاقٌروالتً تستخدم  النباتٌة
 

 ٪5  .أ 

 ٪25  .ب 

 ٪ 52 .ج 

 ٪ 75 .د 
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 :ٌبدأ تدرٌسها فً أن واالحترام المتبادل ٌجب والعدل المساواة مفادهٌم -9
 

 اإلبتدائٌة المدرسة .أ 

 اإلعدادٌة المدرسة .ب 

 العامة الثانوٌة .ج 

 العالً التعلٌم .د 

 

 :على مستوى العالم 2219ٌن فً عام الوطنٌ ٌنانٌلمالبر ٌننسبة النساء ببلغت  -12

 

 % 24  .أ 

 %11 .ب 

 %45 .ج 

 %2 .د 

 

للنساء على مستوى متوسط األجر بالساعة مقارنة بمتوسط األجر بالساعة للرجال ٌبلغ  -11

 : اتقرٌب  العالم 
 

 للنساءاألجر سبة ن٪ من 12أعلى بنسبة  .أ 

 للنساءجر األسبة ن٪ من 37أعلى بنسبة  .ب 

 للنساءجر األسبة ن٪ من 81أعلى بنسبة  .ج 

 ٌتساوى متوسط األجر للرجال والنساء .د 
 

 بالطاقة الكهرومائٌة: المقصود -12
 

 األمواج الناتجة من حركةالكهرباء  .أ 

  الكهرباء الناتجة عن جرٌان مٌاه األمطار .ب 
 طاقة األنهار والجداول والبحٌراتالكهرباء الناتجة باستخدام  .ج 

 الكهرباء الناتجه من المٌاه الجوفٌة .د 

 

 دهو ل: المائٌة واألحواض واألنهار البحٌرات من للمٌاه المأخوذة الرئٌس ستخداماال -13
 

 لغسٌلا  .أ 

 المحاصٌل ري  .ب 

 الصناعة .ج 
 االستخدام المنزلً .د 
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 ستهالك النهائً للطاقةإجمالً االمن تجددة لمالطاقة استهالك العالمً من تبلغ نسبة اال -14

 :اتقرٌب   الكلٌة

 

 %51 .أ 

 %35 .ب 

 %17 .ج 

 %6 .د 

 

ا على مستوى األكثر المتجددة الطاقة -15  :دهً العالم استخدام 
 

 الشمسٌة الطاقة .أ 

 مائٌةوالكهر الطاقة  .ب 

 الرٌاح طاقة  .ج 
 طاقة المد والجزر .د 

 

ا للشركات، بالنسبة -16  ،سٌاسات التنمٌة المستدامة طوعٌة عتمادا خطوة تكون ما غالب 

 المدى على الشركة أداء على ءاتجرااإل دهذه مثل عتمادا ٌؤثر كٌ  الحدٌثة، الدراسات وفق

 الطوٌل؟
 

 الشركة أداء على سلبً تأثٌر لها ٌكون وبالتالً مكلفة ءاتجرااإل هذه تكون ما غالًبا .أ 

 "لدٌك ٌكون أن لطٌفة" ببساطة فهً ءات،جرااإل هذه بمثل الشركة أداء ٌتأثر ال  .ب 

ا المحتمل من .ج   أفضل مالً بأداء ةستداماال سٌاسات تتبنى التً الشركات تتمتع أن جد 

 ذلك تفعل ال التً الشركات من الطوٌل المدى على

 الشركة أداء على التدابٌر هذه تؤثر أن ٌمكن كٌف ٌتوقع أن المرء ٌستطٌع ال .د 

 

 على ُتالحظ ذلك، ومع. المتنوعة والفرص التعلٌم توفٌر والتكنولوجٌا لإلنترنت ٌمكن -17

 من اإلنترنت مستخدمً عدد بٌن الفرق" )الجنسٌن بٌن رقمٌة فجوة" العالمً الصعٌد

 (.واإلناث الذكور

 ؟2216 عام فً العالم مستوى على الجنسٌن بٌن الرقمٌة الفجوة الفرق فً حجم 

 

 الذكور لصالح أكثر٪ 53 حوالً .أ 

 الذكور لصالح أكثر٪ 12 حوالً .ب 

 اإلناث لصالح أكثر٪ 53 حوالً .ج 

 اإلناث لصالح أكثر٪ 12 حوالً .د 
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 انبعاثات نسبة ولكن ما األرض، مساحة الٌابسة على من٪ 3 تغطً المدن ما نسبته -18

 ؟الصادرة منها العالمٌة الكربون أكسٌد ثانً
 

  %3 .أ 

 % 11 .ب 

  %51 .ج 

  %72 .د 

 

حدد فترة لمخط األساس ا مقارنة مع 2218ٌة فً عام لممتوسط درجة الحرارة العاٌبلغ  -19

 ؟الصناعٌةما قبل الثورة 
 

 حددلمدرجة مئوٌة فوق خط األساس ا 2حوالً  .أ 

 حددلمحوالً درجة مئوٌة واحدة فوق خط األساس ا .ب 

 حددلممئوٌة واحدة فوق خط األساس انصف درجه  .ج 

 لم ٌحدث اي تغٌٌر على درجة الحرارة العالمٌة .د 
 االحتباس تأثٌر بسبب األرض على المحتجزة الحرارة من اكبٌر   اقدر   المحٌطات تمتص -22

 ٌمتصها والتً األرض تختزنها التً الزائدة الحرارٌة للطاقة المئوٌة النسبة. الحراري

 :ُتشكل المحٌط
 

 ٪11 من أقل .أ 

 ٪25 حوالً .ب 

 ٪51 حوالً .ج 

 ٪92 من أكثر .د 

 

ا األكثر األحفوري الوقود دهو الفحم -21  تلوث فً كبٌر بشكل ٌسادهم أنه كما. بالبٌئة ضرر 

على  2214فً عام  الفحم من المولدة الكهرباء مقدار .بالصحة الضار الجوي الغال 

 مستوى العالم؟

 ٪5 من أقل .أ 

 ٪21 حوالً .ب 

 ٪81 من أكثر  .ج 

 ٪42 حوالً .د 

 

 السبب الرئٌس إلصابات العمل التً تسبب الوفاة دهو:  -22

  العمل إلى الطرٌق فً حادث .أ 
 مهنً مرض .ب 

 العمل فً حادث .ج 

 العمل فً خطأ .د 
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 :الدولة التً ٌحكمها دهً الدٌمقراطٌةالدولة  -23
 

 الناس من وغنٌة متعلمة مجموعة .أ 

 السكان قبل من منتخبون نواب .ب 

 الحٌاة مدى رئٌس  .ج 
 نظام ملكً وراثً .د 

 

 

 :"النامٌة البلدان" علٌها ٌطلق التً الدول عدد العالم، فً دولة 196 أصل من -24

 

 دولة 31  .أ 

 دولة 111  .ب 

 دولة 152  .ج 

 دولة 51 .د 

 

 

 :دهً المستدامة للتنمٌة ركائز ثالث ،1992 عام رٌو فً المنعقدة األرض، قمةاعتمدت  -25

 

 اإلعالم وسائل ومراقبة العالمٌة التجارة وتنظٌم مالٌة قوة .أ 

 والصحة والزراعة التربٌة .ب 

 البٌئة وحماٌة عًجتمااال والرفاه يدقتصااال التقدم  .ج 
 دقتصاالتعلٌم والصحة واال .د 
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 (5الممحق )
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Abstract 

Al-Omari, Farouq Ahmed. (2021). Yarmouk science students' 

awareness and understanding of sustainable development goals (2030) 

and their utilization by faculty members in light of some. PhD 

Dissertation in Curr. and Instruction/ Methods of teaching Science, 

Yarmouk University. (Supervisor: Professor Khataibeh, Abdullah 

Mohammed & Professor Almomani, Idrees Faleh).  

        The study aimed to investigate the awareness and  understanding of 

students of scientific colleges at Yarmouk University - (Jordan), of 

sustainable development goals (2030), and to investigate the degree to 

which faculty members employ the sustainable development goals (2030),  

the sample consisted of (702) male and female students and (124) faculty 

members. The data were collected through a questionnaire to measure the 

degree of faculty members‟ employment of the sustainable development 

goals, a questionnaire to measure students‟ awareness of the sustainable 

development goals, and a test to measure their level of understanding of 

sustainable development goals. The results showed that students‟ 

awareness of the sustainable development goals was high, and there were 

statistically significant differences due to gender in favor of females, and to 

the college in favor of the College of Information Technology, and to the 

academic year in favor of the third academic year, and to the academic 

achievment and in favor of high achievement students, While the results of 

students‟ understanding of the sustainable development goals showed a low 

level, the degree as a whole was (44.36%), and there were no statistically 

significant due to the study variables. The results of the study also showed 

that the degree of faculty members‟ employment of sustainable 

development goals was average, and there were statistically significant 

differences due to the variable of the college and in favor of the College of 
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Engineering.  In light of these findings, the study recomended that 

Yarmouk university should adopt the sustainable development goals within 

its plans and strategies, and integrate them into the educational process 

through specialized programs, and it also recommended enhancing the 

knowledge and practices of faculty members about the sustainable 

development goals and employing them during their teaching process and 

in their scientific research.  

Key words: sustainable development goals, science colleges students, 

education for sustainable development, awareness and understanding of 

students. 

 


