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  كلمة شكر    

 
 

الحمد هلل على إحظاهه والشكس له على تىفيقه وامتىاهه، وشكسه على ما أوالها مً وعمت 

ق للعلم واملعسفت.  التىفيق في عملىا هرا وأهاز لىا الطٍس

" مً لم ٌشكس الىاض لم ٌشكس هللا، ومً أطدي  قال زطىل هللا صلى هللا عليه وطلم:

 لكم معسوفا فكافئىه، فإن لم تظتطيعىا فادعىا له"

 

وشكس أطتاذها املشسف ألاطتاذ الدكتىز: "محمد بىهصة" عسفاها بفضله وتقدًسا لجهىده  -

 عص وجل أن ًدًم فضله وعطاءه، املىلىطائلين  ملا أوالها مً العىن والتىجيه والتشجيع،

 

هىز الدًً زجم، عبد هللا عىاوي، إلياض صبري مقيمح، كما أخص بالشكس ألاطاترة: -

 جصاهم هللا كل خير إ. لخشين بىجعادة، أحظً طياز،

هجاش هرا العمل كما ال هيس ى أن أشكس جميع ألاصدقاء والصمالء الرًً أعاهىوي على إ -

  ، والدعاء تولى بالكلمت الطيب
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 إلى أعص ما أملك في هره الدهيا...

 إلى مً جعلت الجىت تحت أقدامها...إلى أمي الغاليت...

 إلى مدزطتي وعضدي في الحياة...إلى والدي حفظه هللا...

...ً  جصاهما هللا عني خير الجصاء في الداٍز

 إلى طىدي في الحياة شوجتي زعاها هللا

م "اللهم أهبتها هباتا حظىا"   إلى قسة عيني بيّيتي مٍس

 إلى أحب الىاض إلي،  وأغلى هدًت وهبها هللا عص وجل...إلى إخىتي وأخىاتي...

 ...وأوالدهإلى أخي، شوجته 

 ألى عائلت شوجتي...إلى كل عائلتي...

 إلى كل طلبتي...و ...العملإلى شمالء 

 ...إلى كل مً دعا لي في ظهس الغيب

 إلى كل مً أحب إلاطالم والجصائس...كل أحبتي في هللا... إلى
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 116 : الشراوات محعددة ألاػراف ثالثالفرع ال

 118 املطلب الثاوي: الظلون املظخدام

 118 الفرع ألاول : الضلىن اإلاضحدام 

 119 الفرع الثاوي: همىذج الضلىن اإلاضإول اإلاضحدام 

 Sustainable  Behavior in Actions 122الفرع الثالث:  الضلىن اإلاضحدام في أعمال  

 123 : املظؤوليت الاحخماعيت، وخوهمت الجامعاثويالثا ملبدثا

 123 الاحخماعيتالجامعت واملظؤوليت ألاول:  املطلب

 123 الفرع ألاول: جعريف اإلاضإولية الاححماعية

 University Social Responsible  123الفرع الثاوي: الجامعة اإلاضإولة اححماعيا

 124 الجامعت املظؤولت احخماعياومجاالث : آثاز املطلب الثاوي

 124 ة اححماعيا آثار الجامعة اإلاضإولالفرع ألاول: 

 127 ة الاححماعية للجامعة: مجاالت اإلاضإولويالفرع الثا

 128 : الحوهمت وألاطساف ذاث املصلحتاملطلب الثالث

 128 الفرع ألاول: الحىهمة الرشيدة للجامعة

 132 ة الاححماعية الالتزام بدىهمة الجامعة اإلاضإول: مبادئ ثاويالفرع ال

 132 املبدث الثالث: جوطين إلاطخدامت بالجامعت 

 132 املطلب ألاول : إدازة الحياة الجامعيت 

 132 الفرع ألاول: ؤلادارة البيئية

 135 الفرع الثاوي: ؤلاػعام اإلاضحدام 

 138 الخظراء  باوياإلااإلاضاخات الخظراء و الفرع الثالث: 

 142 املطلب الثاوي : شهاداث املطابلت للجامعاث املظخدامت

 142 للجامعة اإلاضحدامةالفرع ألاول: الشبىة الدولية 

 Sierra Youth Coalition. SYC 145صييرا     الفرع الثاوي: ائحالف شباب 

 149 للجامعة اإلاضحدامة 2000 0الفرع الثالث: مىاصفات ؤلاًسو 

 153 خالصت الفصل

 187-154 -ططيف–: واكع الاطخدامت في حامعت الباش الفصل الخامع

 155 جمهيد الفصل

 156 املبدث ألاول: جلدًم حامعت الباش –ططيف-

 156 املطلب ألاول: هظسة عامت عن مىطلت ططيف وحامعتها

 156 الفرع الاول: هظرة عامة على مىؼلة صؼيف

 157 الفرع الثاوي: خىل  حامعة فرخات عباش صؼيف 1

 162 املطلب الثاوي: الهياول والخأطير



 162 الفرع ألاول: الخدمات اإلاشترهة

 162 الفرع الثاوي: أعداد الؼالب

 162 الفرع الثالث: الحأػير

 163 املطلب الثالث: هياول البدث والخعاون  البدثي

 163 الفرع ألاول: هياول البدث

 163 الفرع الثاوي: الشراهة الىػىية

 164 الفرع  الثالث: الحعاون  الدولي

 165 املبدث الثاوي: إدازة الجودة وألاخالكياث وألاداب بالجامعت

 165 املطلب ألاول: الجودة بالجامعت وجلييم بسامج خليت الجودة 

 165 الفرع الاول: خلية الجىدة بالجامعة، اإلاضإوليات واإلاهام

 166 الفرع الثاوي: عرض ثلييم برامج الجىدة للجامعات وأهم ألاوشؼة

 166 الفرع الثالث: مداور  ادارة الجىدة بالجامعة

 169 املطلب الثاوي: الحوهمت وميثاق الاخالكياث بالجامعت

 169 الجامعیة آلاداب و ألاخالكیات إلایثاق ألاصاصیة اإلابادئ الفرع ألاول:

 172 والالتزامات الفرع الثاوي: الحلىق 

 176 املبدث الثالث: مشسوع الجامعت املظؤولت احخماعيا لجامعت ططيف )بسهامج 2219-2217(

 176 املطلب ألاول: اطتراجيجيت جطويس  حامعت ططيف1 –هدو  جىييف هموذج خوهمت مخعدد ألابعاد-

 176 الفرع ألاول: اإلاىازهة ما بين )الحيىين-الحؼىير(

 177 الفرع الثاوي: الؼبيعة محعددة الحخصصات للعلىم

 178 الفرع الثالث: اإلاشارهة

 178 املطلب الثاوي: الخىميت املظخدامت وكابليت الخوظيف

 178 الفرع ألاول: الحىمية اإلاضحدامة

 179 الفرع الثاوي: كابلية ثىظيف الخريجين

 Expérimentale ferme (La 182) الخجسيبيت املصزعت الثالث: املطلب

 182 الفرع ألاول: خاحيات الحىمية اإلادلية للمسرعة

 181 الفرع الثاوي: ميىهات اإلاسرعة الحجريبية والحدريبات ذات الصلة

 182 الفرع الثالث: الحيىيىات اإلاعىية

 184 الفرع الرابع: طمان ثىمية مضحدامة ومحىاصلة للمسرعة البيئية

 185 خالصت الفصل

 222-186 الفصل الظادض: الدزاطت الاخصائيت واكتراح هموذج الجامعت املظخدامت

 187 جمهيد الفصل

 188 املبدث ألاول: إلاحساءاث املىهجيت للدزاطت

 188 املطلب ألاول: جددًد مجخمع الدزاطت واخخياز العيىت ومددداث الدزاطت  

 188 الفرع ألاول: ثددًد مجحمع الدراصة واخحيار حجم العيىة 

 188 الفرع الثاوي: خدود الدراصة

 189 املطلب الثاوي: أطلوب حمع البياهاث



 189 الفرع ألاول: الهدف من الاصحبيان

 189 ثصميم الاصحبيانالفرع الثاوي: 

 192 الفرع الثالث: الاخحبارات الخاصة بأداة اللياش

 191 املطلب الثالث: ألادواث إلاخصائيت املظخعملت

 193 املبدث الثاوي: وصف وجدليل البياهاث الشخصيت و إحاباث أفساد العيىت

 193 املطلب ألاول: الخدليل الوصفي إلحاباث أفساد عيىت الاطخمازة ألاولى

 193 الفرع ألاول: الهدف من الاصحبيان ووصف خصائص العيىة 

 195 الفرع الثاوي: الحىهمة وؤلادارة 

 198 الفرع الثالث: البدث والحعليم اإلاضحدام

 221 املطلب الثاوي: الخدليل الوصفي إلحاباث أفساد عيىت الاطخمازة الثاهيت

 221 لالصحمارة الثاهيةالفرع ألاول: وصف خصائص عيىة الدراصة 

 222 الفرع الثاوي: الضلىن اإلاضحدام 

 225 الفرع الثالث:  الحياة اإلاضحدامة في الجامعة

 212 املبدث الثالث: اخخباز الفسطياث واطخخالص هخائج الدزاطت الخطبيليت

 212 املطلب ألاول: اخخباز فسطياث الدزاطت امليداهيت 

 212 ألاولىالفرع ألاول: اخحبار الفرطية 

 212 الفرع الثاوي: اخحبار الفرطية الثاهية

 211 الفرع الثالث: اخحبار الفرطية الثالثة

 211 الفرع الرابع: اخحبار الفرطية الرابعة

 212 الفرع الخامط: اخحبار الفرطية الرئيضية

 213 املطلب الثاوي: اطخخساج هلاط اللوة والظعف للمداوز ألازبعت

 213 هلاغ اللىة والظعف إلادىر الحىهمة وؤلادارةالفرع ألاول: 

 214 الفرع الثاوي: هلاغ اللىة والظعف إلادىر الحعليم والبدث اإلاضحدام

 215 الفرع الثالث: هلاغ اللىة والظعف إلادىر الضلىن اإلاضحدام
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 أوال: مدخل الدراسة
وقد افتتح  دتثل قضية استدامة التنمية بعدا رئيسا من أبعاد احلوار الدويل الدائر يف أروقة الفكر االقتصادي،    

 ،احلمضيةولعل أمهها : األمطار  ،ةىذا احلوار على وقع تدىور شروط ادلناخ العادلي من ظهور عدة مشاكل بيئي
حيث أخذت  ندرة ادلياه والطاقة غَت ادلتجددة... إخل، ،فقدان التنوع البيولوجي االحتباس احلراري، ثقب األزون،

سلتلف اجملتمعات مسارات ضلو حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة دون األخذ يف االعتبار آثار ذلك النمو على 
ا مبظاىر العودلة واالنفتاح على العامل اخلارجي شلا زاد من تدفق البيئة، وأصبحت اجملتمعات ترتبط ارتباطا وثيق

 وامتدت ىذه اآلثار إىل ادلساس برفاىية وصحة األفراد. السلع واخلدمات وبالتايل زادت الضغوط على البيئة،

ويعترب التخصصات. و  التنمية ادلستدامة بطرق سلتلفة عرب رلموعة متنوعة من القطاعاتيستخدم مصطلح     
اجلامعات لتطوير أفكار جديدة تتعلق  ، شلا يعكس إمكاناتاحلرم اجلامعي ادلستدام رلاال ضمن ىذه التخصصات

يتطلب تطوير حرم جامعي مستدام أيضا وضع تلك األفكار و تعليم. البالتنمية ادلستدامة، من خالل البحث و 
 احلرم اجلامعي نفسو. موضع التنفيذ على

من تأثَت  دامة، والعكس صحيح دلا للجامعةبُت أىم ادليادين اليت تتأثر بالتنمية ادلست ىذا، وتعترب اجلامعة من    
، حيث تلعب دورا متناميا ضلو اجملتمع، )االقتصادي، االجتماعي والبيئي( على األبعاد الثالثة للتنمية ادلستدامة

بناء أعوان أساسيُت فيما فهي ادلسؤولة عن تنمية ادلعارف، الكفاءات وكذا تكوين إطارات الغد، كما تساعد على 
 ق وادلبتكر للحلول، ومركزا للتكوين ومنوذجا للمجتمع.خيص البحث اخلالا 

 والبحث العلمي، بجب على اجلامعة أن تكون مثاال يقتد  ولالستجابة لوظيفتها األساسية، وىي التعليم العايل   
ومن خالل مسامهتها يف احلوارات والنقاشات  بو كوهنا مستهلكا، وكذا من خالل سياستها الداخلية كوهنا منظمة،

بل مناقشة موضوع التنمية ادلستدامة، وكذا السيف واطنا، وقد بدأت العديد من اجلامعات والدولية كوهنا م احمللية
  الكفيلة بإدماج ىذا ادلفهوم على مستو  السياسة، التنظيم وكذا شلارسات اجلامعة.

مثل التعليم،  ساهتا،ستدامة وإدماجو ضمن أنشطتها وشلار وىناك عدة جامعات قامت بتبٍت مفهوم التنمية ادل    
إىل أبعد احلدود، وحلداثة  وقد صلحت يف ذلك التزام اإلدارة، اصلاز مشاريع سلتلفة،...اخل، ،البحث، الشراكة

أىم غرض نشره وتعزيزه أكثر، سنحاول من خالل ىذا البحث معرفة التنمية ادلستدامة يف بالدنا، وب مفهوم
منوذج "جامعة زلاولة صياغة هوم على مستو  اجلامعة اجلزائرية، ومل ال ادلقومات اليت تساعد على اعتماد ىذا ادلف

 مستدامة".
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 الدراسةثانيا: إشكالية 

 التايل: التساؤل الرئيسياإلجابة على  ىذه الدراسةنحاول من خالل سويف ىذا االجتاه 
مقومات التي تساعد في الوصول إلى "نموذج الجامعة المستدامة" ال إلى أي مدى يتم تطبيق        

 ؟1لجامعة سطيف 

 التالية: التساؤالت الفرعيةإىل جانب اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح 
  "؟1جبامعة سطيف إىل أي مد  يتم تطبيق بعد "احلوكمة واإلدارة 
  "؟1جبامعة سطيف إىل أي مد  يتم تطبيق بعد "البحث والتعليم ادلستدام 
  "؟1جبامعة سطيف إىل أي مد  يتم تطبيق بعد "السلوك ادلستدام 
  "؟1جبامعة سطيف إىل أي مد  يتم تطبيق بعد "احلياة ادلستدامة باجلامعة 

 
 دراسةفرضيات الثالثا: 

 :دلعاجلة إشكالية الدراسة وحتقيق اذلدف الرئيسي ذلا سنحاول اختبار الفرضيات التالية
 :الفرضية الرئيسية 

  عالية. 1جبامعة سطيف درجة تطبيق مقومات اجلامعة ادلستدامة 
 :الفرضيات الفرعية 

 :؛عالية1سطيف جبامعة درجة تطبيق بعد "احلوكمة واإلدارة"  الفرضية األولى 
 :؛ عالية 1جبامعة سطيف درجة تطبيق بعد "البحث والتعليم ادلستدام"  الفرضية الثانية 
 :عالية؛1جبامعة سطيف  "السلوك ادلستدامدرجة تطبيق بعد " الفرضية الثالثة  
 :عالية.1جبامعة سطيف درجة تطبيق بعد "احلياة ادلستدامة يف اجلامعة"  الفرضية الرابعة 

 
 الدراسة أهمــية: رابعا

 :يف وتتمثل والعملية العلمية الناحية من سواء أمهيتان للدراسة
 :العلمية الناحية من-أ

 الفعلي، بالواقع ارتباطها كيفية ذلم وتبُت الباحثُت تفيد اليت العلمية ادلادة إثراء زلاولة الدراسة أمهية تربز
 بالدنا؛ يف خاصة ادلوضوع هبذا ادلتعلقة والدراسات األحباث قلة يالحظ حيث
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 حتديا اجلامعات تواجو أين احلاضر، الوقت يف مهم دلوضوع يتطرق كونو يف تتمثل البحث ىذا أمهية
 أنشطة ضمن وإدراجو ادلفهوم ىذا تبٍت ألمهية تنبيو عن عبارة فالبحث ادلستدامة، التنمية وىو أال جديدا،
 اجلامعة؛ وشلارسات
 يف االستدامة جانب خيص ما خاصة النظري اجلانب حيث من األجنبية للمراجع ثراء الدراسة تعطي

 تبنت اليت العربية للجامعات احلالة دراسات حىت أو العربية باللغة ادلراجع تنعدم تكاد حيث اجلامعات،
  ادلفهوم، ىذا

 اجلامعية ادلؤسسات واقع من االنتقال كيفية يف كذلك الدراسة أمهية تكمن
 الضعف نقاط على التعرف يف القرار وأصحاب اجلامعات يف االسًتاتيجي التخطيط عن ادلسئولُت تفيد
 تالفيها على والعمل االسًتاتيجية اخلطة يف
 :العملية الناحية من-ب
 اليت ادلقًتحات خالل من ادلستدامة، اجلامعة لتصور ادلقًتح النموذج يف الدراسة ذلذه العملية االمهية تنبع
 على االستدامة مفهوم تبٍت كيفية يف عامة اجلزائرية واجلامعة خاصة الدراسة زلل اجلامعة مسؤويل تفيد

 واقع من االنتقال كيفية على تساعد كما ذلك، على تساعد اليت ادلقومات وأىم اجلامعات مستو 
 يف األمهية تكمن كما باجلامعات، االستدامة شلارسات وىو األمشل ادلفهوم إىل اجلودة إدارة شلارسات
 احلوكمة كانت سواء اجلامعة، مستو  على االستدامة مفهوم تشكل اليت احملاور من زلور كل معاجلة
  .اجلامعي للمجتمع السلوكيات تغيَت وكذا باجلامعة احلياة والبحث، التعليم والغدارة،

 دراسةال أهدافخامسا: 
 يهدف البحث أساسا إىل:    

  ادلستدامة على ادلستو  الكلي، وعلى مستو  ادلؤسسات واجلامعات؛توضيح ادلفاىيم ادلتعلقة بالتنمية 
 ابراز إدارة اجلودة باجلامعات وأمهيتها كخطوة ضلو تبٍت االستدامة يف اجلامعات؛ 
 ؛التعرف على أىم أثر التنمية ادلستدامة على اجلامعة وكذا العكس 
  ؛ة التنمية ادلستدام أمهية تبٍت اجلامعة دلفهومإبراز 
  السبل الكفيلة للوصول إىل مفهوم "اجلامعة ادلستدامة"اكتشاف. 
 قياس مد  تطبيق مبادئ احلوكمة على مستو  احلرم اجلامعي زلل الدراسة؛ 
 قياس مد  تطبيق أساسيات البحث والتعليم ادلستدام داخل اجلامعة زلل الدراسة؛ 
  والسلوك ادلستدام؛قياس مد  تشبع اجملتمع اجلامعي باحلم اجلامعي زلل الدراسة بالثقافة 
 قياس مد  توفر مقومات العيش ادلستدام داخل احلرم اجلامعي زلل الدراسة؛ 
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 أسباب اختيار الموضوع: دساسا
 ىناك عدة أسباب قادتنا الختيار ادلوضوع ونذكر منها:    

 ؛ -لتنمية ادلستدامةوا إدارة األعمال -توافق ادلوضوع مع ختصصنا 
  الساعة؛باعتبار البحث موضوع 
 على مستو  الكلية؛ -حسب اطالعنا – يتم التطرق إىل ىذا ادلوضوع مل 
  ؛سعيا منا لوضع منوذج ميهد دلشروع جامعة مستدامة على خطى اجلامعات اليت تبنت ىذا ادلشروع 

 
 سابعا: محاور وأدوات الدراسة

 دتثلت فيما يلي:دتثلت الدراسة يف زلاولة قياس مد  تطبيق زلاور اجلامعة ادلستدامة واليت 
 Sustainable) ، البحث والتعليم وادلستدام(Governance & Management) احلوكمة واإلدارة -

Research & Education)السلوك ادلستدام ، (Sustainable behavior) احلياة ادلستدامة يف ،
 ؛ (Sustainable Life at University)اجلامعة

 SPSSأما أدوات الدراسة فقد دتثلت يف: االستبانة، ادلقابلة، برنامج احلزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
  (T-test)الوسط احلسايب، معامل ألفا كرونباخ، اختبار ستودنت 

 ثامنا: حدود الدراسة
 :التاليةميكن تعميم نتائج ىذه الدراسة واالعتماد عليها أخذا يف االعتبار احملددات 

: اقتصرت ىذه الدراسة عل   معرفة أىم ادلقومات اليت ترقى باجلامعة إىل مصاف الحد الموضوعي-1
 اجلامعات ادلستدامة ؛

)الطلبة، األساتذة، اإلداريُت، عينة من اجملتمع اجلامعي : اىتمت الدراسة باستقصاء أراء الحد البشري -2
 ؛مسؤولُت...(

احلرم اجلامعي الباز )سطيف( مبختلف كلياهتا إداراهتا )رئاسة اجلامعة، كلية : مشلت الدراسة الحد المؤسسي -3
العلوم االقتصادية، كلية العلوم، كلية اذلندسة ادلعمارية وعلوم األرض، كلية علوم الطبيعة واحلياة، كلية العلوم 

 ؛  الطبية(
  . 2017غاية إىل  2011: دتت فًتة الدراسة من سنة  الحد الزماني -4
 

 الدراسات السابقة: تاسعا
إىل ىذا ادلوضوع بنفس العنوان، لكن معظم البحوث او الدراسات اليت مت  -حسب اطالعنا-مل يتم التطرق   

 االطالع عليها كانت حول ىذا السياق، وفيما يلي أىم الدراسات اليت تناولت جوانب موضوعنا:
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 Initiative)مبادرة جامعة خضراء"، حتت عنوان " (Julie Crépin)دراسة قام هبا جوليي كريبان  -1

Campus Vert) 2010، عام -فرنسا–، جامعة بوردو ، 
حيث تعطي ىذه الدراسة رؤية شاملة جملاالت اخلربات اليت تسمح باالستفادة السريعة خلربات 

والبحث، السياسة  اجلامعات من خالل أربعة زلاور رئيسية وىي: اإلسًتاتيجية وادلانامجنت، التعليم
 االجتماعية، واإلدارة البيئية للحرم اجلامعي. 

بناء حرم جامعة مستدامة" ، حتت عنوان "   Dr Bhishna Bajrachryaدراسة قامت هبا  -2
Building a sustainable University campus حالة جامعة بوند ،Bond University ،

واخلطوط العريضة ادلساعدة على حتقيق االستدامة ، وقد تناولت أىم ادلبادئ 2009أسًتاليا، عام 
 على مستو  اجلامعة، نذكر أمهها:

احلوكمة ادلستدامة، سياسة رمسية والتزام بالتنمية ادلستدامة، مبادرات التقليل من األثر البيئي،  -
ادلستدام، االستثمار ادلسؤول اجتماعيا، البنايات ادلستدامة، النقل والتنقل ادلستدام، اإلبالغ 

 التعليم والبحث ادلستدام...؛
إطار عمل قياس االستدامة في جامعة سيمون دراسة قام هبا : ميغان إليس وآخرون، حتت عنوان:  -3

 Simon Fraser University campus Sustainability Assessement"  فرايسر

Framework ،ن النتائج نذكر وقد توصلت ىذه الدراسة إىل مجلة م .2002، ادلتحدة ادلملكة
 أمهها:

من ادلساحات اخلضراء من رلموع ادلساحات اخلضراء  %23إدارة ادلساحات اخلضراء: مت إدارة  -
 للحرم اجلامعي؛

ىكتار تعترب صحية، مبعٌت ان  59ادلناطق الطبيعية الصحية: كل ادلناطق الطبيعية واليت تغطي  -
 اذلدف طويل ادلد  ذلذا ادلؤشر قد مت حتقيقو؛

 ادلناطق ادلتدىورة: ال توجد مناطق متدىورة إطالقا؛ استصالح -
 من رلموع ادلناطق الطبيعية مت محايتها...اخل. %2003محاية ادلناطق الطبيعية:  -
 

 « Projet « INPL : vers un campus durable، حتت عنوان " IndDdدراسة قام هبا معهد  -4
 .2008، عام -فرنسا–، حالة جامعة نانسي 
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سة مشروع "جامعة مستدامة"، تناولت فيو أىم ادلعوقات اليت تواجو وضع حيث عرضت الدرا -
ادلشروع، باإلضافة إىل عرض توجهات ادلشروع، رؤية اجلامعة ادلستدامة، رىانات وأىداف وضع 
سَتورة "جامعة مستدامة"، ويف األخَت عرض اخلطوات العملية لوضع ادلشروع من خالل ادلثلث 

لتكوين والتوعية، البحث(، وبجب أن يرافق ىذه العناصر "ثقافة التنمية )إدارة احلياة اليومية، ا
 ادلستدامة".

حاولنا من خالل دراستنا إىل اجلمع بُت مجيع  خصائص الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة: -5
زلاولة االستفادة من أحسن ادلقومات اليت تساعد يف الوصول إىل مفهوم اجلامعة ادلستدامة و 

وتقاليد وثقافة صياغة منوذج جلامعة الباز سطيف يف حدود االمكانيات  وارتأينا إىلادلمارسات، 
 اجلامعة.

 
 

 المنهج المتبععاشرا: 
ادلتعلق  سوف نعتمد يف حتليل ىذا ادلوضوع على ادلنهج الوصفي التحليلي يف معاجلة اجلانب النظري

مبفاىيم التنمية ادلستدامة على ادلستو  الكلي واجلزئي باإلضافة إىل مفهوم اجلودة باجلامعة وكيفية االنتقال 
باإلضافة إىل ادلنهج االستقرائي االستنباطي من خالل استقراء  ،من إدارة اجلودة إىل االستدامة يف اجلامعة

الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على ادلنهج االحصائي  استبيان الدراسة وحتليل نتائجو الستنباط نتائج
  ادلستخدم يف حتليل االستبيان من خالل استخدام األدوات االحصائية ادلساعدة يف حتليل نتائج الدراسة.

 حادي عشر: معوقات الدراسة

 واجهتنا خالل مشوار إصلازنا ذلذا البحث فيما يلي: تتلخص أىم الصعوبات اليت    

   رهتا باللغة مع نذ، اجلامعةصعوبة احلصول على ادلراجع ادلتخصصة يف رلال التنمية ادلستدامة على مستو
يف ىذا اجملال، الشكل الذي كلفنا جهدا  –حسب إطالعنا  –العربية، فلم نكد صلد مرجعا واحدا 

 ووقتا كبَتين للًتمجة من مراجع فرنسية وإصلليزية؛
  ومن إدارة ألخر    صة وأننا بذلنا جهدا كبَتا يف التنقل من كلية ألخر توزيع االستبيانات خاصعوبة

 ؛كذلك

  صعوبة احلصول على إجابات من قبل االداريُت، حبجة "ليس لدينا وقت لالجابة" فنسبة االستبانات
 ادلوزعة على االداريُت ضعيفة؛



....................................................................................................مقدمة عامة.........................................................  
 

 ز
 

  قابالت مع األطراف ادلعنية خاصة وحىت اجراء مصعوبة احلصول على ادلعلومات ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية
فمعظم ادلعلومات مت استخراجها من ، فيما خيص زلوري "احلوكمة واإلدارة" و"البحث والتعليم ادلستدام"

 ؛ادلوقع الرمسي للجامعة ويف الغالب صلد ادلعلومات غَت زليانة

 دراسةالمحاور الرئيسية للثاني عشر: 
 ستةإىل  لدراسةإثبات الفرضيات؛ سيتم تقسيم ااإلشكالية ادلطروحة و وللتفصيل يف موضوعنا، ولإلجابة عن     

 :ُتتطبيقي فصول نظرية وفصلُت أربعةفصول أساسية: 

سوف نتطرق يف ىذا الفصل إىل ادلفاىيم العامة حول التنمية ادلستدامة على ادلستويُت الكلي ول: ألالفصل ا
 ؛ادلستدامة اخلاصة بالتنميةواجلزئي، باالضافة إىل أىم ادلؤدترات الدولية 

 

سوف نتطرق يف الفصل الثاين حول إدارة اجلودة باجلامعة، ولقد مت إضافة ىذا البحث اميانا منا الفصل الثاني: 
بأن معاجلة مفهوم االستدامة باجلامعة اليأيت إىل من خالل التطرق إىل األوضاع الراىنة مث كيفية االنتقال من 

 ؛االستدامةالوضع الراىن إىل مفهوم 

سيتناول ىذا الفصل مفهوم التعليم من أجل التنمية ادلستدامة واسًتاتيجيات ادماج التنمية  الفصل الثالث:
 ادلستدامة ضمن التعليم والبحث، باإلضافة إىل التعرف على أىم ادلؤدترات واإلعالنات اليت ختص التعليم ادلستدام

تبٍت ادلؤسسة اجلامعية سنتناول يف ىذا الفصل إدارة االستدامة باجلامعة، من خالل التطرق إىل : رابعالفصل ال
احلوكمة واجلامعة ادلسؤولة اجتماعيا، كما سنتطرق إىل احلياة باجلامعة والعناصر اليت لسياسة التنمية ادلستدامة، 

 ت اخلضراء، النقل والتنقل ادلستدام...اخلتدعم العيش ادلستدام باجلامعة من خالل االدارة البيئية، البنايا

حتت عنوان واقع االستدامةباجلامعة زلل الدراسة )احلرم اجلامعي الباز سطيف(، فبعد التعرف  :خامسالفصل ال
على خصائص ادلنطقة واجلامعة، سنقوم بالتطرق إىل عمل خلية اجلودة باجلامعة وأىم ادلؤشرات اليت تعتمدىا يف 

، حيث مت إضافة ىذا (2019-2017) امعة، مث نقوم بعرض مشروع اجلامعة ادلسؤولة اجتماعياقياس اجلودة باجل
 (؛2016را فقط نظرا حلداثة ادلوضوع )هناية اجلزء مؤخ



....................................................................................................مقدمة عامة.........................................................  
 

 ح
 

خاص بالدراسة االحصائية، من خالل تقييم واقع احملاور األربعة لالستدامة باجلامعة، واستخراج  :سادسالفصل ال
نقاط القوة وزلاولة الًتكيز عليها ونقاط الضعف وزلاولة تقويتها وترقيتها، كما سنقوم باختبار الفرضيات، ويف 

 ة.األخَت سنقوم بصياغة "منوذج اجلامعة ادلستدامة" ادلستخلص من الدراس



 
 الفصل األول:

 مفاهيم عامة حول 

 التنمية المستدامة
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 تمهيد الفصل:

نظرا لنشاطها اإلنتاجي والتسويقي فقط، دوف كانت اظتؤسسة التقليدية تدعى يف اظتاضي بػ "العلبة السوداء"،     
األخذ يف االعتبار احمليط الذي تلقي فيو آثار أنشطتها، ونتكن القوؿ بأف اظتؤسسات وخاصة الصناعية منها ىي أكرب 

يعاين منها الكوف، ولقد أدى نشاطها إذل تزايد وعي اجملتمع اظتدين واظتنظمات غَت مسببات اظتشاكل البيئية اليت 
اضتكومية بكم ىذه األخطار، وكاف نتاج ذلك عقد مؤدترات وملتقيات دولية وإقليمية تنادي بالتوقف عن النمو على 

لة على اظتستوى الكلي، حساب الكوف والبشرية، إذل أف ظهر مفهـو التنمية اظتستدامة، والذي جاء كوصفة شام
، وكتب عليها يف اظتقابل أف تساىم يف حتقيقو.  وعليو نتكن القوؿ بأف اظتؤسسات ىي اليت أوجدت ىذا اظتفهـو

 هبا، اظترتبطة واظتفاىيم عناصرىا وأىم مفهومها وبياف اظتستدامة للتنمية التارمتي األصل يف الفصل ىذا يبحث     
  ،اظتستدامة التنمية هبا تقاس اليت والبيئية واالقتصادية االجتماعية اظتؤشرات توضيح عن فضلً  العاظتي، االىتماـو 

وكيف انتقل إذل اظتستوى اصتزئي )اظتؤسسات( وتغَت مفهـو اظتؤسسة إذل "اظتؤسسة اظتستدامة" وبعض اظتفاىيم اليت 
 ثة مباحث ، وقد مت تقسيم الفصل األوؿ إذل ثلتؤدي إذل حتقيق ىذا اظتفهـو على مستواىا

 اظتبحث األوؿ  مفهـو التنمية اظتستدامة
 اظتبحث الثاين  أقتية مسعى التنمية اظتستدامة

   .اظتبحث الثالث  اظتؤسسة اظتستدامة 
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  المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة

ت اليت يعاين منها الكوف اليـو سببها الرئيسي ىي األنشطة اليت دتارسها اظتؤسسات خاصة الصناعية منها، اظتشكل   
قاريا بل يتعدى إذل و وقد جاء ىذا اظتفهـو على اظتستوى الكلي نظرا للخطر اعتائل الذي يواجهو كل بلد ػتليا، اقليميا 

التعرؼ على مفهـو التنمية اظتستدامة من خلؿ تتبع اطتطر على الكوكب، سنحاوؿ من خلؿ ىذا اظتبحث إذل 
 اخلـ، األبعاد، األىداؼ، اظتؤشرات...اصتذور التارمتية للمفهو 

 المستدامة التنمية لمفهوم التاريخية الجذور المطلب األول:

لتواريخ يبحث ىذا اظتطلب يف نشأة وتطور مفهـو التنمية اظتستدامة على اظتستوى الكلي، من خلؿ ؼتتلف ا     
 األساسية للملتقيات واظتؤدترات اليت تناولت مفهـو النمو والتنمية، وصوال إذل مفهـو التنمية اظتستدامة.

 المفهوم أصلالفرع األول:  
 كاف وتنميتها اظتوارد على واضتفاظ بالبيئة ىتماـاال أف حيث جديدة، ىتماـا ظاىرة دتثل ال اظتستدامة التنمية إف

 كانت اليت والري الزراعة أفتاط ذلك على شاىد وخَت القدنتة، اضتضارات يف الناس إليها سعى اليت األىداؼ من
 الفلسفة كتابات يف أيضاً  بارزة وكانت القدنتة، اظتصرية اضتضارة ويف ،)حالياً  العراؽ( النهرين بُت ما بلد يف سائدة

 بُت السوية العلقة على حتث السماوية الكتب يف إشارات وجود عن فضلً . وأفلطوف أرسطو أمثاؿ من اإلغريق
 مدى الكرمي القرآف طتطاب اظتتأمل يلحظ حيث اإلنساف، كنفو يف يعيش الذي الطبيعي واحمليط اإلنساين النشاط

 إذل تدعو اليت الشريفة النبوية األحاديث عن فضلً  اضتية، وكائناهتا وباألرض وتوازهنا، وعناصرىا بالطبيعة ىتماـاال
 يأخذ يكن دل ىتماـاال ىذا أف غَت، والتبذير اعتدر وتنبذ واظتراعي، اظتاء قبيل من األرض، موارد مع الرشيد التعامل

 الطلب انبثاؽ مع بالتوازي البحث، رتاعات اىتمت حيث اظتاضي، القرف من الثاين النصف يف إال منهجية أطراً 
 رأس نقل مسألة، فالطبيعي واحمليط اإلنسانية األنشطة بُت القائمة بالعلقة البيئة، على احملافظة لصاحل جتماعياال

 على للمحافظة الكندية اللجنة أف حيث العشرين، القرف بداية يف بقوة ظهرت قد القادمة لألجياؿ الطبيعي اظتاؿ
 1.ـ 1915 عاـ يف اظتسألة ىذه إذل أشارت قد البيئة

 احملافظة عن بياف" حوؿ تقريراً  ـ 1948 عاـ تأسس الذي الطبيعية اظتوارد على للمحافظة الدورل االحتاد وأصدر
 بُت باظتصاضتة اظتتعلقة الراىنة اظتقاربة غتاؿ يف رائداً  التقرير ىذا عتربأ   وقد ،"ـ 1950 عاـ يف العادل عرب الطبيعة على
 الذي التغيَت تعُت جديدة لرسالة األفضلية أعطت لكنها الطبيعة على لمحافظةل الوثيقة ركزت وقد، واالقتصاد البيئة

                                                           
1
، اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة، 1، طالتنمية المستدامة في دولة قطر: اإلنجازات والتحدياتنواز عبد الرحمن الهٌتً، حسن إبراهٌم المهندي،  - 

 .11، ص2002
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 التنمية مفهـو فتأسس ،االقتصادية التنمية وبُت الطبيعة على احملافظة بُت التناقض زاؿ حيث احملافظة، دعاة على طرأ
 التقرير تقدـ فقد وىكذا .بالبيئة االقتصاد توحد وطيدة علقة بوجود يقر الذي التحليل ىذا من انطلقاً  اظتستدامة

 االقتصادي للنمو البيئية اضتدود بفرضية ـ، 1970 عاـ يف "النمو من كفى" بػ واظتعنوف روما نادي عن اظتنبثق األوؿ
 التناقض زاؿ حيث. الثمن كاف مهما النمو دعاة وبُت الصفر درجة يف النمو أنصار البيئيُت اظتناضلُت بُت ضجة مثَتاً 
 يقر الذي التحليل ىذا من انطلقاً  اظتستدامة التنمية مفهـو فتأسس ،االقتصادية التنمية وبُت الطبيعة على احملافظة بُت

 .بالبيئة االقتصاد توحد وطيدة علقة بوجود
 عقد الذي البشرية البيئة حوؿ اظتتحدة األمم مؤدتر يف حبثها مت قد النزعتُت بُت للتوفيق ػتاولة أوؿ وكانت

 صاش إينياسي العاظتُت قبل من اظتصاغ للبيئة اظتلئمة التنمية مفهـو انبثاؽ اظتؤدتر شهد حيث ـ، 1972 عاـ باستوكهودل
 بالتسيَت خاصة عناية ويورل البيئة، لتًـت للتنمية فتوذجاً  اىتمامهم مقدمة يف ىؤالء ويضع .وآخرين سًتونغ وموريس
 انبثاؽ اظتؤدتر شهد حيث 1.البيئة وضتماية االجتماعية للعدالة ملئمة االقتصادية التنمية وكتعل الطبيعية، للموارد الفعاؿ
 .وآخرين سًتونغ وموريس صاش إينياسي العاظتُت قبل من اظتصاغ للبيئة اظتلئمة التنمية مفهـو

 بتحقيق التالية األربعة اجملاالت يف التدخلت تسمح حيث ومؤسساتية، جداً  إرادية مقاربة ىؤالء ويعتمد
 2 البيئة وزتاية االجتماعية والعدالة االقتصادي النمو يف اظتتمثلة الثلثة األىداؼ

 ؛اظتوارد استعماؿ يف التحكم 
 ؛اظتلوثات استعماؿ ويف النفايات إنتاج يف تتحكم نظيفة تقنيات توظيف 
 ؛االقتصادية النشاطات ظتوضع معقوؿ حصر 
 حساب على للحاجات األفضلية اختيار مبعٌت واالجتماعية البيئية العوائق مع االستهلؾ أساليب تكييف 

 .الطلب
 للمحافظة العاظتي االحتاد تقرير يف باظتفهـو اصتديد االىتماـ برز ـ 1981عاـ يف وحتديداً  الثمانينات عقد مطلع ويف    
 ػتدد تعريف وضع األوذل للمرة مت حيث ،"البيئة على للمحافظة العاظتية سًتاتيجيةاإل" واظتعنوف الطبيعية اظتوارد على

 البيئي النظاـ قدرات باالعتبار األخذ مع اإلنسانية اضتياة نوعية لتطوير الدائم السعي" ىي واليت اظتستدامة للتنمية
 البيئة، على للمحافظة الدولية اإلسًتاتيجية تقرير يف جاء ما أقتية من بالرغم ولكن، "وإمكاناتو اضتياة لتتضن الذي

 اظتعنوف لتقريرىا والتنمية للبيئة العاظتية اللجنة إعلف مع جاءت اظتستدامة التنمية ظتفهـو اضتقيقية الوالدة أف غَت
 اليت التنمية بأهنا اظتستدامة التنمية عرفت واليت ـ، 1987 عاـ الصادر  (Our Common Future) اظتشًتؾ مستقبلنا"

                                                           
1
 - Beat Burgenmeier, Economie du développement durable, 2

ème
 édition, édition de Boeck, Bruxelles, 2005, p.41. 

2
- Catherine Aubertin, Franck-Dominique Vivien, Le développement durable : enjeux politiques, économiques et 

sociaux, IRD éditions, France, 2005, p. 33. 
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 مهما فإنو ،البياف عن وغٌتً  .احتياجاتو تلبية على القادمة األجياؿ بقدرات اإلخلؿ دوف اضتاضر احتياجات تليب
 ومتنوعة االستعماؿ وشائعة التداوؿ واسعة اآلف باتت قد اظتستدامة التنمية فإف ميلده، وتاريخ اظتفهـو أصل كاف

 البشرية التنمية اظتستدامة، الصناعية التنمية اظتستدامة، الزراعية التنمية فهناؾ تنموي، فتط بأي تقرف وبدأت اظتعاين
 .1اخل،...،اظتستدامة السياحية والتنمية اظتستدامة

 المستدامة التنمية مفهومالفرع الثاني: 
 النمو بُت اظتطلوب التوازف إليضاح منهم ػتاولة (Sustainability) االستدامة تعبَت التنمية اقتصاديو استخدـ

، عتذا ؼتتلفة تعريفات تداوؿمن  رغمبالو  .أخرى ناحية من البيئة على واحملافظة ناحية من االقتصادي  فإنو اظتفهـو
 اصتملة ىذه وتشَت ".اظتستقبل أجياؿ باحتياجات اإلضرار دوف اضتارل اصتيل احتياجات توفَت" إذل األساس يف يشَت
 .2البيئة نوعية على جوىري بشكل تعتمد الشاملة اضتياة ونوعية اظتستقبلي النمو أف إذل اً يضمن

 اعتبة ىذه لتدمَت واالجتاه .برمتها ألجيالو مشًتكاً  إرثاً  وأرضو ومائو ىوائو وشتة ما لبلد الطبيعية اظتوارد قاعدة ودتثل
 وجو على واظتستقبلية اضتاضرة باألجياؿ العقوبة إنزاؿ إذل يفضي اظتدى قصَتة اقتصادية أىداؼ وراء سعياً  عشوائياً 

 .اطتصوص
 من واحدة ليست وىي التواصل عوامل ودتتلك باالستقرار، تتسم اليت التنمية عن تعبَت ىي اظتستدامة والتنمية

 أو البيئية أو الثقافية أو االجتماعية أو االقتصادية التنمية مثل إبرازىا، على التنمية مفكرو درج اليت التنموية األفتاط
 هبا، وتقـو البشرية باظتوارد وتنهض ومواردىا باألرض تنهض تنمية فهي األفتاط، ىذه كافة تشمل ىي بل اظتؤسسية،

 .الطبيعية باظتوارد التمتع يف القادمة األجياؿ وحق الزمٍت البعد االعتبار بعُت تأخذ تنمية فهي
 القيود االعتبار يف تأخذ اليت التنمية بأهنا اظتستدامة للتنمية وضوحاً  األكثر التعريف فإف ،آنفاً  ورد ما ضوء وعلى
 وااللتزاـ الناضبة، اظتوارد استخداـ يف التبذير عدـ وىي أال التنمية، جهد على البيئة تفرضها اليت الرئيسة الثلثة

 جهد فيها يلقيو ما ىضم على البيئة قدرة جتاوز وعدـ نفسها، جتديد على قدرهتا حبدود اظتتجددة اظتوارد باستخداـ
 .3ؼتلفات من التنمية

 
 
 

                                                           
1
 - Jean-Paul Marechal, Bétrice Ouenault, Le développent durable : une perspective pour le 21

ème
 sciècle, press 

universitaire de revues, Rennes, 2005, p. 63. 
2
 .1978،عبنى انًعرفت، انكوٌج، حرجًت يحًذ كبيم عبرف تقرير مستقبلنب المشترك،انهجنت انعبنًٍت نهبٍئت وانخنًٍت،  - 

3
 انًجهس انًعرفت، عبنى سهسهت ،النبميت والدول العربي الوطن في البيئي الواقع حول دراسبث :والتصنيع التنميت وقضبيب البيئت، انخونً أسبيت - 

 .174  -173ص 2002 . انكوٌج، واَداة، وانفنوٌ نهثقبفت انوطنً
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 وأسسها وأهدافها المستدامة التنمية أبعاد :المطلب الثاني
 .أسسهاأىم أبعاد التنمية اظتستدامة، أىدافها باإلضافة إذل  سنربز يف ىذا اظتطلب    

 المستدامة التنمية أبعاد الفرع األول:
 دوائر أهنا على الركائز ىذه إذل النظر وعندد، واالقتصا واجملتمع البيئة :ىي رئيسة أبعاد ثلثة اظتستدامة للتنمية

 من الدوائر ىذه اقًتبت فكلما اإلنساف؛ رفاىية دتثل اظتركز عند التقاطع منطقة أف ؾتد متساوية، أحجاـ ذات متداخلة
 .التقاطع منطقة ازدادت بعضها، حساب على ال لبعضها مكملة تكوف أف شريطة بعضها،

 أىداؼ إذل الفكرة ىذه تررتة بأف اتضح أنو غَت واسع، صعيد على إقرارىا ومت اظتستدامة التنمية فكرة قبلت
 اظتختلفة، السياسات بُت التوافق تتطلب الشاملة التنمية عملية أف حيث صعبة، مهمة يعد عملية وسياسات وبرامج

 واالجتماعية البيئية االعتبارات موازنة فيو يتم مستقبل إذل تدعو اظتستدامة فالتنمية .والبيئية واالجتماعية االقتصادية
 زتاية أجل من والبيئة التنمية بُت ما الربط من فلبد .اضتياة نوعية وحتسُت التنمية حتقيق إذل السعي عند واالقتصادية

 ظروؼ وحتسُت اإلنساف باحتياجات لإليفاء األساسية اظتستلزمات من تعد اليت الطبيعية اظتوارد وإدارة البيئية األنظمة
 .التحمل على األرضية الكرة قدرة يتخطى ما إذل استخدامها زيادة دوف لكن للجميع، اظتعيشة

 ثلثة يف اظتتخذة اإلجراءات بُت تكامل إحداث تتطلب مستداـ حياة فتط بناء إذل اعتادفة اصتهود فإف ولذلك،
 1:ىي رئيسة غتاالت

 متكاملً  هنجاً  ترابط، من بينها مبا حالياً، القائمة العاظتية االقتصادية النظم تتطلب :والعدالة االقتصادي النمو -1
 .الركب عن غتتمع أـ دولة أية ختلف عدـ ضماف مع األجل، طويل مسؤوؿ فتو لتهيئة

 القادمة، األجياؿ أجل من الطبيعية واظتوارد العاظتي البيئي الًتاث على للحفاظ :والبيئة الطبيعية الموارد حفظ -2
 .الطبيعية اظتوارد وحفظ التلوث، وإيقاؼ اظتوارد، استهلؾ من للحد اقتصادياً  للستمرار قابلة حلوؿ إكتاد كتب

 الصرؼ وخدمات واظتاء الصحية والرعاية والطاقة والتعليم والغذاء العمل إذل اإلنساف لتتاج :االجتماعية التنمية -3
 نتثلو الذي الثري النسيج احًتاـ أيضاً  يكفل أف الدورل اجملتمع على كتب االحتياجات، هبذه العناية وعند .الصحي

 .مستقبلهم تقرير يف دورىم أداء من اجملتمع أعضاء رتيع ودتكُت اإلنساف، حقوؽ واحًتاـ واالجتماعي، الثقايف التنوع
 مصَتية قضية وىي بيئية، تنموية قضية ىي ما بقدر وإنسانية أخلقية قضية اظتستدامة التنمية اعتبار نتكن تقدـ وؽتا

 على تتم ألهنا اضتارل بوضعها اإلستدامة شروط حتقق ال العادل دوؿ ؼتتلف يف التنمية أف ذلك يؤكد والذي ومستقبلية،
 كقضية اظتستدامة التنمية قضية مع يتعامل فبعضهم القادمة، لألجياؿ الطبيعي الرصيد واستنزاؼ استهلؾ حساب

                                                           
1
 - Farid Baddache, Le développement durable tout simplement, EYROLLE éditions, Paris, 2008, pp. 12-13. 
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 إلصلح أسلوب ىو أو الرأشتارل الصناعي النموذج عن متتلف بديل تنموي فتوذج أهنا يرى اآلخر وبعضهم أخلقية،
 وأف القادمة األجياؿ ومصَت مستقبل يف تفكَت أهنا آخروف ويرى البيئة، مع بعلقتها السابقة النماذج وتعثرات أخطاء
 1 بأهنا واظتتمثلة اظتستدامة للتنمية األساسية السمات أبرز على الوقوؼ ونتكن، نتيزىا ما أىم ىو الوقت عنصر

 ؛التنمية يف اجتماعي ىو وما طبيعي ىو مبا يرتبط فيما وتعقيداً  تداخلً  أشد كوهنا عاـ بشكل التنمية عن ختتلف 
 ؛العادل يف الفقر تفاقم من اضتد إذل وتسعى اجملتمع، يف فقراً  الشرائح أكثر متطلبات تلبية أساس على تقـو 
 ؛للمجتمعات اضتضارية اطتصوصية على واإلبقاء والثقافية الروحية اصتوانب بتطور يتعلق نوعي أساس على ترتكز 
 ؛مؤشراهتا وقياس عناصرىا فصل نتكن ال حبيث والنوعية الكمية األبعاد فيها تتداخل 
 الفقَتة الدوؿ لتنمية الغنية الدوؿ كافة تدخل بضرورة يتعلق دورل بعد عتا. 

 المستدامة التنمية أهدافالفرع الثاني: 
 :2يلي مبا تلخيصها نتكن األىداؼ من غتموعة حتقيق إذل وػتتواىا آلياهتا خلؿ من اظتستدامة التنمية تسعى

 السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات طريق عن اظتستدامة التنمية حتاوؿ :للسكان أفضل حياة نوعية تحقيق -1
 اصتوانب على الًتكيز خلؿ من وروحياً  ونفسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  اجملتمع يف السكاف حياة نوعية حتسُت التنموية
 .ومقبولة عادلة وبصورة الكمية ال للنمو، النوعية

 الطبيعية النظم مع وتتعامل والبيئة السكاف نشاطات بُت العلقة على اظتستدامة التنمية :الطبيعية البيئة احترام -2
 والبيئة الطبيعية البيئة بُت اضتساسة العلقة تستوعب تنمية ببساطة إهنا اإلنسانية، اضتياة أساس أهنا على وػتتواىا
 .وانسجاـ تكامل علقة تكوف كي العلقة ىذه تطوير على وتعمل اظتبنية،

 اظتشكلت جتاه باظتسؤولية األفراد إحساس تنمية خلؿ من ذلك ويتم :البيئية بالمشكالت السكان وعي تعزيز -3
 ومشروعات برامج إعداد يف مشاركتهم طريق عن عتا اظتناسبة اضتلوؿ خلق يف الفاعلة اظتشاركة على وحثهم البيئية،
 .وتقييمها ومتابعتها وتنفيذىا اظتستدامة التنمية

 ػتدودة، موارد أهنا على الطبيعية اظتوارد مع اظتستدامة التنمية تتعامل :الطبيعية للموارد الرشيد االستغالل تحقيق -4
 .عقلنية بصورة وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدمَتىا، أو استنزافها دوف حتوؿ لذلك

 بأقتية السكاف توعية طريق عن ذلك ويتحقق :المجتمع أهداف يخدم بما الحديثة التكنولوجيا ربط -5
 وحتقيق اجملتمع حياة نوعية حتسُت يف منها واصتديد اظتتاح استخداـ وكيفية التنمية، لعملية اظتختلفة التكنولوجيات

                                                           
1
 .20-67مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص ص تقرٌر  - 

2
، دار صفاء للنشر والتوزٌع، 1، طالتنمية المستديمة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان محمد غنٌم، ماجدة احمد ابو زنط،  - 

 .20-11، ص 2006األردن، 



...............................................................................مف اهيم عامة حول التنمية المستدامة  .......................الفصل األول: ....................................  

8 
 

 واآلثار اظتخاطر ىذه تكوف أف األقل على أو سالبة، بيئية وآثار ؼتاطر ذلك عن ينجم أف دوف اظتنشودة، أىدافو
 .عتا مناسبة حلوؿ وجود مبعٌت عليها مسيطراً 

 اجملتمع إمكانيات تلئم بطريقة ذلك ويتم :المجتمع وأولويات حاجات في ومستمر مناسب تغيير إحداث -6
 كافة، البيئية اظتشكلت على والسيطرة االقتصادية، التنمية تفعيل نتكن خللو من الذي التوازف بتحقيق وتسمح
 .عتا اظتلئمة اضتلوؿ ووضع

 المستدامة التنمية (أسسالفرع الثالث: مبادئ )
 حقوؽ من وكلقتا البيئة زتاية يف واضتق التنمية يف اضتق قتا أساسيُت أمرين حتقيق على اظتستدامة التنمية تعتمد

 تأتى اليت بالصحة والتمتع الكرنتة اضتياة يف اإلنساف حقوؽ لتدعيم أساسياً  مطلباً  باتت البيئة زتاية أف فيقيناً  اإلنساف،
 يف جانَتو ريودي إعلف ضمن أساسية بصفة وضعها مت رئيسة عناصر اظتستدامة وللتنمية .التنمية يف اضتق خلؿ من

 1:اآليت تتضمن للتنمية اظتوضوعية والعناصر، 11 واظتبدأ 8 إذل 3 من اظتبادئ
 ؛الطبيعية للموارد اظتتواصل االستخداـ 
 ؛االقتصادية التنمية مع البيئية اضتياة اندماج 
 ؛التنمية يف اضتق 
 ؛القادمة واألجياؿ اضتارل اصتيل بُت للموارد العادؿ التوزيع 
 التلوث بنفقات التلوث يف اظتتسبب حتميل. 

 البيئي التقييم ويف القرار اختاذ يف العاـ باالشًتاؾ اطتاصُت17 و 10 اظتبدأين يف تتمثل فإهنا اإلجرائية، العناصر أما
 :ىي قواعد حتكمها بيئية مقاييس أو اعتبارات عدة على اظتستدامة التنمية وتستند ،العاـ

  2قتا اظتصادر من نوعُت من تتكوفاليت  اظتخرجات قاعدة
 .التوليد إعادة على قدرهتا يتجاوز مبا اظتصادر استهلؾ يكوف أال وىي ة: المتجدد المصادر -1
 لتطوير التارمتي اظتعدؿ من أقل تكوف أف حبيث اظتتجددة غَت اظتصادر استنزاؼ عدـ :المتجددة غير المصادر -2

 الناتج أف " على تنص واليت اظتستدامة، للتنمية كوزي سرفياف قاعدة حسب واستثمارىا اظتتجددة للمصادر اظتستخدـ
 مستقبلية مشاريع يف العائد بباقي اضتالية اضتاجيات قضاء يف منو جزء استخداـ كتب اظتستنفدة اظتصادر استخداـ من

 ."القادمة األجياؿ ختدـ
 

                                                           
1
 -  Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, AFNOR publications, 

France, 2004, P. 4. 
2
 .16-17نواز عبد الرحمن الهٌتً، حسن إبراهٌم المهندي، مرجع سابق، ص  - 
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 واالجتماعية واالقتصادية االيكولوجية القيم بين توازن المستدامة التنميةالفرع الرابع: 

 عملية مضامُت على تنطوي واليت ،االستدامة مبفهـو اطتاصة الرئيسة األىداؼ غتموعة (01) الشكل يوضح
 .اظتستدامة للتنمية الثلثة العناصر يف اظتتأصلة اظتضامُت لتأكيد متواصلة جهود بذلت وقد .اظتستدامة للتنمية كامنة

 المستدامة التنمية عملية أبعاد ترابط(: 01)رقم شكل

 
 

 .11نواز عبد الرزتن اعتييت، حسن إبراىيم اظتهندي، مرجع سابق، ص  المصدر:
 

 العاظتي البيئي للنظاـ الشامل للستقرار اظتطلوبة البيئية النظم تكامل على اضتفاظ على البيئة علماء ويركز
 البشرية الرفاىية تعظيم إذل االقتصاديوف ويسعى ة.والبيولوجي والكيميائية الطبيعية الكائنات وحدات بقياس االىتماـو 

 القيمة أو اظتاؿ مثل) االقتصادية الوحدات واستخداـ اضتالية والتقنيات الرأشتالية اظتوجودات ظل يف درجة أقصى إذل
 .للقياس معياراً  بوصفها (اظتتحققة

 احتياجاهتم ومدى الناس ىم اظتستدامة التنمية يف الفعالة األساسية العوامل أف على االجتماع علماء يركزكما 
 .1االجتماعي والتمكُت الرفاىية مثل أحياناً، اظتلموسة غَت الوحدات واستخداـ ورغباهتم

 التنمية عناصر دتثل اليت اجملاالت بُت الطرؽ مفًتؽ يف األرضية النظم لتنمية اللزمة الدائمة اضتلوؿ وتقع
  اظتوارل  شكلوىذا ما نتكن معرفتو من خلؿ ال  اظتستدامة
 

                                                           
1
 ، . 2006 سبخًبر حونس، انبٍئٍت، نإلدارة انخبيس انعربً انًؤحًر عًم أوراق ،المستدامت التنميت على الدوليت التجبرة تأثير، سهًبٌ سبنى ساليت - 

 . 54 ص
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 المستدامة التنمية تحقق التي الرئيسة العناصر:  (02) رقم شكل

 
Source : Louis Guay, Laval Doucet, Luc Boutillier, Guy Dedailleul, Les enjeux et les défis du développement 

durable : connaître, décider et agir, les presses universitaires Laval, France, 2004, p. 16.  

 

 وأف البيئية الناحية من للتطبيق قابلة وإجراءاهتا اإلدارة أىداؼ تكوف حينما إال اظتستدامة التنمية تتحقق وال
 ذاتو التنبؤ ـدوع .سياسياً  وتقبلها البيئي الكماؿ إذل يشَت ؽتا اجتماعياً، ومرغوبة االقتصادية الناحية من عملية تكوف

 القرارات أساسها على تتخذ اليت للمعلومات أساسياً  مصدراً  باألحرى يوفر بل القيمية، لألحكاـ أسس أية يقدـ ال
 .الناس قيم تفرضها اليت للشروط وفقاً  واالجتماعية، االقتصادية
 النظر وجهات إحدى تفوؽ ليعكس التوازف صياغة إعادة أو الثلثة العناصر بُت التوازف عدـ فإف ذلك، ومع

 أخذنا فإذا .لإلخفاؽ اجملاالت من أكثر أو واحد تعرض بسبب البيئة زتاية حتقيق فشل عن يسفر قد عداىا ما على
 النمو مثل فقط االقتصادية األىداؼ تربز حبيث اضتسباف يف األساسية النظر وجهات إحدى اظتثاؿ سبيل على

 يف دائم توازف حتقيق نتكن ال فإنو وحدىا، الطبيعية اظتوارد إدارة إذل البيئية األىداؼ نفسو الوقت يف وترجع والكفاءة،
 دوف اإلنسانية واظتؤسسات القيم عباءة يف متدثراً  )الغابات مثل( األرضية النظم استمرار يكوف وباظتثل، الطويل األجل

 ما مع الظاىرية والتقنية اضتيوية الطبيعية اظتشكلت أف إذل باإلضافة ىذاو  .وحدىا البيئية الوظائف على االعتماد
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 عتا يكوف الزراعية، االيكولوجية النظم مثل االيكولوجية النظم يف الكامنة اإلمكانات وفقداف اظتوارد تدىور من يواكبها
 1.والسياسية واالجتماعية االقتصادية اظتشكلت يف أصيلة جذور األمر واقع يف

 المطلب الثاني: مؤشرات قياس التنمية المستدامة
 اظتسػتدامة التنميػة حتقيػق غتػاالت يف واظتؤسسػات الػدوؿ تقػدـ مػدى تقيػيم يف اظتسػتدامة التنميػة مؤشػرات تسػاىم

 واالجتماعيػة االقتصػادية السياسػات حػوؿ والوطنيػة الدوليػة القػرارات مػن العديػد اختػاذ عنو ينجم ما وىذا فعلية، بصورة
 الػدوؿ وضػع رئيسػة بصػورة تقػيم وىػي اظتسػتدامة، التنميػة حتقيػق يف الػدوؿ ؾتػاح مػدى اظتؤشػرات ىػذا وتعكس ة،والبيئي

 أو التقدـ مدى عن واضحة صورة إعطاء يف وتساىم أخرى، دوؿ مع ومقارنتها حساهبا نتكن رقمية معايَت خلؿ من
 .اظتستدامة التنمية غتاالت يف دولة كل سياسات تطبيق يف الًتاجع

 وىػي والعشػرين اضتػادي القػرف أجنػدة توصػيات تضػمنتها الػيت القضػايا حػوؿ اظتسػتدامة التنمية مؤشرات وتتمحور
 العامػة، الصػحة االجتماعيػة، اظتسػاواة :التاليػة بالقضػايا اظتتحػدة األمػم حػددهتا وقػد العادل يف البيئي العمل إطار تشكل

 البحػار األراضػي، اصتػوي، الغػلؼ السكاف، األمن، السكن، واالستهلؾ، اإلنتاج أفتاط االجتماعية، الفئات التعليم،
 الزراعػة، واطتطػرة، الصػلبة النفايػات والطاقػة، النقػل البيولػوجي، التنػوع العذبػة، اظتيػاه السػاحلية، واظتنػاطق واحمليطػات

 يلػي وفيمػا، اظتؤسسػية واألطر والتشريعات القوانُت التجارة، البيئية، السياحة الغابات، واصتفاؼ، التصحر التكنولوجيا،
 .اظتستدامة التنمية مبؤشرات اظترتبطة القضايا ألىم توضيح

 القضايا والمؤشرات االجتماعيةالفرع األول:
 أساسا يف  اظتستدامة للتنمية االجتماعية باظتؤشرات اظترتبطة القضايا تتمثل

 .القرارات واختاذ الفرص وإتاحة اظتوارد توزيع يف والشمولية العدالة درجة مع اظتساواة وترتبطالمساواة االجتماعية:  -1
 اظترتبطة اعتامة القضايا ومن .والعدالة والتعليم الصحة وأقتها العامة، واطتدمات العمل على اضتصوؿ فرص وتتضمن
 وعدالة اظتالية اظتوارد إذل والوصوؿ الدخل، وتوزيع والعمل الفقر، مكافحة قضية تربز االجتماعية اظتساواة بتحقيق
 اختيار مت وقد .التحقيق يف صعوبة اظتستدامة التنمية قضايا أكثر من االجتماعية اظتساواة وتبقى .األجياؿ بُت الفرص

 األغٌت اطت مس بُت التفاوت ومقدار الفقر، خط حتت السكاف نسبة وقتا االجتماعية اظتساواة لقياس رئيسُت مؤشرين
 2 (.الدخوؿ لتفاوت القياسي جيٍت مؤشر أو )السكاف من األفقر واطت مس

                                                           
1
 .11-12نواز عبد الرحمن الهٌتً، حسن إبراهٌم المهندي، مرجع سابق، ص  - 

2
 .26و 25، 4، 3الفصل  ،21 القرف أعماؿ جدوؿاألمم المتحدة،    - 
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 والنمو اظتعيشة، وغلء والفقر، بالسكاف، احمليطة البيئة تلوث نتيجة الصحية األوضاع أدى تدىورلقد   الصحة -2
 الصحية اطتدمات تتطور دل حيث النامية، الدوؿ يف وخاصة اظتستدامة، التنمية حتقيق يف الفشل إذل اظتطرد السكاين

 .االقتصادي التطور تواكب بصورة والبيئية
 واألطفػاؿ، األمهػات وفيػات معػدالت الػوالدة، عنػد اظتتوقػع العمػر ي  فهػ للصػحة الرئيسػة اظتؤشػرات أىػم أمػا
 1.األولية الصحية والرعاية

 اضتادي القرف أعماؿ جدوؿ يف عليو الًتكيز مت وقد .اظتستدامة التنمية لتحقيق رئيساً  مطلباً  التعليم يعد التعليم: -3
 ىناؾ أف كما.اضتياة يف النجاح لتحقيق الفرد عليها لتصل أف نتكن اليت اظتكاسب أىم من التعليم ألف والعشرين،

 .واالقتصادي االجتماعي تطوره ومدى ما بلد يف التعليم مستوى بُت مباشراً  ارتباطاً 
 اظتعلومػات مػع التعامػل علػى سػكاهنا تػدريب ويف التعلػيم يف ملموسػة ؾتاحػات الػدوؿ مػن الكثػَت حققػت وقػد
 معػدؿ  فهػي التعلػيم مؤشػرات أىػم أمػا، اجملػاؿ ىػذا يف بػو القيػاـ كتػب الػذي اصتهػد مػن كثػَت ىنػاؾ يػزاؿ وال اضتديثػة،

 2.اظتختلفة التعليمية باظتراحل االلتحاؽ ومعدؿ والكتابة، القراءة معرفة
 اضتواضر يف اضتياة شروط وتتأثر اظتستدامة، التنمية احتياجات أىم من للمواطن اظتلئم السكن توفَت يعد  السكن -4

 التخطيط ونوعية حالة وكذلك والبطالة والفقر السكاف فتو ومعدؿ االقتصادية، اضتالة من بكل دائما الكربى
 من الفرد نصيب ىو واحد مبؤشر عادة اظتستدامة التنمية مؤشرات يف السكن حالة وتقاس، واضتضري العمراين
 . األبنية يف اظتربعة األمتار

 والدنتقراطية فالعدالة اصترائم، من الناس وزتاية االجتماعي األمن اظتستدامة التنمية يف باألمن يقصد  األمن  -5
 أنو إال اصترنتة، من اظتواطنُت لتمي وعادؿ متطور األمنية لإلدارة نظاـ وجود على كلها تعتمد االجتماعي والسلـ

 األفراد، إذل اإلساءة خلؿ من سلطاهتا دتارس أو االجتماعي، القلق اإلدارة ىذه تثَت أال ذاتو الوقت يف ينبغي
 واصترائم العنف 21 القرف أعماؿ جدوؿ عليها ركز واليت باألمن اظتتعلقة اظتسائل ومن .اإلنساف حقوؽ على والتعدي

 االجتماعي األمن قياس ويتم .االجتماعي األمن بنود ضمن يقع ؽتا وغَتىا اظتخدرات، وجرائم واظترأة، األطفاؿ ضد
 3.اجملتمع يف اصترائم مرتكيب نسبة خلؿ من عادة

 النمو معدؿ زاد فكلما اظتستدامة، والتنمية السكاين النمو بُت بارزة عكسية علقة توجدالنمو السكاني:   -6
 االقتصادي النمو وتقلص الطبيعية اظتوارد استهلؾ نسبة زادت معينة جغرافية منطقة أو ما، دولة يف السكاين

                                                           
1

 .7الفصل  ، 21 القرف أعماؿ جدوؿاألمم المتحدة،  -
2
 .37الفصل  ، 21 القرف أعماؿ جدوؿاألمم المتحدة،  - 

3
 .27الفصل  ، 21 القرف أعماؿ جدوؿاألمم المتحدة،  - 
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 الذي الرئيس اظتؤشر أما .اظتستدامة التنمية حتقيق فرص من يقلل ما وىو البيئية، اظتشكلت يفاقم ؽتا اظتستداـ،
 .السكاين النمو معدؿ فهو يستخدـ

 القضايا والمؤشرات االقتصادية الفرع الثاني:
  1واالستهلؾ اإلنتاج وأفتاط االقتصادية البنية قضايا اظتؤشرات ىذه وتشمل

 دخل ومعدؿ الرأشتارل، االقتصادي النشاط عادة االقتصادي بالنمو اظترتبطة اظتؤشرات تظهر البنية االقتصادية: -1
 :يلي مبا االقتصادية البنية مؤشرات أىم وتتمثل .السوؽ موازين ضمن الشرائية والقوى الفرد

 فيو االستثمار ونسبة اإلرتارل، احمللي الناتج من الفرد نصيب خلؿ من قياسو ونتكن  االقتصادي األداء. 
 واطتدمات للسلع التجاري باظتيزاف تقاس  التجارة. 
 اإلرتارل، القومي الناتج إذل الداخلية أو اطتارجية اظتديونية نسبة احتساب خلؿ من عادة يقاس  اظتارل الوضع 

 القومي بالناتج مقارنة عليها اضتصوؿ أو تقدنتها يتم اليت الرشتية اإلفتائية اظتساعدات نسبة خلؿ من وكذلك
 .اإلرتارل

 التنمية يف الرئيسة االقتصادية القضايا أىم من واالستهلؾ اإلنتاج أفتاط تعد أنماط اإلنتاج واالستهالك: -2
 اظتستدامة غَت اإلنتاج وأفتاط صناعياً، اظتتقدمة الدوؿ يف االستهلكية النزعات بسيادة يتميز العادل أف إذ اظتستدامة،

 جذري تغيَت إحداث من المناص وعليو. النامية الدوؿ يف أـ اظتتقدمة الدوؿ يف سواء الطبيعية اظتوارد تستنزؼ اليت
 شريطة متساوية، بصورة العادل سكاف صتميع متاحة وجعلها اظتوارد على للمحافظة واالستهلؾ اإلنتاج سياسات يف
  :باآليت واالستهلؾ اإلنتاج أفتاط مؤشرات أىم وتتمثل، اظتقبلة لألجياؿ متوفرة تبقى أف
 (؛اإلنتاج يف اطتاـ اظتواد استخداـ كثافة مبدى وتقاس) اظتادة استهلؾ 
  (؛للفرد السنوي الطاقة استهلؾ احتساب خلؿ من وتقاس) الطاقة استخداـ 
  واظتشػعة، اطتطػرة النفايػات وإنتػاج واظتنزليػة، الصػناعية النفايػات إنتػاج بكميػات وتقػاس) النفايػات وإدارة إنتػاج 

 ؛النفايات تدوير وإعادة
 مواصػلت خاصػة، سػيارة اظتواصػلت بنػوع مقارنػة سػنوياً  الفػرد يقطعهػا الػيت باظتسػافة وتقػاس) واظتواصػلت النقػل 

 (.اخل...، طائرات عامة،
 
 

                                                           
1
، ملتقى دولً حول التنمٌة اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسهاسهام حرفوش، إٌمان صحراوي، ذهبٌة رٌمة بوباٌة،  - 

 .113-112، ص ص 2002سٌٌر سطٌف، الجزائر، أفرٌل المستدامة والكفاء االستخدامٌة للموارد المتاحة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم الت
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 القضايا والمؤشرات البيئيةالثالث:  الفرع
 والتنػوع ،السػاحلية واظتنػاطق واحمليطػات والبحػار واألراضػي، اصتػوي، الغػلؼ يف البيئيػة واظتؤشػرات القضػايا تتمثػل

 .اضتيوي
 التغَت ومنها وتغَتاتو، اصتوي الغلؼ إطار ضمن تندرج اليت اعتامة القضايا من العديد ىناؾ  الغالف الجوي -1

 اإلنساف، صحة مع مباشرة غَت أو مباشرة بصورة القضايا ىذه تأثَتات وترتبط اعتواء، ونوعية األوزوف، وثقب اظتناخي
 .1اعتواء األوزوف، نوعية طبقة اظتناخي، استنفاد التغَتومن أىم اظتؤشرات   .البيئي النظاـ وتوازف واستقرار

 ووسائل طرؽ أف إذ اظتستدامة، بالتنمية علقتها يف كثَتة تشعبات وذات جداً  وىامة معقدة قضية وىي األراضي: -2
 وتتطلب.مبادئها وتطبيق اظتستدامة بالتنمية الدوؿ التزاـ مدى رئيسة بصورة حتدد اليت ىي األراضي استخداـ

 تكوف وقد والسياسية، اإلدارية اظتسؤولية من متفاوتة بدرجات واقتصادية سياسية قرارات اختاذ األراضي استخدامات
 الغابات وإزالة والتصحر األراضي تدىور :ومن أىم اظتؤشرات .2شخصية أو ػتلية أو إقليمية أو وطنية، القرارات
 .اضتضري والنمو الزراعية والتنمية

 الكرة مساحة من  70% نسبتو ما تشكل واحمليطات البحار كانت ما :الساحلية والمناطق والمحيطات البحار -3
  .البشرية تواجو اليت التحديات أكرب نتثل بيئياً  مستدامة بطريقة الشاسعة اظتناطق ىذه إدارة فإف لذا األرضية،

 تركػز ودرجػة األشتػاؾ صػيد كميػة السػاحلية، اظتنػاطق يف اظتقيمػُت السػكاف جملػوع اظتئويػة النسػبة: ومػن أىػم اظتؤشػرات
 3.الساحلية اظتياه يف الطحالب

 أف بعضهم يعتقد حيث أحياناً، واضحة غَت اظتستدامة بالتنمية اضتيوي التنوع علقة تكوف قد :الحيوي التنوع -4
 أف إال .االقتصادية التنمية مع يصطدـ ذلك وأف احملميات، وإنشاء الربية واضتيوانات النباتات حبماية تتعلق اظتسألة
 العمليات وبُت بينو أساسي ارتباط وىناؾ اظتستدامة، التنمية يف أساسياً  عنصراً  اضتقيقة يف يعترب اضتيوي التنوع

 ذات برية نباتات من ومركبة مصنوعة تداوعتا يتم اليت األدوية من  75 %ؿتو فإف اظتثاؿ، سبيل فعلى االقتصادية،
ومن أىم اظتؤشرات  األنظمة البيئية ، الطبيعة من النباتات ىذه تفقدأف  ومتشى متميزة، وعلجية طبية خصائص

 4)نسب الكائنات اضتية اظتهددة باالنقراض(. األنواعنسبة مساحة اظتناطق احملمية مقارنة باظتساحة الكلية(، )
 اظتؤشرات قياس التنمية اظتستدامة.وفيما يلي جدوؿ يبُت أىم 

 
                                                           

1
 .1الفصل  ،21 انقرٌ أعًبل جذولاألمم المتحدة،  - 

2
 .10الفصل ، 21 انقرٌ أعًبل جذولاألمم المتحدة،  - 

3
 .16الفصل ، 21 انقرٌ أعًبل جذولاألمم المتحدة،  - 

4 - UNEP, Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), summary for decision 

makers, United Nations Environment Programme(unep) publication, 2007,pp. 12-13. 
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 اقتصادية، بيئية()اجتماعية،  (: أهم مؤشرات قياس التنمية المستدامة01رقم ) جدول
 
 

 المؤشرات االجتماعية

 البطالة معدؿ - الدخوؿ تفاوت/ الفقر خط دوف يعيشوف الذين للسكاف اظتئوية النسبة
 من خرجوا الذين 15 اؿ سن دوف لألطفاؿ اظتئوية النسبة/  الرجل أجر إذل اظترأة أجر متوسط نسبة

 بيوهتم
 أعمارىم تقل الذين األطفاؿ بُت الوفيات معدؿ - الوفيات حاالت/  لألطفاؿ الغذائية اضتاالت

 صحية مرافق لديهم الذين السكاف نسبة/ الوالدة عند اظتتوقع العمر متوسط/  سنوات 5 عن
 الذين/للشرب الصاضتة اظتياه على لتصلوف الذين السكاف نسبة/  اجملاري مياه لتصريف ملئمة

 بُت اظتعدية األمراض ضد التحصُت/ األولية الصحية الرعاية مبرافق االنتفاع إمكانية لديهم تتوفر
 معدؿ – الثانوية و االبتدائية الدراسة ماؿكإ نسبة/ اضتمل منع وسائل انتشار معدؿ/ األطفاؿ

 عنها اظتبلغ اصترائم عدد/ البيت مساحة من الفرد نصيب - البالغُت بُت الكتابة و للقراءة اإلظتاـ
 اظتنظمة غَت و اظتنظمة اضتضرية اظتناطق سكاف -السكاين النمو معدؿ/ نسمة 1000 لكل

 
 
 

 المؤشرات البيئية

 اضتضرية اظتناطق يف اصتوية اظتلوثات األوزوف/ تركيز لطبقة اظتستنفذة اظتواد استهلؾ
 استخداـ -اضتشرية اظتبيدات / استخداـ.دائما اظتزروعة األراضي و للزراعة الصاضتة األراضي مساحة
 . األشتدة
 اضتضرية مساحة اظتستوطنات -لألراضي اإلرتالية اظتساحة من مئوية النسبة الغابات مساحة

 الساحلية اظتناطق يف السكاف غتموع -بالتصحر اظتصابة األراضي – األشجار قطع ثافةك
 الطلب - اظتتوفرة اظتياه من مئوية نسبةك سنويا اظتستخرجة اصتوفية و السطحية اظتياه حجم

/ العذبة اظتياه يف ة القولونية البكًتيا زكتر  اظتائية الكتل يف سجُتكاأل على الكيميائيو   البيولوجي
 الرئيسية األمراض من األنواع بعض انتشار/ اإلرتالية اظتساحة من مئوية نسبةك احملمية اظتساحة

 
 المؤشرات االقتصادية

 اإلرتارل القومي الناتج يف االستثمار حصة/ اإلرتارل القومي الناتج من الفرد نصيب
 / اإلرتارل القومي الناتج / الدين - اطتدمات و للسلع التجارة ميزاف

 الطاقة استهلؾ من السنوي الفرد نصيب/ اظتواد استخداـ ثافةك - اإلفتائية اظتساعدات غتموع
 اضتضرية و الصناعية النفايات توليد/ الطاقة استخداـ آثافة -اظتتجددة الطاقة موارد استهلؾ نسبة

 النفايات استخداـ و تدوير إعادة -اطتطرة النفايات توليد/ -اظتشعة النفايات توليد – الصلبة
 يوميا النقل واسطة حسب فرد لك يقطعها اليت اظتسافة

االستخدامية  ةوالكفاءملتقى دورل حوؿ التنمية اظتستدامة ، متطلبات التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل العولمة، ذىبية لطرش المصدر:
 .242، ص 2002للموارد اظتتاحة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت سطيف، اصتزائر، أفريل 
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 المستدامة التنمية مسعى أهمية الثاني: المبحث

ا معظم لألبعاد اليت تكاد جتمع عليه وفقاىذا اظتسعى  ربز أقتيةن إلظهار ضرورة السعي ؿتو التنمية اظتستدامة،    
 .االجتماعي والبيئي ،االقتصاديالبعد  األدبيات يف ىذا الشأف، واظتتمثلة يف

 المستدامة  للتنمية االقتصادية األهمية األول: المطلب
 وانسداداتو.لًتكيز على نقائصو با منها اعرض جانبً اليت ن ،من اظتعطيات واضتقائق بالعديداالقتصاد العاظتي يتميز 

 االقتصاد العالميوحقائق عن  واقعلعرض  الفرع األول:
 ومدلوالهتا. ،نستند ىنا إذل بعض األرقاـ اظتتعلقة باالقتصاد العاظتي    
مبرحلة  ،2011لعاـ ل "تقرير صندوؽ النقد الدورل"حسب  نتر االقتصاد العاظتي مستجدات االقتصاد العالمي:-1

نسبة فتو يف إذل جانب  ،امالي ضطرابايرتقب التقرير او، و توازن واىتزا النشاط العاظتي خلعتتراجع  ،جديدة وخطَتة
سيعرؼ كما  ،2010يف  % 5أكثر من و  ،2012هناية  % 4 مقارنة بػػػػػػػ 2016عاـ  (% 3.6)االقتصاد العاظتي حبوارل

اء التخلي اظتؤقت عن جر   ،2012يف  % 2و ،2011يف  % 1.5حبوارل  ضئيل فتوا ،الناتج الداخلي اطتاـ للدوؿ اظتتقدمة
من اظترتقب أف تنخفض معدالت ف ،يف الدوؿ الناشئةأما  .2011 من الثلثي الثاين يفجزء كبَت من القوى العاملة 

لتزيد من  كبَتة،اليت تعرؼ أزمة ديوف   ،منطقة اليورويف ويتوقع التقرير حالة من الركود  ،2012يف   %6 النمو حبوارل 
اليت عرفها  ،ولتدث ىذا واالقتصاد العاظتي دل يتعاىف بعد من األزمة اظتالية اطتانقة ،1العاظتية قتصاديةاالزمة األمؤشرات 

 وحتولت إذل أزمة اقتصادية مث اجتماعية شاملة.، 2008هناية 
للنفط وتزايد استهلكو للموارد  يتميز االقتصاد العاظتي بتبعيتو :الطبيعية التبعية للنفط واستنزاف الموارد -2

 الطبيعية.
ومن ، 2000و 1970بُت العاـ  إذل الضعف االستهلؾ العاظتي من الطاقة ارتفع لقد  التبعية للطاقة النفطية -أ

 حيث ال يتعدى، بُت الدوؿ الطاقة بالتفاوت هلؾيتسم استكما ،  2050اظتنتظر أف يتضاعف مرة أخرى مطلع 
كيلوواط/سا يف بلداف منظمة   8053كيلوواط/سا يف البلداف النامية مقابل معدؿ   83استهلؾ الطاقة الكهربائية 
التموين الطاقوي من  % 81 مصدرالطاقات اضتفرية )البًتوؿ، الغاز، الفحم( ، ودتثل 2التعاوف والتنمية االقتصادية

إذل  60من )الغاز الطبيعي  ،(سنة 100إذل  50من )البًتوؿ   مستقبل اظتخزونات ضوب ىذهتوقع ن يعٍتالعاظتي، ؽتا 
 .(اثنُت أو ثلثة قروف )بعدوالفحم  ،21 ػقبل هناية القرف ال كبَت( بشكل  ةالنوويالطاقة واليورانيـو ) ،(سنة 70

                                                           
1
 Global Monitoring Report 2011, The International Bank for Reconstruction and Development/The World 

Bank 2011, disponible sur http://www.worldbank.org  
2
 http://www.terra-symbiosis.org , le 15/12/2011 

http://www.worldbank.org/
http://www.terra-symbiosis.org/
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عيوب، أوعتا الختلو من  إال أهنا اللبًتوؿ والطاقات اضتفرية عامة، ا كبَتة اليت يقدمهااطتدمات ال من رغمباللكن     
والتغَتات  ،يف زيادة درجة حرارة األرض التسببينسب إليها العلماء  حيثالتلوث الذي متلفو احًتاؽ ىذه اظتوارد، 

  ذافإ ،أما الطاقة النووية .وبالتارل عدـ إمكانية االعتماد عليها يف اظتستقبل ،طابعها غَت اظتتجدد ناىيك عناظتناخية، 
على اظتستقبل، حيث دتتد كبَتا تشكل هتديدا   ،الغازات الدفيئة، فإهنا باظتقابل ؽطلإعدـ من يف تك ،كانت مزيتها

، ناىيك عن اخطار اضتوادث اليت السنُت آالؼإذل  ،أو إستاد البقايا النووية ،الفًتة بُت بناء اظتراكز النووية وتفكيكها
 وكوشيما" بالياباف، وقبلو حادثة "تشرنوبيل" بأكرانيا. تتعرض عتا، والكوارث اليت ختلفها، مثل ما خلفو زلزاؿ "ف

 ياتاظتستو باالستهلؾ  إف مواصلةولذلك فاظتواد األولية ػتدودة وغَت متجددة،  إف الموارد الطبيعية: نضوب -ب
سنة،  16 أكثر منتكفي  لن ،(LCDؼتزونات الذىب، الزنك واإلنديـو )لصناعة الشاشات من نوع تعٍت أف  ة،اضتالي

 .سنة 78سنة واضتديد  60سنة، اليورانيـو  55سنة، البلتُت  30سنة، النحاس  21سنة، الرصاص  19القصدير 
على  .وبطبيعة اضتاؿ، لو أف كل سكاف العادل يتبعوف فتط اضتياة األمريكية، فإف ىذه اظتخزونات ستنفذ بسرعة أكثر

ويف  ،بسبب القفزة اليت عرفتها صناعة اضتديد الصينية ،2004و 2001بُت  % 41سبيل اظتثاؿ، زاد استهلؾ اضتديد بػ
  .1القرفىذا قبل هناية  ،بكاملها العاظتيةاحتياطات  جلإذل استنفاد  اضتارلسيؤدي االستغلؿ ، ىتقديرات أخر 

الشركات البًتولية تعمل بدوف و الورشات البحرية ف والتعاظم،تسارع يتميز عادل الصناعة بال الصناعة والتلوث: -3
كل  اليت دتس ،وتتسبب يف تفاقم درجات التلوث السيما يف اظتدف، حيث أصبحت مصدرا للكثَت من األمراض ،انقطاع

تقطع السلع  معظم ، حيث صارتالنقلوسائل  التطور يف وذلك أيضا من تبيعات (،03فئات اجملتمع كما يف الشكل )
حيث  ،1950 مرة منذ  20 عشرين حبوارل  اظتبادالت الدولية ةفضاع  ، ماظتنتجة واظتستهلكةآالؼ الكيلومًتات بُت الدوؿ 

النفايات  طنا من 1500 ، ويَػع د  عادل اليـوسنويا ةمليوف حاوي 500 يتم نقلأين  ،رامنها عرب البح % 90 تتم
) كغ من ىذه النفايات  40 إذل 35 من ،مفاعل 58 ينتج ،يف فرنسا مثل .طن سنويا 100 اليت تزداد بػ ،)بلوتونيـو

االستهلؾ العاظتي  ألف سنة لزواعتا، كما حتصي القطاعات الصناعية حصة معتربة من 240 اليت تتطلب أكثر من ،اليومية
 2009 وقارب يف، 2004و 1971 بُت عامي % 61 للموارد وختليف الفضلت، حيث ارتفع استهلؾ الطاقة فيها بنسبة

 Co2.2 من غتمل انبعاثات % 36 تعترب مسؤولة على ،االستهلؾ الطاقوي العاظتي، وباظتوازاة مع ذلك (1/3) ثػ ل ث

                                                           
1
 http://www.terra-symbiosis.org , le 15/12/2011 

2
 http://www.iane.org  consulté le 15/12/2011 

http://www.terra-symbiosis.org/
http://www.terra-symbiosis.org/
http://www.iane.org/
http://www.iane.org/
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النارتة عن  ،2008يف  ةزمة اظتالياأل تلخصها، زمات متداخلةأفرز أ قوؿ، أف الواقع االقتصادي العاظتي قدخلصة ال 

 . ةاجتماعية عاظتيو واظتضاربات العقارية يف الو.ـ.أ، اليت حتولت إذل أزمة اقتصادية  ،اإلفراط يف "رأشتالية الكازينو"

 حالياالقتصادي ال النموذجنقد  الفرع الثاني:
خاصة  كبَتة يتعذر االستمرار يف حتملها،تكاليف   -والتزاؿ-أفرزت  ، قديةالتنمية اضتال ؽتا ال شك فيو أف أفتاط    

 لقتصاد الدورلاظتتكررة ل الصدماتكما تدؿ  ،ونقص الكفاءة يف استخداـ اظتوارد والطاقة ،تلك النارتة عن التلوث
  .على غتموعة من نقاط الضعف اعتيكلية ائوبنعلى 

العلم  ما يقدموباالعتماد على  ،االستهلؾو  ينبغي تغيَت األفتاط اضتالية لإلنتاج  االقتصاد والتنمية المستدامة -1
تنمية ال وتفاديها لتحقيقمعاصتة أشكاؿ التلوث ، يف االبتكارات هتوفر ا ؽت ستفادة، وااللظواىر اظتعقدةالفهم 

 .1ستدامةاظت
بأف زتاية البيئة تتلـز مع النمو االقتصادي،  ،تبُت الكثَت من الدراسات أ. القدرة االقتصادية للتنمية المستدامة:

ارتباطا إكتابيا بُت التشريع البيئي اضتاـز أف ىناؾ  "،ظتنتدى االقتصادي العاظتيػ"ال "مؤشر االستدامة البيئية"إذ ي ظه ر 
األعلى  اظتستوى قتصادية، كما مت اضتصوؿ على نتائج ؽتاثلة يف الو.ـ.أ، حيث يظهر أف اظتؤسسات ذاتوالتنافسية اال

والعكس مية االقتصادية على اظتدى الطويل )والتن ،البيئية، تتمتع بأحسن التوقعات يف غتاؿ التشغيل ةالفعاليمن حيث 
التغيَت  بقدر ما حتث على ،حالة من الركود ال تدعو إذل التنمية اظتستدامة فإفوبعيدا عن فكرة "صفر فتو"،  (،صحيح

استغلؿ اظتوارد، انتقاء اظتشاريع االستثمارية، وتوجيو التطوير التقٍت وفقا للحاجيات  الكفاءة يف خلؿ ، مناظتتواصل

                                                           
1
 Conseil de la science et de la technologie 2001, Innovation et développement durable l’économie de demain, 

p21 disponible sur http://www.cst.gouv.qc.ca  

الجوي (: هرم التأثيرات الحادة المرتبطة بالتلوث03) رقم شكل  

 23/12/2011 تاريخ االطلع  http://www.affsset.com  المصدر: 

http://www.cst.gouv.qc.ca/
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دة على بأف النفقات البيئية ال تسبب مشكلت حا(، OCDE)ومن جهتها تبُت دراسات الػ ،1اضتالية واظتستقبلية
باظتنافسة والتجارة الدولية، كما أكدت على أف النمو االقتصادي وزتاية البيئية  ل  وال خت    ،مستوى االقتصاد الكلي

 وللتنمية اظتستدامة يف جانبها االقتصادي غتموعة من التصورات، لعل أقتها   .ىدفاف متلزماف ومتكاملف
 :من تيار فكري واسع  يهدؼ إذل جعل أفتاط اإلنتاج  الصناعية" جزءً دتثل "اإليكولوجيا  اإليكولوجيا الصناعية

أكثر استدامة، حيث تراعي ىذه النظرية العلقات اظتوجودة بُت الصناعة وػتيطها سعيا لتحسُت الدورة الكلية 
ستعماعتا، حيث للموارد والطاقة، من اظتواد األولية إذل اظتكونات اصتزئية وإذل اظتنتجات النهائية وحىت بعد هناية ا

معٌت الفضلت، بفضل إعادة استعماؿ اظتنتجات اصتزئية وإعادة تدوير اظتنتجات اظتنتهية الصلحية من  يتم إلغاء
 أجل استعماالت أخرى إذل جانب التثمُت الطاقوي.

 :حاجيات يقصد بػ"الكفاءة اإليكولوجية" توفَت السلع واطتدمات بأسعار تنافسية، إلشباع  الكفاءة اإليكولوجية
اإلنساف، واظتساقتة يف حتسُت مستوى اضتياة، من خلؿ جعل التأثَتات اإليكولوجية، وحجم اظتوارد على مدى 
دورة اضتياة كاملة، يف مستوى يتوافق على األقل مع قدرة حتمل األنظمة اإليكولوجية، وتتجاوز الكفاءة 

ستهلؾ، ودتس اظتؤسسات دتاما مثل اعتيئات اإليكولوجية حدود اإلنتاج الصناعي لت طب ق على اطتدمات واال
العمومية واظتتجمع عامة. ويتوجب على اظتؤسسة الباحثة عن "الكفاءة اإليكولوجية"، أف تعمل بشكل خاص 
على اضتد من حجم اظتواد والطاقة اظتستعملة، تقليص انتشار اظتنتجات السامة، حتسُت إمكانية تدوير اظتواد، 

. ولقد أخذ ىذا اظتفهـو مكانة 2ستداـ للموارد اظتتجددة، ودتديد فًتة استعماؿ اظتنتجاتاضتث على االستعماؿ اظت
ىامة يف ميداف األعماؿ، حيث صارت الكثَت من اظتؤسسات، تعًتؼ بأف اظتمارسات الكفؤة إيكولوجيا، تساىم 

ات حسب دراسة قامت من الشركات اظتتعددة اصتنسي % 80يف حتسُت فعاليتها وتنافسيتها، إذ تتجو أكثر من 
. ومن اظتزايا اليت مت حتقيقها، ختفيض التكاليف ورفع  هبا منظمة األمم اظتتحدة، ؿتو االعًتاؼ هبذا اظتفهـو
اإلنتاجية يف العديد من الصناعات )التعدين، السيارات، البلستيك، إخل(. ويف تقرير لػ"وزارة الطاقة" للو.ـ.أ، 

، باظتوازاة مع زيادة % 33بنسبة  CO2، وانبعاثات 2020مطلع  % 20 يرتقب ختفيض الفاتورة الطاقوية بػ
الفعاليات، تقليص التبعية للبًتوؿ، واضتد من تلوث اعتواء والغازات الدفيئة، وذلك بفضل تبٍت نظاـ أكثر كفاءة 

 من حيث استهلؾ الطاقة.

 تبٌت ل  بعد أف كانت اظتؤسسات األمريكية أقل حتمسا من نظَتاهتا األوروبية واليابانية الصناعة األكثر وعيا
الشركات العملقة للصناعات الكيميائية  تدركتيا، وصارت لبيئة، بدأت تغَت من سلوكهابا الرفيقةمارسات اظت

                                                           
1
 http://www.alternatives-economiques.fr/_fr_pub_146.html  

2
 http://www.wbcsd.com  consulté le 12/12/2011 
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على ( DuPont"دوبوف" ) دتكنت، حيث CO2لخفض من انبعاثات لتتبٌت إجراءات ، والبًتولية األمريكية وغَتىا
سعى، وتؤكد عزمها على اظتواصلة يف ىذا اظت ،من تقليص انبعاثاهتا من الغازات الدفيئة بشكل كبَت سبيل اظتثاؿ،

كل   بدورىا التزمتو ، ات اظتتعلقة بػ "بروتوكوؿ كيوتو"، والفشل يف اظتفاوضضتكومة األمريكيةامواقف  من رغمبال
 .االنبعاثاتبتخفيض ىذه ( Shell)و( BP) من

على التقارب بُت  ،اعتيئات واضتكومات العديد من قر  ت  ي: اقتصادكبديل التنمية المستدامة   ب. الحث على
امتد إذل ىيئات ، بل ةيالبيئ اظتنظمات اظتدافعة عنعلى  اقتصر ماألمر دل يبقى إذ  ،التنمية اظتستدامة والتنمية االقتصادية

  مثل 
  أجل التنمية المستدامةالمجلس العالمي للمؤسسات من (WCBSD:)  150حوارل ىذا اجمللس يضم 

بػ  "الكفاءة  ىذا اجمللس وصيا، ويعملق اصناعي اعم  غت   20بلدا و 30دتثل  ،مؤسسة متعددة اصتنسيات
 .)مؤسسات( يف ىذا الشأف نجاحات أعضائول يرو جو  ،يكولوجية" كممارسة صناعية مرحبةاإل

  االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية (OCDE:) يكولوجيةالكفاءة اإل"بدورىا عن مفهـو  ىذه اظتنظمة تدافع،" 
الدوؿ األعضاء يف االجتماع الوزاري عتذه اعتيئة يف ماي  حيث ذك رت ،بيئة سليمة للعمل على حتقيق ودعوت

 .وجعلها من أىم االنشغاالت حاليا ومستقبل ترقية التنمية اظتستدامة يفإرادهتا ب ،2001
 الذي كتمع رؤساء الدوؿ واظتؤسسات يف  ،السنوي "دافوس"اظتعروؼ بلقاء وىو  العالمي: يمنتدى االقتصادال

مت ختصيص فصل كامل لقياس األداء  اضتث على تبٍت التنمية اظتستدامة، حيث عنآخر  مثاالوالذي يعد العادل، 
، معًتفا بأف جودة اضتياة مرتبطة جبودة البيئة 2000لعاـ  ةالتنافسية العاظتي ره عنيف تقري ،البيئي لعشرات الدوؿ

 الطويل.  ىعلى اظتدالدائم النمو االقتصادي  اتداء البيئي يؤثر على قدر وأف األ ،الطبيعية
تتمثل و  ،يكولوجية يف إدارة الغازات الدفيئةال تزاؿ التحفظات كبَتة بشأف تبٍت مفهـو الكفاءة اإل ،بالرغم ؽتا سبق

مع النجاحات والتخوؼ من فقد التنافسية، وىو ما يتناقض  ،جراءات اظتطلوبةتكلفة اإل يفاألسباب اظتقدمة أساسا 
بأف اعتماد التكنولوجيات األكثر كفاءة من  ،السابقة، حيث أشارت العديد من الدراسات السنوات خلؿة احملقق
 .1أكرب على اظتؤسسات رحبيةب استهلؾ الطاقة، يعود حيث

 عاجلةلوضع اسًتاتيجية  ،اضتالية اتزممن األ االستفادةينبغي  :التبعية للنفطالطاقات المتجددة والتحرر من  .2
ؿ غلستالا مل علىوالع ،على البيئة ءالعبفاضتل يكمن يف ختفيف  بالتارل،و  للنفط. ة األنشطة البشريةلفض تبعي

ورفع  ،، هتيئة اإلقليم(والنقلاستهلؾ الطاقة )تغيَت أفتاط االستهلؾ  ترشيدمن خلؿ  ،البيولوجية اتاألمثل للقدر 

                                                           
1
 http://www.energy.gov / 17/12/2011 
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، 1الدوؿ العديد منواليت صارت رىاف  ،متجددة بأخرى ،استبداؿ البًتوؿ والطاقات اضتفريةو  ،الفعالية يف استعماعتا
الًتكيز على االقتصاد يف الطاقة، ب ،تدركتي من عصر البًتوؿال االنتقاؿ من أجلالسيما اظتتقدمة منها كالو.ـ.أ وأظتانيا، 

ىامشية، كالطاقة اظتائية  رغم أهنا ما تزاؿ ،األمل اضتقيقي للمستقبل باعتبارىا ،واالعتماد على الطاقات اظتتجددة
سنويا، حيث  % 30اليت تعد أحد البدائل األكثر مردودية واليت ترتفع بػ  ،، وطاقة الرياح)اظتد واصتزر( البحرية والطاقة

 ،الطاقة الشمسية، و مرات( 8بػ  1955مفاعل نوويا )أكثر من  40مقدار  ،طواحُت الرياح على اظتستوى العاظتيتوفر 
)الوقود اضتيوي، الغاز اضتيوي، الطاقة اضتيوية(. أما الوقود  "البيوماس" (،La géothermieطاقة اضترارة الباطنية )

فًتاىن عليو دوؿ كثَتة، مثل الربازيل اليت تغطي  ،طاقوي ( الذي يشكل أمل كبَتا كبديلBiocarburantاضتيوي )
من حاجات حضَتهتا للسيارات من الذرة،  % 20من احتياجاهتا من القصب السكري، والو.ـ.أ اليت تسد  40%
)أنظر  .، فضل عن هتديد التنوع اضتيويكبَتة  ةييتطلب مساحات زراع كبَتا، ألنويلقى انتقادا   (الوقود اضتيويو )لكن

 اظتثاؿ اللحق صتزيرة "بورنيو"(.

 المستدامة للتنمية االجتماعية األهمية الثاني: المطلب
التأكيد على التنمية و  صورة عامة للحالة االجتماعية العاظتية، بالًتكيز على مشكلهتا ،نقدـ من خلؿ ىذا اظتطلب

 وجتاوز ىذه اضتالة. اظتطلوب َتتغيلتقدمي البدائل السليمة، من أجل حتقيق الاظتستدامة كفلسفة 

 عرض للواقع االجتماعي العالمي الفرع األول:
 وذات الداللة الواضحة. ،نلخص ىذا الواقع يف بعض اظتؤشرات اظتهمة    
عدـ  جراء الصحي اإلنفاؽ من( %40-20إذل إىدار ) 2"تقديرات اظتنظمة العاظتية للصحة" تشَت الصحة:-1

تظهر و  ،تاطتدما ىذه تكاليف دفع لعجزىم عن ،الصحية اطتدماتمن  الناس من ليُتاظتلتـر  ، يف حُتالكفاءة
يف العديد من الدوؿ بعض مؤشرات حتقيق أىداؼ التنمية لأللفية، بينما ال تزاؿ أخرى تشهد تقدما ػتدودا بسبب 

كما ال تزاؿ تأثَتات األزمات   .األزمات االقتصادية واإلنسانية أو نقص اظتوارد ات أماـعجز اضتكوم، و النزاعات
عدد من الضروري اختاذ  حيث بات منالغذائية، الطاقوية، اظتالية واالقتصادية العاظتية تتسع وتنعكس على الصحة، 

 تراجع إذل حيث تشَت احصائيات اظتنظمة العاظتية للصحةجراءات ضتماية النفقات الصحية للحكومات واظتاؿتُت، اإل
سنوات إذل  5األطفاؿ والشباب على اظتستوى العاظتي، حيث اـتفض عدد الوفيات من األطفاؿ دوف  لدى الوفيات

 40بػ  2016سنوات يف  5، وقدرت نسبة الوفيات دوف 1990مليوف العاـ  12.4بعد أف قدر بػ  ،2016يف  مليوف 6

                                                           
1 Thierry Béchu, Economie et marchés financiers Perspectives 2010-2020, Éditions d’Organisation, Paris 2010, 

p107. 
2
 http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/whr_/en    
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ف ال أىذه التوجهات اظتشجعة، إ لكن بالرغم من، 1990مقارنة بسنة  % 27والدة حية، أي بًتاجع  1000وفاة لكل 
تسجيل أكرب نسب الًتاجع يف وفيات األطفاؿ  حيث متات معتربة، فروقختفي يف طياهتا  ،اظتعدالت الوطنية واصتهوية

تراجع اظتعدؿ السنوي للوفيات من  من الضروري بينما يبقى اضتضرية،على مستوى األسر األكثر يسرا يف اظتناطق 
 لمن أج بشكل خاصأو نزاعات  ،اليت تواجو أزمات اقتصادية وتلك ،بلداف ضعيفة الدخليف ال % 10.9إذل  1.9%

اظتلريا  منكالوقاية   ،اؿ الرعاية الصحية لألطفاؿغت مت تسجيل العديد من نقاط التقدـ يفبلوغ ىذا اعتدؼ، كما 
 إخل. ...،عيوفوالتلقيح ضد التهاب الكبد الفَتوسي وأمراض ال ،السيدا داءعدوى و 
وحسب اظتنظمة  ،أكثرىم مدنيُت ،مليونا 191القرف العشرين حبوارل  يف لنزاعاتا جراءقدرت أعداد اظتوتى  العنف:-2

، اصتسديةشاكل اظت منالكثَت ناىيك عن  ،مليوف قتيل سنويا 1.6أكثر من  حداث العنف ختلفأ العاظتية للصحة، فإف
  .1الدوؿ ياتعبئا ثقيل على اقتصاد دتثلوىي بذلك  ،نفسيةالأو  نسيةاصت
(، أف اإلنفاؽ العاظتي على UNESCOجاء يف حتليل "ظتنظمة األمم اظتتحدة للًتبية والعلـو والثقافة" ) التعليم: -3

سنة(،  25 – 5فقط من سكاف العادل بُت ) % 4الًتبية، يًتكز يف زمرة من الدوؿ اظتتقدمة، ففي الو.ـ.أ حيث يعيش 
( اظتيزانية العاظتية للتعليم، بينما ال تنفق اضتكومات يف "أفريقيا جنوب الصحراء" سوى 1/4يتم إنفاؽ أكثر من ر بع )

ؽتن بلغوا سن الدراسة. أما يف فرنسا، أظتانيا أو  % 15من اظتوارد العاظتية للتعليم، على نسبة من السكاف تساوي  3%
يف حُت  إيطاليا، فتتجاوز ميزانية التعليم، نفقات ىذا القطاع يف غتمل الدوؿ اظتكونة ظتنطقة أفريقيا جنوب الصحراء،

 ماعي.والظلم االجت ضتد من الفقر، والنمو االقتصادي اظتستداـا إلرساء ساسية،أقوى األدوات األ منالتعليم يبقى 
(، تناسب نسب األمية )عدـ اإلظتاـ بالقراءة والكتابة( مع درجة التنمية يف الدوؿ، حيث 04ويوضح الشكل )

 . 2تنخفض حتت اظتستوى العاظتي يف أكثر اصتهات ختلفا، وىي على التوارل "أفريقيا جنوب الصحراء" و"جنوب آسيا"

                                                           
1

  http://www.who.int  يخوفر فً 31، ص2010 للصحت الشبملت، المنظمت العبلميت التغطيت إلى الصحيت، السبيل النظم تمويلانعبنى،  فً ببنصحت انخبص انخقرٌر
2
 Institut de statistiques, Recueil de données mondiales sur l’éducation, Montréal 2007, p3 disponible sur 

http://www.unesco.org  

http://www.who.int/
http://www.unesco.org/
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من نقص  مليوف شخص 925حوارل  ، يعاين2010للعاـ  منظمة التغذية العاظتية تقديراتل وفقا الفقر والجوع: -4
سبب يعود و  .1الدوؿ النامية يفغالبيتهم  ،مليار نسمة 6.8سكاف العادل اظتقدر بػ عدد من  % 13.6أي  ،التغذية
من جهة،  الدولية يئاتمن طرؼ اضتكومات واعت ،فقراالسكاف قتاؿ الزراعة اظتناسبة ألكثر إذل إ ،النسبة ىذه ارتفاع

ويتوزع عدد اصتوعى  من جهة أخرى، ألسعاريف ااالرتفاع الكبَت اليت أدت إذل  ،األزمات االقتصادية العاظتية اضتاليةو 
 .يف العادل

. مرات 3وارل حب ،سنة اظتاضيةمسُت األرض خلؿ اطتتضاعف عدد سكاف  والهجرة: الفروقات االجتماعية -5
، بأكثر من مليوف ساكن أسبوعيا ايزيد سكاهناليت يف اظتدف  ،مليَت 7حوارل  البالغىذا العدد ويعيش أكثر من نصف 

  حيث ختتلف مستويات اظتعيشة عرب العادل اختلفا ،غَت صحيةكن ا مسيف بالعيش  (1/6)هم س د س وينعكس ذلك على
يف  من السكاف % 70 ، فإفعدد السكاف ساوييكاد ي )الو.ـ.أ(، ؾتلس"أ"لوس يف عدد السيارات كاف   كبَتا، فإذا

نصف  ،فقط من أكرب األغنياء % 2 نتلك اليـوو ، حتت عتبة الفقر يعيشوف (،ريقياأفيف  للنفطر مصد   )أكرب نيجَتيا
 .األخَتة مسُت سنةخلؿ اطت ،بشكل غَت مسبوؽ الثروةتوزيع التباين يف  يعرب عن حدةؽتا  ،ة العاظتية كلهاو الثر 

ىذه الفوارؽ ينجم عن ، و أف نصف فقراء العادل يعيشوف يف دوؿ غنية باظتوارد ،اظتفارقات يف عادل اليـوو ومن اضتقائق 
 .أفضل ضتياة حبثا عن ظروؼ اظتقًتنة باظتشاكل البيئية واظتناخية، ظواىر اجتماعية خطَتة، من بينها اعتجرة االجتماعية

 ((. 05)أنظر الشكل )

                                                           
1
 http://www.fao.org  consulté le 22/02/2012 

2002 في (سنة 24 -15)نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لفئة  (: 04) رقم شكل  

 

 17/21/2011تاريخ االطلع    http://www.worldbank.org البنك الدورل وفقا إلحصائياتالمصدر : 

http://www.fao.org/
http://www.worldbank.org/
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2050يف  امناخي امليوف مهاجر  200اظتنظمة الدولية للهجرة  رد  تقحيث 
 نتس ذلك سكاف اصتزرومن اظترتقب أف  ،1

على كل مناحي التنمية  ةوخيملذلك تأثَتات كوف تسو  خطر،بشكل أ )مستقبلُت( والدوؿ اظتتقدمة ،)مهاجرين(
إذل أكثر البلداف استقباال للمهاجرين يف العادل، واظتتمثلة يف الو.ـ.أ،  ،(05ويشَت الشكل ) .واالستقرار السياسي

اف اليت وتزايد الفرص مقارنة بالبلد ،وذلك الرتفاع مستوى اظتعيشة فيها ،روسيا، أظتانيا، السعودية وكندا على التوارل
 مؤىلة لتحمل ىذه اضتركة الواسعة.فلن تكوف  ،الفقَتةالدوؿ أما  تشهد صعوبات اجتماعية واقتصادية وحىت بيئية.

 اآلفاق االجتماعية للتنمية المستدامة الفرع الثاني:
 من أمثاؿ "فرنسوا بَتو" ،من االقتصاديُتغالبا ما لتصر مفهـو التنمية اظتستدامة يف القضايا البيئية، إال أف الكثَت     

(Perroux François،) رتيا سُت"ا"أم (Sen Amartya)  "و"أيغناسي ساكس(Sachs Ignacy ،)ذا ى يعتربوف
 .2لوأساسي ليضم اصتانب االجتماعي كجوىر  ،أمشل اظتفهـو

التنمية البشرية، من خلؿ  موضوععلى  ،يقـو حتقيق التنمية اظتستدامة يف بعدىا االجتماعيالتنمية البشرية:  -1
وحتقيق العدالة االجتماعية بُت السكاف  ،األساسية احاجاهتالقرارات وتنفيذىا، وضماف شراؾ السكاف يف صنع إ

ويف ىذا  .ةنتكر الياة اضتمن لألفراد  كناليت دت ،للحريات اضتقيقية اامتدادً تشكل  ،التنمية البشريةأي أف  .واألجياؿ
حيث التنمية البشرية،  تقييمطريقة ابتكارية ل ،1990اظتعتمد منذ  ،(IDH) يتضمن مؤشر التنمية البشرية ،الشأف

 ،1990عاـ ل "حوؿ التنمية البشريةاألمم اظتتحدة تقرير "ويشَت  .شمل الصحة والتعليميل ،الدخليتعدى مستويات 
 ،كبَتة  يولوهنا أقتية ىؤالء األفراد ها، رغم أفبأف ىذا اظتؤشر يغطي البعض من اختيارات األفراد، لكنو يهمل الكثَت من

                                                           
1 In Search of Shelter Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement, 2009, p 2 
disponible sur http://www.iom.int  
2
 http://www.alternatives-economiques.fr/_fr_pub_146.html  

 18/12/2011 تاريخ االطلع  /http://www.iom.int  اظتنظمة الدولية للهجرة وفقا إلحصائياتالمصدر: 

2002(: تقديرات عدد المهاجرين في الدول األكثر استقباال لسنة 05) رقم شكل  

http://www.iom.int/
http://www.alternatives-economiques.fr/_fr_pub_146.html
http://www.alternatives-economiques.fr/_fr_pub_146.html
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تقًتح  ،ذئومنذ .1من والعنصرية وغَتىاأعلى غرار اضترية االقتصادية، االجتماعية والسياسية، واضتماية من العنف، الل
عدة طرؽ ابتكارية لقياس التنمية البشرية، حيث صار ىذا اظتؤشر  ،(RDHاصتهوية والوطنية للتنمية البشرية ) التقارير
 من أجل وضع سياسات واسًتاتيجيات للتنمية اظتستدامة.  ،يسمح بقياس التنمية البشرية ،اظتوسع

اتفقت اضتكومات على ضرورة "جعل  ،1995عاـ )الدافتارؾ( ويف القمة االجتماعية لألمم اظتتحدة بػ "كوبنهاغن" 
وفرص االرتقاء حباضرىم  ،وانعكاسات اظتشاريع على حياهتم ،بالتأكيد على أقتية األفراد ،األفراد يف قلب التنمية"

االجتماعي، الذي تلعب األسرة فيو دورا ػتوريا، كما  ضامنومستقبلهم، من خلؿ احًتاـ الكرامة اإلنسانية والت
 2 تكريسها جتاه الفئات اعتشة. ، اليت ينبغيقيم االجتماعية للتنمية اظتستدامةالمن  ،التضامن قيمة أخرى يشكل

من منظور التنمية  ،لجوع وسوء التغذيةلكافحة اضتقيقية اظتتتطلب مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم:  -2
للحوامل  السيما حتسُت التغذيةو الًتكيز على اظتزارعُت الصغار والتنمية الريفية،  تستند إذل ،رشيدةنظرة  اظتستدامة،

 لو.ـ.أيف ىذا السياؽ، أطلقت او  .والتضامن اظتوسع ،علقة باصتوعاظتت اظتسائل، فضل عن السرعة يف معاصتة طفاؿواأل
مبادرة جدية عتذه الدولة، من أجل  -يف حاؿ تنفيذىا- تشكلاليت  ،3(Feed the Future) "مبادرة "تغذية اظتستقبل

 .يف العادل مواجهة اصتوع وسوء التغذيةو  نمو،إلسهاـ يف استدامة الا
ينبغي على نتكن ظتظاىر العنف أف تأخذ أشكاال متعددة، ولذلك : والحد من الهجرة العنف مكافحة -3

طوير وسائل رتع بت أف تلتـز (،احمللية، الوطنية والدولية) األطراؼ على كل مستويات القرارؼتتلف اضتكومات و 
العناية ) ت الوقاية األوليةترقية إجراءا، و متابعة تنفيذىا منو، مث لوقايةط اوضع خطو  ،اظتتعلقة بالعنفالبيانات 

أف أنظمة  يرى "أمارتيا سن"من جانب آخر،  .(، إخلباألمهات، حتسُت الرعاية العائلية، ترقية اظتنشآت اضتضرية
، تفرض فلسفة جديدة والعلـو االجتماعية  ىا،وتطوير لعلمية اظتعارؼ ا العتماد على، بامناىج ابتكاريةو  ،الصحة اليـو

مهما  عليها  ،التفوؽو كافحة األزمات للحث على "الثقة يف القدرات البشرية الفطرية ظتخاصة، كمنطلق ضروري 
 .4عسَتة" تكان

كمجرد بالنظر إليها  وليس  ،نظرة عاظتية شاملةمن خلؿ إال  تهال نتكن معاصتف ،اعتجرة والتنقل بسبب اظتناخأما قضية 
حتمل  وأ اضتد من حجم اعتجرةسواء يف  ،"اظتسؤوليات ة النسبية يف حتملشاركظتمبدأ "ا ، وذلك وفقأزمات ػتلية

ستصَت مسألة  ،كانت اعتجرة  قرارات اليت حتدد ما إذاواختاذ ال ،اتسياستنسيق الينبغي أف يقود إذل  ، حيثأعبائها
 . للسكاف يف توفَت فرص أفضل ،أـ ضرورة للبقاء، مردىا فشل رتاعي للمجتمع الدورل يةاختيار 

                                                           
1
 Rapport mondial de développement humain 2011, p 101 disponible sur http://www.onu.org  

2
 Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, La dimension sociale du développement durable 

dans l’industrie minière, Canada 2003, p 13 disponible sur http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca  
3
 Our Common Interest Ending Hunger and Malnutrition, 2011 Hunger Report, available on http://www.onu.org  

4
 Institut Pasteur Paris, La connaissance, pilier du développement durable, conférence de prospective 

environnementale, 17-18 Juin 2004, p 39, disponible sur http://www.institut.veolia.org  

http://www.onu.org/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/
http://www.onu.org/
http://www.institut.veolia.org/
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مببادرة من منظمات غَت حكومية يف إؾتلًتا وىولندا، وىي  يف الستينات،ظهرت التجارة العادلة التجارة العادلة:  -4
مبدؤىا مساعدة تعاونيات اضترفيُت يف  .لمساعدة على التنميةلوإفتا  ،ال هتدؼ إذل تعظيم الربح ،جتارة اجتماعية

االستفادة من  ،ل ذلك تضمن التجارة العادلة عتذه التعاونياتالبلداف النامية على التنمية بشكل مستداـ، ومن أج
ات فئ، من أجل السماح عتم باستجابة وافية ضتاجياهتم األساسية، ودعم اظتنتجُت والأنشطتهمسعر عادؿ نظَت 

تم من من خلؿ حتسُت ظروؼ البيع واظتبادالت، اليت ت ،اظتهمشة للدوؿ األقل تنمية باظتساقتة يف التنمية اظتستدامة
ج بتوفَت اظتنت  الطرؼ تفادي اللجوء إذل قروض استغللية، مقابل التزاـ و  نتاجعملية اإلل مسبقتمويل ب ،دوف وسطاء

البيع ظتشاريع فوائد ، وختصيص جزء من "منظمة الدولية للعمللػ"واحًتاـ اظتعايَت االجتماعية  ،سلعة كاملة اصتودة
 1.شاريع التنموية، إخلتنموية )الًتبية، حتسُت ظروؼ اضتياة، اظت

ركيزة رابعة  ،2002 العاـ، مت اعتبار الثقافة يف قمة "جوىانسبورغ" للتنمية اظتستدامةاالجتماعي  البعدتعزيز من أجل 
 ،باضتث على صوف التنوع الثقايفوذلك االقتصادية، االجتماعية والبيئية،  باإلضافة إذل الركائزللتنمية اظتستدامة، 

 الثقايف. والتبادؿ اإلبداعخلؿ  منه ينبغي إثراؤ اظتقبلة، واضتالية  لألجياؿ" مشًتكا"إرثا  اباعتبارقت، اضتضاريوالًتاث 

  المستدامة للتنمية البيئية األهمية الثالث: المطلب

األرض، خاصة تلك النارتة عن  على تشكل خطرا على استمرار اضتياة ،صارت العديد من الظواىر البيئيةلقد     
تنمية ال لتحقيق سعيا ،االتفاقيات العاظتية ضتماية البيئة مت االلتفاؼ حوؿ عدد من ،عاصتة ىذا الواقعوظت .األنشطة البشرية

 ستدامة. اظت

 عرض للواقع البيئي العالمي الفرع األول:
 2هبا ما يلي  العلمية اظتتعلقةاضتقائق  والًتابط، ومن بالتداخلالبيئية تتميز األنظمة     
، وأخرى نارتة عن جدا تنقسم ظاىرة احًتار اظتناخ، إذل طبيعية مفيدة  االحترار وذوبان الجليد القطبي-1

أنواع من الكائنات استمرار  القطيب، الذي لتمي اصتليد األنشطة البشرية، وختلف أضرارا كثَتة، منها تسريع ذوباف
)اليت "غرين الند"  ذوباف تسارع. وبسنة 40كها خلؿ شتمن   % 40الكتلة اصتليدية  ىذه  تفقد، حيث ضتيةا

رض، ستلحق من اظتياه العذبة لأل % 20 اليت دتثل حوارل هافإف مياى(، 2030د ختتفي قبل يعتقد بعض العلماء بأهنا ق
. وتشَت التقديرات العلمية، أف ذوباف تصاعد مستوى البحر، بفعل هدد األراضي اظتنخفضة بالغرؽا يؽت ،احمليطاتب

(،  ويؤدي سم 20وحده بػ  20الػالقرف )ارتفع ىذا اظتستوى يف أمتار  7ارتفاعا يف مستوى البحار حبوارل القطبُت يعٍت 

                                                           
1
 http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr/files/com%E9quitable.pdf  

2
 Francis Meunier, Domestiquer l’effet de serre, Dunod, Paris 2005, p 11 

http://viroflay-catholique-yvelines.cef.fr/files/com%E9quitable.pdf
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من سكاف  % 70أكثر من واظتدف الساحلية اليت تؤوي  ،سكاف اصتزر اظتنخفضةعاظتي، سيما على اضطراب إذل 
(، عددا من التأثَتات السلبية للحتباس اضتراري، والتغَتات اظتناخية على األنظمة 02اصتدوؿ ) . ونلخص يفالعادل

 الغذائية.

وانعكاساهتا على أنظمة التغذية  ،االرتباط الوثيق بُت مظاىر التغَتات اظتناخية ،نتكن أف ندرؾ من خلؿ ىذا اصتدوؿ
 وترابطها فيما بينها. ،ؽتا يعٍت تعلق الظواىر االقتصادية واالجتماعية بالظروؼ بالبيئية ،الزراعية واحملاصيل

 (: تأثيرات التغير المناخي وآثارها على أنظمة التغذية02)رقمول دج

 اآلثار المباشرة على األنظمة الغذائية التغير المناخي

ر الحوادث اتكر 
 المناخية العنيفة 

  ؛اظتدخلت الزراعية كالبذور واألدوات، تراجع يف نوعية وكمية احملاصيل الزراعيةختريب 

 زيادة التكاليف اظتتعلقة بتسويق و  نتاج الغذائياستفحاؿ التصحر وتدىور األراضي واضطراب سلسل اإل
 .وتوزيع اظتواد الغذائية

 ارتفاع درجات الحرارة
  ؛أوسع للمزروعات واألشجار عن طريق الكائنات الضارةختريب و اـتفاض رطوبة الًتبة و زيادة النتح 

  ؛نتاجية ووفرة العمل الزراعياإلتزايد اظتخاطر على الصحة )البشر واضتيواف( ؽتا يقلص من 

 تفاقم ؼتاطر حرائق الغابات واشتداد اضتاجة للتربيد/التجميد للحفاظ على اصتودة واألمن الغذائي. 

المواسم  عدم انتظام
 الزراعية 

 ؛تراجع كمية احملاصيل الزراعية واظتنتجات الغابية وجودهتا 

 ازدياد اضتاجة للسقيو  فيض أو شح يف اظتياه. 

ارتفاع مستوى سطح 
 البحر

 ؛تضرر مناطق الصيد البحري  

 اؿتسار األراضي الزراعية بفعل الفيضانات وملوحة الًتبة، ملوحة اظتوارد اظتائية. 

 اظتشًتكة بُت ىذه العوامل اتتأثَت عدـ تكرار بعض ال فضلنا ،اإلطالة عدـبداعي 

 adaptationetsecurite-care-tsdocumen-hPDF/download-84120615-http://www.findthatfile.com/search-:المصدر

alimentaire(1).pdf.htm 

 

 

 

 

http://www.findthatfile.com/search-84120615-hPDF/download-documents-care-adaptationetsecurite-alimentaire(1).pdf.htm
http://www.findthatfile.com/search-84120615-hPDF/download-documents-care-adaptationetsecurite-alimentaire(1).pdf.htm
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من أعظم ستكوف  اضتيوي،ف زتاية التنوع عتقد العديد من الباحثُت، بأي :التنوع البيولوجيتهديد و إزالة الغابات  -2
مساحات أو  ،جرداء أراض  إذل  ،حتولت الغابات من مركز للتنوع البيئي خاصة بعد أف ،21القرف  خلؿ التحديات
تعدد للنخيل الزييت اظت خصصت اليت(، Bornéo) مثل جزيرة "بورنيو" ،1ػتدودة من احملاصيلع ا نو ألؼتصصة 

  .تزخر بأنواع نادرة من النباتات واألعشاببعدما كانت  ،)التغذية، التجميل، التنظيف والوقود النبايت( االستخداـ
                                                           
1
 Patrick Widloecher Isabelle Querne, Le guide du développement durable en entreprise, Éditions 

d’Organisation, Paris 2009, p 26 

 

 

 علمية بشأن البيئة والتنمية  وتوقعات(:  بيانات 03) رقم جدول

 البيانات المجاالت

الظواهر 
 االجتماعية

 .من موارده % 80من سكاف العادل فقط،  % 20 يستهلكوف

 .مرة 12 ػاإلنفاؽ العسكري العاظتي اإلعانات التنموية ب يفوؽ

 .2025مليوف الجئ بسبب اظتناخ قبل  200شهد العادل من اظترتقب أف ي

 الزراعة والتغذية

 .شخص يوميا 5000يتسبب تلوث اظتياه يف وفاة حوارل 

 .حوارل مليار إنساف ال يصلهم اظتاء الشروب

 .نساف من اصتوعإمليار  حوارل يعاين

 اضتيوي.لحيوانات والوقود لمن اضتبوب  % 50أكثر من  يوجو

 .حوؿ العادل من األراضي الزراعية % 40 حوارل هناؾإ

التغير المناخي 
 والتنوع الحيوي

 .اضترائقعدد تضاعف و مليوف ىكتار من الغابات سنويا  13 فقد

نوع  27000حيث متتفي سنويا حوارل  د ربع الثدييات وذتن الطيور وثلث الربمائيات باالنقراضيدهت
 .)حىت تلك اليت دل تعرؼ بعد(

 يف التاريخ.األعلى  ىوسنة األخَتة  15درجة اضترارة للػمعدؿ 

متفاوتة  اأثار  ولتدث سم 95رل االبحر حبو  ىلَتتفع مستو ، 2100 يف° 4.5 إذلقد يرتفع متوسط اضترارة 
 .واضطرابا كبَتا

 .سنة 40من شتكو خلؿ  % 40 فقد القطب اظتتجمد 

 .األمطار دورة اضطرابو أكرب تيارات الرياح  تغَت مسار

   arthus-d-film-home-svt/-scolaire-/aide--scolaire-http://www.intellego.fr/soutien-: ػلوفقا  المصدر:

ici/37299-visionner-a-integral-texte-son-et-bertrand    

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire-svt/-home-film-d-arthus-bertrand-et-son-texte-integral-a-visionner-ici/37299
http://www.intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire-svt/-home-film-d-arthus-bertrand-et-son-texte-integral-a-visionner-ici/37299
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 وفيعتمد ،العادل ( سكاف1/3) لثمازاؿ أكثر من ث   زالة الغابات، حيثة إلنسبا كبَت  ،كما تشهد أقل البلداف تقدما
 ،من غاباهتا % 2" اليت دل يبق سوى  "ىاييت أو ،"ف"األمازو يف ، مثلما ىي اضتاؿ الضرورية منشاطاهت يفعلى اطتشب 

 ( العديد من اضتقائق العلمية اظتتعلقة بالبيئة والتنمية. 03اصتدوؿ )لص متو  .حد من قابليتها للزراعةو  الًتبة ؽتا أفقر
 الصلةوجتعلنا نقف على  ظواىر ال نتكن التحكم فيها، تفرز قد أ يةنشاطات البشر ال بأف ،ىذا اصتدوؿمن بُت تي
ىذه من لكن بالرغم  ها،بين فيما بالعلقاتوالعواقب الوخيمة اليت تنجم عن اإلخلؿ ، بُت عناصر البيئةوثيقة ال

 .تزيدىا السلوكيات غَت اظتسؤولة تعقيداو  ،كبَتا  استنزافاتعرؼ  الطبيعية اظتوارد ؼتتلف تبقىوالتوقعات العلمية،  اضتقائق
األنواع ؤوي آالؼ يومع ذلك فإنو  ،من احمليطات % 1أقل من  اظترجاف غطييالصيد البحري: الحياة البحرية و  -3

، توازف احمليطات بو قعلتوالرخويات وي (حياةللمن الغازات الضرورية  % 70 )مصدر حوارلالطحالب و  من األشتاؾ
تسبب ارتفاعها خلؿ السنوات  حيث ،رارةاضتتغَت يف درجة للأكثر الكائنات اضتية حساسية من  باظتقابللكنو 

 18من )مرات  5حبوارل  ،1950الصيد البحري منذ  حجم تضاعفومن جهة أخرى،  .منو % 30 اءاختف اظتاضية، يف
، بنسب كبَتةمناطق الصيد عن آخرىا أو  (3/4ثلثة أرباع ) قرابة اذستنفؽتا تسبب يف ا(، مليوف طن سنويا 100إذل 

 األساسي. ئهمغذا يف سكاف العادل( 1/5)مس ويف ذلك هتديد طت ،من اضتيتاف ةكثَت أنواع   ضاانقر ناىيك عن 
اظتبيدات البًتوكيمياوية ، وتعتمد على 1اظتستهلكة عاظتيامن اظتياه  % 70على  الزراعة تستحوذ الزراعة والمياه: -4
 ،وال تقدير أخطارىا فيها التحكم ال نتكن سامةال ظتبيداتاذه ى لكن ،والتخلص من اضتشرات الضارة ،نتاجزيادة اإلل

  ، ومنها، إخل. أما اظتشاكل اظتتعلقة باظتياه فعديدةوالنباتاتذ يف الًتبة انفال أو النتشار يف اعتواءمن خلؿ ا
 الذي البحر اظتيتعن األردف  يف السنة، مثل هنر شهرأر لعدة االبح عن األهنار الكبَتة (1/6سدس ) انقطاع ،

تصاعد وتفاقم مشكلة اظتياه، ب ،اظتائية اصتوفيةاصتيوب سنويا. ومع استنفاذ يهبط مستواه بأكثر من مًت واحد 
 من نقص يف اظتياه ،حوارل مليارين من سكاف العادل يعاينرتقب أف ي ،اد ملوحة اظتياه اصتوفيةيزدوا مستوى البحار

 .2025قبل 
  من حيث كثيفةال ،على ضفاؼ األهنار اطتصبةاألراضي إذل تقليص  ،ارتفاع مستوى البحر مبًت واحديؤدي 

ف أنتكن  ،وبارتفاع مًتين اثنُت .مليوف ىكتار على األقل 15 وارلحب (،مثل الغانج، اظتيكونغ ودلتا النيل)كاف الس
 . الزراعية من األراضي الزراعية وغَت ا،ألف ىكتار إضافي 969غرؽ حوارل ي

  أوساطا  ،ستنقعاتيف اظتعضويات اجملهرية الو  اتنباتال دع، حيث ت  من مساحة األرض % 6تغطي اظتناطق الرطبة
 .عدد اظتستنقعات يف العادل( 1/2) خلؿ القرف اظتاضي جف نصف، لكن لتجديد اظتياه العذبة وتطهَتىا ضرورية

                                                           
1
 Michel Barnier, Atlas pour un monde durable, Acropole, Paris 2007, p 78 
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، وذلك من خلؿ ينبغي أف تضبط وتعدؿ قبل فوات األواف ،البيئية الضاغطة على أف اظتمارسات باختصار، واضتاصل
 وىذا ما نورده حتت العنواف اظتوارل. أنظمتها اإليكولوجية،، وتوازف البيئة ةعي اضتثيث ضتمايالس

 لممارسات البيئيةضرورة التحكم في ا الفرع الثاني:
إذل َعد  التنوع البيئي ثروة  ،خزانا إلشباع اضتاجات الطبيعة من اعتبار، ةئبيي اضتفاظ على العامس تتطور  لقد    

اليت ظهرت يف النصف الثاين  ،ويف ىذا اظتقاـ، ؿتاوؿ عرض أىم االتفاقيات العاظتية .وضرورة لتحقيق تنمية مستدامة
 لتنوع اضتيوي.  زتاية لو  ،يف إطار التنمية مستدامة ،20من القرف 

 ةئضتماية البي ،اتفاقيات عاظتية عدةلقد مت التوصل إذل توقيع  ة:ئبيبحماية الاالتفاقيات العالمية الخاصة  -1
  1وأقتها

 02 يف(، إيراف)وقعت ىذه االتفاقية يف "رامسار" االتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات األهمية الدولية:  -أ

هتدؼ إذل زتاية اظتناطق الرطبة ذات األقتية الدولية، خاصة تلك ، ةئالبي حوؿ، وىي أوؿ اتفاقية عاظتية 1971فيفري 
اظتعنية هبذه اظتعاىدة أف توفر وسائل البقاء للسكاف، حبمايتها من اليت تشكل مأوى للطيور اظتائية، وينبغي للمناطق 

، الناشئة عن االتفاقية االلتزاماتتنفيذ  حوؿالتشاور ب ،العقلين اعماعتستترقية ا. و ، إخلالفيضانات، اصتفاؼ، االؾتراؼ
 مليوف ىكتار. 161 تفوؽمبساحة إرتالية  ا،موقع 1755أكثر من  ،رامسار""مية مبوجب اتفاقية تبلغ اظتواقع احملو 

نوفمرب  23يف  )فرنسا(، ع ىذه االتفاقية يف "باريس"يتوق مت الثقافي والطبيعي:و  اتفاقية حماية التراث العالمي -ة
يف مصر، حيث  "معبد أبو شتبل"إنقاذ "منظمة األمم اظتتحدة للًتبية والعلـو والثقافة" من أجل ، بعد زتلة 1972

عنصرا ثقافيا  878أكثر من بقائمة  الذي لتصينشاء صندوؽ للحفاظ على الًتاث العاظتي، إاقًتحت عدة دوؿ 
وقد مكنت ىذه االتفاقية من  .دولة 145موزعة على  امشًتك 25و ،عنصرا طبيعيا 174عنصرا ثقافيا،  679وبيئيا، 

 الذي يتجاوز سلطة الدوؿ وملكيتها.  ،" ةإلنسانية اظتشًتكا ةصلحالتأكيد على مبدأ "اظت
مت توقيع ىذه : (CITES) االتفاقية الخاصة باإلتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض -ج

، 1975جويلية  01حيز التنفيذ يف  تدخلو  ،1973يف مارس  )الو.ـ.أ( دولة يف "واشنطن" 140تضم اليت  ،االتفاقية
 يف ىذه اجملاالت من خلؿ تقنُت التجارةوذلك االستغلؿ البشري، سوء من  ،النباتية واضتيوانيةدؼ زتاية األنواع هب

التعاوف الدورل  يةقتأ" نع اظتطلق. وتقر الدوؿ اظتوقعة على ىذه االتفاقية، بػدوف اظت ،)العاج، السلحف البحرية، إخل(
تتغَت اضتماية اليت نتنحها حيث التجارة الدولية"،  الناجم عن ،االستغلؿ اظتفرط من ،ضتماية عدة أنواع حيوانية ونباتية

 وفقا للحالة اضتقيقية لكل نوع.االتفاقية، نص 

                                                           
1
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جواف  23 يف ،)أظتانيا(يف "بوف"   مت توقيع ىذه االتفاقية اتفاقية حماية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية -د
جاء يف مادهتا األوذل  "تشكل اضتيوانات الربية بأشكاعتا اليت  ، حيث1983نوفمرب  1ودخلت حيز التنفيذ يف  ،1979

ينبغي صوهنا من أجل خَت اإلنسانية"، ويقصد باألنواع و  (،...)، عنصرا ال نتكن االستغناء عنو ىال تعد وال حتص
ري ومتوقع، بشكل دو  ،اليت كتتاز جزء كبَت منها ،لكل نوع من اضتيوانات الربية (...)"غتموع األفراد   اظتهاجرة

  1إحدى اضتدود القانونية الوطنية أو أكثر".
اظتنعقد يف ريو الربازيلية  "مؤدتر األمم اظتتحدة حوؿ البيئة والتنمية" أحدث االتفاقيات التي تبعت مؤتمر ريو: -2

 دل جتسد اطتطابات ،لكن لألسف .بالعلقة الًتابطية بُت البيئة والتنمية ،وعيا رشتيا على اظتستوى العاظتي ،1992العاـ 
البنك  طرؼسَت من اظت "،الصندوؽ العاظتي من أجل البيئة. ويعد "يف أفعاؿ حقيقية كافية اظتتبناة، والنيات اظتعلنة،

العاظتية تمويل االتفاقيات ل تاو أد(، PNUDو) (PNUE) التنميةو برناغتي األمم اظتتحدة من أجل البيئة ، و العاظتي
 اطتلفات اضتكومية تصعب من استخدامها. غَت أف  ،والتنوع اضتيوي حوؿ اظتناخ

، 1992جواف  5 دي جانَتو" )الربازيل(، يـو ريو"يف  التفاقيةاذه ى مت توقيع التنوع البيولوجي:ب المتعلقةاالتفاقية  -أ
وقيع إذل نية تيشَت ال، اليت تعد من أكثر الدوؿ حتفظا بشأهنا )الو.ـ.أ ت عليهاوقعو  ،دولة 165عليها  تصادقحيث 

التفاقية حيز اذه ىدخلت و (، ، بينما تعٍت اظتصادقة بداية تطبيق االتفاقيةأو القبوؿ اظتبدئي االتفاقية االنضماـ إذل
  اضتفاظ على التنوع البيولوجي؛ االستعماؿ ، وىيثلثة أىداؼ أساسية ، من أجل1993ديسمرب  29يف  التنفيذ

للحفاظ  ،وضع اسًتاتيجيات وطنية . كما تقـو علىظتزايا استغلؿ اظتوارد اصتينيةالتقاسم العادؿ و اظتستداـ لعناصره؛ 
لتنمية اظتستدامة، حيث لالوثيقة األساسية  ىذه االتفاقية، مبثابة وتعترب .مستداـ و بشكللغلاستو  يوي،لتنوع اضتعلى ا

باعتباره جزء من االتفاقية  ،سا طويلمشروعا يتطلب نف لذلك فإهنا ت عدمبدأ الوقاية بشكل خاص، و  ها،نصيف ج دم  ت
كما تغطي ىذه اظتعاىدة   .التنمية اظتستدامة حوؿ 1987يف  "برونتلند"، وذترة لتقرير 1980منذ ( UICN)اإلطار لػ

، بتطرقها "من خلؿ "بروتوكوؿ كرتاجنة" )كولومبيا( حوؿ "األمن البيولوجي ،ميداف التكنولوجيا اضتيوية ،أيضا
مسارا تطوريا  التنوع البيولوجي، اتفاقية وتشكل ".األمن البيولوجي"مزايا  ة منكستفادة اظتشًت واال ،التكنولوجيللتطوير 

، اجراءات ملموسة منتظر إبقى اختاذ يف حُت يضتماية البيئة.  تأسيساكثر ت الدولية األاالتفاقيا ىحدإو  تواصل،م
من األنواع النباتية، وكذلك  % 90اليت تؤوي  ،للدوؿ الناميةرث البيولوجي واإل ،الطبيعية األوساطالسيما لصوف 

 التقنيات البيولوجية.استخداـ و (، OGM) اظتعدلة وراثيا اءعضللوقاية من اظتخاطر النارتة عن األ
 165صادقت عليها  ، بعد أف1994مارس  21حيز التنفيذ يف ىذه االتفاقية دخلت اتفاقية التغيرات المناخية:  -ة

يف اصتو. لكن  ز الغازات الدفيئةيترك اضتد منمن خلؿ  عاظتي،ال رتفاع يف درجة حرارة اظتناخاال مواجهة هبدؼ، دولة
                                                           
1
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 "مؤدتر كيوتو"وانتهى  ،بع إال بشكل ػتدودت  تػ   دل ،اظتلوثة غازيةال االنبعاثاتللحد من  ،اإلجراءات الواجب اختاذىا
 ، مبعدالت2012و 2008يف مدة متوسطة بُت  ،ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة العـز علىإذل  ،1997)الياباف( يف 

 % 8قل من كمرجع أساسي، وذلك كما يلي  أ  1990لعاـ ل االنبعاثاتوبالنظر إذل معدالت  ،حسب الدوؿ ختتلف
دوف اظتصادقة  يةعلى االتفاقاليت وقعت )للو.ـ.أ  % 7أقل من ، للياباف وكندا % 6أقل من ، الحتاد األوريبالدوؿ 

 نبعاثاتاالنفس اظتستوى من (، اضتفاظ على على اظتعاىدة يةالقانون اإللزامية، حبجة أف اجمللس األمريكي يضفي يهاعل
الصُت، الربازيل، اظتكسيك ، بينما دل تلتـز كل من ألسًتاليا % 8ترخيص زيادة االنبعاثات بػ، و لروسيا وأكرانيا بالنسبة

تتمثل  ،واظتؤدترات اللحقة ،1998 " )األرجنتُت( عاـبيونس أيرس"مواضيع مؤدتر وكانت  .بالتخفيضوالدوؿ النامية 
فراط يف اإل اظتطبقة يف حالة (، ضم الدوؿ النامية، العقوبات2COتراخيص االنبعاثات )السوؽ الدورل لػ يف تداوؿ 
حتد من فعاليتها، واليت نتكن تلخيصها يف غياب اإلرادة  ،عدة عراقيل تعاين من االتفاقيات ىذهولكن . االنبعاثات

جل أمن  ،التطبيق وآليات دولة الزمنية،اصت، ومصادر التمويل، و ىداؼ الواضحةفتقار لأل، واالالسياسية اضتقيقية
 1.ى ذلكقد يتوقف عل ،نوانقاذ الكوكب وسكإف أرغم  ،ها ومتابعتهالتفعي

الدوافع اظتوضوعية ظتراجعة أفتاط التنمية اضتالية، وتبٍت تصور جديد، يتلخص يف نتثل ىذا جانبا من وبصفة عامة، 
فلسفة التنمية اظتستدامة، بتضافر اصتهود وتكامل األدوار، اليت تعترب اظتؤسسات االقتصادية من أىم أطرافها، واليت 

 ا يف ذلك.ينبغي أف حتدد معٌت تبنيها للتنمية اظتستدامة، وسبل حتقيق الدور اظتنتظر منه
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 : المؤسسة المستدامةالمبحث الثالث
سنتناوؿ يف ىذا اظتبحث مفهـو التنمية اظتستدامة على اظتستوى اصتزئي )اظتؤسسة(، باإلضافة إذل التعرؼ على 
األطراؼ ذات اظتصلحة للمؤسسة وكيفية اضتوار معها، كما سنقـو بتبياف مفهـو اظتسؤولية االجتماعية للمؤسسة  

 كمفهـو يكمل مقاربة التنمية اظتستدامة داخل اظتؤسسة.

 المطلب األول: مفهوم التنمية المستدامة على مستوى المؤسسة
فهي احملرؾ األساسي للتطور االقتصادي، حيث تطورت األولويات فعالية اظتؤسسة مهمة جدا لتطوير اجملتمع،       

 واظتارل ال يعرب عادة على األداء اضتقيقي، حبيث يف الدوؿ اظتتقدمة،  فأصبح األداء االقتصادي 

 أصبح العماؿ حباجة إذل اصتودة أثناء العمل؛ 
 اظتؤسسة ىنا أف  الرأي العاـ أصبح يشكل ضغطا على مساقتة اظتؤسسة يف تقدـ اجملتمع والتنمية اظتستدامة، وعلى

 تقـو بتقييم فعاليتها باستمرار.
دمات اظتقدمة للمجتمع من طرؼ اظتؤسسة، ال تستطيع اظتؤسسة مواصلة ومن خلؿ النتائج االقتصادية أو اطت

نشاطها دوف األخذ باالعتبار اآلثار اظتباشرة وغَت اظتباشرة لقراراهتا على اجملتمع والعماؿ، ومنو فإف عملها ال يقتصر 
اجملتمع )اظتساقتة يف فقط على خلق الثروة، بل كتب أف تكوف يقظة لكسب الشرعية، مبعٌت يقظة لطرؽ اندماجها يف 

 حتسُت شروط اضتياة على األرض، أو على األقل عدـ اظتساقتة يف تدىورىا(، باإلضافة إذل يقظتها لتطلعات العماؿ.

 تعريف المؤسسة المستدامةالفرع األول: 
 1يطلق على اظتؤسسة اليت حتاوؿ تلبية اضتاجيات األربعة التالية باظتؤسسة اظتستدامة 

 منفعة اجملتمع، 
 ،تلبية حاجيات الزبوف 
 ،األداء بالنسبة للمالكُت 
 .إرضاء العماؿ يف العمل 

على  ها،ونتكن تعريف" l’Entreprise Responsableويطلق كذلك على اظتؤسسة اظتستدامة بػ" اظتؤسسة اظتسؤولة 
أدوات دولية  منتستمد  حيثاللوائح التشريعية،  تستبقاليت  باحًتاـ غتموع  اظتبادئاظتؤسسة اظتلتزمة  تلك"   أهنا

 .2معروفة مثل اظتعاىدات واالتفاقيات"

                                                           
1
 - voir glossaire du livre :  Philippe DETRIE, ‘’ l’entreprise durable’’, Dunod, Paris, 2005. 

2
 - Responsabilité Sociale de l’Entreprise, www.philias.org/publications/pdf_fichies07a1.pdf  

http://www.philias.org/publications/pdf_fichies07a1.pdf
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 أقل إحداث مع كفاءة ذات موارد عتا وخدمات سلعا توفر أف بكت للستمرار القابلة أو اظتستدامة اظتؤسسة إف
 .العملء خاصة الناس حياة صتودة ؽتكنة قيمة وأقصى حتقيقو ؽتكن بيئي أثر

 اإلسًتاتيجيات" من خلؿ اعتماد ،الفوائد من اضتصوؿ على أبعد ترى مستقبلية رؤية ذات اظتستدامة ؤسسةفاظت
 اليت االسًتاتيجيات ىذه، التوقعات تتجاوز نتائج حتقق واليت للبيئة، اظتلئمة األعماؿ ؽتارسة على القائمة"  اطتضراء
 بيئيقيد  دوف ةيرحبحتقيق ال مواصلة على القدرة أي ،االستدامة فكرة حوؿ ركزت واليت جوىريا الطبيعية البيئة تكتنف

 أف عليها ،التنافسية اتهقدر على احملافظة تود اليت والعشرين الواحد القرف مؤسسات أف كما .ائهانهإل فجأة يظهر
ا تهوؼتططا اتهاسًتاتيجيا يف البيئية االعتبارات ومتواصل تدركتي وبشكل تدرج أف عليها وأف .اطتضراء اظتعايَت تتبع

 1 .اطتضراء ؤسسةللم البيئي األداء حتسُت على تعمل واليت اظتدى بعيدة البيئية

 مية المستدامة على مستوى المؤسسةتعريف التن الفرع الثاني:
مؤسسات  اظتؤسسات، خاصةمن لقد تنامى مفهـو التنمية اظتستدامة مؤخرا، لكنو يبقى فكرة جديدة لكثَت  

 اظتستدامةكتب اإلشارة إذل أف مفهـو التنمية اظتفهـو نظريا أكثر منو تطبيقيا، و  الدوؿ النامية، أو مبعٌت آخر ال يزاؿ
على مستوى اظتؤسسة يتمثل يف مساقتة اظتؤسسة يف التنمية اظتستدامة على اظتستوى الكلي، وعليو نتكن تعريفها " 

شأهنا أف توافق ما بُت  من ،التنمية اظتستدامة على مستوى اظتؤسسات تعٍت تبٍت اسًتاتيجيات أعماؿ ونشاطات
، وزتاية اليت حتتاجها يف  واحملافظة على اظتوارد البشرية الطبيعيةاظتوارد  حاجيات اظتؤسسة واألطراؼ ذات اظتصاحل اليـو

 2.اظتستقبل"
وتعرؼ على أهنا"  ، Sustainability" االستدامةكما يطلق على التنمية اظتستدامة داخل اظتؤسسة بػ"

االسًتاتيجيات اليت تستجيب للضغوطات اطتارجية اظتتنامية للمؤسسة لشغل أدوار فعالة يف حل القضايا العامة، 
 . 3وتتمثل ىذه القضايا أساسا يف الفقر واللعدالة االجتماعية، سوء التغذية، التغَت اظتناخي، تلوث البيئة وندرة اظتوارد"

 
 
 
 

                                                           
1
انًهخقى انذونً  المراجعت البيئيت كأحد متطلببث المؤسست المستدامت وتحقيق التنميت المستدامت،ريزي،  يحًذ ينصوري، جودي يحًذ كًبل - 

، ينشوراث و إ  و ف أ و، انجزائر، أفرٌم 1كهٍت انعهوو االقخصبدٌت وعهوو انخسٍٍر سطٍف، ج–انًسخذايت وانكفبءة االسخخذايٍت نهًوارد انًخبحت "انخنًٍت 

 .599، ص 2008
2
 - International Institute for Sustainable Development, Business Strategies for Sustainable Development, from      

:www.iisd.org/publication. 
3
- Sully Taylor,  HRM’s Role in Sustainability : Systems, Strategies, and Practices ,bridging research and 

practice HR leaders :  http://www3.interscience.wiley.com/journal/32249/home/ForAuthors.html  

http://www3.interscience.wiley.com/journal/32249/home/ForAuthors.html
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 (Triple bottom line)الثالثية  يجةنتم المفهو  الفرع الثالث:
لقد تنامى مفهـو النتيجة الثلثية يف كل من اإلدارة، االستشارة، االستثمار واظتنظمات غَت اضتكومية، خلؿ 

األداء التقليدي أو اظتارل، بىو أف ؾتاح اظتؤسسات ال يقاس  ،السنوات القليلة اظتاضية، والفكرة من وراء ىذا اظتفهـو
ف ىذه الفكرة تأخذ وقتا لقبوعتا من طرؼ فإوبطبيعة اضتاؿ  داء االجتماعي/ األخلقي والبيئي،يقاس أيضا باأل وإفتا

العادل، ألف ىذه األخَتة لديها التزامات متعددة اجتاه األطراؼ ذات اظتصلحة األفراد داخل أو خارج الشركات حوؿ 
 . 1لكي تتبٌت سلوكا مسئوال

على أهنا " النتائج الثلثة لنشاط مؤسسة مستدامة  النتيجة االقتصادية،  TBLونتكن تعريف النتيجة الثلثية 
"،  الربح، البشر، 3Pاالجتماعية والبيئية، ومن خلؿ ىذا اظتفهـو تأخذ اظتؤسسة يف االعتبار أدائها على أساس" 

 .Profit, People, Planet "2الكوف  
التنمية اظتستدامة، لتتم عليها االنتباه للمردودية االقتصادية لنشاطها، وػتاولة التقليل من اآلثار التزاـ اظتؤسسة ب 

  3يف TBLالسلبية على البيئة واألخذ يف االعتبار مصاحل األطراؼ ذات اظتصلحة، وعليو تتمثل أبعاد النتيجة الثلثية 
ارل التقليدي، ولكن يعرب  أيضا عن طاقة اظتؤسسة يف ىذا البعد يعترب كمرجع لألداء اظت البعد االقتصادي: -1

اظتساقتة يف التنمية االقتصادية للمنطقة اليت تنشط فيها، وكذلك بالنسبة لألطراؼ ذات اظتصلحة، باإلضافة إذل احًتاـ 
ألداء (، ىذا البعد يشمل ا،اخل...،مبادئ اظتنافسة السليمة )غياب الفساد، االتفاؽ غَت الشرعي، وضعية اظتسيطر

 اظتارل، اظتبادئ التجارية، احًتاـ اظتنافسة.
غتموع األطراؼ ذات نتائج االجتماعية لنشاط اظتؤسسة ؿتو ىذا البعد يشمل ال البعد االجتماعي/ المجتمعي: -2

)شروط العمل، مستوى اظتكافآت، اإلقصاء، العنصرية، البطالة...(؛ اظتوردوف والزبائن )السلمة،  اظتصلحة  العماؿ
تقيم اظتؤسسة انطلقا من احًتاـ الثقافات(؛ واجملتمع ككل، و  األضرار النفسية للمنتج(؛ اصتماعات احمللية ) اإلضرار،

 .سياستها االجتماعية واحًتامها ضتقوؽ اإلنساف
ر اظتؤسسة ىذا البعد يعٌَت بالتوفيق ما بُت نشاط اظتؤسسة وزتاية األنظمة البيئية، ويفرض حتليل آلثا البعد البيئي:-3

، والشكل اظتوارل يوضح أىم أبعاد 4...،اخل،ومنتجاهتا من خلؿ استهلؾ اظتوارد، إنتاج الفضلت واالنبعاثات اظتلوثة
 .TBLالتنمية اظتستدامة داخل اظتؤسسة أو "النتيجة الثلثية 

 
                                                           
1
- Wayne Norman and Chris MacDonald, Getting to the Bottom of “Triple Bottom Line”, Press, Business Ethics 

Quarterly, 2005, p. 2. 
2
- voir glossaire du livre : Wolff, Fabrice Mauléon, Le management durable, LAVOISIER, France, 2008. 

3
- J. Ernult1 et A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 

prenantes : Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, France, 2007, p. 14. 
4
- J. Ernult1 et A. Ashta, Op. cit, p.15. 
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 TBL(: أبعاد النتيجة الثالثية 06)رقم شكل                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Jean-Supize, Le management de la performance durable, édition d’organisation, France, 2007, p. 75. 

 المطلب الثاني: الحوار مع األطراف ذات المصلحة
منظمة، ال تستطيع اظتؤسسة غض الطرؼ عن تكوف يف عادل تسَت فيو اظتعلومة حبرية، اإلدعاءات اطتارجية 

األطراؼ ذات اظتصلحة، وىي رتيع اجملموعات اليت تؤثر اظتؤسسة عليها من قريب أو بعيد عن طريق أنشطتها، واليت 
عتا اضتق أيضا يف ؽتارسة الرقابة، وال تتمثل األطراؼ ذات اظتصلحة يف اظتساقتُت والسلطات العمومية فقط، بل 

لتشمل تشكيلت اجملتمع اظتدين، وعليو يعترب اضتوار مع األطراؼ ذات اظتصلحة كممر إجباري لضماف اتسعت دائرهتا 
 الشرعية والقبوؿ )الرضا( للمؤسسة من قبل اجملتمع. 

 : تعريف األطراف ذات المصلحةالفرع األول
 

1التارل ىناؾ العديد من التعاريف الواردة يف ىذا السياؽ، ونتكن إدراجها على النحو       
 

كل غتموعة أو فرد يستطيع التأثَت أو التأثر بتحقيق أىداؼ «األطراؼ ذات اظتصلحة بػ   (1984Freeman)عرؼ  -
  .»اظتنظمة

كل غتموعة تتصرؼ رتاعيا وتستطيع أف هتدد «األطراؼ ذات اظتصلحة كاآليت   (Freeman & Emshoft)عرؼ  -
  .»مباشرة من طرؼ اظتؤسسة بصفة مراقبة غَتبصفة مباشرة مستقبل اظتؤسسة ولكنها 

                                                           
1
 -Reynaud E., Dontenwill E., Le rôle de l’approche par les parties prenantes dans l’initiation d’une politique 

de d éveloppement durable, Journée AIMS, Atelier développement durable, ESSCA Angers, 2005, p. 2 
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األفراد والعناصر اظتكونة واليت تتدخل بصفة إرادية أو غَت إرادية يف «  (Post, Preston & Sachs 2002) عرفها -
 . »قدرة اظتؤسسة على خلق القيمة ويف نشاطاهتا، وىم اظتستفيدوف األساسيوف واظتتحملوف للمخاطر

كل فرد أو غتموعة أفراد " الذكر، نتكن تعريف األطراؼ ذات اظتصلحة كما يلي  من خلؿ التعاريف السالفة
يف قدرة اظتؤسسة على خلق القيمة  –بصفة مباشرة أو غَت مباشرة، إراديا أو غَت إراديا  -يتأثروف أو يستطيعوف التأثَت 
يتضح بأف على اظتؤسسة  ،سبقمن خلؿ ما ف .ر"دوف من نشاطها واظتتحملوف للمخاطوحتقيق أىدافها وىم اظتستفي

 اللـز بكل اظتطالب الشرعية لكل األطراؼ ذات اظتصلحة. االىتماـ أف تورل
  كل األطراؼ تتميز بإمكانية التأثَت وارتباط اظتؤسسة اجتاىهم من جهة، من جهة أخرى فهذه األطراؼ تستفيد

 وتتأثر بعلقاهتا مع اظتؤسسة.
  يف ىذا السياؽ يقًتح(Freeman)  التغيَت يف نظرية اظتنظمات بإدخاؿ إدارة األطراؼ ذات اظتصلحة يف اظتستوى

 اإلسًتاتيجي.
  وضع(Freeman)  .مفهـو األطراؼ ذات اظتصلحة كشكل جديد لتمثيل اظتؤسسة وإعادة قراءة إسًتاتيجيتها

الشكل ذلك من خلؿ ، ونتكن إبراز فاظتؤسسة يف مركز عجلة مرتبطة باألطراؼ ذات اظتصلحة عن طريق عدة ػتاور
  اآليت 

 (: مختلف األطراف ذات المصلحة للمؤسسة07)رقم شكل 
 

 

 

 

 

Source : Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la contribution de l’entreprise au développement durable, 

EpE publications , France, p. 7. 

رتيع األطراؼ ذات اظتصلحة )النظاـ البيئي للمؤسسة(، يكوف ىذا  رضاءهتدؼ التنمية اظتستدامة إذل إ ،وعليو
يف اظتقابل فإف ضياع الثقة يف اظتؤسسة تؤدي ، ت رتيع األطراؼ مصلحتها وإشباعهاالنظاـ الثابت واظتتجانس إذا وجد

ف أبعاد التنمية اظتستدامة دور اظتسَتين ىو األخذ يف اضتسبا، فإذل تراكم اظتشاكل البيئية وزيادة الفاتورة االجتماعية
 Les 7الذي يشكلو األطراؼ ذات اظتصلحة أو ما يسمى ب" الزبائن السبعة  والسهر على توازف النظاـ البيئي
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clients التنمية اظتستدامة للمؤسسة تضمن تقارب مصاحل األطراؼ ذات اظتصاحل مع اظتنفعة العامة " للمؤسسة ،
 اظتوارل للمؤسسة كما ىو مبُت يف الشكل 

 Les 7 clients de l’entrepriseللمؤسسة  ة( : الزبائن السبع08شكل)

 
Source : CCI d’Alsace, Le guide d’Alsace Excellence, cci publications, France, 2007, p. 5.  

 بشرح كل زبوف على حدى، من خلؿ اصتدوؿ اظتوارل.وسنقـو 

 (: الزبائن السبعة " األطراف ذات المصلحة " للمؤسسة04) رقم جدول

 Les 7 clients de l’entrepriseاألطراف ذات المصلحة "الزبائن السبعة للمؤسسة" 

 االجتماعي للمؤسسة وينتظروف أو يرجوف عائدا من استثمارىم؛ىم األشخاص اظتاديُت واظتعنويُت الذين يضمنوف رأس اظتاؿ - المساهمون
 ىم متلقوا اظتنتج/ اطتدمة- الزبائن

 قد يكوف داخليا او خارجيا للمؤسسة، قد يكوف اظتستفيد اظتشًتي أو اظتستهلك النهائي-
 ىم أولئك الذين لديهم اتصاؿ مباشر أو غَت مباشر باظتنتج أو اطتدمة للمؤسسة- المستعملون

ؼتتلف األطراؼ الداخلية واطتارجية اليت تساىم يف حتقيق غايات اظتؤسسة مثل  البنوؾ، اظتوردوف، اظتستشاروف، ... وكل - الشركاء

 أولئك الذين كتتمعوف يف برنامج الشراكة.
 ىم غتموع عناصر اظتؤسسة والذين ينتظروف أجرا  اإلطارات، اظتسَتين والعماؿ.- العمال

 اجملتمع مبعٌت أوسع، ونتكن اعتبارىم ػتليُت، وطنيُت، عاظتيُت، وذلك حسب موقع اظتؤسسة.ىم - الجماعات
Source : Jean-Supizet, Op.cit, p. 75. 
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 الفرع الثاني: إرضاء األطراف ذات المصلحة
علقة عادلة مع اظتؤسسة، كل طرؼ من األطراؼ يقارف عائده  من خلؿ ،األطراؼ ذات اظتصلحةنتكن إرضاء 

 1من حصة اظتؤسسة مع حاجياتو وتطلعاتو، وعليو ىناؾ ثلث حاالت ؽتكنة 
 إذا كانت حصة الطرؼ أقل من العوائد اظتنتظرة، وعليو سيكوف غَت راض، وؿتكم على العلقة بأهنا "غَت عادلة"؛ 
  اظتنتظرة ؿتكم على العلقة بأهنا " علقة عادلة "؛إذا تعادلت حصتو مع التطلعات 
 عادلة ".تظرة ؿتكم على العلقة بػ " جد إذا فاقت حصتو التطلعات اظتن 

 وعليو فالتوزيع العادؿ يتطلب إذف 
 حتديد اضتاجيات والتطلعات ومستوى االشباعات اظتنتظرة؛ 
 تلبية اضتاجيات بطريقة والتطلعات بطريقة عادلة ومنصفة؛ 
 يم مستوى اإلشباع اضتقيقي اظتقنع؛تقي 
 .حتسُت التنظيم من اجل تعديل التطلعات اظتنتظرة واضتقيقية 

 ألطراف ذات المصلحةالمهام التي تقوم بها وظيفة التنمية المستدامة في إطار الحوار مع ا الفرع الثالث:
ألطراؼ ذات اظتصلحة، كتب على معٌت )واضح( ودائم مع ا تنمية اظتستدامة للمؤسسة حبوار ذولتغذية سياسة ال

 2 القياـ باظتهاـ التالية يلة بالتنمية اظتستدامةفالوظيفة الك
 حتديد وتقسيم رتيع األطراؼ ذات اظتصلحة؛ 
 وضع شبكات وأدوات للحوار؛ 
  ألطراؼ ذات اظتصلحة وربطها مع اظتديريات األخرى؛لتنسيق وتنشيط السماع 
  األساسية لألطراؼ ذات اظتصلحة؛حتديد اضتاجيات والتطلعات والرىانات 
 وضع )عند اضتاجة( شراكات مع األطراؼ ذات اظتصلحة؛ 
 .تنظيم عائد اطتربة وتكييف األعماؿ الناجتة 

 األطراؼ ذات اظتصلحة للمؤسسة، وإفتا كل مديريةال يقع على عاتق وظيفة التنمية اظتستدامة كامل اضتوار مع      
، واالستفادة من دعم ذو اظتصلحة غتاؿ كفاءهتا واإلشكاليات اظتعاصتة ونوع الطرؼتستطيع أف تأخذ جزًء على أساس 

  3فمثلمن جانب وظيفة التنمية اظتستدامة، منهجي ووظائفي 
 ؛العماؿهتتم بقضايا  وظيفة اظتوارد البشرية 

                                                           
1
 - Jean-Supizet, Le management de la performance durable, édition d’organisation, 2007, France, pp. 76-77  

2
- Anthony Rosa et autres, Guide pratique du développement durable, Afnor, France, 2008, p. 29. 

3
 - Jean Pierre TARDIEU et Autres, Op.cit, pp :7-13. 
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  ؛الزبائنوظيفة التسويق هتتم بقضايا 
 وظيفة الشراء هتتم بقضايا اظتوردين؛ 
 َت اضتكومية البيئية، اصتمعيات وغَتىا؛اظتنظمات غ تم بقضاياوظيفة البيئة هت 
  هتتم بقضايا اظتساقتُت، اظتستثمرين؛وظيفة اظتالية 
  ،هتتم بقضايا اظتعنيُتاإلمداد، البيع وظيفة اإلنتاج. 

  ولنجاح اضتوار مع األطراؼ ذات اظتصلحة ىناؾ عوامل أساسية لذلك 
  ،الشفافية والبيداغوجيا؛روح اضتوار، احًتاـ احملاور 
 اإلرادة لدعم اجملهودات، وااللتزاـ بالوقت أثناء فًتات األزمة؛ 
 .االستعداد لوضع اظتؤسسة يف الواجهة 

  للمؤسسةللمؤسسةالمسؤولية االجتماعية المسؤولية االجتماعية المطلب الثالث: المطلب الثالث: 
 .سيتم التطرؽ يف ىذا العنصر إذل مفهـو اظتسؤولية االجتماعية، باإلضافة أبعادىاسيتم التطرؽ يف ىذا العنصر إذل مفهـو اظتسؤولية االجتماعية، باإلضافة أبعادىا          

  مفهوم المسؤولية االجتماعيةمفهوم المسؤولية االجتماعيةالفرع األول: الفرع األول: 
 1  للمسؤولية االجتماعية كما يأيت فنتكن إعطاء تعار ي     

  "على أهنا التزاـ على منظمة األعماؿ جتاه اجملتمع الذي تعمل فيو عن طريق اظتساقتة مبجموعة    "على أهنا التزاـ على منظمة األعماؿ جتاه اجملتمع الذي تعمل فيو عن طريق اظتساقتة مبجموعة    HHoollmmssعرفها عرفها   --
اطتدمات الصحية، مكافحة التلوث، إكتاد فرص العمل، اطتدمات الصحية، مكافحة التلوث، إكتاد فرص العمل،   ػتاربة الفقر، حتسُت   ػتاربة الفقر، حتسُت كبَتة من األنشطة االجتماعية مثلكبَتة من األنشطة االجتماعية مثل

  حل مشاكل اإلسكاف واظتواصلت وغَتىا".حل مشاكل اإلسكاف واظتواصلت وغَتىا".
"رتيع احملاوالت اليت تساىم يف تطوع "رتيع احملاوالت اليت تساىم يف تطوع     ة للمسؤولية االجتماعية على أهناة للمسؤولية االجتماعية على أهناكما عرفت الغرفة التجارية العاظتيكما عرفت الغرفة التجارية العاظتي    --

تتحقق من تتحقق من ظتسؤولية االجتماعية ظتسؤولية االجتماعية اظتؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلقية واجتماعية، وبالتارل فإف ااظتؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلقية واجتماعية، وبالتارل فإف ا
  22..خلؿ اإلقناع والتعليم"خلؿ اإلقناع والتعليم"

اظتسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أهنا "التزاـ ىذه األخَتة اظتسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أهنا "التزاـ ىذه األخَتة   **OOCCDDEEوتعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية وتعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية     --
واجملتمع بشكل واجملتمع بشكل باظتساقتة يف التنمية االقتصادية مع اضتفاظ على البيئة والعمل مع العماؿ وعائلهتم واجملتمع احمللي باظتساقتة يف التنمية االقتصادية مع اضتفاظ على البيئة والعمل مع العماؿ وعائلهتم واجملتمع احمللي 

  33عاـ هبدؼ حتسُت جودة اضتياة صتميع األطراؼ ".عاـ هبدؼ حتسُت جودة اضتياة صتميع األطراؼ ".

                                                           
.63،  ص 2007، دار وائل للنشر، األردن، 1، الطبعة أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال نجم عبود نجم، -

1
  

.63نجم عبود نجم، نفس المرجع، ص  -
2
  

*
 Organisation de Coopération et du Développement Economique 

3
 - www.oecd.org/RSE_définition  

http://www.oecd.org/RSE_définition
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التعريف الشامل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة، حيث عرفتها على أهنا " التعريف الشامل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة، حيث عرفتها على أهنا "   IISSOOونتكن اعتبار تعريف منظمة ونتكن اعتبار تعريف منظمة   --
أخلقي أخلقي مسؤولية اظتنظمة مقارنة مع آثار قراراهتا وأنشطتها )منتج و/أو خدمة( على اجملتمع والبيئة، بواسطة سلوؾ مسؤولية اظتنظمة مقارنة مع آثار قراراهتا وأنشطتها )منتج و/أو خدمة( على اجملتمع والبيئة، بواسطة سلوؾ 

      11وشفاؼ والذيوشفاؼ والذي
 يتلئم مع التنمية اظتستدامة ورفاىية اجملتمع؛ 
 يأخذ يف االعتبار تطلعات األطراؼ ذات اظتصلحة؛ 
 يتطابق مع القانوف اظتطبق واظتعايَت الدولية للسلوؾ؛ 
 ".يدمج يف كامل اظتنظمة 

يقـو يف جوىره يقـو يف جوىره   اظتؤسساتاظتؤسساتوبشكل عاـ فإف مسألة اظتسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدـ تبنيها من قبل وبشكل عاـ فإف مسألة اظتسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدـ تبنيها من قبل   
للًتكيز على اصتانب االقتصادي أو اصتانب االجتماعي بعناصرقتا اظتختلفة واظتوضحة يف اصتدوؿ للًتكيز على اصتانب االقتصادي أو اصتانب االجتماعي بعناصرقتا اظتختلفة واظتوضحة يف اصتدوؿ   اظتؤسسةاظتؤسسةعلى ميل على ميل 

  أدناه  أدناه  
  للمسؤولية االجتماعيةللمسؤولية االجتماعيةاالجتماعي االجتماعي و و ( :الجانب االقتصادي ( :الجانب االقتصادي 0505جدول رقم )جدول رقم )

 المسؤوليـة االجتماعية والنموذجيـة االقتصادية واالجتماعيـة
 :النموذج االقتصادي يركز على

  اإلنتػػػاج 
  استغلؿ اظتوارد الطبيعية 

  قرارات داخلية قائمة على أساس أوضاع السوؽ 

  العائد االقتصادي 

  مصلحة اظتنظمة أو اظتدير أو اظتالكُت 

  للحكومةدور قليل جدا  

 :النموذج االجتماعي يركز على
  نوعية اضتيػػاة 
  احملافظة على اظتوارد الطبيعية 

  قرارات على أساس أوضاع السوؽ مع رقابة متنوعة
 من اجملتمع 

  اظتوازنة بُت العائد االقتصادي واالجتماعي 

 مصلحة اظتنظمة واجملتمع 

  دور فعاؿ للحكومة  

 24ص  ،2002، 1األردف، ط  -دار وائل للنشر والتوزيع، عماف ، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارةطاىر الغاليب، صاحل العامري،  :المصدر

  
  
  

                                                           
1
 - http://www.iso.org/iso/fr/standards_development/processes_and_procedures/stakeholders.htm  

 (Date: 13/09/2010) 

http://www.iso.org/iso/fr/standards_development/processes_and_procedures/stakeholders.htm
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  أبعاد المسؤولية االجتماعيةأبعاد المسؤولية االجتماعيةالفرع الثاني: الفرع الثاني: 
                                  11وىيوىي  أساسيةأساسيةأربعة أبعاد أربعة أبعاد   من خلؿمن خلؿتدرس اظتسؤولية االجتماعية تدرس اظتسؤولية االجتماعية           

يستند إذل مبادئ اظتنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على غتموعة كبَتة من يستند إذل مبادئ اظتنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على غتموعة كبَتة من   ادي:ادي:االقتصاالقتص  البعدالبعد  --11
عناصر اظتسؤولية االجتماعية اليت كتب أف تؤخذ يف إطار احًتاـ قواعد اظتنافسة العادلة واضترة واالستفادة التامة من عناصر اظتسؤولية االجتماعية اليت كتب أف تؤخذ يف إطار احًتاـ قواعد اظتنافسة العادلة واضترة واالستفادة التامة من 

القتصادية أساسا كتب أف تطلع بو القتصادية أساسا كتب أف تطلع بو التطور التكنولوجي ومبا ال يلحق ضررا باجملتمع و البيئة، ودتثل اظتسؤولية االتطور التكنولوجي ومبا ال يلحق ضررا باجملتمع و البيئة، ودتثل اظتسؤولية ا
اظتؤسسات، حيث أف إنتاج السلع واطتدمات ذات القيمة للمجتمع بكلف معقولة ونوعيات جيدة، ويف إطار ىذه اظتؤسسات، حيث أف إنتاج السلع واطتدمات ذات القيمة للمجتمع بكلف معقولة ونوعيات جيدة، ويف إطار ىذه 

    ..اظتسؤولية حتقق اظتنظمة الفوائد واألرباح الكافية بتعويض ؼتتلف مساقتات أصحاب رأس اظتاؿ والعاملُت وغَتىم اظتسؤولية حتقق اظتنظمة الفوائد واألرباح الكافية بتعويض ؼتتلف مساقتات أصحاب رأس اظتاؿ والعاملُت وغَتىم 

ىذا البعد على أساس مبادئ زتاية البيئة والسلمة اظتهنية والعدالة وقوانُت زتاية ىذا البعد على أساس مبادئ زتاية البيئة والسلمة اظتهنية والعدالة وقوانُت زتاية يقـو يقـو   ي:ي:البعد القانونالبعد القانون  --22
اظتستهلك ولتتوي غتموعة كبَتة من العناصر يفًتض أف حتًـت من قبل اظتنظمات وبالشكل الذي يعزز ويساىم يف اظتستهلك ولتتوي غتموعة كبَتة من العناصر يفًتض أف حتًـت من قبل اظتنظمات وبالشكل الذي يعزز ويساىم يف 

ذلك منع األضرار بالبيئة من ذلك منع األضرار بالبيئة من االرتقاء بالعلقة مع اظتستهلك ومع العاملُت مبختلف أجناسهم وأعراقهم وأدياهنم، وكاالرتقاء بالعلقة مع اظتستهلك ومع العاملُت مبختلف أجناسهم وأعراقهم وأدياهنم، وك
  ..خلؿ االستخداـ التعسفي للموارد أو التلوث اضتاصل يف اظتاء واعتواء والًتبة خلؿ االستخداـ التعسفي للموارد أو التلوث اضتاصل يف اظتاء واعتواء والًتبة 

ويرى الباحثوف أف ىاتُت اظتسؤوليتُت ضرورية جدا وتشكل القاعدة لربوز دور اجتماعي أكرب الحقا من قبل إدارة ويرى الباحثوف أف ىاتُت اظتسؤوليتُت ضرورية جدا وتشكل القاعدة لربوز دور اجتماعي أكرب الحقا من قبل إدارة         
ا وىي خترؽ اصتوانب القانونية، وال تستطيع تقدمي السلع ا وىي خترؽ اصتوانب القانونية، وال تستطيع تقدمي السلع اظتؤسسات، فل معٌت ألف تتبٌت مؤسسة دورًا اجتماعياظتؤسسات، فل معٌت ألف تتبٌت مؤسسة دورًا اجتماعي

  واطتدمات الضرورية للمجتمع.واطتدمات الضرورية للمجتمع.

يستند إذل مبادئ ومعايَت أخلقية وكذلك إذل أعراؼ وقيم اجتماعية، لذا يفًتض على إدارة يستند إذل مبادئ ومعايَت أخلقية وكذلك إذل أعراؼ وقيم اجتماعية، لذا يفًتض على إدارة   ي:ي:البعد األخالقالبعد األخالق    --33

تعمل فيها، حيث أف ىذه تعمل فيها، حيث أف ىذه اظتؤسسات أف تستوعب اصتوانب القيمة والسلوكية واظتعتقدات يف اجملتمعات اليت اظتؤسسات أف تستوعب اصتوانب القيمة والسلوكية واظتعتقدات يف اجملتمعات اليت 
اصتوانب دل تؤطر بعد بقوانُت ملزمة لكن احًتامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة شتعة اظتنظمة يف اجملتمع وقبوعتا، فعلى اصتوانب دل تؤطر بعد بقوانُت ملزمة لكن احًتامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة شتعة اظتنظمة يف اجملتمع وقبوعتا، فعلى 

  ..22اظتنظمة أف تكوف ملتزمة بعمل ما ىو صحيح وعادؿ ونزيواظتنظمة أف تكوف ملتزمة بعمل ما ىو صحيح وعادؿ ونزيو

ذلك من عناصر ترتبط بالذوؽ ذلك من عناصر ترتبط بالذوؽ ويرتبط مببدأ تطوير نوعية اضتياة بشكل عاـ وما يتفرع عن ويرتبط مببدأ تطوير نوعية اضتياة بشكل عاـ وما يتفرع عن   ::يير ر البعد الخيالبعد الخي  --44

وىذه مبادرات طوعية غَت وىذه مبادرات طوعية غَت   ،،أخرىأخرىالعاـ ونوعية ما يتمتع بو الفرد من غذاء وملبس ونقل وغَتىا من جوانب العاـ ونوعية ما يتمتع بو الفرد من غذاء وملبس ونقل وغَتىا من جوانب 
ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل إنساين وتطوعي من قبل برامج تدريب  ال ترتبط بالعمل بشكل مباشر لعمـو ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل إنساين وتطوعي من قبل برامج تدريب  ال ترتبط بالعمل بشكل مباشر لعمـو 

أو الشباب وغَتىا، وال تتوخى إدارة اظتؤسسات من ىذه الربامج ارتباطها أو الشباب وغَتىا، وال تتوخى إدارة اظتؤسسات من ىذه الربامج ارتباطها ككبار السن ككبار السن     ،،اجملتمع أو لفئات خاصة بواجملتمع أو لفئات خاصة بو
    اظتباشر بزيادة األرباح أو اضتصة السوقية وغَتىا .اظتباشر بزيادة األرباح أو اضتصة السوقية وغَتىا .

                                                           
1

، 2002، 1األردن، طبعة  -، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمانالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارةر محسن الغالبً، صالح العامري، طاه -

  .21ص
2
- Mercier S., L’éthique dans les entreprises, Collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 2004, p. 120.  



...............................................................................مف اهيم عامة حول التنمية المستدامة  .......................الفصل األول: ....................................  

43 
 

    للمسؤولية االجتماعيةللمسؤولية االجتماعية  األربعةاألربعة  األبعاداألبعاد  ىـرىـر  والشكل اظتوارل نتثلوالشكل اظتوارل نتثل        
 

 للمؤسسةأبعاد المسؤولية االجتماعية هرم (: 09) رقم شكل                          

                   
Source: Carroll Archie, The Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward The Moral Management of 

Organizational Stakeholders, Business- Horizons, July. August,1991, p 405. 

االولويات بالنسبة للمؤسسات، فاظتؤسسة ملزمة بتحقيق األرباح والفوائد فهذه األبعاد األربعة تعد يف نظاـ     
االقتصادية، كذلك لكي تستمر يف العمل كتب أف حتًـت القوانُت وتبعد نفسها عن اظتساءالت القانونية وإال فستكوف 

وخَتية دتثل دورىا  مذنبة من خلؿ خرؽ ىذه القوانُت، باإلضافة إذل ضرورة أف تتحمل اظتؤسسة مسؤوليات أخلقية
 1 االجتماعي وتعزز صورهتا أماـ اجملتمع.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Mercier S., Op.cit, p. 121. 

الخصزف  كمواطن (: الانساني)البعد الخيري 

صالح يسهم في حعزيز املوارد في املجخمع و 
 جحسين هوعيت الحياة

مزاعاة املنظمت للجاهب ألاخالقي  :البعد ألاخالقي

في قزاراتها مما يؤدي للعمل بشكل صحيح 
 وعادل

إطاعت القاهون والذي يعكس   :القانوني البعد

ما هو صحيح أوخطأ في املجخمع و هو ما يمثل 
 .قواعد العمل ألاساسيت

جحقيق املنظمت عائد وهذا : الاقتصادي البعد

 .يمثل قاعدة أساسيت للوفاء باملخطلباث ألاخزى 

 طوعية
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 خالصة الفصل:

 اتضح أنو غَتتعترب التنمية اظتستدامة مفهوما مشوليا، يعٌت بتوزيع واحملافظة على الثروة صتميع األجياؿ بالتساوي،     
 تتطلب الشاملة التنمية عملية أف حيث صعبة، مهمة يعد عملية وسياسات وبرامج أىداؼ إذل الفكرة ىذه تررتة بأف

 موازنة فيو يتم مستقبل إذل تدعو اظتستدامة فالتنمية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية اظتختلفة، السياسات بُت التوافق
 بُت ما الربط من فلبد، اضتياة نوعية وحتسُت التنمية حتقيق إذل السعي عند واالقتصادية واالجتماعية البيئية االعتبارات

 لإليفاء األساسية اظتستلزمات من تعد اليت الطبيعية اظتوارد وإدارة البيئية األنظمة زتاية أجل من والبيئة التنمية
 األرضية الكرة قدرة يتخطى ما إذل استخدامها زيادة دوف لكن للجميع، اظتعيشة ظروؼ وحتسُت اإلنساف باحتياجات

، كتب تظافر رتيع اصتهود الدولية والقطرية واحمللية، سواء كانت حكومات، ، التحمل على ولتحقيق ىذا اظتفهـو
طرؼ نتكن أف يسهم بأكثر فاعلية يف حتقيق أىم مؤسسات، منظمات غَت حكومية، غتتمع مدين...اخل،  ولعل 

، ىي اظتؤسسات، اليت كتب أف تتبٌت ىذا اظتفهـو وتدغتو ضمن سياساهتا وإ ، أو ما يسمى اليـو سًتاتيجياهتااظتفهـو
ػتاولة الوصوؿ إذل مفهـو "اظتؤسسة اظتستدامة"، من خلؿ التوازف ما بُت أدائها االقتصادي، سياستها اجتاه العماؿ 

 ورتيع األطراؼ ذات اظتصلحة، باإلضافة إذل استباؽ آثار أنشطتها على البيئة واحمليط الذي تنشط فيو.



 

 

 الفصل الثاني:

 الجودة في الجامعة
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 تمهيد الفصل:

تتوجو ضلو تبٍت نظم  ادلؤسسات التعليميةمفاىيم العودلة وما نتج عنها من منافسة شديدة، كل ذلك جعل أغلب     
، كوف اجلودة تؤدي دورا فاعال ومتميزا يف صلاح أو فشل التميزحتقيق عملياهتا و إدارية جديدة ترتكز على اجلودة يف 

، إذ أف اجلودة مبفهومها اجلديد ال تعٍت اتقاف العمل بصورة صحيحة ولكن كيفية إدارتو بأفضل صيغة ادلؤسساتىذه 
حاولنا تناوؿ ىذا ادلوضوع اؽلانا منا بأنو ال ؽلكن االرتقاء إىل تصور اجلامعة  .ػلقق أىداؼ ادلؤسسة التعليمية ومبا

اسة تتبٌت مفهـو اجلودة وعليو من الالـز التطرؽ ذلذا ادلوضوع ادلستدامة من غَت حتليل واقع اجلامعة، فاجلامعة زلل الدر 
 من أجل استخراج نقاط القوة والضعف وزلاولة التوجو ضلو تبٍت االستدامة يف اجلامعة.

 مت تقسيم ىذا الفصل إىل ثالثة مباحث كالتايل:
 ادلبحث األوؿ: واقع التعليم العايل واحلاجة اىل التغيَت يف اجلامعة

 ثاين: احلاجة إلدارة اجلودة يف اجلامعةادلبحث ال
 ادلبحث الثالث: التقييم، األثر والتنافسية
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 المبحث األول: واقع التعليم العالي والحاجة الى التغيير في الجامعة
إف ادلشكالت اليت يعاين منها قطاع التعليم العايل من سوء تسيَت وتزايد أعداد الطلبة كل سنة دراسية، يفرض     

عليو تغيَت فلسفة إدارتو وزلاولة رلاهبة التحديات اليت تواجهو، من خالؿ تبٍت مفهـو إدارة اجلودة ضمن عملياتو 
عتمادية وقياس األداء تعترب من أىم العناصر اليت تساعد على ترسيخ ىذا وخدماتو، فالتخطيط االسًتاتيجي واال

.      ادلفهـو
 الجامعة : التخطيط االستراتيجي فياألولالمطلب 

من أجل فهم التخطيط االسًتاتيجي على مستوى اجلامعة، غلب اف نعرج على ادلفاىيم األساسية وادلبادئ     
 وادلقومات للتخطيط االسًتاتيجي وكيفية تنفيذه على مستوى ادلؤسسات اجلامعية.

 االستراتيجي التخطيط في أساسية مفاهيمالفرع األول: 
 مستقبلية زمنية وبرامج واسًتاتيجيات أىداؼ ووضع قرارات اختاذ عملية "بأنو االسًتاتيجي التخطيط يعرؼ   

 1."ومتابعتها وتنفيذىا
 إىل وصوال اهتوإدار  ادلتاحة ادلوارد وتوظيف رصد يف اإلدارة إليو تلجأ الذي العلمي األسلوب" بأنو كذلك يعرؼكما 

 2".ادلنشودة األىداؼ
 اإلدارة ختتاره الذي األسلوب"وىي Strategy  االسًتاتيجية مفهـو مع االسًتاتيجي التخطيط مفهـو ويًتابط

 على والتغلب اهب القوة نقاط من ادلؤسسات استفادة خالؿ من النتائج أفضل وحتقيق ادلتاحة، ادلوارد من لالستفادة
 3."منها تعاين اليت الضعف نقاط
 يف ألعليتو نظرًا التعليمية ادلؤسسات يف االسًتاتيجي للتخطيط قربًا أكثر مفهـو لتحديد آخروف كتاب استجاب وقد

 4:بأنو الفرا عرفو حيث الًتبية رلاؿ
 حتقيقها، إىل تسعى اليت واألىداؼ والغايات اجلامعة، رسالة فيها ػلدد (سنوات 5إىل  3من  األجل طويلة خطة"

 واإلمكانيات وادلوارد البيئية، والفرص التهديدات االعتبار بعُت األخذ مع لتحقيقها، الزمنية والربامج حتقيقها، وطرؽ
 ". للمؤسسة احلالية

                                                           
 .232، ص2001 والتوزٌع، عمان،  للىشر رضا دار ،2ط ،ومبادئ عامت أسس التخطيط عثمان غىٍم، - 1
 .232وفس المرجع، ص  - 2
3
 .021، ص2000 مصر،  ، الغرٌب ، مكتبتالمعاصرة اإلدارة  السلمً، علً - 

 .5، ص2115، مكتبت الجامعت االسالمٍت، غسة فلسطٍه، 0، طاالستراتيجيالتخطيط ماجد الفرا،  - 4
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 التخطيط مراحل أوىل واعتربىا االسًتاتيجي التخطيط بعملية االسًتاتيجية مفهـو ربط يف الفرا اتفق وقد   
 اهنأل األبعاد متعددة واالسًتاتيجية "أىدافها حتقيق يف اجلامعة تسلكها اليت الطريقة " اهنبأ عرفها حيث االسًتاتيجي

 1:التايل على تشتمل

 األجل طويلة اجلامعة أىداؼ لتشكيل وسيلة، 
 اجلامعة قرارات تدفق ينتهجو الذي النمط تبياف، 
 اجلامعة تنافس أو نشاط رلاؿ تعريف، 
 تهديداتوال والفرص والضعف القوة لنقاط استجابة. 

 لألبعاد وفًقا االسًتاتيجية، اخلطط عليها تبٍت اهب خاصة اسًتاتيجية حتديد إىل حتتاج أكادؽلية مؤسسة أي فإف لذا
 :التايل الشكل يف ادلوضحة الستة

 (: أبعاد استراتيجية التعليم العالي01شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 .5، ص2005، مكتبة اجلامعة االسالمية، غزة فلسطُت، 1، طالتخطيط االستراتيجيماجد الفرا،  المصدر:
 ادلتناغمة القرارات اختاذ وفقو يتم موحًدا عاًما إطاًرا االسًتاتيجية منها تتشكل اليت السابقة األبعاد تعطي    

 تسهم أداة ىي واالسًتاتيجية اخلطط، لوضعادلؤسسة التعليمية  يف الدافعة القوة ىي االسًتاتيجية إف حيث وادلتكاملة،
 تعطي كما ادلوارد، ختصيص وأولويات العمل، خطط ادلدى، بعيدة الغايات حيث من اجلامعة مقاصد حتديد يف

 للفرص االستجابة كيفية لتحديد وسيلة أيًضا وىي ،تشتغل فيو ادلؤسسة التعليمية الذي للمجاؿ تعريًفا االسًتاتيجية
 كما ،ادلؤسسات التعليمية األخرى على تفوؽ حتقيق دؼهب الداخلية والضعف القوة ولنقاط اخلارجية، والتهديدات

                                                           
1
 .2، ص2002، مكتبة الجامعة االسالمٌة، غزة فلسطٌن، 1، طالتخطٌط االستراتٌجًماجد الفرا،  - 

كٌفٌة االستجابة 

للفرص والتهدٌدات 

الخارجٌة ونقاط القوة 

 والضعف الداخلٌة

تحدٌد مهام اإلدارة 

ومهام العلٌا والوسطى 

اإلدارة المركزٌة 

 والفروع واألقسام

اإلطار الذي ٌتم 

 وفقه اتخاذ القرارات

تعرٌف االسهام 

االقتصادي وغٌر 

االقتصادي الذي تقدمه 

 المنظمة للمستفٌدٌن

تحدٌد مقاصد وغاٌات 

المنظمة وأولوٌات 

 تخصٌص الموارد

تعرٌف مجال 

 تنافس المنظمة

 

 االستراتٌجٌة
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 مبا ادلسئوليات لتوزيع ومنطقًيا نظامًيا وإطارًا ادلختلفة اإلدارة مستويات دلهاـ شليزًا دقيًقا توصيًفا االسًتاتيجية تشكل
 .التكامل ػلقق

 1:التالية العناصر من رلموعة من االسًتاتيجي التخطيط ويتكوف

 ؛لالسًتاتيجية العاـ اإلطار وضع 
 ادلفروضة والقيود ادلتاحة الفرص حتديد مع داخلية أو خارجية كانت سواء باجلامعة احمليطة البيئية العوامل دراسة. 
 ؛والغايات األىداؼ حتديد 
 ؛بينها وادلقارنة البديلة االسًتاتيجيات وضع 
 ؛احمليطة البيئية الظروؼ إطار يف األىداؼ حتقيق من يعظم الذي االسًتاتيجي البديل اختيار 
 أىداؼ إىل األجل طويلة والغايات األىداؼ ترمجة يتم حيث وادلوازنات والربامج واخلطط السياسات وضع 

 ؛زمنية برامج شكل يف ووضعها األجل، وقصَتة األجل متوسطة
 واخلطط االسًتاتيجيات ىذه وتقييم مراجعة مع ادلوضوعة واخلطط واالسًتاتيجيات األىداؼ ضوء يف األداء تقييم 

 .؛احمليط البيئية الظروؼ ضوء يف ادلوضوعة
 ادلصاحبة للتغَتات اجلامعة تكيف حتقيق مراعاة مع االسًتاتيجية لتنفيذ الالزمة التنظيمية ادلتطلبات استيفاء 

 .االسًتاتيجية للقرارات

  العالي للتعليم االستراتيجي التخطيطومبادئ أهداف الفرع الثاني: 
 تتمثل أىداؼ ومبادئ التخطيط االسًتاتيجي للتعليم العايل يف النقاط التالية:     

  أوال: األهداف
 العايل التعليم يف االسًتاتيجي التخطيط دلمارسة واضحة أىداؼ ثالثة برزت اجلديدة لأللفية األوؿ العاـ حبلوؿ   
 2ي:ى
 وصف وقد ، وثقافية بيئية، ، سياسية ناحية من االسًتاتيجي والتخطيط االستنتاجي العقالين ادلنهج بُت التوفيق -1

 أداء من حتسن أف حاولت باإلدارة ادلتعلقة اجلديدة األفكار ىذه أغلب إف " :قائال قوي بشكل اذلدؼ ىذا برايسوف
 بُت معاىدات أو حتالفات والربامج السياسات كافة اعتبار وؽلكن" منهجية عقالنية فرض طريق عن القرار صانعي

 . "األسهم حاملي رلموعات
                                                           
1
 -Neil Ritson, Strategic Management, ventus publishing, bookboon.com, 2011, p17. 

2
- Brison.S, Strategic Planning for public and non profit organizations, 1st edition, Josy press, San Francisco 

(USA), 1995, pp :10,11. 
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 واجلامعات الكليات قادة بأف االعًتاؼ مع ,واإلبداع التعلم على متزايد وبشكل االسًتاتيجي التخطيط تركيز -2
 نسبيا احلديثة ادلفاىيم تتمحور حيث ، والعمليات القائمة اذلياكل بتغيَت مليا يفكروا وأف ، ادلفاىيم لتحديد ػلتاجوف
 على الًتكيز فيتم ، واإلبداعية ,والفطنة ,وادلرونة ,الديناميكية حوؿ أكرب بشكل االسًتاتيجي بالتخطيط وادلتعلقة
 أي ىناؾ كاف إذا " أنو بليغة بصوره برايسن وذكر ,السياؽ ىذا يف القياسي للتحليل كمرادؼ االسًتاتيجي التفكَت

 ؛ "الفهم ىذا من التخلص يتم أف يتوجب فإنو االسًتاتيجي والفعل التفكَت يعرقل االسًتاتيجي للتخطيط فهم

 مقتدين التنفيذ، اىل التخطيط ومن التطبيق، اىل التكوين من التحرؾ على الوقت نفس يف والقوي اجلديد التأكيد -3
 . "جيد بشكل يقاؿ شلا أفضل جيد بشكل عملو يتم ما " فرانكلُت بنجامُت بقوؿ ذلك يف

 التعليمية ادلؤسسة رسالة وتدقيق حتديد يتم أف الضروري من فإنو ال،افع االسًتاتيجي التخطيط يكوف أف أردنا وإذا
 االسًتاتيجية الرؤية تطور بوجوب األدبيات من العديد طالبت وذلذا والعريض، العاـ، الغامض، الطابع ذات اهتوغايا

 على الًتكيز وىو ىاًما عنصرًا لنا سيربز شلا االسًتاتيجي، التخطيط عمليات تنفيذ قبل رمسية بصورة التعليمي للنظاـ
 .  التخطيط غايات

 مقومات ومبادئ التخطيط التعليمي ثانيا:

 1ىناؾ أربعة مبادئ أساسية للتخطيط التعليمي نبينها فيما يلي:    
 ؛خطط من سابقتها وبُت التخطيط عمليات سلتلف بُت العضوي الربط :اريةر االستم -1
 ؛لو احملدد الزمٍت للجدوؿ وفقاً  التنفيذ ملزمة اخلطة تكوف حبيث :امتز اإلل-2
 ؛اخلطة تنفيذ يف وادلؤسسات ادر األف مجيع مشاركة :المشاركة-3
 .والوسائل ءاتراواإلج التنسيق هبا يقصد :التنسيق-4

 مع ومنهجية، علمية أسس وفق وختطيطها تصميمها يتم أف غلب فعالة تيجية إسًتا خطة نضع من أجل أف   
 زمنية خطة وجود مع التخطيط، عمليات يف اخلطة ىذه نتائج من ادلستفيدة اجملتمع ومؤسسات الباحثُت اشًتاؾ
 اإلمكانيات تراعي أف غلب كما العمليات، ىذه لكل الدقيقة وادلتابعة ةللمراقب جلنة ووجود للتنفيذ، وزلددة واضحة
 .للتنفيذ ادلتاحة

 

                                                           
1
- Brison.S, Op.Cit, p13.  
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 ختطيط من تضمنتو ما بعرض وذلك العربية، للجامعات تيجيةااإلسًت  اخلطط بعض على الضوء نلقي يلي فيما    
 اىتمامها تيجياتااإلسًت  ىذه من ويالحظ، اخلطط عناصر باقي عن احلديث دوف العلمي للبحث تيجيااسًت 

 والتنفيذ التخطيط ءاتراإج تتناوؿ مل أهنا غَت وتفعيلو، بتطويره تتعلق خاصة أىدافا حددت حيث العلمي؛ بالبحث
 بالبحث خاصة تيجيةاإسًت  خطة مؤسسة كل تضع أف ضرورة الباحث يرى لذا مفصل؛ بشكل العلمي للبحث
 مثال، .العلمي

 التحليل" ىى مركبة منهجية على اجلودة توكيد(، 2011-2007) مشس عُت جلامعة االسًتاتيجية اخلطة تضمنت 
 الفرصراء الستق للجامعة "اخلارجية البيئة" حتليل على قدرهتا ىف ادلنهجية ىذه أعلية وتكمن ،"ادلستقبلي

 القوة نقاط لتحديد الذاتية هتاراوقد كفاءهتا حيث من للجامعة "الداخلية البيئة" وحتليل احملتملة، والتهديدات
 وحتقيق للجامعة اجلودة تيجيةاإسًت  لتنفيذ األنشطة مجيع بُت والتعاوف التناسق إحداث ضلو سعياً  فيها، والضعف

 .تيجيةااإلسًت  وغاياهتا ادلستقبلية رؤيتها

 ادلشاركة تنمية على تعمل اليت ادلتميزة البحثية زراكادل كأحد مشس عُت جامعة وفاعلية كفاءة رفع تضمنت كما
 والتوسع والعادلي، واإلقليمي احمللى ادلستوى على اجملتمع ومؤسسات والبحثية التعليمية زراكوادل ادلؤسسات مع والتعاوف

 واذليئات التدريس ىيئة وأعضاء والكليات اجلامعةقدرات  وتطوير وفاعليتها، كفاءهتا وزيادة راتواالستشا البحوث ىف
 1.والتطبيقية العلمية والبحوثالدراسات  رلاؿ ىف ادلعاونة

 يف البحرين جامعة تكوف أف إىل تتطلع (،9102-9112)رؤية   البحرين جلامعة االسًتاتيجية اخلطة تضمنت 
 تساىم اليت اجملتمعية وادلشاركة ادلبتكرة، والبحوث الطلبة، تعليم يف وادلتميزة دوليا، هبا ادلعًتؼ اجلامعات مصاؼ

 .والعامل وادلنطقة ادلملكة يف احلياة نوعية وحتسُت ادلستدامة، والتنمية االقتصادي، النمو يف

 ووضعت كميتو، وزيادة العلمي البحث نوعية حتسُت االسًتاتيجية اخلطة يف الرئيس الثاين العنصر تضمن كما
 رؤية يف الواردة التوقعات لتلبية اجلامعة دور وتوسيع احلاجة، أساس على البحرين جامعة يف التطبيقية للبحوث أولويات
 2.واالقتصاد العمل سوؽ يف للتغَتات االستجابة إىل واحلاجة ، 2030 االقتصادية البحرين

 

 

                                                           
1
 .52-11، ص ص5 2002(، 7022-7002) والتحسٌن المستمر الجودة توكٌدفً ضوء  شمس عٌن لجامعة االستراتٌجٌة الخطةجامعت عٍه شمس، - 

2
  -http://www.alwasatnews.com/news/456124.html  (published August 03/2010) 

http://www.alwasatnews.com/news/456124.html
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 االستراتيجي التخطيط الفرع الثالث: عوامل النجاح ومعوقات

 ؽلكن امجاؿ العوامل التس تساعد على صلاح وكذا معوقات التخطيط االسًتاتيجي فيما يلي:

 الشاملة التنمية ختدـ اليت االسًتاتيجي التخطيط صلاح عوامل ؽلكن سرد عوامل نجاح التخطيط االستراتيجي:-0
 :1التايل النحو على

 ؛واحلدس التخمُت عن بعيًدا متكامل واقعي نظاـ على االسًتاتيجي التخطيط قياـ 
 ؛معها تتفاعل اليت العمل بيئة واقع من نابعة اخلطة تكوف أف 
 ؛التطبيق عند تفاعلهم لضماف اخلطة وضع يف العاملُت مجيع يشًتؾ أف 
 ؛اهتذا وتطوير تنمية إىل تمعاتجملوا األفراد حاجة للتخطيط العامة األىداؼ حتقق أف 
 ؛والنقصاف والزيادة والتطوير للتغَت قابلة ادلوضوعة اخلطة تكوف أف 
 ؛والتطور النماء لتحقيق ادلوضوعة األىداؼ مع منسجمة اخلطة تكوف أف 
 ؛بادلنظمة العمل يف األولويات على اخلطة تركز أف 
 والرقابة وادلتابعة للتقييم قابلة اخلطة تكوف أف. 

 2: التالية النقاط يف العامة ادلعوقات تتلخص :االستراتيجي التخطيط معوقات -9
 ؛والبيانات ادلعلومات يف الدقة عدـ 
 ؛اخلطة جتاه السلبية العاملُت اجتاىات 
 ؛واالفًتاضات التنبؤات صحة عدـ 
 ؛تنفيذىا وعرقلة للخطة العاملُت معارضة إىل يؤدي شلا اإلنساين اجلانب إغفاؿ 
 ؛اخلطة وضع يف خارجية جهات على االعتماد 
 ؛للمنظمة ادلايل وادلركز االقتصاد، نوع مثل الواقع يف التغَت مراعاة عدـ 
 التخطيط خطوات اتباع مراعاة بعدـ متعلقة أسباب. 

 
 
 

                                                           
1
 .3، ص2003 السعودٌت،  فٍفري، ، 11العدد ،اإللكترووٍت الجسٌرة مجلت ،االستراتيجي التخطيط هللا العقٍل، عبد - 

2
 .4المرجع، ص  وفس - 
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 التعليم في التخطيط مستويات المطلب الثاني:
 للتخطيط أساسية مستويات ثالث وجود على تيجي،ااالسًت  التخطيط يف ادلتخصصُت من العديد غلمع    
 .باآليت إغلازىا ؽلكن احلديثة، الدولية اجملتمعات يف تيجيًتااإلس

 الوطني المستوى على التعليم في تيجيرااإلست التخطيط الفرع األول:

 وؽلكن احلديث، العصر يف الشائعة النماذج أكثر من عامة، بصفة الوطٍت ادلستوى على تيجيااالسًت  التخطيط    
 واإلعتماد اجلودة إلدارة التخطيط مسئولية اف ادلعاصر، الدويل اجملتمع يف احلديثة الدولة تكوين بدايات إىل إرجاعو

 ينشأ من وىناؾ للتخطيط، ادلركزي اجلهاز واجبات من يعتربه من فهناؾ ألخر، بلد من ختتلف الوطٍت ادلستوى على
 تطوير إىل تسعى اليت البلداف يف العايل التعليم مبؤسسات تربطو العامل بلداف من العديد اف غَت مستقلة، إدارة لو

 .التعليمية مؤسساهتا

 الدقيق، بالتنظيم عملها يتسم أف البد التعليم، يف اجلودة إلدارة التخطيط عن ادلسئولة ادلؤسسات طبيعة تكن ومهما
 من الصادرة التخطيطية التخصصات حتدد اليت القانونية، التشريعات من مبادئو يستوحى أف للمخطط وينبغي

 للخطط العليا األىداؼ وتضع التشريعات، حتدد اجملتمعات معظم يف ادلركزية فالسلطات ادلركزية، السلطات
 عمليات لتسهيل ادلالئمة البدائل تضع أهنا عن فضالً .التنفيذية لألجهزة والصالحيات ادلوارد وتعُت تيجية،ااإلسًت 

 1.خطة لكل الزمٍت للسقف  وفقا التنفيذ،

 االقليمي المستوى على التعليم في الجودة إلدارة االستراتيجي التخطيطالفرع الثاني: 
 تنسق اليت اخلطط تضع اف فالبد ادلصاٌف، تلك جتسد وعالقات حيوية مبصاٌف بعضها مع ترتبط الدوؿ اف مبا    

 .ادلشًتكة مصاحلها على للحفاظ اإلقليم، يف معها تشًتؾ اليت الدوؿ مع ارلهار وب عالقاهتا

 انشاءو  مؤسسات إستحداث يتطلب العايل، التعليم مؤسسات يف اجلودة إلدارة اإلقليمي التخطيط فاف لذلك
 العالقات وتنسق حتدد تنظيمية، ضوابط وضع يتطلب كما اإلقليم، يف مستقلة ختطيط وأجهزة ومالية إدارية وحدات
 التنظيمية األجهزة ىذه مهاـ ومن والتنسيق، الدعم جوانب يف ادلركزية باألجهزة وترتبط اإلقليم دوؿ بُت ادلشًتكة
 اإلقليمي التخطيط أجهزة بُت والتكامل التنسيق أسس ووضع ادلشًتكة، والتدريبية التعليمية مجاالرب  وتنسيق ختطيط

 اإلقليم وحدة وضماف جهة، من اجلودة ضماف إىل هتدؼ ومتكاملة شاملة برامجو  خطط ٕواعداد ادلركزي، والتخطيط
 .ثانية جهة من ادلختلفة أنشطتو وتكامل

                                                           
1
، 1، تعرٌب5 عمرو المالح، ط-التخطٌط من أجل البقاء واالزدهار– التغٌٌر االستراتٌجً فً الكلٌات والجامعاتدانٌال جٌمس راونً وآخرون،  - 

 .21، ص2112العبٌكان للنشر، الرٌاض، 
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 القومي المستوى على واإلعتماد الجودة إلدارة التخطيط الفرع الثالث:
 عناصر ألف السياسية، وحداهتا تعددت مهما األمة، مستوى على التخطيط :يعٍت القومي ادلستوى على التخطيط    

 ذلذه أبنائها، وسعادة األمة رفاىية ػلقق ما لكل والتنسيق التعاوف تفرض أبنائها، بُت فيما والًتابط والتواصل الصلة
 يعكس وأف األمة، دتتلكها اليت والقدرة القوة عوامل على يقـو اف البد القومي، ادلستوى على التخطيط فاف األسباب

 .والتارؼلية واحلضارية الثقافية وخصائصها األمة مسات
 يفرض العايل، التعليم يف اجلودة إلدارة تيجيااإلسًت  التخطيط يف وتوظيفها القومية القوة عناصر من االستفادة اف

 الشاملة، القومية للخطة البد ثانية، ناحية ومن الشاملة، القومية اخلطة يف وتوظيفها اإلقليمية اخلطط وتنسيق إعداد
 1.للتخطيط الشاملة القومية الرؤية منطلق ومن ،وضرورياتو القومي األمن مربرات على تبٌت اف

 العالي التعليم في الجودة مجبرا إلعداد والبيانات المعلومات أهمية :ا  خامس
 اخلاصية وىذه ومعرفة، معلومات رلتمعات إىل ادلتقدمة اجملتمعات من العديد حولت وادلعلوماتية اإلتصاؿ ثورة فإ    

 التقٍت العصر مستجدات ومواكبة احلداثة، عصر إىل ادلعاصرة اجملتمعات لدخوؿ منها البد ضرورة أضحت ادلعاصرة،
 الدقيقة ادلعلومات توفر ألف الشاملة، اجلودة إدارة فلسفة يف مهًما أساًسا ادلعلومات تشكل األسباب ذلذه احلديث،

 عن وفضال .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق من العايل للتعليم التخطيط مؤسسات إمكانية مدى سيعكس أنواعها بكافة
 يتم اليت القرارات إختاذ على اجلودة، إدارة يف والتنفيذ التخطيط على القائموف يساعد ودقتها ادلعلومات نوع فإف ذلك

 تعًتض أو الوقوع، زلتملة معينة مواقف أو حاالت مواجهة أو التنفيذ، سَت تعًتض قائمة مشكالت معاجلة مبوجبها
 حتديد منو تتطلب مشكالت القرار متخذ يواجو ما وغالبا تيجية،ااإلسًت  اخلطة يف ادلرسومة األىداؼ حتقيق سَت

 بينها، فيما وادلفاضلة لالختيار ادلطروحة البدائل من العديد جانب إىل متناقضة أىدافا ادلشكلة تتضمن وقد ،أسباهبا
 ومقارنة بديل، كل من ادلتوقعة النتيجة أو العائد لقياس وضوابط أسس وجود يتطلب البدائل أفضل إىل فالتوصل

 .أفضلها النتقاء البدائل لتلك ادلتوقعة النتائج

 ذلك على وتأسيساً  وحقيقية، صادقة لبيانات وفقا يتم أف ينبغي التعليم، بتطوير ادلتعلقة راراتالق إختاذ فاف وبذلك
 اجلودة إلدارة تيجيااإلسًت   التخطيط إدارة عليها تقـو اليت األساسية، الرتكزات من الدقيقة والبيانات ادلعلومات تعد

 .العايل التعليم رلاؿ يف الشاملة

 

                                                           
1
 .23دانٌال جٌمس راونً وآخرون، مرجع سابق، ص  - 
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 ٕوادارتها الجودة لبرامج تيجيةااالستر  للخطة التنفيذية المراحل المطلب الثالث:
 التخطيط أعلية من الرغم فعلى كبَت، بشكل التنفيذ عمليات عن تيجيااإلسًت  التخطيط عمليات ختتلف    

 كانت مهما النظرية ادلسائل من يبقى التخطيط اف إال احلديثة، للمجتمعات التعليم يف اجلودة إلدارة تيجيااإلسًت 
 أعلية أكثر التنفيذ عمليات اف على الواقعية احلياتية التجارب وتدلل التنفيذ، على القدرة دوف من ومشوليتو دقتو

 على القائموف يواجو ما أىم واف معقدة، وعمليات لمبراح ؽلر التنفيذ ألف وذلك التخطيط، عمليات من وصعوبة
 األىداؼ حتقق تطبيقية وعمليات وأنشطة وأفعاؿ وحركة طاقة إىل النظرية مجاوالرب  اخلطط حتويل كيفية :ىو التنفيذ
   .تيةآلا األساسية راحلبادل التنفيذ عمليات دتر أف البد األسباب ذلذه ،االسًتاتيجية للخطة العامة

 للتطبيق قابلة ومشروعاتبرامج  إلى والتصورات األفكار نقل الفرع األول:
 مشروعات إىل للخطة، العامة األىداؼ تتضمنها اليت تراوالتصو  األفكار بتحويل الشروع خالؿ من التنفيذ يتم   
 بالوزارات :تتمثل اليت التنفيذية، األجهزة إىل التنفيذ مهاـ وتوكل؛ ادلستهدفة االجتماعية البيئة يف للتنفيذ قابلة مجراوب

 حلرام إىل ادلهاـ بتقسيم التنفيذية األجهزة تقـو حيث ادلؤسسات، ىذه تنشئها اليت واألجهزة والشركات وادلؤسسات
 إدارة برامج وتنفيذ إلدارة خاصة أجهزة تنشأ وقد ادلختلفة، للتخصصات وفقاً  التنفيذ مستلزمات ذلا هتيئ زمنية،
 لتنجزىا الدولة يف واخلاصة العمومية التعليمية ادلؤسسات إىل التنفيذية ادلهاـ توكل ورمبا التعليمية، ادلؤسسات يف اجلودة
 1.ادلعتادة واجباهتا إىل إضافة

 والمتابعة فرااإلش الفرع الثاني:
 التخصصات يف عنهم وينوب ؽلثلهم أومن ادلؤسسات رؤساء أو القرار صناع وادلتابعة شراؼاإل مهاـ يتوىل    

 ويشًتط والتنفيذ، التخطيط يف ادلتخصصُت من والرقابة وادلتابعة راؼلإلش خاص جهاز أنشاء إىل يصار وقد ادلختلفة،
 وادلتابعة، راؼواإلش الرقابة مهامها من سلتلفة، ومهنية وتقنية وفنية إدارية اتخرب  راؼاإلش فريق أو جهاز يضم أف

 ومطابقة اإلصلاز، عمليات من ادلنتظرة والنتائج التنفيذ وأساليب اخلطة، مكونات من إصلازه مت ما على والتعرؼ
 وتعد للخطة، ادلخصص الزمٍت واإلطار ادلرصودة لإلمكانيات وفقاً  اخلطة، يف احملددة األىداؼ مع احملققة االصلازات
 ومعاجلة الفعلي، التنفيذ خلطوات وفقا اخلطة، ترامسا لتعديل الضرورية ادلهاـ من وادلتابعة اإلشراؼ عمليات

 .التنفيذ عمليات أثناء تظهر اليت ادلشكالت

 

                                                           
1
، متوفرة على الموقع الرسمً للدكتور، العالقة بٌن التخطٌط االستراتٌجً وإدارة الجودة الشاملةمقاالت الدكتور رعد الزبن،  - 

http://raadalzaben.com/ar/module.php?type=article&id=90  

http://raadalzaben.com/ar/module.php?type=article&id=90
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 نتائجها وتقييم الخطة تقويم الفرع الثالث:
 تقدير :بو فيقصد التقييم أما التنفيذ، عمليات أثناء حتدث اليت ضلرافاتواإل األخطاء تصحيح :بالتقومي يقصد    

 .اخلطة تنفيذ عمليات من االنتهاء بعد ادلتحققة تزاواإلصلا ادلبذولة اجلهود أعلية وتثمُت
 بعد ما إىل وتستمر ادلختلفة، التنفيذية حلهارام عرب اخلطة فقرات واف البد التقييم، عمليات اف إىل ىنا اإلشارة ؽلكن

 ومالحظة ادلتحققة، االغلابيات وتوثيق عليها، للتغلب والصعوبات ادلعوقات تشخيص يف للبحث التنفيذ، من اإلنتهاء
 تعد ذلك عن وفضال ادلستقبلية اخلطط على النتائج تلك وتعميم نتائجها، واستخالص تراواالبتكا اإلبداعات

 من دتّكنهم اليت والتجربة، اخلربة عليو القائمُت ؽلنح التقييم ألف التقومي، لعمليات ومنطلقا أساسا التقييم عمليات
 .اخلطة تنفيذ حلرام كافة خالؿ حتصل اف ؽلكن اليت والقصور، اخللل وعوامل األخطاء وتصحيح تقومي

 طلبات استراتيجية التعليم العالي: أهداف ومترابعالفرع ال
 تضعها أف ادلتصور من عديدة أىدافًا السلمي على الدكتور أورد :الجامعي للتعليم االستراتيجية األهداف-0

 :1 وىي اهتسلرجا وحتديد اهتعمليا لتوجيو أساًسا دتثل واليت اجلامعي للتعليم اجلديدة ادلنظومة
 إىل ومرتكزًا ومتغَتاتو، العصر متطلبات مع ومتوافًقا متكامال، وثقافًيا وتقنًيا، علمًيا، تكويًنا البشرية ادلوارد تكوين 

 تمعجملا ثروات تفعيل يف ادلتميزة الفاعلة للمشاركة يهيئها مبا ادلوارد لتلك ادلستمرة التنمية سبل وتوفَت تقنياتو،
 .قدراتو ودعم وتطوره ظلوه وحتقيق

 مشكالت حلل ادلنظم العلمي البحث ومباشرة للمجتمع ادلعريف الرصيد وتطوير تنمية يف والفاعلة ادلنظمة ادلشاركة 
 العلمية وادلوارد للقدرات ادلستمرة والتنمية ادلخطط التوظيف خالؿ من وذلك القومية، التنمية يف وادلساعلة تمعجملا

 .التنافسية قدراتو زيادة يف تسهم اليت
 الدؽلوقراطي والتفاعل التعاوف عالقات وتنمية والعايل اجلامعي التعليم مؤسسات إدارة يف والتقنية العلم استثمار 

 .ادلنظمة نسيج يف الشاملة واجلودة ادلستمر التطوير وآليات مفاىيم ودمج عناصرىا، بُت
 يف وادلشاركة نشرىا، على والعمل والثقافة، ادلعرفة وتوفَت تمعجملا مشكالت وحل دراسة يف اإلغلابية ادلساعلة 

 .القومية القضايا يف الرأي وتقدمي تصحيحها، يف واإلسهاـ البيئة، على باحملافظة التوعية
 وتنوير تثقيف كمراكز العايل التعليم ومراكز اجلامعات دور تعظيم. 
 العادلية والنظم ادلعايَت مع للتوافق والعايل اجلامعي التعليم منظومة تطوير. 

 
                                                           

1
 .60ص  ،2000، مصر، الغريب مكتبة ،المعاصرة اإلدارة علي السلمي، - 
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 1تتمثل فيما يلي: :العالي التعليم مؤسسات في االستراتيجي التخطيط متطلبات -9
 ؛للمؤسسة ومناسب واضح تنظيمي ىيكل 
 ؛بالتخطيط للقياـ وادلتنوعة ادلناسبة وادلهارات ادلادية اإلمكانات توفر 
 ؛جيًدا القصور وإدراؾ اجلامعة بيئة عن واضحة صورة 
 ؛باخلطة ملتزموف وإدارة موظفوف 
 االسًتاتيجية اخلطة تطبيق على ادلًتتبة الفوائد حبجم باخلطة للمشاركُت كاملة قناعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .61ص  ،مرجع سابق علي السلمي، - 
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 المبحث الثاني: الحاجة إلدارة الجودة في الجامعة
 العمليات تدار ولكي ادلنظمة صلاح يف رئيساً  رادو  لتؤدي جاءت الشاملة اجلودة وأدارة األدارية التقنيات ظهور إف  

 يف شاملة جودة دارةإ توجد فال ادلنظمة أحتياجات أساس على اجلودة دارةإ وظيفة إىل ينظر أف ادلدير فعلى بنجاح
 مهامها صلازإ يف اجلودة أسلوب التعليمية ادلؤسسة أخذت فإذا ادلنتجات كل ويف الناس مجيع يف تؤثر مل ما ادلنظمة

 العاملُت ترامها وتنمية أفضل علمي مناخ غلادإ إىل ضافةإ األخطاء وتقليل اجلودة حتسُت إىل سيؤدي ذلك فإف
 ادلؤسسةزاء أج من جزء لكل الواعية الواضحة فالرؤية. التعليمية ادلؤسسات دلديري القيادية تراادلها تطوير عن فضالً 

     .التعليم يف الفاقد تقليل إىل يؤدي ادلسؤوليات حتديد من أكثر العمليات تطوير على والًتكيز

 الشاملة الجودة إدارة وفلسفات مفاهيم :األول المطلب
 العادلية احلرب بعد ما اىل استخدامها تاريخ يرجع احلديثة، االدارة بعلـو اذلامة الفروع أحد ىي كمفهـو اجلودة إف    

 يف األمريكية ادلتحدة الواليات تلتها ىائلة، طفرة فأحدثت الصناعة على اجلودة اسس الياباف طبقت حيث الثانية،
 التعليم، ومنها العامل اضلاء مجيع يف وادلهن األنشطة كل إىل اجلودة أسس تطرقتو  ادلاضي، القرف من اخلمسينيات

 التطور إىل التطرؽ ارتأينا ذلك قبل ولكن عليها، ادلتفق تعريفاهتا حتديد زلاولة إىل ػلدونا شلا ادلفاىيم وتداخلت
 الشاملة اجلودة إدارة مفهـو على الضوء لنسلط اجلودة، مبفهـو ادلتعلقة ادلفاىيم أىم عرض مث اجلودة دلفهـو التارؼلي

 .مبادئها ىمأو 

 الجودة لمفهوم التاريخية الخلفية الفرع األول:
 ملوكها أوؿ حكم إباف البابلية احلضارة يف ادليالد قبل عشر الثامن القرف إىل باجلودة االىتمامات أقدـ تنسب     
 ناقص أو جديد غَت ىو ما يقدـ من على أوجب التجارة ؼلص قانونا بينها قانونا (282) قوانينو ضمنتت إذ يب،رامحو 

 إىل ادليالد قبل 15 القرف يف التارؼلية الوقائع وتشَت العيب، بإصالح القياـ هبا، يتاجر اليت اخلدمة أو السلعة يف القيمة
 تشييد عند باجلودة ـزاااللت ًتاطواش القدؽلة، ادلصرية ادلعابد فراجد ودىاف بناء يف اجلودة على ادلصريُت قدماء تأكيد

 اهلل صلى الرسوؿ كاف حيث اجلودة، على التأكيد زاد البشرية على فجره بزوغ ومنذ اإلسالـ عصر ويف مات،ىرااأل
 الصالة عليو قولو ومنها الشريفة النبوية األحاديث تؤكده والذي األداء جبودة االىتماـ على ػلث وسلم، عليو

 عدت اليت الصناعية الثورة وبظهور ميالدي 18 القرف ويف ،}يتقنو أف عمال حدكمأ عمل إذا ػلب اهلل إف  {والسالـ
 .معها التعامل وصيغ اجلودة مفاىيم يف التطور من جانبا ينسب نتائجها ٕواىل احلديث، البشرية تاريخ يف مهما حدثا

 :1فيما يلي يف نوجزىا مراحل 7 من خالؿ سبعة اجلودة مفهـو تطوروقد 

 ؛احلريف قبل من اجلودة على الرقابة يف ودتثلت :الصناعية الثورة قبل ما مرحلة -1

 (؛1918-1900)  العماؿ رئيس قبل من اجلودة على الرقابة كانت وىنا :الثورة -2
                                                           

1
 .22، ص2003، دار الٌازوري للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد هللا الطائً، عٌسى قدادة،  - 
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 (1946-1920) اجلودة فحص ىدفها الرقابة مفتشوا هبا وقاـ :اإلدارة -3

 (1946- 1960).متخصصة جهات هبا وقامت :احصائيا الجودة على الرقابة -4

 1956 ) رقابية جهات عدة بذلك وتكفلت :الجودة تأكيد -5

 (1970- 1980).شاملة رقابة إىل الوصوؿ مت ىنا :راتيجيةاإلست الجودة إدارة -6

 .اليـو غاية ٕواىل 1985 سنة منذ وبدأت :الشاملة الجودة إدارة -7

 بالجودة المتعلقة التعاريف بعضالفرع الثاني: 
 الدوؿ بُت والتكنولوجي الصناعي التنافس علي بناء ظهر اقتصادي مصطلح باألساس ىو اجلودة مصطلح     

 واالمتياز التفوؽ علي اجلودة تًتكز وبالتايل وادلشًتي، السوؽ ثقة وكسب اإلنتاج جودة بةراقم هبدؼ ادلتقدمة الصناعية
 وفيما للجودة، شامل تعريف وجود من يصعب وىذا ومتداخلة متعددة مفاىيم وللجودة رلاؿ، أي يف ادلنتج لنوعية

 1:الشأف ىذا يف التعريفات أىم يلي

 أصلها يف جودة كلمة أف منظور، ابن لساف على جاء العربية، اللغة يف للجودة اللغوي ادلعٌت :اللغة في الجودة -1
 .جيدا صار أي وجودة جوده، الشيء وجاد الرديء، نقيض واجليد جود، اللغوي

 لالستعماؿ، ادلالءمة ىي اجلودة وأف توقعاتو، تفوؽ ما أو ادلستفيد يتوقعو ما تلبية ىي اجلودة :اصطالحا   الجودة -2
 .ادلستفيد يطلبو كما منو ادلقصود االستعماؿ لتلبية ادلنتوج مالءمة ىي أو

 صالحو، ودرجة والشخص الشيء طبيعة هبا من مشتقة التينية كلمة باهنا جودة كلمة وتعرؼ Qualities ويقصد
 وجود عن اجلودة كلمة وتعرب أنواعا الشيء تنوع وقد اجلنس، من أخص النوع إىل تعود اللغة أصل يف جودة كلمة أما
 .يستعملها أو يشًتيها من رغبات تليب فإهنا زت ا ادلي ىذه وجدت إف اخلدمة أو السلعة يف معينة صفات أو زاتمي

 ختتلف قد واليت ترااالعتبا بعض طياهتا بُت حتمل اليت ادلعاين من العديد يأخذ اجلودة مصطلح فإف وعموما
 فتاجر يستعملها الذي الفرد او اجلهة باختالؼ ؼلتلف نسبيا شيئا تعد فاجلودة تستخدمها، اليت اجلهة باختالؼ

 يكوف قد فإنو الصناعي أما للمنتج، اخلارجي ادلظهر أو التجارية العالمة على للجودة فحصو يف يستند قد التجزئة
 اجلودة على كبَتا اتأثَت  تؤثر ومستلزمات أولية مواد من اإلنتاجية العملية يف الداخلة ادلدخالت بأف تامة رايةد على

 يتم قد وىنا ها،رائش يتم اليت والكميات اجلودة لفحص فنية ىيئة على يعتمد قد فإنو وعليو للمخرجات، النهائية
 مفاىيم تأخذ واليت ادلطلوبة اجلودة على تؤكد اليت ادلنتج تصنيع راحلدل وفقا أو معُت معيار اختيار على بناء الفحص
 .عديدة

                                                           
1
 .24ص عد عبد هللا الطائً، عٌسى قدادة،ر - 
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 إىل رجعنا إذا أننا بيد احلديثة، ادلصطلحات من اجلودة مصطلح أف للكثَتين ءىايًت  قد :االسالم في الجودة -ج
 واالحساف االتقاف حيث ومضامينو، قيمو بكل االسالـ تعاليم جل يف حاضرة اجلودة اف __صلد االسالمي ديننا

 مطالب وادلسلم باالتقاف، ديننا يسميها ما ىي االدارة وجودة وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بعث منذ والتجويد
 .اآلخرين إرضاء مث وجل، عز اهلل إلرضاء عملو باتقاف

 أي ،}1يتقنو أف عمال احدكم عمل إذا ػلب اهلل إف{اهلل رسوؿ لقوؿ عالية، وجودة باتقاف الشيء اصلاز ىو واالتقاف
 بطريقة العمل مبستوى ترتقي اليت ادلثالية للمواصفات ادلطابقة حد إىل تصل بطريقة العمل جتويد ىو االتقاف أف

 .مبدعة

 الشاملة الجودة إدارة :ثالثالفرع ال
 من بكل وكذلك الكلية، اجلودة إدارة مؤسس ودؽلنج إدوارد ولياـ من بكل الشاملة اجلودة إدارة مفهـو يرتبط    

 الوقت يف مشولية بنظرة احلياة مظاىر اىل ينظر الذي الياباين بالفكر غدؽلن تأثر فلقد جروسي، وفيليب فراجو  جوزيف
 الفكر أف إال متميزة، أهنا على األشياء إىل إظلا الشمولية، النظرية ىذه يعرؼ ال األمريكي الفكر فيو كاف الذي

 حتقق أف الياباف استطاعت الروح وهبذه ككل، اذليكل مع يتفاعل لكنو ادلنفصلة، ءزااألج مع يتعامل ال الياباين
 .الغرب تفوؽ عالية وجبودة إنتاجية، مستويات

 ادلؤسسات بُت الشديدة ادلنافسة نتيجة ظهرت اليت احلديثة اإلدارية ادلفاىيم من فيعد الشاملة اجلودة مفهـو أما
 ادلستهلك، رضا على احلصوؿ بغية وىذا ثانية، جهة من واألوروبية األمريكية وادلؤسسات جهة، من اليابانية اإلنتاجية

 االقتصادية التنظيمات يف النظاـ ىذا حققو الذي للنجاح راونظ الشاملة، اجلودة أب يعترب الذيغ دؽلن يد على وذلك
 ذلذا العايل التعليم مؤسسات لتبٍت شديدا وميال قويارا مرب  أوجد ادلتقدمة، الدوؿ يف والتكنولوجية والتجارية الصناعية

 :2الشاملة اجلودة مفهـو إىل األمر بادئ يف التطرؽ إرتأينا الشاملة اجلودة إدارة مفهـو إىل التعرض قبل ولكن النظاـ،

 األىداؼ من درجة أقصى حتقيق اىل تبنيها يهدؼ اليت ءاتراواإلج ادلعايَت رلموعة ىي :الشاملة الجودة مفهوم -أ
 الطرؽ بأفضل ادلنشودة، وادلواصفات ادلطلوبة لألغراض وفقا وادلنتج األداء يف ادلتواصل والتحسُت للمؤسسة ادلتوخاة

 .شلكنُت وتكلفة جهد وأقل
 مستمر بشكل التنظيم رادأف كافة يعمل حيث األداء يف متميزة ثقافة خلق ىي :الشاملة الجودة إدارة مفهوم -ب

 أقصر ويف عالية Watcher إدارة بفاعلية أو أفضل بشكل اجلودة حتقيق مع العمل وأداء ادلستهلك توقعات لتحقيق
 كل أف هبا (Total) الشاملةكلمة    عٍتت حيث مفاىيم، 3ثالثة خالؿ من الشاملة اجلودة وؽلكن تعريف  شلكن، وقت

 حتقيق وتعٍت اجلودة Quality  أما اجلودة، حتقيق عن مسؤوال يعد منها وادلنتفعوف العمالء فيهم مبا ادلنظمة يف شخص
 .اجلودة مستويات بتحقيق والتنفيذية العليا االدارة ـزاالت وتعٍت إدارة Management كلمة أما بدقة، العمالء متطلبات

                                                           
1
، مه الموقع الرسمً  فً الصحٍحت وظرا لشواٌدي األلباوً صححًأبو ٌعلى والطبراوً، وقد  أخرجً - 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=53739  
2
 .05حائل، السعودٌة، ص ،، الكلٌة التقنٌةمفاهٌم أساسٌة عن الضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملةمحمد عٌشونً،  - 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=53739
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=53739
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 تتوىل اليت ؼرااألط كافة بُت والتفاعل والتنسيق التكامل من نوع إحداث على يعمل الذي الفعاؿ النظاـ ذلك ىي أو
 .للعميل الكامل الرضا ػلقق مبا التكلفة فاعلية ظل يف ادلنتجات إنتاج من ؽلكن ضلو على اجلودة بناء

 كما ادلنتج، إنتاج عمليات وبعد وأثناء قبل اجلودة وتشييد بناء على ادلفهـو ىذا يعتمد :الجودة ضمان مفهوم -ج
 ادلرحلة يف البدء وعدـ أصحابو ذىن يف فكرة ادلشروع يكوف أف منذ ادلختلفة اإلنتاج عمليات أو حلرام تتبع يعٍت

 ادلنتج وصوؿ حىت وذلك احملددة، وادلقاييس للمواصفات السابقة رحلة امل ومطابقة سالمة من التأكد بعد إال التالية،
 .عنها رضائو من والتأكد للزبوف اخلدمة تقدمي أو

 الشاملة الجودة إدارة مبادئ :رابعالفرع ال
 الشاملة اجلودة فلسفة حتقيق هبدؼ ادلبادئ من رلموعة وضع إىل رؤيتو حسب كل الشاملة اجلودة رواد إجتو لقد

 1:التالية العناصر يف نوجزىا
 صلة ذلا أف اعتبار وعلى مطلقة، وليست نسبية اجلودة أف إىل دؽلنج يشَت :ديمنج عند الشاملة الجودة مبادئ -1

 واإلبداع، البحث طريق عن التطوير إىل يؤدي راراالستق من نوع إغلاد يف تتلخص مبادئو أف جيث باإلنتاجية، وثيقة
 اإلدارة، إرشادات خالؿ من واخلدمات لإلنتاج ادلستمر التحسُت اإلدارة، حتديث يتطلب للتطوير اجليدة الفلسفة تبٍت

 أجل من أكفاء مدربُت بواسطة العمل شلارسة على التدريب مواصلة التطوير، عملية ريةرإواستم العمل فرؽ وتكوين
 البشر، يف إستثمار والتدريب التأىيل بأف اإلؽلاف احلديثة، ادلمارسات وتعميم القيادة دعم فرد، لكل الذاتية التنمية
 ادلعوقات على القضاء اجلودة، لتحقيق التفتيش إعتماد توقف التطوير، أجل من ادلدى طويل التخطيط ضرورة

 التباىي من العاملُت حتـر اليت ادلعوقات لةزاإ العاملُت، ونقد وادلواعظ تراالشعا من التخلص األقساـ، بُت التنظيمية
 النسب على اإلعتماد من التخلص السعر، إطلفاض على إعتماداراء الش فلسفة جتنب اخلوؼ، طرد أعماذلم، عةابرب 

 .العاملة والقوى األىداؼ لتحديد الرقمية

 :كالتايل وىي :كروسي فليب عند الشاملة الجودة مبادئ -2

 باجلودة، العليا اإلدارة قبل من الثابت ـزاوااللت التعهد 
 اجلودة، حتسُت فريق تكوين 
 اجلودة، قياس 
 اجلودة، تكلفة حتديد 
 اجلودة، بأعلية الوعي زيادة 
 التصحيحية، اتراءاإلج اختاذ 
 الصفرية، األخطاء أو العيوب لربنامج السليم التخطيط  

                                                           
1
، 2119، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  ISO9001/2000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات ،قاسم ناٌف علوان - 
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 اجلودة، حتسُت يف بدورىم القياـ على العاملُت وتدريب تعليم على الًتكيز  
 التنظيم، داخل الفردي االبتكار وتشجيع األىداؼ حتديد  
 الفعاؿ، االتصاؿ معوقات وإزالةو  األخطاء أسباب من التخلص  
  ومكافأهتم، وتشجيعهم العاملُت ىيئة ومساعلات بإصلاز ؼااالعًت  
 اجلودة، رلالس بناء  
 اجلودة حتسُت عملية يف راراالستم. 

 العمالء، حاجات حسب واخلدمات اإلنتاج رامجب على النموذج ىذا يركز :نراجو  عند الشاملة الجودة مبادئ -3
 :ىي للجودة عناصر ثالثة وػلدد

 ومن وتوقعاهتم، العمالء حاجات إلشباع الالزمة القرارات ٕواختاذ ادلنتج تطوير خالؿ من وذلك ،الجودة تخطيط 
 .اخلدمة أو السلعة إلنتاج الالزمة وادلادية البشرية اإلمكانات حصر مث

 إلشباع ادلطلوبة التصحيحية جراءاتاإل وعمل قبةراادل راروتك القياس وحدات على ذلك ويركز ،الجودة قبةرام 
 .ادلطلوبة بادلواصفات ومقارنتها للمنتجات الفعلي التقومي يتم مث ومن الزبائن، متطلبات

 وتكاليف ادلوارد توزيع خالؿ من اجلودة رارالستم الداعمة اآلليات وضع على الًتكيز يتم وفيها ،الجودة تحسين 
 على واحملافظة اجلودة دلتابعة مستمر ىيكلي تنظيم وتشكيل الالـز التدريب وتوفَت ادلشاريع مبتابعة درااألف

 .زاتاإلصلا

 حلقات تطبيق يف الفضل إليو ويعود الياباف يف اجلودة رواد أحد وىو: إيشيكاوا عند الشاملة الجودة مبادئ -4
 تعتمد اجلودة وأف اإلدارية، العملية جوىر ىي اجلودة وأف العميل وجهة على مبنية اجلودة أف ىي ومبادئو اجلودة،
 ادلعلومات بواسطة البيانات إستخداـ أعلية وأيضا وادلوظفُت، العاملُت قبل من الفاعلة ادلشاركة على كليا إعتمادا

 .رارالق إختاذ عملية يف للمساعدة اإلحصائية

 التعليمية ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يتبٌت النموذج ىذا: آرفن عند الشاملة الجودة مبادئ -5
 1:يف تتمثل ومبادئو

 واخلارجية، الداخلية اتادلتغَت  يف التغيَت اجل من اخلارجي الضغط 
 الشاملة، اجلودة إدارة وتنفيذ األماـ إىل الدفع يف القيادة دور 
 التغيَت، ضلو زاماتاأللت وبناء اإلداري للدعم التنفيذ على باالعتماد تيجيةااسًت  تراخيا 
 ادلنظمات، أعضاء إىل ٕوايصاذلا ادلعلومات جلمع وادلساندة التقوؽلية تراادلؤش اختبار 
 التعليمية ادلؤسسات داخل الشاملة اجلودة إدارة دلباردة دقيقة األىداؼ تكوف أف. 

                                                           
1
 95-594ص، ص،2111 ،3، عددمجلة اتحاد الجامعات العربٌة ،-دارة الجامعٌةتطبٌقات فً اإل -الجودة الشاملةإدارة ، الخطٌب أحمد - 
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 وىو ما يلخصو الشكل ادلوايل:

 (: عناصر نموذج أرفن إلدارة الجودة الشاملة00شكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 
 .95، ص2000 ،3، رللة احتاد اجلامعات العربية، عدد-اإلدارة الجامعيةتطبيقات في  -إدارة الجودة الشاملةأمحد اخلطيب،  المصدر:

 في الجامعة الجودة المطلب الثاني: إدارة
 دوف النهائيةرات االختبا علي فقط والًتكيز والتحليل الفحص بعمليات ارتبط التعليم جلودة التقليدي ادلفهـو إف    

 التعليم ىف للجودة التقليدي ادلفهـو ىذا حتوؿ لذلك والسلوكية، وادلنطقية واحلركية راكيةاالد راتوادلهاالقدرات  مراجعة
 وبناء لألداء ظلطية معدالت اختيار ضرورة على األوىل بالدرجة يستند والذي التعليم جودة لتوكيد احلديث ادلفهـو اىل

 حتتاج واليت التعليم ىف اجلودة إدارة لتطبيق بالغة أعلية ظهرت التطبيق صعوبات ومع التعليم، جودة إلدارة منظومات
 فرضت لقد. أفضل بكفاءة األداء حتسُت أسلوب وىو التعليم دلؤسساترارية واالستم البقاء لضماف اجلميع مشاركة

 ىف ػلمل مبا ادلستقبل ويستشرؼ الواقع حدود يتجاوز مبنهج األخذ ضرورة ادلتقدـ العامل ىف احلديثة اتادلتغَت  علينا
 .واالعتماد اجلودة ضماف ضلو التعليمية ادلؤسسة كياف توجيو يأتى ىنا من متاحة، وفرص هتديدات من طياتو

 أكمل إىل العمل ليصل ادلستمر التحسُت نتيجة يأيت فاإلتقاف جيد بعمل القياـ رلرد أو اجلودة كلمة من وأمشل    
 ودرجة الشيء جودة (Qualities كلمة ٕواف الشاملة، اجلودة تطبيق من ادلنشود اذلدؼ وىو صورة وأفضل وجو

 والقالع التماثيل بناء أعماؿ يف واإلتقاف الدقة تعٍت كانت وقدؽلًا. (Quality) الالتينية الكلمة إىل ترجع الصالبة
. القيمة أو النوعية من العالية الدرجة ىي اجلودة أف صلد أكسفورد، قاموس إىل وبالرجوع التفاخر، راضألغ والقصور

 والباحثُت ادلؤسسات باىتماـ حتظى (Total Quality) الشاملة اجلودة ومعايَت مبادئأخذت  ،األخَتة السنوات ويف
  .العامل يف

 خٌارات استراتٌجٌة-

 التركٌز على التنفٌذ-

 الدعم اإلداري-

 بناء االلتزامات-

 إلتزام القٌادة تحدٌد الهدف

 النتائج التصحٌحٌة

 الضغط 

 الخارجً

 البٌئة الداخلٌة

الخارجٌةالبٌئة   
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 وضمان الجودة في التعليم الجودة مفاهيمالفرع األول: 
،  وسلرجاهتا مضموهنا ىف متداخلة تبدواليت  اجلودة إدارة مببادئ االعتماد بفكر وثيقا ارتباطا العايل التعليم يرتبط    
 مزاولة خيصرات أو بالشهادات اؼكاالعًت  معو متوازية تبدو قد أخرى مفاىيم مع االعتماد فكر أيضا يًتابط كما
 .ادلهنة

 1 :ىناؾ عدة تعاريف نذكر منها: التعليم في الجودة مفهوم -0
 )العمل سوؽ االسرة، الطالب،( للمستفيدين (التعليم) اخلدمات تقدمي التعليم يف اجلودة مبفهـو يُقصد: 1 تعريف-أ

 . بةمطلو ( تعلم) ٕوانتاج أداء ومعايَت توقعاهتم، وفق صورىا، أعلى يف

أسلوب متكامل يطبق يف مجيع فروع ومستويات ادلنطقة التعليمية ليوفر للعاملُت وفرؽ العمل الفرصة ": 2 تعريف-ب
ة فعالية حتقيق أفضل خدمات تعليمية حبثية واستشاريالشباع حاجات الطالب وادلستفيدين من عملية التعلم، أو ىي 

 ".جودة شلكنة بأكفأ أساليب وأقل تكاليف وأعلى

ومهما كانت التعريفات اليت تعرضت إيل مفهـو اجلودة الشاملة إال أهنا تشًتؾ يف العديد من ادلسلمات نذكر منها: 
يادات فعالية قادرة علي اسًتاتيجية طويلة، توفر قأهنا الًتكيز على حتسُت ادلخرج النهائي ألي نظاـ، تعد فلسفة و 

  تدريب مستمر حلل ادلشكالت بأسلوب علمي.حتتاج إيلاالبتكار، 

 وراء وادلرشدة ادلوجهة القوة و:بأن اجلودة ضماف مفهـو يعرؼ:Quality Assurance الجودة ضمان مفهوم-9
 .التعليمية ادلؤسسة نشاطات مجيع مع آليتها تندمج أف يتطلب وىذا سي،راد مقرر أو نظاـ أو برنامج أي صلاح

 دلنتج مسبقا وضعت زلددة معايَت لضماف منظمة أو مؤسسة تتخذىا اليت النشاطات رلموعة كما ؽلكن تعريفو بأنو
 أو ادلنتجات يف عيوب وقوع جتنب ىو النشاطات ىذه وىدؼ نتظاـ،اب اليها الوصوؿ بالفعل يتم ما خدمة أو

 .اخلدمات
 مجللربا واإلدارة التدريس أنظمة وجترب تصمم أف بعد من التعلم مجراب تقدمي يف الشروع قبل التعليمية ادلؤسسة على
 2.بادلعايَت وااللتزاـ اجلودة من ادلطلوب ادلستوى على احلفاظ بغرض متطلباهتا كافة وتوفَت طرحها تنوي اليت

 لعدة ذلك ويرجع ،انشغاالت قطاع التعليم العايلأىم  من اجلودة ضماف أصبح لقد :الجودة ضمان أهمية-3
 مؤسسات انتشار التمويل، زلدودية العايل، التعليم يف ادلسجلُت الطلبة إعداد تعاظم العودلة، نطاؽ اتساع منها عوامل
 فإف ذلك ومع التعليم، وجودة بنوعية ادلرتبطة واذلمـو وادلهٍت، األديبزاـ االلت االلكًتوين، التعليم اخلاصة، العايل التعليم

 ىذا يف فريدة عملية منو جتعل اليت العوامل بعض فهناؾ ادلتقدمة، الدوؿ يف سائد ىو عما سلتلف طابع اجلودة لضماف
 بالتنافس يضر بشكل اجلامعات عدد وقلة الطلبة الجتذاب التنافس زلدودية العوامل ىذه بُت ومن العامل من اجلزء

                                                           
1
 .73، ص 1999، أميرال لمنشر والتوزيع، القاهرة،  إدارة الجامعات بالجودة الشاملةفريد راغب النجار،  - 

2
 12، ص2114وكالة بحر المداد، الرٌاض، ، كادمًٌ للمؤسسة التعلٌمٌةالعتماد االودة والجإجراءات ضمان اهٌفاء بنت سلٌمان القاضً،  - 
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اء اخلرب  توفر ومدى أجانب، ءاخرب  استقداـ تكلفة وارتفاع واحدة مؤسسة يف إال تطرح ال مجاالرب  بعض أف وحقيقة
 .اخلاصة العايل التعليم دلؤسسات والكبَت ادلفاجىء والظهور التقييم، عملية إجراء وقت
 (مستويات أو معايَت) ونقاط صحيحة، أدلة على بناء دورية بصفة للجودة تقومي عمليات ءراإج يتم أف غلب كما

 يتضمن وأف ىُتاوالرب  األدلة إىل بالرجوع اجلودة تقييم وغلب. تنفيذىا ويتم للتحسُت خطط تعد وأف مناسبة، مرجعية
  1ي.التحد طابع حتمل للمقارنة خارجية مرجعية( مستويات أو معايَت) ونقاط زلددة أداء ترامؤش يف النظر

 2:يلي فيما العايل التعليم يف اجلودة ضماف من الغرض حتديد ؽلكن :العالي التعليم في الجودة ضمان-2
 ؛األكادؽليةامج للرب  والشفافية الوضوح ضماف 
 اجلامعة، تقدمها اليت سيةراالد امجللرب  ودقيقة واضحة أىداؼ وحتديد للطلبة، ودقيقة واضحة معلومات توفَت 

 ؛ادلستوى ىذا على احملافظة يف ستستمر وأهنا بفاعلية األىداؼ ىذه لتحقيق الالزمة الشروط توفر من والتحقق
 التعليم يف العادلية ادلعايَت مع وتتفق األكادؽلي االعتماد متطلبات تليب ادلعتمدة مجاللرب  الًتبوية األنشطة أف ضماف 

 ؛واجملتمع والدولة، والطلبة، اجلامعة، حاجات وكذلك ادلهن ومتطلبات العايل
 األكادؽلي واالعتماد اخلارجي التقومي بعملييت يثق الذي اجملتمع لدى وادلعتمدة ادلقيمة مجاالرب  مسعة تعزيز. 
 ؛األكادؽلية مجاالرب  على ؼراواإلش والتنفيذ باإلعداد ادلعنيُت مجيع مبساءلة آلية توفَت 
 ؛اجلامعة تقدمها اليت مجابالرب  واجملتمع الدولة ثقة ودعم تعزيز 
 يتطلباف واالعتماد اخلارجي التقومي أف حيث للمجتمع، اجلامعة تقدمها اليت ادلهنية اخلدمات بنوعية االرتقاء 

 ؛وادلهن التخصصات ومتطلبات حاجة يليب مبا ادلمارسات يف تعديل
 العامل يف العايل التعليم مؤسسات يف واالعتماد التقومي خالؿ من يتم العايل التعليم قطاع يف اجلودة ضماف نشاط    

 العادلي. ادلستوى على العايل التعليم مؤسسات يف ادلتبعة ءاتراواإلج ادلفاىيم مجلة لرصد وذلك
 الًتكيز إىل األكادؽلية رلهاراوب التعليمية بادلؤسسات الرمسي ؼااالعًت  رلرد من التعليم يف االعتماد نظاـ تطور وقد    
 التحسُت على العمل خالذلا من يتم عملية النظاـ ىذا بذلك وأصبح النوعية، للجودة ادلستمرين والتطوير التقييم على

 رلهابرا للمؤسسة اخلارجي والتقييم الذايت التقييم عملييت خالؿ من وذلك التعليم، مجراوب دلؤسسات ادلستمر والتطوير
 .التعليمية

 إىل استناداً  تعليمية مؤسسة يأ أداء ومقارنة لقياس نظامية وسيلة ىي: Benchmarking المرجعيةالمقارنة -5
 وخطط وسلرجاهتا ادلؤسسة جودة مدى حتديد هبدؼ وذلك عليها، ادلتفق أو ادلعتمدة القياسية ادلعايَت من منظومة
 .أىدافها لتحقيق الالزمة التطوير

 
                                                           

 .34، ص2111المجلت التربوٌت، جامعت الكوٌت، الكوٌت،  ،أسس ومعايير نظام الجودة الشاملت في المؤسساث التربويت والتعليميت، يمحمد البكر -1
2
 Davis, D. J., Ringsted, C. Accreditation of undergraduate and graduate medical education: how do the standards 

contribute to quality?. Advances in Health Sciences Education, 2006, p33. 
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 Accreditation االعتمادالفرع الثاني: 
 أداة وىو سيةراالد مجاوالرب  التعليم مؤسسات مبستوى واالرتقاء النهوض ضلو موجو علمي مؤسسي نشاط ىو    

 .تطويرىاراريتها واستم وسلرجاهتا التعليمية العملية جودة لضماف ومؤثرة فعالة

 الذي ادلتوقع بادلستوى بياف ىو اإلعتماد يف ادلعيار إف: Accreditation Standard  االعتماد في المعيار-0
 وػلقق التميز أو « Excellence » إليو الوصوؿ دراي معُت ىدؼ أو درجة بشأف هبا معًتؼ أو مسئولة ىيئة وضعتو

 ." Quality "اجلودة من اً منشود راً قد
 1:بأنو التعليم يف االعتماد إىل ورينجستد وديفيذ وىارولد ديفيد أشار :التعليماالعتماد في -9
 ؛تعليمية مؤسسة أو زلدد معياري مستوى إىل يصل معُت تعليمي برنامج بافاؼ االعًت  ىو 
 ؛ادلؤسسات التعليمية بالعملية االرتقاء على حافز ىو 
 ؛التعليمية ترتيب أو تصنيف إىل يهدؼ ال االعتماد 
 معايَت منظومة على بناءً  شليزة وىوية شخصية اكتساب على التعليمية ادلؤسسة وتشجيع تأكيد ىو االعتماد 

 ؛هبا اخلاصة للهوية " طمسا وليس اجلودة، من عليو متفقاً  راقد تضمن " Basic Standards أساسية
 ادلؤسسة ومقومات جوانب بكل القدر بنفس يهتم ولكن التعليمية للعملية النهائي بادلنتج فقط يهتم ال االعتماد 

  .التعليمية

 التعليم في الشاملة الجودة ادارة تعريف الفرع الثالث:
 لتحقيق درااألف وىي مدخالت تفاعل خاللو من يتم نظاـ أهنا "على التعليم يف الشاملة اجلودة ادارة تعرؼ     

 التحسُت على والًتكيز التعليمية، العملية يف فاعلة بصورة ؾاباالشًت  العاملوف يقـو حيث اجلودة من عاؿ مستوى
 دراواألف ادلادية وادلستلزمات سيةراالد ادلناىج من فتتكوف ادلدخالت أما. ادلستفيدين إلرضاء ادلخرجات جلودة ادلستمر

 من ادلتخصصة ترااإلطا يف فتتمثل ادلخرجات أما ادارة، أـ تدريس ىيئة أعضاء أـ موظفُت أـ طلبة كانوا سواء
 2".اخلرغلُت ىؤالء بتوظيف تقـو اليت اجملتمع مؤسسات سلتلف فهي التعليم نظاـ من وادلستفيد اخلرجُت،

 3:التالية الثالثة العناصر جودة التعليم يف اجلودة تشمل :التعليم مجال في الشاملة الجودة تطبيق مجاالت  أوال:

 ؛ادلدخالت من وغَتىا تزاوالتجهي وادلباين وادلناىج وادلعلم ادلتعلم وتشمل :التعليمي الموقف مدخالت جودة-0

 عناصر مجيع بُت أعلى تبرام ومن الثنائية التفاعالت أشكاؿ مجيع وتشمل :التعليمي الموقف عمليات جودة-9
 ؛مدخالت من وغَتىازات والتجهي وادلباين وادلناىج وادلعلم ادلتعلم ذلك يف مبا التعليمية ادلدخالت ومكونات

                                                           
1
Lazar VLASCEANU, & others, Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions, 

unesco, 2007, pp:25-29. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134621e.pdf  
 

2
دار المسٌرة، ، دارة الجودة الشاملة فً مؤسسات التعلٌم العالً والمكتبات ومراكز المعلوماتإ جوٌحان، عرفات اغادٌر ،عوض الترتوري محمد -

  .21، ص2004عمان، 

 
3

 174 ، ص5002رٌل، أف ،المؤتمر العلمً الثالث، جامعة جنوب الوادي، دور كلٌات التربٌة فً تحقٌق جودة المعلم ،محمود منسً -

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134621e.pdf
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 وتقتصر اجلودة دلعايَت وفقاً  ادلقصودة التعلم سلرجات وتقومي قياس وتشمل :التعليمي الموقف مخرجات جودة-3
 ؛اعادلي أو قومياً  أو زللياً  وتعاير خصائصو تقاس تعليمي كمنتج ادلتعلم على ىنا

 في التعليم الشاملة الجودة إدارة مبادئثانيا: 
 1:يلي فيما ضمن السياؽ التعليمي الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تتمثل    

 حيث ،"التعليمية ادلؤسسة يف العاملُت مجيع بُت الشاملة اجلودة ثقافة ترسيخ يتطلب وىذا :الجودة ثقافة نشر -0
 تنظيمية ثقافة إىل ينتموف غلعلهم الواحدة ادلؤسسة دراأف بُت السائدة التنظيمية وادلعتقدات والقيم ادلبادئ تغيَت أف

 الثقافة وىذه "الًتبوية ادلؤسسات لدى والتجويد التطوير اجلديدة التوجهات خدمة يف دورا بارزا يلعب وىذا جديدة،
 النشرات  ٕواعداد ،واحملاضرات الندوات وتقدمي التدريبية، الدورات طريق عن نشرىا وؽلكن اجلودة، حتقيق على تساعد

 نشر على يساعد الذي األمر من ذلك وضلو تطبيقها وكيفية ومعايَتىا، نظامها، على ػلتوي دليل ٕواعداد هبا، التعريفية
 .هبا الشامل والتعريف اجلودة ثقافة

 إدارة قياـ مبدأ ىو الشاملة اجلودة إدارة مبادئ أىم من إف :الجودة إدارة تحسين بمبدأ العليا اإلدارة مزاالت -9
 من وكذلك شعار، ردرل اجلودة تصبح الدعم ىذا غياب ظل يف ألنو الشاملة اجلودة إدارة ودعم بتنفيذ ادلؤسسة

 اإلدارة تبٍت إف. األرباح وزيادة الًتشيد حيث من التطبيق عملية ستحققو دلا هبا والعاملُت العليا اإلدارة إدراؾ الضروري
 مفهـو تطبيق وصلاح ادلنظمة، صلاح يف األساس حجر يعترب تطبيقها ودعم الشاملة اجلودة إدارة دلفهـو ومحاسها العليا
 .اخلدمة/ادلنتج جودة مستوى يف االمتياز بلوغ على العاملُت مبكافأة يسمح ذلك أف كما الشاملة، اجلودة إدارة

 اإلدارة يساعد بشكل ادلقدمة اخلدمات ونوعية جودة لتحسُت ادلستمر التخطيط من بد ال: المستمر التحسين -3
 للسَت اختاذعلا غلب خطوتاف وتوجد أىدافها ىلإ اإلدارة وصوؿ على والعمل الشاملة، اجلودة إدارة مفهـو تطبيق على

 ؛للجودة ادلستمر التحسُت عملية يف

 أغراض جتاه التنظيمية الطاقات تعبئة حيث من ادلنظمة إدارة كيفية يف ادلهم عن فكرة مدير كل لدى يكوف أف 
 .بفعالية وادلوارد الوقت واستخداـ زلددة،

 واخلطط األىداؼ، ،راضاألغ حيث من بادلنظمة تتعلق األولويات ووضع القرارات اختاذ معايَت أف من التأكد 
 .والتشغيليةاتيجية اإلسًت 

 العاملُتراد األف بتزويد االىتماـ الشاملة اجلودة إدارة صلاح يتطلب :الشاملة الجودة إدارة على العاملين تدريب -2
 وورشات الندوات أعلها من أشكاؿ عدة التدريب يتخذ أف وؽلكن وصلاحها، لتطبيقها الالزمة تراوالقد ترابادلها

 :التالية األىداؼ حتقيق على يساعد حيث اجلودة إدارة تطبيق عملية إصلاح يف مهمة مكانة وللتدريب العمل،

 واألساليب األعماؿ طبيعة عن متجددة مبعلومات راداألف تزويد. 

                                                           
1
نموذج مقترح لالرتقاء والتمٌز فً –التكامل بٌن إدارة الجودة الشاملة واإلدارة االستراتٌجٌة فً الجامعات العربٌة محمود الوادي، رعد الطائً، - 

 .211،211، ص ص5 6، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة، عدد االداء
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 راتوادلها ادلعلومات ىذه لتطبيق الكافية الفرصراد األف إعطاء. 

 مجاعات مع درااألف تفاعل عملية أهنا على للمشاركة ينظر :قراراتال اتخاذ عمليات في العاملين ركة مشا -5
 وحتظى التنظيمية، األىداؼ لتحقيق الالزمة والطاقات اجلهود تعبئة من درااألف ىؤالء دتّكن ريقة وبط التنظيم يف العمل
 ألف األىداؼ، حتقيق يف دلساعلتها رانظ كبَتة بأعلية راراتالق اختاذ عمليات يف العاملُت قبل من ركة ادلشا عملية
 إدارة وتتطلب القائمة، للمشكالت ادلثالية احللوؿ إغلاد على القدرة لو تكوف مث ومن مجاعي، بشكل اختاذه يتم القرار

 على غلب حيث اإلدارية، ادلستويات ومبختلف العاملُت راداألف مجيع من عاؿ   مستوى ذات ركة مشا الشاملة اجلودة
 الرضا وحتقيق ادلعنوية الروح رفع إىل أيضاً  تؤدي ركتهم مشا وألف اإلغلابية، العاملُت راءوآ حاتاالقًت  االستجابة اإلدارة

 .األداء مستوى ورفع للمنظمة، والوالء االنتماء مستوى زيادة مث ومن الوظيفي

 إدارة تطبيق متطلبات أحد احلديثة اإلدارية التنظيمات داخل العمل فرؽ تشكيل يعترب :العمل فرق تشكيل -6
 عمل فرؽ تكوين على العمل ضرورة العليا اإلدارة من تتطلب الشاملة اجلودة فإدارة ادلشكالت، حل إىل ميةراال اجلودة

 بدرجة متمتعة احلركة ذاتية الفرؽ ىذه تكوف وأف ادلشكالت، دلعاجلة الالزمة تراوالقد تراادلها لديهم تتوافر دراأف من
 .ادلنتجة والسلع اخلدمات وجودة نوعية حتسُت هبدؼ وذلك العليا، اإلدارة عن االستقاللية من

 يتم( الزبائن) األفراد من كبَت لعدد التعليم خدمة توفَت" أهنا على التعليم عملية تعريف ؽلكن :التعليم عملية -ػ7
 وسائل باستخداـ ،(وادلدرسوف اءاخلرب ) ادلتخصصُت درااألف من رلموعة خالؿ من متعددة، رلموعات إىل تقسيمهم

 يتم ما، زمن يف اجلميع فيو يلتقي معُت، يفراجغ موقع ضمن ما مكاف يف وذلك ومكوناهتا، طبيعتها يف سلتلفة وأدوات
 .مسبقا وجدولتو حتديده

 ينبغي ما وبُت أداؤه مت الذي الفعلي االصلاز بُت الفعلية أو ادليدانية بادلقارنة ختتص رقابية عملية ىو :األداء تقييم -8
 1 .مت الذي األداء ونوعية وحجم مستوى على التعرؼ هبدؼ وذلك ينجز، أف

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .211محمود الوادي، رعد الطائً، مرجع سابق، ص - 
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 ومعوقات تطبيقها إدارة الجودة بالجامعة وذجنمالمطلب الثالث: 

يعترب ظلوذج دؽلينغ إلدارة اجلودة قي اجلامعة من أىم النماذج اليت تساعد ادلؤسسات التعليمية على االرتقاء والتميز     
فيما ؼلص تطبيقات مبادئ اجلودة، وفيما يلي سنحاوؿ عرض النموذج باإلضافة إىل اىم ادلعوقات اليت حتوؿ دوف 

 يق مبادئ إدارة اجلودة بادلؤسسة التعليمية.تطب

 إلدارة الجودة بالجامعة ديمينغ إدوارد نموذجالفرع األول: 

 1 :يلي فيما النقاط ىذه وتتلخص نقطة، عشر أربعة يف ظلوذجو خلص وقد الشاملة،اجلودة  جوىر عليها يطلق
 ،متكامل بشكل الطلبة شخصية تنمية اجل من ثابتة اىداؼ وضع - 1
 ،التعلم على الطلبة لتحفيز التحدي تثَت جديدة فلسفة اجلامعة يف االدارية القيادة تبٍت -2
 ،ادلختلفة التعليمية ادلراحل بُت ارتباط توثيق -3
 ،واجلامعات الكليات يف ادلقدمة التعليمية للخدمات الدائم التحسُت -4
 ،الطلبة اعداد جودة يف العاملُت تامكانا كافة  تسخَت اجل من الفاعلة القيادة بتفعيل االىتماـ -5
 ،والطلبة التدريس ىيئة وأعضاء االدارية اذليئة من لكل ادلستمر بالتدريب االىتماـ -6
 ،والطلبة التدريس وىيئة االدارية القيادة بُت العالقات وتفعيل حتسُت -7
 ،ادلؤسسة يف فرد كل  قبل من الذايت بالتعليم االىتماـ -8
 ،اجلودة لتحقيق الالزمة التغيَت عمليات احداث على ادلؤسسة افراد تدريب -9

 ،حبرية عملو اداء من فرد كل  ليتمكن باخلوؼ الشعور جتنب -10
 ،تعاوين بشكل العمل فرؽ وتشكيل العلمية االقساـ بُت احلواجز كسر  -11
 ،للعاملُت ادلباشرة والنصائح الشعارات ترديد عن التخلي -12
 ،العاملُت االفراد لدى الفعاؿ ياديالق السلوؾ تشجيع -13
 .الطلبة مستوى لتحديد كمعياراساسي  فقط الدرجات نظاـ على االعتماد عدـ -14
 اإلنتاج بعملية عالقة لو فرد كل يطالب لذا اجلميع،  مسؤولية الشاملة اجلودة أف إىل Demingدؽلينغ  ظلوذج ويستند

 الناجتة والصعوبات العقبات على والتغلب العميل، إرضاء وىي ادلرجوة، النتائج حتقيق يف الفعالة بادلساعلة اخلدمات أو
 .ادلخرجات حتسُت دوف حتوؿ اليت اإلدارية السياسات عن

 القاتلة السبعة ضراباألم مساىا ادلنظمة مستقبل على سليب تأثَت ذلا عوامل سبعة ىناؾ أف إىل دؽلينغ أشار وقد
 2 :وىي للمنظمات

                                                           
1

 .78ص ،سابق مرجع لبكري،امحمد  -
2
  .66، ص2114، القاهرة، 1، دار الكتب المصرٌة، طإدارة الجودة الشاملة فً التعلٌممحمد صادق اسماعٌل، - 
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 ؛األىداؼ تلك وغموض التحسن ضلو األىداؼ وضع يف ررااالستم عدـ 
 ؛اجملاؿ ىذا يف النظر وقصر فقط، القصَت األجل يف األرباح على الًتكيز 
 ىذه نتيجة الوظيفي مستقبلهم على بالتأثَت العاملُت وختويف د،رااألف ألداء التقليدية التقييم أنظمة كفاءة عدـ 

 ؛األنظمة
  ؛اإلدارة يف الكثَتة تاالتغيَت 
 ؛فقط الكم أساس على اإلدارة  
 ؛خطوة أوؿ من ادلنتجات يف اجلودة نظاـ بناء عدـ  
 القانونية واألمور تراواالستشا ادلنتج ضماف رلاالت يف الضرورية وغَت فيها ادلغايل التكاليف. 

 تلك تطبيق إمكانية يف ثقتنا من يعزز ما إف. الًتبوي القطاع يف تطبيقها بإمكانية تنبئنا دؽلينج دلبادئ ادلتأنية ءةراالق إف
 بعد برمتو الًتبوي بالنظاـ النهوض يف األمريكية ادلتحدة الواليات يف وادلدارس ادلناطق من العديد صلاح ىو ادلبادئ
 .ادلبادئ تلك تطبيق

 تالجامعا فى الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العامة المعوقاتالفرع الثاني: 

 1اليت يواحهها تطبيق إدارة اجلودة الساملة يف اجلامعات يف النقاط التالية: تتمثل أىم ادلعوقات والعقبات    

 مدخل تطبيق ومتطلبات تتفق الىت التنظيمية والثقافة التعليمية ادلؤسسات ىف السائدة التنظيمية الثقافة مالئمة عدـ-1
 -ادلستمر التحسُت - والنظم اذلياكل -القيادة) التنظيمية الثقافية األبعاد مستوى على وذلك الشاملة اجلودة إدارة

 (؛االبتكار

 الشاملة اجلودة إدارة مدخل تطبيق ادلتطلبات باجلامعات السائدة وادلالية واإلدارية األكادؽلية األوضاع مالئمة عدـ-2
 التدريس ىيئة أعضاء أداء اجلامعى، التعليم وأظلاط وىياكل وأىدافو احلالية التعليم فلسفة) مستوى على وذلك

 التعليم ودتويل ادلادية واإلمكانات العلمى والبحث العليا ساتراالد ونظاـ التعليمية العملية وأدوات ومعاونيهم
 (؛اجلامعى

 .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف العاملُت مجيع مشاركة عدـ-3

 وذلك وتوقعاهتم رغباهتم مع تتفق الىت اخلدمة جودة ومستوى للطالب ادلقدمة التعليمية اخلدمة جودة مالئمة عدـ-4
 ورعاية اخلدمة تقدمي نظاـ وفعالية وكفاءة ادلتبعة، التقييم وأساليب التدريس ىيئة وأداء اجلامعى، بالكتاب ؼلتص فيما

 (؛الطالب

                                                           
1
، الجودة الشاملة ونظم االعتماد األكادٌمً فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة لمؤسسات التعلٌم العالًعفاف صالح الدٌن جمعة، دالل ٌسرى هللا محمد،  - 

. 8، ص2119المؤتمر الدولً األول "االعتماد األكادٌمً لبرامج ومؤسسات التعلٌم النوعً"، مصر، 

http://www1.mans.edu.eg/facse/arabic/moktamar/fourth/first_folder/16.pdf  

http://www1.mans.edu.eg/facse/arabic/moktamar/fourth/first_folder/16.pdf
http://www1.mans.edu.eg/facse/arabic/moktamar/fourth/first_folder/16.pdf
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 سوؽ دلتطلبات طبقا   ادلناىج تطور مدى) حيث من العمل سوؽ وقطاعات باجلامعة الكليات بُت الربط عدـ-5
 (؛العمل

 ؛ادلؤسسة خصوصية مع تتوافق ال الشاملة اجلودة إلدارة وأساليب طرؽ تبٍت-6

 ؛الوسطي داراتاإل عند االجتاىات وخاصة راتاإلدا من أو العاملُت من سواء التغيَت مقأومة-7

 .البعيد ادلدى على وليست فورية نتائج توقع-8
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 أداء مؤسسات التعليم العالي  المبحث الثالث: تقييم
 داخل ادلستويات كافة يغطى أف وغلب أىدافها، حتقيق للمنظمات ؽلكن كيف لتحديد منهجا األداء قياس يعترب    

 الكمية ادلؤشرات ومنها لألداء مقاييس تكوين واحملصلة ادلنظمة، ألىداؼ ادلستمر التحسُت ضلو التوجو مع ادلنظمة،
 .أىدافها ادلنظمة هبا حتقق اليت الكيفية توضح اليت

 العالي التعليم مؤسسات أداء وتقييم قياس مناهجالمطلب األول: 
 أصبحت مث ومن ادلعرفة، ضلو ومتوجهة بادلعلومات غنية ادلنظمة إدارة تكوف أف غلب التنافسية األعماؿ بيئة ضمن    

 أداء مؤشرات تكوين إىل احلاجة نشأت وقد فعالة، بطريقة بعملها للقياـ علياال لإلدارة حامسة وسيلة األداء مقاييس
 .ادلنظمة ألداء اليومية ادلتابعة لتسهيل واذلامة احليوية األداء مقاييس وإعداد حاكمة

 الفرع األول: مقاييس االداء الحاكمة
 1:ثالثة بأمور احلاكمة األداء مقاييس متو أن غلب    

 على الًتكيز التنافسية البيئة تتطلب حيث القيمة خللق مبواردىا االنتفاع يف ادلنظمة أداء تتبع اليت :اإلنتاجية -0
 . اهتدلخرجا جديدة مضافة قيمة خلق دؼهب ادلنظمة وموارد دلدخالت الكفء االستخداـ

 . للعمالء ادلتغَتة ادلتطلبات لتقابل ألعماذلا ادلستمر بالتحسُت ادلنظمة باىتماـ وتتحقق :الشاملة الجودة-9

 . الطويل األجل يف ومساعليها لعمالئها جباذبيتها االحتفاظ يف االستمرار على ادلنظمة مقدرة وتعٌت : التنافسية-3

 ضمنها ومن تمعجملا يف الًتبوي القطاع تطوير عملية من يتجزأ ال جزءً  بوصفها ضرورية التقييم عملية وتعد    
 رفع يف اجلامعات تلك أىداؼ حتقيق على التعرؼ ؽلكن ال العملية ىذه وبدوف ذلا، التابعة والكليات اجلامعات
 ومصادر اهتقو  نقاط حيث من العايل التعليم مؤسسة وضع دلعرفة وسيلة التقييم وىذا .العلمية الرصانة وحتقيق ادلستوى
  2:مستويُت إىل ادلؤسسة تقومي وينقسم ضعفها،

 صلاح يف تؤثر اليت العوامل وكل الوظيفي، وأدائها التنظيمية بنيتها حيث من ادلؤسسة مستوى على ويتم الكلى ادلستوى
 التفصيلية واخلطط التشغيلية، والوحدات األكادؽلية األقساـ فحص على ويركز اجلزئي وادلستوى ، ككل ادلؤسسة

 . الوحدات ىذه أداء صلاح لتحقيق ادلعدة

 العملية يف سواء أدائها وتقييم اجلامعة مسئولية بشأف النطاؽ واسع اىتماـ ىناؾ كاف ادلاضية السنوات وخالؿ
 ادلثاؿ سبيل على) األفراد قبل من موضوعية أكثر قرار صنع دؼهب التقييم نتائج ونشر ، اإلدارية العملية أو التعليمية

                                                           
1
 - Swee Seang, G. Best Practices in KPI, National Conference of key Performance Indicators, 21-23 Oct 2003, 

Kuala Lumpur. 
2
سانٌة، المجلد االن، مجلة جامعة بابل، العلوم تقوٌم أداء االستاذ الجامعً فً ضوء الكفاٌات المهنٌة والصفات الشخصٌة ،حسٌن محمد الجبوري - 

 .21ص، 2003، (2)العدد، 15
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 الرغبة عند نفسها ادلؤسسات قبل ومن ادلوارد ختصيص عند الدولة قبل ومن ، للدراسة عةمجا اختيار عند( الطالب
 .ادلنافسة على اهتقدر  زيادة إىل يهدؼ وتطوير تغيَت عمل يف

 الكلى االقتصاد على وتؤثر تعمل ولكنها فردية تنظيمية وحدات تعترب ال اهنأل كبَتة أعلية اجلامعات أداء ولتقييم
 : من كال أماـ مسئولة فهي ،إليو تنتمي الذي االجتماعي النظاـ وعلى

 (؛العلمي للتقدـ كبَتة فرصا يقدـ مالئم مناخ يف العمل) اهب العاملُت واألكادؽليُت ادلوظفُت 
 (؛ وفاعلية بكفاءة ادلوارد باستخداـ ،) الدولة 
 (.احلياة جودة إىل للوصوؿ ادلهٍت والتدريب والتعليم ، الشاملة الًتبوية اخلربة بزيادة) تمعجملوا الطالب 

 وحتديد للتقييم، اخلاضعة األنشطة لكل وادلخرجات ادلدخالت حتديد غلب اجلامعات يف األداء بتقييم وللقياـ    
 قياس يف تتمثل اجلامعة تقدـ قياس أدوات إحدى كانت ودلا وأىدافها، اجلامعة رسالة ضوء يف التقييم عمليات آليات
 تلك أساتذة غلريها اليت والبحوث العلمية واإلصلازات العلمي وادلستوى خرغليها يف ادلتمثلة ادلخرجات كفاءة مدى

 إليها االطمئناف ؽلكن بنتائج واخلروج ادلطلوب التقومي بإجراء الكفيلة العلمية األسس وضع من فالبد اجلامعات،
 .العالجات أو اخلطط رسم يف سواء عليها والتعويل

 التقييم ،( خارجي تقييم أو ذايت تقييم) األكادؽلية الربامج تقييم : فتشمل التعليم مؤسسات تقييم رلاالت وتتنوع    
 وفقا التعامل العلمية، القطاعية اللجاف من ترد اليت األكادؽلية للمعايَت وفقا التعامل ،(ذايت تقييم)ادلؤسسي

 الربامج جتهيز اجلامعة، مستوى على وادلؤسسات الربامج ترتيب اجلودة، بضماف ؼلتص فيما اجلامعة السًتاتيجية
  1.ادلؤسسي لالعتماد والتجهيز (التخصصي)ادلهٍت لالعتماد األكادؽلية

 تقييم األداء الجامعيالفرع الثاني: 
     2:يلي ما خالؿ من اجلامعي األداء تقييم يتحقق    

 برنامج جودة ادلوضوع، ىذا تدرس اليت الربامج مجيع يف الدراسة موضوع جودة على يركز :نموذجي تقييم-1
 . اجلامعة داخل تقدـ اليت للطالب اإلضافية الربامج جودة اجلامعية، ادلؤسسة جودة، الدراسة

 جودة بتقييم مستقلة منظمة أي أو الدولة أو اخلاص القطاع خاللو من يقـو الذي اإلجراء ويعٌت: االعتماد-2
 أو أولية ذاتية دراسة تشمل أف وؽلكن ، سلفا وزلددة معينة معايَت حتقق اهنأ إثبات دؼهب دراسة، برنامج أو جامعة
 برامج من حتويو وما العايل التعليم مؤسسات يف وحتسينها اجلودة على احلفاظ وىدفها ، خرباء قبل من خارجي تقييم

 . دراسية

                                                           
1
 .22الحبورى، مرجع سابق، ص - 

2
، المجلة العربٌة لضمان جودة عضاء هٌئة التدرٌس، جامعة االداب مصراتة لٌبٌاتقٌٌم جودة األداء الجامعً من وجهة نظر أصالح أحمد عبابنة،  - 

.  24-1،  ص ص5 2111، المجلد الرابع، 8التعلٌم الجامعً، العدد 

maa.org/PDF/Articles/YEAjqahe/8AjqaheVol4No8Y2011/1AjqaheVol4No8Y2011.pdfhttp://search.sha   

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEAjqahe/8AjqaheVol4No8Y2011/1AjqaheVol4No8Y2011.pdf
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/YEAjqahe/8AjqaheVol4No8Y2011/1AjqaheVol4No8Y2011.pdf
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 بشكل عملها من والتأكد التقييم وحدة داخل اجلودة تضمن اليت الفحص وإجراءات آليات تعٌت : المراجعة -3
 ونظم اجلودة لضماف األداء لتقييم نوعية مراجعة وتشمل ادلعلنة، لألىداؼ ادلؤسسة حتقيق ومتابعة وفعاؿ، صحيح

 . القرار اختاذ عملية وتسهيل اجلودة، مراقبة وإجراءات

 التنظيمية الوحدات بأداء ادلتعلقة ادلعلومات وتقدمي جلمع منهجية لطريقة وفقا ادلعايَت بوضع:  المرجعية المقارنة-4
 أف مبعٌت األداء، يف القوة ونقاط الضعف نقاط وحتديد ادلمارسات، أفضل حتديد دؼهب مقارنات بإجراء وتسمح ،

 . تعليمية أداة الوقت ذات يف وىى الذايت والتقييم التشخيص على تساعد ادلرجعية األداء مقارنة

  وىى األداء، حيث من األخرى باجلامعات مقارنة اجلامعة ترتيب لتحديد تستخدـ تقنية كما تعترب ادلقارنة ادلرجعية

 وأصحاب والطالب اجلامعة إلدارة باجلودة اخلاصة ادلعلومات تقدـ: Ranking System التصنيف نظم-5
 . ادلصلحة

 مدخالت موعةجمل األمثل ادلزيج لتحديد ةياخلط الربرلة تستخدـ تقنية وىى: للبيانات التطويقى التحليل-6
 التطويقى التحليل من نوعُت وىناؾ النسبية، الكفاءة لتقييم أداة وىى بينها، واضحة ةيوظيف عالقة توجد ال وسلرجات

 .يالكل واألداء اإلنتاجية البحوث على يركز والثاين التكلفة كفاءة على يركز األوؿ األداء، لتقييم استخدامو عند

 الفرع الثالث: أهداف تقييم األداء الجامعي
 العملية جودة يف ادلستمر التحسُت من التأكد على ينصب العايل التعليم مؤسسات أداء لتقييم الرئيسي اذلدؼ   

 1: التالية الفرعية األىداؼ حتقيق خالؿ من وذلك تمع،جملا على وتأثَتىا اهتوسلرجا التعليمية

 عن والكشف األداء، تقييم من الناجتة ادلعلومات على اعتمادا ذلا التابعة والكليات اجلامعات أداء مستوى حتسُت-1
 ؛بكفاءة معها والتعامل اجلودة حتقيق عن تعوقها اليت وادلشاكل الضعف ومواطن وتدعيمها القوة مواطن

 ؛اجلامعية بادلؤسسة العالقة ذات اجلهات واحتياجات متطلبات حتقيق-2

 الداخلية للعمليات ادلستمر للتحسُت كطريق االسًتاتيجي بالتخطيط والتمسك االسًتاتيجية اإلدارة برامج وضع-3
 ؛التعليمية العملية وسلرجات

 يف صلاحهم ومدى اجلامعية، ادلؤسسة وشلارسات وبرامج سياسات عن ادلسئولُت بتحديد ادلسئولية زلاسبة تفعيل-4
 . مسبقا احملددة النتائج وحتقيق مبسئوليتهم القياـ

 ادلناسبة التقييم أدوات عن البحث غلب العايل التعليم مؤسسات يف األداء تقييم أىداؼ حتقيق سبيل وىف    
 . األىداؼ تلك لتحقيق مندرلة أو منفردة واستخدامها

 
                                                           

1
 .   24-1صالح أحمد عبابنة، مرجع سابق،  ص ص5  - 
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 العالي التعليم مؤسسات أداء تقييم وأدوات أساليب: المطلب الثاني
 الفعلية االحتياجات حتديد ؽلكن خاللو ومن مبهامها، القياـ يف صلاحها ضمانات أحد ىو اجلامعات أداء تقييم    
 وأعضاء للطالب احلقيقية االجتاىات على والوقوؼ القصور، أوجو تعاًف اليت والسياسات اخلطط وضع يف تساعد اليت
 للمساعدة الالزمة الدقيقة البيانات وتقدمي ومهارات، إمكانيات من اجلامعة دتلكو ما وحتديد والعاملُت، التدريس ىيئة
 . الرشيدة القرارات اختاذ على
 ادلتغَتات ومواكبة االحتياجات تلبية أجل من االسًتاتيجية ادلفاىيم خالؿ من تدار أف التعليمية مؤسساتغلب     

 والتعليم عامة التعليم يف األداء وظلاذج التميز ظلاذج تطبيق إمكانية ببحث ادلتعددة الدراسات قامت وقد ادلتسارعة،
 أساليب مع أو بعضها مع متكاملة أو منفردة للجودة، بالدريج وظلوذج ادلتوازف األداء بطاقة منها خاصة، العايل
 .أخرى

 العالي التعليم مؤسسات في المتوازن األداء بطاقة استخدامالفرع األول: 
 مل إذا "القائلة العبارة على الناجحة األعماؿ منظمات يف استخدامها ساد اليت ادلتوازف األداء بطاقة فلسفة تقـو    

 مثل بادلنظمة العمل اسًتاتيجية ضلو ادلوجهة اذلامة ادلقاييس تتبع على تعتمد فهي ،"اإلدارة ؽلكنك ال القياس ؽلكنك
 بطريقة النمو ومستقبل االقتصادية األحواؿ تعكس أف ؽلكن اليت السوؽ وحصة واالبتكار والعميل اجلودة مقاييس

  ) . األرباح تعكسو ما تفوؽ
 يف(  الرابع اجليل حىت األوؿ اجليل من) ادلتوازف األداء بطاقة استخداـ تناولت اليت الكتابات ثراء من بالرغم    

 األوسع ىي كانت واف ما، حد إىل قليلة اجلامعات يف استخدامها تناولت اليت الدراسات أف صلد األعماؿ، منظمات
 . األخرى باألساليب مقارنة ادلؤسسات تلك يف تطبيقا

 بُت احللقة لوصل ادلايل لألداء باإلضافة األداء من أخرى أنواع تقيس اليت ادلتوازف األداء بطاقة استخداـ وؽلكن    
 ادلشًتكة، والقيم األساسية والقيم وادلهمة الرؤية بُت العالقة بتوضيح وذلك اجلامعات وشلارسات االسًتاتيجي التخطيط
 األداء بُت كذلك والربامج ادلهاـ بُت العالقة وتقوية تعلم، منظمة خلق على العلمية ادلؤسسات إدارة ومساعدة
 . واألىداؼ

 وجودة األداء مقياس بُت العالقة ةسادر  من خالؿالعالي التعليم قطاع أداء قياس يف ادلتوازف األداء بطاقة استخداـمت 
 يف ، األداء قياس من بدال األداء إدارة جوىر تأكيد دعم طرحمت و  ادلتوازف، األداء بطاقة ظلوذج على اعتمادا األداء
 ظلوذج تنفيذ كيفية بتوضيح ادلتوازف األداء لبطاقة اجلامعات بعض استخداـ إىل تشَت السابقة الكتابات كانت حُت

 1.التخطيطية اهتوعمليا األكادؽلية برارلها لتقييم األداء بطاقة

                                                           
1
- Brent D. Ruben, Towards a BSC of Higher Education, higher education forum, Rutgers university, USA, 

1999,pp: 1-10, http://dfcentre.com/wp-content/uploads/2014/05/Balanced-Scorecard-in-Higher-Education.pdf   

http://dfcentre.com/wp-content/uploads/2014/05/Balanced-Scorecard-in-Higher-Education.pdf
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 تغطى أف ؽلكن ادلايل ادلقياس إىل باإلضافة أخرى مقاييس تستخدـ اليت ادلتوازف األداء بطاقة أفوىناؾ من يرى 
 والقيم والرؤية ادلهمة بُت الربط طريق عن العايل، التعليم مؤسسات وشلارسات االسًتاتيجي التخطيط بُت الفجوة

 . تعلم منظمة خلق على تساعد مث ومن واألىداؼ، األداء بُت االرتباط تقوية إىل باإلضافة ادلشًتكة، والقيم األساسية
 حاالت تكونت وقد ،االسًتاتيجية البيئة حتسُت وىو االسًتاتيجي ادلتوازف األداء بطاقة ظلوذج تطوير من اذلدؼ
 األخرى بالكليات مقارنة كلية كل مركز حتديد الدراسة واستهدفت بالفعل، النموذج تستخدـ كليات من الدراسة

 .ادلتوازف األداء بطاقة أبعاد من معُت بعد على تركيزىا حيث من
 يف وقدمت ادلفهـو ذاهب  ادلطبقة ادلتعلقة واإلجراءات الشروط حتديد مع ادلتوازف األداء بطاقة مفهـو الختبار زلاولة 

 ذلذا اجلامعات يف ادلسئولُت تفهم إمكانية استقصاء خالؿ من وذلك العاـ، القطاع يف تطبيقو وإمكانية العامل
 بطاقة استخداـ مالءمة مدى فحصت رائدة بدراسة األداء لتقييم األربعة أبعاده باستخداـ إقناعهم مث ومن النموذج،

 بادلوضوع ادلتعلقة الكتابات بدراسة وذلك العايل، التعليم يف التدريس ىيئة أعضاء أداء وقياس إلدارة آلية متوازف أداء
 وفر وقد االستقصاء، وقوائم وادلقابالت ادلستندى التحليل خالؿ من ماليزيا جامعات يف ادلرغوبة األىداؼ وحتديد
 وأوضحت واإلدارة، احملاضرين بُت لالتصاؿ وسيلة كوف كما( القمة إىل القاعدة من) التنظيم من نوع ادلقًتح النظاـ

 1.اجلامعة يف العاملُت مستويات كل يف والتطوير التميز يشجع النظاـ استخداـ أف الدراسة
 أربعة تناسب األنواع تلك حدة، على كل األداء من ادلختلفة األنواع االعتبار يف ادلتوازف األداء بطاقة ظلوذج ويأخذ

 تلك استخداـ(، 11) الشكل ويوضح ، (النمو / التعلم – العمالء – الداخلية ادلشروع عمليات – مايل) أبعاد
 .العايل التعليم مؤسسات داخل األبعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Robert Kaplan et David Norton ; le tableau de bord prospectif (pilotage stratégique : les quatre axes du 

succès) ; éditions d’ organisation ; Paris ; France ;1998.;p :69 



الجامعةة في  الفصل الثاني: ..........................................................................................................الجود  
 

77 
 

 للجامعة(: أبعاد بطاقة األداء المتوازن 09شكل رقم )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Robert Kaplan, David Norton ; le tableau de bord prospectif(pilotage stratégique : les quatre axes du 

succès) ; éditions d’ organisation ; Paris ; France ;1998.;p :69 

 باإلضافة األداء، لتطوير نظاـ فقط وليس إداري كنظاـ الستخدامها نتيجة ادلتوازف األداء بطاقة يف تطور حدث وقد
 1:التالية للخطوات وفقا إعدادىا ويتم التنظيمي، للتغيَت كإطار استخدامها إىل

 حتقيقها وكيفية االسًتاتيجيات بتحديد الرؤية حتديد، 
 النجاح عناصر وحتديد واالسًتاتيجية الرؤية وترمجة توضيح، 
 والربط بالتوصيل والقياـ ادلستهدؼ على بناء العمل خطط وضع، 
 االسًتاتيجي والتعلم ادلرتدة بالتغذية االىتماـ، 
 البطاقة تشغيل مث القياس صحة من للتأكد األداء بطاقة تقييم. 

 خريطة بتشكيل وقاما اإلسًتاتيجية، اإلدارة مع درلها طريق عن ادلتوازف األداء بطاقة Norton & Kaplan استخداـ
 ببطاقات يسمى ما عمل طريق عن الفردي ادلستوى على اإلسًتاتيجية مع ادلنظمة قوى وتنظيم اإلسًتاتيجية اطور  وقد

 تًتجم مث ومن اليومية العمل إسًتاتيجية يف اجلميع وإدخاؿ اإلسًتاتيجي الوعي تنمية يسهل وبذلك الفردي، األداء
                                                           
1- Robert Kaplan, David Norton ; Op.Cit, p :70. 

 

 الرؤٌة

 المهمة

 االستراتٌجٌة

 البعد المالً

لتحقٌقً النجاح المالً، كٌف تظهر الدولة 

(والمالك )الجامعات الخاصة  

 بعد العمٌـــل

لتحقٌق الرؤٌة االستراتٌجٌة واالهداف، 

 كٌف نبدأ بعمالئنا الطلبة والمجتمع

 بعد العملٌات الداخلٌة للجامعة

إلرضاء الطالب وأصحاب المصالح ما 

 العملٌات التً ٌجب التفوق فٌها

التعلم والنموبعد   

لتحقٌق المهام واالستراتٌجٌات كٌف ندعم 

 قدراتنا على التغٌر والتطور

قدرات الجامعة 

 االبتكارٌة والتعلٌمٌة

تحقٌق تطلعات 

 ورضا الطلبة 

واألطراف ذات 

 المصالح

تحقٌق توقعات الوزارة 

 الوصٌة والمالك

التكٌف والتوافق فً 

 الجامعة
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 األداء بطاقة بنود كل يف الوضوح اإلسًتاتيجية تلك وتوفر ، للتحقيق قابلة وأىداؼ أنشطة إىل اسًتاتيجيتها ادلنظمة
 ىذه زلركات مع ادلرجوة النتائج تربط اليت واألثر السبب سلسلة باستخداـ البنود ربط طريق عن للمنظمة ادلتوازف
 .النتائج

 بالدريج مقياس استخدامالفرع الثاني: 
 داءاأل تعزيزو  الذايت للتقييم وسيلةوأصبحت  واسع نطاؽ علىالوطنية   Malcolm Baldrigeجائزةانتشرت     
 صالحيتها على زلدودة والعملية النظرية األدلة فإف والصحية التجارية ادلنظمات وإطار معايَت استخداـ من الرغم على

 على ادلنظمات مساعدة إىل تسعى ادلتميز لألداء معايَت بالدريج منهجية وتتضمن ،التعليمية ادلؤسسات يف للتطبيق
 ؽلكن نتائج إىل يؤدى الذي األداء إدارة أسلوب استخداـ على الًتكيز وإىل العادلي، السوؽ يف التنافسية اهتقدر  تعزيز

 والقدرة التنظيمية الفعالية وحتسُت السوؽ، صلاح يف وادلساعلة ، العمالء قيمة يف الدائم التحسُت :يف تلخيصها
 . والفردي التنظيمي التعلم وأخَتًا الشاملة،

 واحلفاظ حتسُت يف التنظيمية التحتية البٍت أعلية على تؤكد حيوية أسئلة ويسأؿ الذىٍت بالعصف بالدريج مقياس ويهتم
 الكفاءة حتقيق أماـ العوائق أحد والتنفيذ اإلسًتاتيجية بُت الفجوة وتعد االبتكار، واستحضار التنافسية ادليزة على

 ذلذه ووفًقا،  والتنفيذ اإلسًتاتيجية بُت الفجوة تغطى أف ادلشروع أداء إلدارة وؽلكن التنافسية، والقدرة التنظيمية
 رلاالت سبعة يغطى للجودة مقياس على اعتماًدا التطوير وأولويات التحسُت رلاالت بتحديد ادلنظمة تقـو ادلنهجية
  1:يوى  رئيسية

 ادلسئولية وحتقيق اجلودة إدارة وكفاءة باجلودة القيادة اىتماـ ومدى التنفيذية القيادة كفاءة وتتضمن : القيادة 1-
 . للجودة الشاملة
 معلومات وحتليل بادلعايَت، ادلتعلقة وادلعلومات ادلعلومات، جودة إدارة نطاؽ وتضم ا:وتحليله المعلومات 2-

 .اجلودة وبيانات
 .أىدافها وحتديد للجودة التخطيط عملية وتتضمن : اإلستراتيجي التخطيط 3-
 .العاملُت لدى ادلعنوية والروح العاملُت إدماج وسياسة البشرية ادلوارد إدارة وتضم:  البشرية الموارد استخدام 4-
 على الرقابة وعملية اخلدمة تقدمي أو السلعة تصميم جودة وتضم :والخدمات المنتجات في الجودة تأكيد 5-

 .والتوثيق اجلودة وتقييم للجودة، ادلستمر التحسُت وعملية اجلودة،
 .ادلموؿ جودة ونتائج العمليات، جودة مستوى نتائج وتتضمن :الجودة نتائج 6-
 وحل العميل، طبيعة ومعايَت ، العميل مع العالقة وإدارة العميل، وتوقعات ادلتطلبات تقرير وتضم: العميل رضا 7-

 . للعميل الرضا مستوى وحتديد الشكاوى،

                                                           
1
األقصـى فً ضـوء مفهـوم إدارة الجـودة الشـاملة، تقٌٌم األداء الجامعً من وجهة نظر أعضاء الهٌئـة التدرٌسـٌة بجامعـة  لحجار،ارائد حسٌن  - 

  313-214 .، ص ص21145 ،8، المجلد 2العدد  ، سلسـلة العلـو م اإلنسـانٌة،مجلـة جامعـة األقصـى
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 التعليمية ادلؤسسة وكفاءة فعاليات حتسُت يف يساعدحيث  التعليم لتشمل بالدريج تطبيقات نطاؽ توسيع مت وقد    
 من الكثَت قبل من تستخدـ اليت التعليم يف األدائي للتميز بالدريج جائزة استخداـ وعند م،هتوقدرا مواردىم باستخداـ
والذي  اخلارجي التقييمأو  نفسها ادلؤسسة من الذايت التقييم خالؿ من التعليمي أدائها لتحسُت التعليمية ادلؤسسات

 .التميز لتحقيق كإطار والتقييم القياس على االعتماد غلب
 واإلدارية األكادؽلية األنشطة أولويات حتديد فيمكن العايل، التعليم منظمات تطوير يف كبَتة أعلية بالدريج ودلنهج    

 األداء، يف العوائق على التغلب أجل من وذلك بالدريج معيار على باالعتماد الشاملة اجلودة إدارة نظرية باستخداـ
 والذي للجودة مقياس على اعتمادا التطوير وأولويات التحسُت رلاالت بتحديد اجلامعة تقـو ادلنهجية ىذه ووفق

 ادلعرفة متلقي الطالب ) العمالء على الًتكيز – االسًتاتيجي التخطيط – الريادة وىى رئيسية جوانب سبعة يغطى
 ادلؤسسة نتائج – العمليات إدارة – البشرية ادلوارد وإدارة تنمية – ادلعرفة وإدارة التحليل – (ادلستقبلي العمل ورب

  التعليمية
 واألداء اجلودة حتسُت بغية وادلدارس والكليات اجلامعات من العديد يف بالدريج من االمتياز أداء معايَت قتبّ طُ  وقد

 على اعتمد وقد ادلتحدة، الواليات يف العايل التعليم مؤسسات يف للتعليم بالدريج منهج 1999عاـ ومنذ التنظيمي،
 على يركز الذي النظم ومنهج التعلم على يعتمد الذي والتعليم الرؤية ريادة متضمنة ادلًتابطة اذلامة ادلفاىيم من رلموعة
 وادلوارد التشغيلية بالعمليات وربطها االسًتاتيجيات لتطوير التنظيمية وادلعرفة ادلعلومات واستخداـ االسًتاتيجي التوجو

 1. وادلؤسسة الطالب من كال أداء لتطوير األساسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .313-214، مرجع سابق، ص ص5 لحجارارائد حسٌن  - 
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 خالصة الفصل:
 تنظيمية ثقافة إىل ينتموف غلعلهم الواحدة ادلؤسسة دراأف بُت السائدة التنظيمية وادلعتقدات والقيم ادلبادئ تغيَت فإ    

 الثقافة وىذهالتعليمية  ادلؤسسات لدى والتجويد التطوير اجلديدة التوجهات خدمة يف دورا بارزا يلعب وىذا جديدة،
النشرات   ٕواعداد ،واحملاضرات الندوات وتقدمي التدريبية، الدورات طريق عن نشرىا وؽلكن اجلودة، حتقيق على تساعد

 نشر على يساعد الذي األمر من ذلك وضلو تطبيقها وكيفية ومعايَتىا، نظامها، على ػلتوي دليل ٕواعداد هبا، التعريفية
 .هبا الشامل والتعريف اجلودة ثقافة
 دوف النهائيةرات االختبا علي فقط والًتكيز والتحليل الفحص بعمليات ارتبط التعليم جلودة التقليدي ادلفهـو إف    

 التعليم ىف للجودة التقليدي ادلفهـو ىذا حتوؿ لذلك والسلوكية، وادلنطقية واحلركية راكيةاالدرات وادلهاالقدرات  مراجعة
 وبناء لألداء ظلطية معدالت اختيار ضرورة على األوىل بالدرجة يستند والذي التعليم جودة لتوكيد احلديث ادلفهـو اىل

 حتتاج واليت التعليم ىف اجلودة إدارة لتطبيق بالغة أعلية ظهرت التطبيق صعوبات ومع التعليم، جودة إلدارة منظومات
 فرضت لقد. أفضل بكفاءة األداء حتسُت أسلوب وىو التعليم دلؤسساترارية واالستم البقاء لضماف اجلميع مشاركة

 ىف ػلمل مبا ادلستقبل ويستشرؼ الواقع حدود يتجاوز مبنهج األخذ ضرورة ادلتقدـ العامل يف احلديثةات ادلتغَت  علينا
 .واالعتماد اجلودة ضماف ضلو التعليمية ادلؤسسة كياف توجيو يأتى ىنا من متاحة، وفرص هتديدات من طياتو



 

 

 الفصل الثالث:

التعليم من أجل التنمية 

 المستدامة
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 تمهيد الفصل:
دعمج ىذا ادلههوم إسا إرغم أنو عن الصعب  لج  تنٍت اجلمعع  دلههوم اساتتداع  ألتعترب إدارة اجلودة سبهيدا     

أنو ليس عستحيال  فقد صلحت العديد عن ادلؤتسمت اجلمععي  يف تنٍت ادلههوم وأصنح فلسه  إداري  لديهم 
عن مجيع ادلقوعمت واألعممل وكذا أحسن ادلممرتمت اليت وتلوكم تنظيميم  وتيحمول ىذا الهص  التحري 

تقود ادلؤتسمت اجلمععي  إذل الوصول إذل تصور اجلمعع  ادلستداع   ولع  أىم احملمور اليت على اجلمعع  الًتكيز 
لجدت عليهم وؽلكنهم عن ادلضي بعيدا ضمن ىذا اجململ  ىو التعليم والنحث العلمي  كوهنم عهم  اجلمعع  اليت و  

 عن ألجلهم  بمإلضمف  إذل عنمصر أخرى تنحمول ابرازىم ضمن ىذا الهص   

 ويتنمول ىذا الهص  ثالث  عنمحث أتمتي  تتمث  يف:    

 ادلنحث األول: النحث والتعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع 

 ادلنمدرات والتقمرير الدولي  ذات الصل  ادلنحث الثمين: 

 اساتتداع  ضمن ادلنمىج التعليمي  اتًتاتيجيمت إدعمجادلنحث الثملث: 
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 المبحث األول: البحث والتعليم من أجل التنمية المستدامة
إدعمج عههوم  يفيهدف التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  إذل تعزيز عطوري وععلمي ادلنمىج الدراتي      

 عنمىج لجديدة أو قدؽل . ضمناإلتتداع  

 ادلستداع وىو يعترب عتعدد اجملمسات ويعطي تولجيهمت إلدعمج ادلعمرف  ادلهمرات  القيم وكذا شلمرتمت احليمة 
 واجملتمع. الكليمتعن خالل ادلنهمج  

 عموميات حول البحث والتعليم من أجل التنمية المستدامة المطلب األول:
عن  سبكنهمىو سبكُت الطلن  عن ازبمذ خيمرات  التحدي الذي يوالجو التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع     
 ادلنمدئ األتمتي  وقيم التنمي  ادلستداع . إدراك

 تعاريفالفرع األول: 
 1:نربز رلموع  عن التعمريف    
األعريكي أن ىدف التعليم  *(PCSD) اجلمععمت عن ألج  التنمي  ادلستداع  عرفهم رللس رؤتمء :1تعريف-1

 ذوىو"ضممن أن ك  النمس لديهم حق تلقي التعليم واحلصول على فرص تعليم طويل  األلج  هتيؤىم لعم  
 عملي    وكذا ععرف  عهمىيم التنمي  ادلستداع ".عيش ععٌت  لجودة 

قود إذل تعريف ادلواطن والتعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  ىو "النحث ادلستمر عن ادلعمرف وادلهمرات اليت ت
 السالع يف األخَت عن خالل: لنم واليت تنتج  بملتنمي  ادلستداع  بملتزاعمتو وعسؤوليمتو وكذا األعممل ذات الصل 

 لك  عن األلجيمل احلملي  وادلستقنلي ." اسالجتممعي  العدال   و اساقتصمدي اسازدىمر  يئي نال

الرمسي   اجملمساتيغطي التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  لجمننم عن ادلنمدرات الدولي  عن خالل  :2تعريف -2
 لجمععي(. ثمنوي  وغَت الرمسي  للتعليم وكذا مجيع ادلستويمت التعليمي  )ابتدائي 

 تتوافق اليتو ضمن "التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع " إذل نشر أىداف وعقمربمت واتع   يسعى ادلعلمون -
 األولويمت السيمتي   األكمدؽلي  أو التعليمي .و 

والتجرييب )اخلربايت(  الشراك   القيم؛ كلهم تستعم   التشمركي  التعليم الهكري تصمحب النيداغولجيم األنظم  -
 وبكثرة ضمن "التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع ".

                                                           
1
 Alex Ryan, Education for sustainable development and curriculum change, higher education academy, 

UK, 2012,P 03. 

*PCSD : President Council for Sustainable development 
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ويرتنط عع ك  عن التعليم عن ألج  التنمي  ىنمك عدة رلمسات ضمن "التعليم الوصهي" والذي يتقمطع -
  تعليم لم  تعليم حقوق اإلنسمنادلستداع  والتعليم النيئي  بمإلضمف  إذل رلمسات أخرى عث : تعليم الس  

 ادلواطن ...إخل.

ىنمك عدة نقمشمت حول عههوم "التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع " والذي يشم  ادلعٌت : 3تعريف -3
 "التنمي  ادلستداع ".الواتع دلصطلح 

 ىمع  التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  ضمن تيمق التدريس عن ألج  التنمي  ادلستداع   عكمن   دخ ي
 تطوير الكهمءات ادلعرفي   ادلهمرات  القيم والسلوك. ضمن سلتلف عستويمت التعليم  وعليو غلب

 تعليم عن خالل ادعمج عنمدئ  قيم وشلمرتمت يهدف التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  إذل تغيَت طريق  ال
التنمي  ادلستداع   ولكي يكون التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  فعمسا غلب ان يتم ادرالجو ضمن ك  

 أشكمل التعلم والتعليم.
  ضمن ىذا السيمق  ؽلكن للتعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  أن ػلض على خلق تغيَتات تلوكي  تدعم

 1اجملتمعمت ادلستداع  )بيئيم  اقتصمديم  الجتممعيم وثقمفيم(.الوصول إذل 

 2وعليو فإن التعليم عن الج  التنمي  ادلستداع  يعٍت التعل م عن ألج :

 احًتام القيم واحملمفظ  على اصلمزات ادلمضي؛ 
 تقدير ادلتسمئلُت والنمس؛ 
  حليمة صحي  وعنتج ؛العيش ضمن عمدل يكون فيو مجيع النمس يتوفرون على الطعمم الكميف 
   صالحو؛إتثمُت والعنمي  حبمل  الكوكب وزلمول 
   و ن عواطنم واعيم ؽلمرس حقوقو وعسؤوليمتو زلليم  وطنيم وكونيم. ك  أن ت 

تطنيق عن خالل   للجمععمت عن ألج  قيمدة اجملتمع ضلو عستقن  عستدام نداء دبثمب ظهر ىذا ادلصطلح     
 التخصصمت للدرات  والتطنيق. ةعتعدد يف سلتلف اجملمساتوالتعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع   العلوم ادلستداع 

)اجملتمعي ( الضروري  تسمح للتعليم العمرل ساعتنمرىم ادلسؤولي  األتمتي  واألخالقي  يف  إن احلملج  اسالجتممعي 
مي  تكوين القمدة  والتقدم اجملتمعي اذلمئ  عن خالل التهويض اجملتمعي للتقدم العلو  ادلسمعل  التنمي  ادلستداع .

ن يكون لديهم نظرة أخالقي  وعراكز للنحث ادلستدام والتميز   أواسالتزام  غلب على عؤتسمت التعليم العمرل 
 يث أن اجلمععمت توفر ذبمرب حي  على اجملتمعمت ادلستداع .حكمخمبر التعلم  

                                                           
1
 Sauve.L, Environmental Education and sustainable development : a further appraisal, canadian 

journal of environmental education, 1, Canada, 1996, pp. 7-34. 
2
 Extracted from ESD at the UNESCO (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-url-ID=27279&url-

do=do_topic&url-section )March 2016 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-url-ID=27279&url-do=do_topic&url-section
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-url-ID=27279&url-do=do_topic&url-section
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 أسباب االلتزام الفرع الثاني:
  1اسالتزام بملتعليم ادلستدام يف:تتمث  عظمىر  

وهنم كمؤشر يرلجى الطالب عن ادلؤتسمت التعليمي  اصالح قضميم اساتتداع  ويعترب مصلحة الطالب: -1
 ساختيمر عكمن الدرات ؛

 هوم التنمي  ادلستداع  يف حبوثهم؛تتطلع وكمسات النحث أن يتعمع  التعليم العمرل عع عهتمويل البحث: -2
عم تطرقنم إليو يف الهص  السمبق  حيث يسمىم التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  يف ضمان الجودة: -3

 ممن لجودة النيداغولجيم؛لجودة التعليم وض
الهرص  للتقرب إذل اجملتمع احمللي وكذا ادلسمعل  يف توفَت  التعليم ادلستدامعطي يالتقرب من المجتمع: -4

 يف ربقيق التنمي  ادلستداع ؛ وبملتمرل ادلسمعل   القيمدة الالزع  للمجتمع
ربسُت قمبلي  التوظيف والتوظيف ألن أربمب العم  يسعون للحصول على أحسن قابلية التوظيف: -5

 ؛الكهمءات أو عم يسمى ب"الكهمءات ادلستداع "
وىذا عن قن  األطراف يتم زلمتن  ادلؤتسمت على أدائهم فيمم ؼلص اساتتداع  المساءلة )المحاسبة(: -6

 دلصلح ؛ذات ا
فيمم ؼلص احلملج  ادلمت  للتنمي  ادلستداع  وكذا الدور التمرؼلي للتعليم العمرل وتغيَت االلتزام األخالقي: -7

اجملتمعمت وخدع  الصمحل العمم  ىذه ادلؤتسمت غلب أن يكون لديهم اسالتزام األخالقي لقيمدة اجملتمع ضلو 
 التنمي  ادلستداع .

تتمث  ادلنمدئ األتمتي  للتعليم  :األساسية للتعليم من أجل التنمية المستدامة المبادئ الثالث: الفرع
 2:ادلستدام يف النقمط التملي 

  األكمدؽلي؛ السلكقوة 
 فهم العالقمت عمبُت اجملمسات والتخصصمت؛ 
 التعليم ادلنٍت على اجملتمع؛ 
 األنظم  الذكي  )التهكَت(؛ 

                                                           
1
 Waas Tom & Others, Sustainable Higher Education  understanding and  moving forwards, Flemish 

Government – Environment, Nature and Energy Department, Brussels, pp:08, 09. 

http://www.vub.ac.be/klimostoolkit/sites/default/files/documents/sustainable_higher_education_understandin

g_and_moving_forward_waas_et_al_.pdf ; 
2
Thomas J.Rogors, An opportunity to advance higher education for sustainability, PCSD publications, 

USA 1999, P02. 

 

http://www.vub.ac.be/klimostoolkit/sites/default/files/documents/sustainable_higher_education_understanding_and_moving_forward_waas_et_al_.pdf
http://www.vub.ac.be/klimostoolkit/sites/default/files/documents/sustainable_higher_education_understanding_and_moving_forward_waas_et_al_.pdf
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 التعليم طوي  األلج ؛ 
  ؛ادلهٍتالتعليم التحكم يف 
 التكنولولجيم؛ 
 الشراكمت؛ 
 ؛واجملتمع احمللي ضم )اشراك( األترة 
 .عسؤولي  الهرد 

 الثاني: التعليم من أجل التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي المطلب
ىنمك عدة رلهودات على عستوى التعليم العمرل إلدعمج  نشر أو ترتيخ عههوم التنمي  ادلستداع  ضمن     

 جملمسات ادلولجودة عث  عدرس التعليم  اذلندت   السيمت  العموعي   القمنون...إخل.سلتلف ا

ىنمك عواد تدريسي  عواتي  عن األدبيمت األكمدؽلي  تعطي عصمدر نظري  وتطنيقي  إلدعمج اساتتداع  يف التعليم 
اساتتداع   عثال: براعج العمرل  ىذه اجملهودات زبتلف عن التجمرب عن ألج  خلق براعج لجديدة تركز على 

دلختلف عيمدين العلوم  عمتًت يف شلمرتمت اساتتداع   وكذا براعج التدرج يف التعليم عن ألج  التنمي  
 ادلستداع .

 عامة مفاهيمالفرع األول: 
عموعم  عن ألج  إدراك عههوم التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  غلب على عؤتسمت التعليم العمرل     

 1تعزيز:

 جيع اجملمسات عتعددة التخصصمت والعمبرة للتخصصمت والتعلم التشمركي على حسمب التعلم ادلعتمد تش
 على اجململ الواحد؛

 التعلم ادلنٍت على القيم؛ 
 التهكَت اسانتقمدي على حسمب التعلم بمحلهظ )الروتيٍت(؛ 
 ؛ادلقمربمت عتعددة الطرائق واليت تشم : رلمل العم   النحث ادلشًتك  التدريب 
 ازبمذ القرارات التشمركي ؛ 
 . الرفع عن وعي الطلن  بملقضميم احمللي   الوطني  وكذا العمدلي 

غلب على عؤتسمت التعليم العمرل كذلك أن تشم  على النحث والقدرة على التطوير يف رلمل التنمي      
 ادلستداع .

                                                           
1
 UNU, UNU Project on Sustainable Development in Africa, UNU publications, 2009, p08. 
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والتعمون عم بُت اجلمععمت وكذا إن اذلدف األمسى ىو خلق عسمح  تعلم عمع  عن خالل تسهي  الشنكمت 
 سلتلف األطراف ذات ادلصمحل يف رلمل التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع .

يف عؤتسمت  إدراكهمإن ادلهمىيم ادلذكورة تمبقم وكذا ادلقمربمت "التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع " ؽلكن     
  بملتعليم ادلستدام وكذا عنمىج كجزء عن التعليم التعليم العمرل عن خالل بنمء وتصميم وتطوير براعج ذلم صل

 اساحًتايف )ادلهٍت( أو التعليم اخلمص أو ادلزج بُت اساثنُت.

سا يتنمول التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  رلمسات العلوم الطنيعي  عث  الدراتمت النيئي  أو العلوم     
 العلوم اإلنسمني  واسالجتممعي . ادلستداع  فقط وإظلم تتعدى أيضم إذل رلمسات أوتع عث 

 الفرع الثاني: أهداف التعليم المستدام
التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع " ىو تعزيز التعليم ادلستدام عن خالل  إن اذلدف الرئيسي عن عشروع "    

التدريب على عستوى اجلمععمت للمهنيُت والذين ؽلكن أن صلدىم كمخططُت  عنظمُت  عرشدين  أعوان 
تطوير اجملمسات  عشمركُت يف التنمي  ادلستداع ...إخل. وؽلكن إمجمل أىداف عشروع التعليم عن ألج  التنمي  

 1ادلستداع  يف:
  وضع ىيك  تنظمي دورل لعرض برنمعج تعليمي دلستويمت ادلمتًت فيمم ؼلص التنمي  ادلستداع   ويهدف

ادلرشدين  ادلهندتُت وعديري ادلشمريع  وغلب الربنمعج إذل تشكي  لجي  لجديد عن ادلخطيطُت  ادلنظمُت  
العمبرة للحدود وادلؤتسمت فيمم ؼلص التولجيهمت األكمدؽلي   أنظم  التوزيععلى الربنمعج أن ػلتوي 

 والتنمدسات.
  التطوير ادلوحد )ظلطي( للتعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  فيمم ؼلص ادلنهمج الدراتي  وتمئ  التعليم

ذلذا الربنمعج  تنٍت رؤي  عشًتك   التهكَت عتعدد اجملمسات والتخصصمت وادلعرف  عتعددة  والطرق التولجيهي 
 الثقمفمت.

 .قيمدة فحص الربنمعج على عؤتس  أو عؤتستُت تعليميتُت 
 .القيمم بتقييم نظمعي لكمع  اخلربات وىذا لرتم الطريق ضلو اساعمم 

 ةلتعليم من أجل التنمية المستدامأسس ا الفرع الثالث:
 2 ؽلكن إمجمل أىم األتس اليت يستند عليهم التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  يف النقمط اخلمس  التملي :     
   اجلدوى النقمشمتغلب إدعمج التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  ضمن ادلنهمج الدراتي للجمععمت  

    والتحملي  ذات الصل  حىت وإن كمنت بعيدة عن اجململ؛
                                                           
1
 UNU, Op.Cit, p9. 

2
 Zeed Fatima Mohamed, Curriculum ,Implementing ESD at the university of Malay, ULSF publications, 

2001,p03 . 
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 ىو وتيل  ىمع  يف ربقيق اساتتداع  عع األخذ يف اساعتنمر أن الوعي العمم  الًتبي  والتعلم عنمصر  التعليم
 عهم  يف ربريك اجملتمع اذبمه التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع ؛

    اجلمععمت لديهم دور ىمم لجدا يف عسمعدة رلتمعمهتم يف قنول التحدي لتعزيز عههوم التنمي  ادلستداع
رب ادلنمي  وادلنتج  للعلم وادلعرف  عن خالل ادلهم  اخلمص  لديهم وىي تعليم قمئدي وصمنعي حيث تعت

 قرارات ادلستقن  )الغد(؛
  إن التحول عن ادلهمىيم العمع  للتعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  إذل احمللي  اليت زبص ادلنهمج بملرغم عن

ددة األعراق(  ووضع اتًتاتيجيمت خمص  ساحتواء صعوب  ذلك  يعترب عملي  عهم  )يف بعض الدول عتع
 ىذه القضي  عن األولويمت عع األخذ يف اساعتنمر تعقد طنيع  اجملتمع  اساقتصمد  ادلؤتسمت والثقمفمت؛

   لك  عؤتس  بيئتهم الداخلي  واخلمرلجي  اخلمص  هبم  الثقمف  التنظيمي   روح الشعب والصورة اليت تؤثر يف
  ديمت التنمي  ادلستداع  وكذا قدرهتم على تطنيق التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع .كيهي  اساتتجمب  لتح

  البحث من أجل التنمية المستدامة المطلب الثالث:
دبم يف ذلك تلك النحوث اليت ذبرى يف  اجلديدةم بو عموعم أن النحث ىو ادلولد للمعرف  عن ادلسل      

 اجلمععمت يعد أعرا حيويم للتنمي  ادلستداع .

يف ادلؤسبر العمدلي للعلوم الذي انعقد  مت اعتممدهاتتخدام ادلعمرف العلمي " والذي "اإلعالن بشأن العلوم و     
 UNESCOوشمرك يف تنظيمو ك  عن عنظم  األعم ادلتحدة للًتبي  والعلوم والثقمف   9111يف بودابست عمم 

واجمللس الدورل للعلوم حيث ينص وغلزم على: "غلب أن تكون العلوم يف خدع  النشري  مجعمء  ويننغي أن 
حي  لأللجيمل   وربسُت نوعي  احليمة وبيئ  عستداع  وصللطنيع  واجملتمع للجميعتسهم يف توفَت الههم العميق 

 1.احلملي  وادلستقنلي "

بشك  كمف  تليب حيث سا التقليدي  والسمئدةتقصَت يف شلمرت  النحوث  يولجدىنمك اعًتاف عتزايد بأن     
احتيملجمت النحوث عن ألج  التنمي  ادلستداع   فهنمك حملج  إذل هنج لجديد ألن ادلنمدئ التنظيمي  للتنمي  

تطلب احتيملجمت علمي  ععين . ولكي تكون لجزء عن ري   تكمع  النيئ  والتنمي ( تعيمادلستداع  )عثال طنيعتهم ادل
 ادلشكل  ساؽلكن اعتنمر "العم  كمدلعتمد" كح  للمشكل .

النحث التقليدي يعتمد على هنج ثمبث  يف حُت تتطلب التنمي  ادلستداع   عقمربمت احلركي  والشمولي .     
ادلولجودة عمبُت األنظم  النيولولجي   الكيمموي   اساقتصمدي   اجليولولجي   ىذا عم يتطلب الًتكيز على الروابط 

 2الهيزيمئي   السيمتي  واسالجتممعي  وكذا النحث عن التهسَتات احلركي  النظمعي .
                                                           
1
 ICSU, Science, traditional knowledge and sustainable development, Stipa printer, France, 2002, doc 

available in this link http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150501eo.pdf  
2
 ICSU, Ibid, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150501eo.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150501eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150501eo.pdf
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إذل "عقد الجتممعي" لجديد للنحث وللتعرف على عدى تيطرة   Lubchenkoيف نهس السيمق دعى -
 اإلنسمن على الكوكب  فملعقد اإللجتممعي اجلديد غلب أن يعرب عن اسالتزام:

   اكتشمف ععمرف لجديدة؛ عن ألج عن ألج  تسخَت كمع  السلط  للمؤتس  العلمي 
  ؛لك  عن اجلمهور وصنمع القرار اجليديف التواص  عن ألج  الههم 
 ة اجملتمع على خلق عمدل أكثر اتتداع .يف عسمعد 

 مميزات البحث المستدام الفرع األول:
تطنق سلتلف ادلنمىج اليت ظهرت "عتطلنمت النحث" عن ألج  التنمي  ادلستداع  يف سلتلف التخصصمت     

 العلمي  عن خالل ادلنمىج عتعددة التخصصمت بمعتنمرىم وتيل  للتعلم اسالجتممعي.
  ادلتضمرب  التحديمت اجلديدة  غَت ادلتوقع  دلختلف اساتتجمب  وبطريق  خال ق ويعٌت التعلم اسالجتممعي    

 التننؤ.وصعن  

 1:بــــــــــعههوم التعلم اسالجتممعي ويهتم    
 زيمدة قدرات النمحثُت؛ 
  ؛التعنئ  القصوى لقدرات سلتلف األطراف ذات ادلصلح  تسعى إذلظروف ادلشمرك  الدؽلقراطي  اليت  هتيئ 
  علوم اساتتداع  ؽلكن تطنيقهم كمصطلح عمم يهسر النحث الذي مت إلجراؤه ضمن تيمق "التولجو ضلو

أعلي  القيم يف بمإلضمف  إذل الًتكيز على   عي   تتميز بملتعقيد وعدم اليقُتاحل " الذي لو عالق  الجتمم
 دعم التنمي  ادلستداع .

 الفرع الثاني: مميزات العلوم المستدامة
 :تتميز العلوم ادلستداع  دبجوع  النقمط التملي  

  لتخصصمت؛لعتعددة  عمبرة 
 ؛نتمج التعموين للمعرف  وادلشمرك اسا 
 ظلطي ؛ 
 التكمع  النظمعي؛ 
 خمصي  اساتتكشمف؛ 
 إدراك حدودىم وذبمرهبم وكذا اسافًتاضمت؛ 
  اإللجتممعي وذات الصل  الجتممعيم؛إنتمج ادلعرف  للتممتك 
 .اسانتنمه للنظمم اسابتكمري والتحول 

                                                           
1
 ICSU, Op.Cit, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150501eo.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150501eo.pdf
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 المطلب الرابع: تعليم البصمة البيئية
 األعريكي  يفعن لجمعع  كولوعنيم  (ريس ووليمم واكرنمغ  عمتيسمن )نمحثالابتكره  عصطلح النيئي  النصم    

عندعم قمتوا عسمح  األرض ادلطلوب  لتزويد السكمن بمدلواد  وادلوارد بشك  عمم   بداي  تسعينمت القرن ادلمضي
بنمء على ععدسات اساتتهالك ادلتنمين  لجغرافيًم وكذلك قيمس ادلسمح  اليت يتطلنهم اعتصمص نهميمهتم. وأطلق 

 اآلن على ستخدمت وىي  وتقمس بمذلكتمر toi itooF  aiiEolocEعلى ىذه الطريق  ادلنتكرة النصم  النيئي  
اتتخدام  ضنط على تعم حيث  وادلؤتسمت األفراد  احلكوعمت  الشركمت  العلممء قن  عن واتع نطمق
 .ادلستداع  بملتنمي  والنهوض ي النيئادلوارد 

وقد قمنم بمدعمج ىذا ادلههوم ضمن التعليم ادلستدام  عن ألج  أخذ ىذا ادلههوم بعُت اساعتنمر يف ادلؤتسمت 
وتعليمو للمجتمع اجلمععي  فإذا علم ك  فرد عنم آثمره على النيئ  ته  عليو قيمس بصمتو وبملتمرل التعليمي  

 ؽلكن ذبنب آثمره السلني  وتقلي  بصمتو الكربوني .

 Ecological Footprint الفرع األول: مفهوم البصمة البيئية

النمذب  عن اساننعمثمت  الغمزات الدفيئ  ىي إمجمرل بصم  الكربون" عرفهم عوقع ويكينديم على أهنم :1تعريف-1
 1.الصنمعي  أو اخلدعي  أو الشخصي   وقيمتهم يكون تعيم للحد عن اآلثمر السلني  لتلك اساننعمثمت

كمم ؽلكن تعريههم على أهنم عؤشر لقيمس تأثَت رلتمع ععُت على كوكب األرض ونظمو  :2تعريف -2
الطنيعي . ويوضح لنم عؤشر النصم  النيئي  عدى عستوى اتتداع  ظلط عيش تكمن دول  زلددة  وعدى تأثَتىم 

موارد الطنيعي  عع قدرة وضررىم بكوكب األرض. يتم التوص  إذل ىذه النتيج  عن خالل عقمرن  اتتهالكنم لل
 2األرض على ذبديدىم.

 الفرع الثاني: ضرورة توثيق البصمة البيئية
 

التغَت ادلنمخي قضي  عمدلي  ربتمج إذل ادلزيد عن اساىتممم عن ادلؤتسمت واحلكوعمت واألفراد على حد     
عن اننعمثمت الغمزات الدفيئ  وقد بدأت ادلؤتسمت ذات النظرة اساتتنمقي  بملهع  يف اإلعالن تطوعًم   تواء.

  تجمري  ولجذب اساتتثممرات ادلسؤولهبم ألتنمب عث  إدارة ادلخمطر وترشيد اإلنهمق ومحمي  العالع  ال
تلك ادلؤتسمت نهسهم خالل ىذه العملي  لتشريعمت اننعمثمت الغمزات الدفيئ    أعدت وقد  الجتممعيمً. 
 .ادلستقنلي 

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/بصمة_الكربون  

2
 https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/بصمة_الكربون
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
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ىو أعر أتمتي يف كسب ادلصداقي . فهي تطمأن لجهمت التنظيم  لكربونعملي  توثيق بصم  االمفهوم: -1
أو عم -ادلنمفسُتوالعمالء وادلوظهُت وادلسمعلُت وادلستثمرين احملتملُت واجملموعمت النيئي  ووتمئ  اإلعالم وحىت 

على حضور النزاى  والشمولي  والشهمفي  يف حسمبمت بصم  الكربون اخلمص   -يعرف بمألطراف ذات ادلصلح 
. وأي عؤتس  تقوم على إلجراء التقييم بشك  نشط أو تضع اإللجراءات الالزع  للوقوف على بصم  مدلؤتس ب

الكربون لديهم بغض النظر عن حجمهم أو رلمذلم أو ادلوقع الذي تعم  بو تستطيع اساتتهمدة عن السيطرة 
 .إلضمفي  واخلربة الزائدة اليت توفرىم عملي  توثيق بصم  الكربونا

 1  فوائد توثيق النصم  النيئي  يف حسب ادلعهد الربيطمين للمعميَت يف:تتمث: فوائد توثيق البصمة البيئية -2
 ؛اساتتعداد للتشريعمت ادلستقنلي  كمسالتزام خبهض الكربون 
   ؛بملكربون وربديد ادلنمطق اليت ربتمج إذل تطويرإدارة التعرض لألخطمر ادلتعلق 
  ؛اسارتقمء بملهعملي  وترشيد النهقمت عن خالل اساتتهالك ادلرشد للطمق 
  ؛ربقيق ادلصداقي  عن خالل إثنمت حضور ادلسؤولي  النيئي 
 ؛ربهيز وإشراك طمقم العمعلُت عن خالل درلهم يف خطط خهض الكربون  

 للفرد البيئيةحساب البصمة  الفرع الثالث: 
عنمصر  أربع فإنو يتم حسمب بصم  الكربون عن خالل  2WWFالصندوق العمدلي حلممي  الطنيع  حسب 

  حيث يتم طرح أتئل  فيمم ؼلص احملمور األربع  أتمتي  وىي: األك   التنق  والسهر  ادلنزل  األغراض اخلمص 
 ويتم بعد ذلك حسمب بصم  الكربون للهرد.

 3ىنمك أربع أتئل  ضمن ىذا احملور وتتمث  يف: األكل:-1
  :نوع الولجن  وزلتويمهتم )حلو  أق  حلم  بدون حلم  خضمر ...اخل(؛السؤال األول 
 :عم انهمقك األتنوعي عن الطعمم وادلطمعم؛ السؤال الثمين 
 :عم يضيع عن األك  أو عم يرعى؛ السؤال الثملث 
  :احمللي  )غَت ادلستوردة(.ادلشًتيمت عن ادلنتجمت السؤال الرابع 
 ػلتوي على تت  أتئل  وتتمث  يف:التنقل والسفر: -2
 السؤال األول: وتيل  التنق  او السهر الغملن ؛ 
 السؤال الثمين: نوع السيمرة عن حيث الوقود؛ 
 السؤال الثملث: الوقت ادلستغرق لقيمدة السيمرة يف أتنوع؛ 
  يف أتنوع؛السؤال الرابع: الوقت ادلستغرق يف القطمر 

                                                           
1
 https://www.bsigroup.com/ar-AE/CFV-----/  

2
 WWF : World Wildlife Fund 

3
 http://footprint.wwf.org.uk/questionnaires/show/1/1/4  

https://www.bsigroup.com/ar-AE/CFV-----/
http://footprint.wwf.org.uk/questionnaires/show/1/1/4
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 السؤال اخلمعس: الوقت ادلستغرق يف احلمفل  يف أتنوع؛ 
 السؤال السمدس: عدد الرحالت بملطمئرة يف السن  وادلسمف ؛ 
 يشم  على ثالني  أتئل  تتمث  يف: المنزل: -3
  :؛حجم ادلنزل الذي تسكن فيوالسؤال األول 
  :؛عدد الغرفالسؤال الثمين 
  :؛القمطنُت بمدلنزلتن   91عدد األشخمص فوق السؤال الثملث 
  :؛وتيل  تسخُت ادلنزل )غمز  كهربمء  وقود ...(السؤال الرابع 
  :؛تسعَتة الكهربمء ى  ىي ضمن التسعَتة اخلضراءالسؤال اخلمعس 
 ؛: إطهمء اسانوار واأللجهزة بطريق  عنتظم السؤال السمدس 
 السؤال السمبع: درلج  احلرارة يف فص  الشتمء؛ 
  :األلجهزة اليت تسمعد على كهمءة الطمق  وربسينهمالسؤال الثمعن. 
 يشم  ىذا العنصر على تت  أتئل  وىي:االغراض الشخصية:  -4
  :شهرا ادلمضي  لغرض شخصي )غسمل   كمنيوتر  تلهمز   91اقتنمء لجهمز عنزرل خالل الـــالسؤال األول

 ؛ىمتف ...(
 :؛البس واألحذي دلاسانهمق الشهري على ا السؤال الثمين 
  :؛اسانهمق الشهري على طعمم احليوانمت األليه  يف ادلنزلالسؤال الثملث 
  :؛اسانهمق الشهري على الصح  واجلمملالسؤال الرابع 
 :؛اسانهمق الشهري على اسانًتنت واذلمتف والتواص  السؤال اخلمعس 
 :؛نوع الهضالت اليت تقوم بإعمدة تدويرىم السؤال السمدس 

وبمتنمع مجيع اخلطوات  الصندوق العمدلي حلممي  الطنيع ىذه األتئل  صلدىم على عستوى ادلوقع الرمسي 
واسالجمب  على األتئل  يتم حسمب بصمتك الكربوني   وقد قمم النمحث بقيمس بصم  الكربون اخلمص  بو 

غَت عقنول حيث طن اننعمثمت الكربون السنوي   وىو عؤشر  94.4دبم يعمدل ( %941حيث بلغت )
ويقوم ادلوقع بعدىم بمقًتاح نصمئح حول نقمط الضعف  .3..1فمق ادلتوتط لنلد عث  ادلملك  الربيطمني  بــــ
ادلشي على األقدام  التنقل:: شراء ادلنتجمت ادلومسي ؛ األكلوكيهي  ذبموزىم وربسينهم  فمثال النمحث )

اقتنمء  األغراض الشخصية:زبهيض اتتهالك الطمق ؛  الًتكيز على الجراءات المنزل:والدرالج  اذلوائي ؛ 
  Second Hand .)1ألجهزة عستعمل  

 

                                                           
1
 WWFلحساب البصمة البيئية الخاصة بك قم بالنقر على الموقع الرسمي للصندوق العالمي لحماية الطبيعة  - 

http://footprint.wwf.org.uk  

http://footprint.wwf.org.uk/
http://footprint.wwf.org.uk/
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 الثاني: المبادرات والتق ارير الدولية ذات الصلة  المبحث
ههوم التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  وكذا دلتدعم وتؤتس  إعالنمتلجمءت عدة عنمدرات وتقمرير و     

مدرات دبنمدئ وأبعمد التنمي  ادلستداع  ولع  أىم ىذه ادلن واسالتزامادلسؤوليمت اسالجتممعي  للتعليم العمرل 
 واإلعالنمت نربزىم فيمم يأيت.

 تالوار َوهاليفاكس إعالنياألول:  المطلب
تصريح تنحمول عن خالل ىذا ادلطلب ابراز أىم النقمط اليت مت عنمقشتهم يف تصرػلي تملوار بهرنسم  وكذا     

 بكندا  ىمليهمكس

 Declaration de Taloires (France)تالوار )فرنسا(  إعالنالفرع األول: 
( لجمعع  عن ك  األقمليم يف العمدل قمعوا بنشر اىتممعتهم فيمم .1رؤتمء عشرون ) 9111يف أكتوبر عن عمم     

ؼلص ادلستوى غَت ادلسنوق والتسمرع يف تدين وتلوث النيئ  واساتتغالل)اتتنزاف( للموارد الطنيعي   ىذه 
التغَتات النيئي  هتدد حيمة النشري  وألجنمس حي  أخرى  تالع  األرض  والتنوع النيولولجي  أعن الدول  وكذا 

رث األلجيمل ادلستقنلي   حيث خلصوا إذل وضع أعممل اتتعجملي  ساصالح ىذه ادلشمك  األتمتي  وتتمث  إ
 1فيمميلي: تالوارأىم النقمط اليت لجمء هبم تصريح 

   تطوير براعج اسالتزام ادلدين وادلسؤولي  اسالجتممعي  على أتمس أخالقي لك  عن التعليم  النحث واخلدع
 العموعي ؛

  ولي  العموعي  عن خالل عممل ػلتذى هبم  السيمتمت  ادلممرتمت  ادلؤتسمت التعليم ذبسيد ادلسؤ
 العمرل؛

    خلق أطر تنظيمي  للتجشيع والتذكَت وععرف  أحسن ادلممرتمت ضمن اخلدع  احمللي  عن قن  الطلن
 العممل والشركمء يف اجملتمع؛

   واحلكم بينهم...  وكذا اسالتزام اجملتمعي ضممن أن تطنيق ععميَت التميز نقمشمت  النحث الهكري
 وسلتلف أشكمل ادلشمريع؛

  تعزيز الشراك  عمبُت اجلمععمت واجملتمع )اجلممعمت( وىذا لغرض الرفع عن الهرص اساقتصمدي   إعطمء
 تلط  لألفراد واجلممعمت  تقوي  الوفمق ادلتنمدل واسانتممء  حركي  التعليم اجلمععي والنحث؛

 نمر عن قن  ادلنظممت احلكوعي ؛ عمدل األعممل  وتمئ  اساعالم  ادلنظممت الغَت حكوعي   األخذ يف اساعت
يف ادلسمعل  يف التعليم العمرل  التنمي  والرفمىي  اسالجتممعي   القيمم بشراك  عع احلكوع  لغرض تقوي  

                                                           
1
-See Talloires Declaration on https://www.unicef.org/about/history/files/Talloires_declaration_1988.pdf  

https://www.unicef.org/about/history/files/Talloires_declaration_1988.pdf
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مرل  التعمون عع تيمتمت عن شأهنم أن سبنح دعمم للمجهودات ادلدني  وادلسؤول  الجتممعيم للتعليم الع
 القطمعمت األخرى هبدف كشف اآلثمر واحملمقظ  على الربح اسالجتممعي واساقتصمدي للمجتمع؛

  القيمم بشراك  عع عؤتسمت التعليم اسابتدائي  ادلتوتط والثمنوي وكذا عع عؤتسمت التعليم العمرل األخرى
للتعليم يف كمف  عستويمت اجملتمع يأيت عن خالل عنطلق أن التعليم عن ألج  عواطن  يكون لجزء عتكمعال 

 واحليمة؛
 توثيق ودعج أعثل  ألعممل لجمععي  واليت تستهيد عن اجملتمعمت )اجلممعمت( وحيمة أعضمئهم؛ 
  دعم وذبشيع اجلمعيمت األكمدؽلي  الدولي   اإلقليمي  والوطني  جملهوداهتم  اسالتزام ادلدين للجمعع  وخلق

 يم والنحث؛ععرف  أكمدؽلي  خلدع  أعممل التعل

   إنشمء جلن  إداري  وشنكمت دولي  دلؤتسمت التعليم العمرل عن ألج  إعالم ودعم ك  اجملهودات الراعي
 لعرض التصريح.

 Halifax declaration  هاليفاكس إعالنالفرع الثاني: 
األعم  يف ىمليهمكس بكندا  كنمر ادلمثلُت عن اجلمععمت ادلذكورة يف تصريح تملوار  لجمعع  .911عمم    

رئيس لجمعع  عن سلتلف عنمطق العمدل كلهم أضمفو  .1مجعي  لجمععمت وكليمت كندا بمساضمف  إذل  ادلتحدة 
 .اإلعالناصواهتم ذلذا 

يشَت تصريح ىمليهمكس إذل اساتتمرار يف تدين بيئ  األرض وكذا األثر القوي للهقر على العملي  وادلممرتمت    
النيئي  غَت ادلستداع . ويعرب ىذا التصريح عن اساؽلمن بمحللول الهعمل  ذلذه ادلشكالت  حيث غلب أخذ 

اذل توظيف طمقمت وعهمرات النمس بشك  ىشمش  اجملتمعمت يف الشممل واجلنوب بعُت اساعتنمر  وبمساضمف  
 اغلميب واتتعممل اتلوب التعمون.

 1ك  اجلمععمت اذل اتنمع اساعممل التملي :  اإلعالنويدعو ىذا    

   ضممن أن يكون نداء )صوت( اجلمعع  واضحم والتمسك بملتزاعهم ادلستمر دلندأ وشلمرتمت التنمي
 احمللي   الوطني  والعمدلي ؛ادلستداع  داخ  اجلمعع  وىذا على ادلستويمت 

   اساتتهمدة عن ادلوارد الهكري  للجمعع  لتشجيع الههم األفض  للمجتمع لألخطمر ادلمدي  والنيولولجي
 واسالجتممعي  ذات الصل  اليت توالجو كوكب األرض؛

  ارد وكذا التأكيد على اسالتزام اساخالقي للجي  احلمرل وىذا للتغلب على ادلممرتمت اخلمطئ  ساتتخدام ادلو
 الظروف واتع  النطمق عن التنمين النشري ادلهرط والذي يكمن يف الالإتتداع  النيئي ؛

                                                           
1
 Halifax declaration, https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/rfl_727_halifax_2001.pdf  

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/rfl_727_halifax_2001.pdf
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   ) تعزيز قدرة اجلمعع  على تعليم وتطنيق عنمدئ التنمي  ادلستداع  وزيمدة التعريف بملنيئ  )زلو األعي  النيئي
 الطالب واجلمهور بولجو عمم؛وكذا تعزيز فهم األخالقيمت النيئي  بُت أعضمء ىيئ  التدريس  

  السيمتي  لتحقيق  والتدابَتالتعمون عع بعضهم النعض وعع ك  شرائح اجملتمع يف السعي لننمء القدرات
ادلرالجع  الهعمل   والًتالجع عن ادلممرتمت احلملي  اليت تسمىم يف التدىور النيئي وإذل زيمدة الهوارق عمبُت 

 لجيمل ؛الشممل واجلنوب والالعسمواة عمبُت األ
  توظيف مجيع قنوات اجلمعع  ادلهتوح  وىذا لغرض تنليغ ىذه التعهدات دلؤسبرات النيئ  والتنمي  واحلكوعمت

 واجلمهور على ولجو اخلصوص.

 سوانزي و كيوتو إعالنيالمطلب الثاني: 
  وكذا تصريح  توانزي بويلز إعالينتنحمول عن خالل ىذا ادلطلب ابراز أىم النقمط اليت مت عنمقشتهم يف     

 كيوتو بمليمبمن.
 Swansea Declarationسوانزي  إعالن: االولالفرع 

ادلنعقد ك   91ادلؤسبر   (ACU)ادلشمركُت يف رابط  لجمععمت الكوعنولث  9111يف توانزي )وايلز( أوت     
-دول  سلتله  الجتمعت دلوالجه  التحدي ادلتمث  يف "النمس والنيئ  41لجمعع  يف  ..4مخس تنوات عميعمدل 

ك  عن اجلمععمت  القمدة  النمحثُت  الطالب عن الطرق اليت سبكن عن   لنحثاحلهمظ على التوازن"   شمركت 
 اسالتزام ونشر التقمليد ادلشًتك  وادلوحدة وىذا لالتتجمب  بشك  عنمتب ذلذا التحدي.

وعن خين  األع  بسنب ولجود حضور غَت كمف  هاليفاكسو تالوار إعالينتوحى عن إن الجتممع توانزي عس
  أضمف صوتو إذل العديد عن أولئك الذين 19للجمعع  يف عؤسبر ريو دي لجمنَتو ولجدول أعممل القرن 

ح  التدىور وعلى نطمق واتع للنيئ  واألرض  وعن تأثَت تهشي الهقر واحلملج  ادلل بملقلق العميق إزاءيشعرون 
 1للمممرتمت ادلستداع .

إسا بمساعًتاف دبدى الضعف وأعرب ادلشمركون عن اعتقمدىم بأن احللول ذلذه ادلشمك  ؽلكن أن تكون فعمل  
 ادلتنمدل للمجتمعمت ادلتقدع  والنمعي   والطمقمت وعهمرات النمس يف ك  عكمن غلب أن تشتغ  بمغلمبي 

 وتعموني .

 2عتأني  عن قن  مجيع اجلمععمت لإللجراءات التملي :ودعى الجتممع توانزي إذل درات  

                                                           
1
 International Association of Universities (IAU), UN University, Association of Universities and Colleges of 

Canada from the official link: http://www.iisd.org/educate/declarat/halifax.htm  
2
 Swansea declaration on sustainable education 

https://www.iauhesd.net/sites/default/files/documents/the_swansea_declaration.pdf  

http://www.iisd.org/educate/declarat/halifax.htm
https://www.iauhesd.net/sites/default/files/documents/the_swansea_declaration.pdf
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  حث اجلمععمت للسعي وإنشمء ونشر فهم أوضح للتنمي  ادلستداع  "التنمي  اليت تليب حملجيمت احلمضر
دون ادلسمس بمحتيملجمت األلجيمل ادلستقنلي " وتشجيع عنمدئ وشلمرتمت التنمي  على ادلستوى احمللي  

 همم اجلمععمت؛الوطٍت والعمرل بطرق تتهق وع
  اساتتخدام األعث  دلوارد اجلمعع  لههم أكثر للمخمطر ادلمدي   النيولولجي  واسالجتممعي  ذات الصل  بكوكب

 األرض والتعرف على الًتابط الكنَت عمبُت األبعمد الدولي  للتنمي  ادلستداع ؛
 م ادلهرط للموارد والتنمين التأكيد على اسالتزام األخالقي للجي  احلمرل للتغلب على شلمرتمت اساتتخدا

 ادلهرط؛
  تعزيز قدرة اجلمعع  على التدريس والنحث يف عنمدئ التنمي  ادلستداع  وزيمدة الوعي النيئي وتعزيز فهم

 األخالقيمت داخ  اجلمعع  وعع اجلمهور بولجو اخلصوص؛
   والسيمتي  لتحقيق التنمي  التعمون عمبُت اجلمععمت وعع شرائح اجملتمع يف السعي لتطنيق التدابَت العملي

 ادلستداع  وبملتمرل احلهمظ على عصمحل األلجيمل ادلستقنلي ؛
  زيمدة احلملج   دلرالجع  عمليمهتم لتعكس أفض  شلمرتمت التنمي  ادلستداع ؛ 
 .درات  وتنهيذ الطرق والوتمئ  إلعطمء احليمة ذلذا اإلعالن 

  Kyoto Declarationكيوتو   إعالن: الثانيالفرع 
لجمعع   .31( يف اليمبمن  مت إصدار الدعوة ل1يف ادلمئدة ادلستديرة للمؤسبر الثمعن ) 9111عن عمم 94يف نوفمرب 
 كيوتو.  إعالنعضو يف 

  وتتمث  حيث دعى ادلؤسبر إذل مجل  النقمط التملي  اليت مت تنموذلم ك  عن إعالن ىمليهمكس  تملوار وتوانزي
 1فيمم يلي: اإلعالنمجل  ادلنمدئ اليت نمدى هبم ىذا 

 - ادلستداع  التنمي فهم أكثر وضوحم دلههوم  وإيصمل النحث على العمدل أضلمء مجيع يف اجلمععمت تشجيع -9
 ادلنمدئ وتعزيز - القمدع  األلجيمل إرضمء إعكمني عع  ادلسموع  دون احلملي  األلجيمل احتيملجمت تليب اليت التنمي "

 ". عهمعهم عع تتممشى بطرق والعمدلي  والوطني  احمللي  ادلستويمت على ادلستداع  التنمي  عن ادلنمتن  وادلممرتمت

 ادلمدي  ادلخمطر حول اجلمهور وعمع  احلكوعمت لجمنب عن أفض  فهم لتعزيز اجلمعع  عوارد اتتخدام -1
 لتنمي ل الدولي  واألبعمد ادلهم الًتابط على والتعرف األرض كوكب يوالجههم اليت واسالجتممعي  والنيولولجي 
 .ادلستداع 

 عدم تسنب اليت احلملي  والهوارق ادلوارد اتتخدام شلمرتمت لتتجموز احلمرل للجي  األخالقي اسالتزام تطوير -1
 .النيئي  اساتتداع 

                                                           
1
 International Association of Universities (IAU)  “Kyoto Declaration 1993”; 

https://iau-aiu.net/IMG/pdf/sustainable_development_policy_statement_fr.pdf  

https://iau-aiu.net/IMG/pdf/sustainable_development_policy_statement_fr.pdf
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 بملتنمي  ادلتعلق  ادلنمدئ حيث عن اجملتمع يف والعم  بمألحبمث والقيمم التدريس على اجلمععمت قدرة زيمدة -4
 .النمس وعمع  اجلمعع  داخ  النيئي  األخالقيمت فهم وتعزيز النيئ  تطوير ألج  عن ادلستداع 

 وتيمتمت عملي  ضلو تطنيق الجراءات السعي يف اجملتمع قطمعمت مجيع وععبُت اجلمععمت  مع التعمون -1
 .القمدع  األلجيمل عصمحل محمي  وبملتمرل ادلستداع  التنمي  لتحقيق

 .ادلستداع  التنمي  ضلو ادلممرتمت أفض  لتعكس اخلمص  عمليمهتم عرالجع  على اجلمععمت تشجيع -3

يعٌت  اإلعالن ذاعن ألج  التنهيذ اجلمد ذل وتمئ ال ووضع يف األخذ بمساعتنمر IAU إدارة رللس عن الطلب -1
 .IAU داخ  ادلشًتك  وك  ادلؤتسمت ء رللس اإلدارة أعضم ك  بو

 1:إذل هبم اخلمص  عملهم خط  يف لجمعع  ك  تسعى بأن التصريحي يوصكمم     

 وإقرار اجلمععي داخ  الوتط يف ادلستداع  التنمي  تطنيقو  عندأ ساحًتام ادلؤتسي ادلستوى على ادلشمرك  -9
 ؛ عمم بشك  اجلمهور وعمع  وعوظهيهم لطالهبم اسالتزام ىذا

 عملهم؛ طريق  يف ادلستدام اساتتهالك شلمرتمت تشجيع -1

 النيئ ؛ أتمتيمت لتدريس أتمتذهتم قدرات تنمي  -1

 ؛دراتتهم رلمل كمن عهمم والطالب  دلوظهيهم  بيئيأو عقمرب   هنج تطوير -4

 النيئ ؛حول  التعليمي  الرباعج لتعزيز للجمعع  الهكري  ادلوارد اتتخدام. 1

 للمؤتس  األتمتي  ادلهم  عن كجزء التنمي  رلمل يف والتعموني  التخصصمت عتعددة رباعجال تطوير -3
 .األقسممو  التخصصمت بُت التقليدي  احلوالجز على والتغلب

 ادلوظهُت  أعضمء ىيئ  التدريس  الطالب) القريب األكمدؽلي للمجتمع األخالقي  اسالتزاعمت تعزيز -1
 ادلظمدل واجلنوب  الشممل بُت الهوارق النيئ   تدىور إذل تقود اليت القوى على والتغلب فهم ألج  عن( اإلداريُت

  متدعمه اليت واحلكوعمت األفراد اخلرغلُت   اجلمععي اجملتمع دلسمعدة طرق على العثوروزلمول   األلجيمل؛ بُت
 ؛خالقي األ لتزاعمتاسا ىذه لقنول

 ادلعرف  لنشروالدورل   والوطٍت احمللي ادلستوى على النيئيُت اخلرباء عن التخصصمت عتعددة شنكمتال تعزيز -1
 ؛النيئي التعليموكذا  ادلشًتك  والتطوير النحث عشمريع يف والتعمون

 لمعرف ؛ل احلرة التجمرة يف أتمتي عنصر وىو والطالب  األتمتذة تنق  تعزيز -1

                                                           
1
 International Association of Universities (IAU)  “Kyoto Declaration 1993”; 

https://iau-aiu.net/IMG/pdf/sustainable_development_policy_statement_fr.pdf  

  

https://iau-aiu.net/IMG/pdf/sustainable_development_policy_statement_fr.pdf
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 وتعزيز تشجيععن ألج   وعنمتن  ادلنتكرة التقنيمت لنق  األخرى اجملتمع قطمعمت عع شراكمت إقمع  -.9
 .ادلستدام التنمي  شلمرتمت

 كوبرنيكوس واتفاقيات قمة األرض  إعالنالمطلب الثالث: 

 بسويسرا  كوبرنيكوستنحمول عن خالل ىذا ادلطلب ابراز أىم النقمط اليت مت عنمقشتهم يف تصرػلي     
 اتهمقيمت قم  األرض.وكذا 

  Copernicus Declaration: إعالن كوبرنيكوس األولالفرع 
  حيث ورد يف عقدع  اإلعالن  أن اتتغالل ألج  التنمي  ادلستداع "( "عيثمق اجلمعع  عن 9114لجنيف)   

وأن زيمدة الوعي عطلوب   وأن وضع اتًتاتيجي  شمعل  لننمء   يهدد ولجوده وتوازنواسانسمن للمحيط احليوي 
 1 عستقن  عستدام وعنصف جلميع النشر  وىذا يتطلب ذىني  لجديدة ورلموع  قيم لجديدة كذلك.

ر حمتم لتعزيز القيم وربسُت قدرة النمس على ععمجل  قضميم النيئ  والتنمي  التعليم على مجيع إن التعليم ىو أع
ادلستويمت وخمص  التعليم اجلمععي لتدريب صنمع القرار وادلعلمُت  حيث غلب أن تكون عولجه  ضلو ربقيق 

عن الشعور بمدلسؤولي  األخالقي  التنمي  ادلستداع  وتعزيز عواقف الوعي النيئي  ادلهمرات واظلمط السلوك  فضال 
 فيجب أن يصنح التعليم تعليمم بيئيم دبعٌت الكلم . 

 أوال: دور الجامعات
األلجيمل القمدع  عن ادلواطنُت  وتعطي اخلربات يف مجيع رلمسات  بتدريباجلمععمت وعؤتسمت التعليم تقوم    

مني  واإللجتممعي . لذلك فمن والجنهم نشر ادلعرف  النحث  تواءا يف التكنولولجيم أو رلمل العلوم الطنيعي   اإلنس
النيئي  وتعزيز شلمرت  األخالقيمت النيئي  يف اجملتمع وفقم للمنمدئ ادلنصوص عليهم يف عؤسبر "النيئ  والتنمي " للنيئ  

 وتطوير التعليم.

يف الواقع دعم اجلمععمت بشك  عتزايد على أن تلعب دورا رائدا يف تطوير ظلوذج للتعليم عتعدد     
التخصصمت ذو تولجو أخالقي وىذا عن ألج  اغلمد حلول للمشمك  ادلرتنط  بملتنمي  ادلستداع . وعليو غلب أن 

ف ذات ادلصمحل عن اجملتمع فيمم تلتزم اجلمععمت بعملي  عستمرة لك  عن: اعالم  تثقيف وتعنئ  مجيع األطرا
ؼلص عواقب التدىور النيئي دبم يف ذلك تأثَتىم على التنمي  العمدلي  والظروف الالزع  لضممن عمدل عستدام و 

 عمدل.

 

                                                           
1
 Hans-Peter winkelman, Copernicus Guidelines For sustainable development in the European Higher 

education Area , Copernicus Campus Publications, UE ,2005, p23. 

CRE: Association of European universities 
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 ثانيا: مبادئ العمل
وأداء رتملتهم األتمتي  غلب على اجلمععمت أن تدخر اجلهد الكميف لإلطلراط وتنهيد  لتحقيق األىداف    

 1العشر عنمدئ ادلنين  كمأليت:

غلب أن توضح اجلمعع  التزام حقيقي دلندأ وشلمرت  محمي  النيئ  و التنمي  ادلستداع  اإللتزام المؤسسي: -1
 داخ  الوتط األكمدؽلي.

ن تعزز اجلمععمت أظلمط اإلتتهالك عم بُت أعضمء ىيئ  التدريس الطالب و غلب أاألخالقيات البيئية: -2
زلو األعي  اجلمهور وكذا ظلط العيش النيئي  عع تشجيع براعج لتطوير قدرات أعضمء ىيئ  التدريس لتعليم "

 النيئي "
لقضميم النيئي  غلب أن توفر اجلمعع  التعليم والتدريب والتشجيع دلوظهيهم حول اتعليم موظفي الجامعة: -3

 حىت يتمكنوا عن عواصل  عملهم بطريق  عسؤول  بيئيم.
غلب على اجلمعع  دعج ادلنظور النيئي يف مجيع أعممذلم  ووضع براعج برامج في التربية البيئية: -4

التثقيف)الًتبي ( النيئي اليت تشم  ك  عن أعضمء ىيئ  التدريس  الطالب  والنمحثُت مجيعهم غلب أن يتعرض 
 لتحديمت العمدلي  للنيئ  و التنمي  بغض النظر عن رلمل دراتتهم.

 ةغلب على اجلمععمت تشجيع براعج التعليم والنحث عتعددة التخصصمت والعمبر تعددية التخصصات: -5
للتخصصمت ادلستداع  كجزء عن ادلهم  ادلركزي  للمؤتس   وغلب على اجلمععمت أن تسعى أيضم للتغلب على 

 عم بُت التخصصمت واألقسمم. فسي الهوارق التنم
للطلن  ادلهنيُت غلب على اجلمععمت دعم اجلهود دل ء الثغرات يف األدبيمت احلملي  ادلتمح   :نشر المعرفة-6

تنظيم احملمضرات العمع  ووضع براعج التدريب    وصنمع القرار واجلمهور العمم  عن خالل إعداد ادلواد اإلعالعي  
 عدة للمشمرك  يف عمليمت التدقيق النيئي.كمم يننغي أن تكون عست

غلب على اجلمععمت تعزيز شنكمت عتعددة التخصصمت عن خرباء النيئ  على ادلستويمت  :الشبكات-7
ث والتعليم ذلذا يننغي حاحمللي   الوطني  والدولي  وىذا لهرض التعمون يف ادلشمريع النيئي  ادلشًتك  يف ك  عن الن

 والنمحثُت.تشجيع حركي  الطالب 

غلب على اجلمععمت أخذ زعمم ادلنمدرة يف إقمع  شراكمت عع القطمعمت ادلعني  األخرى يف : الشراكات-8
 ل  الرباعج...اخل؛معماجملتمع  عن ألج  تصميم وتنهيذ عقمربمت عتنمتق   اتًتاتيجيمت وسلططمت األ

                                                           
1
 - Hans-Peter Winkelman, Op.cit, pp:25-30 
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النيئي  على ىذه القضميم دلختلف الهئمت غلب على اجلمععمت ابتكمر الرباعج التعليمي  التعليم المستمر:  -9
 ادلستهدف : اساعممل التجمري   الوكمسات احلكوعي   ادلنظممت غَت احلكوعي  ووتمئ  اإلعالم...إخل.

ىم اجلمععمت يف الرباعج التعليمي  ادلصمم  لنق  التكنولولجيمت السليم  مغلب أن تسنقل التكنولوجيا: -11
 1اإلدارة ادلتقدع . وكذا أتمليبوادلنتكرة تربويم 

  : اتفاقيات قمة األرضالثانيالفرع 

غلب على التعليم أن ػلقق الوعي األخالقي ويعزز عن السلوك  يصمحنو اساتتعممل ادلستدام للموارد     
النشري   عن ألج  الهعملي  غلب التعمع  عع حركي  النيئ  ادلمدي   النيولولجي  والتنمي  و الطنيعي  والتنمي  ادلستداع   

 عالئم  اساتصمل.كذا وأن تتكمع  عع مجيع اجملمسات وتطنق ك  األتمليب الرمسي  وغَت الرمسي  و 

 "19  اتهقت احلكوعمت عن مجيع أضلمء العمدل على "ألجندة9111يف قم  األرض بــــ"ريو دي لجمنَتو" يف لجوان 

عن ألج  ربقيق التنمي   تطنيقهم الوالجب(  سلطط العم  ػلدد عم اساحتيملجمت 19)لجدول أعممل القرن
ربت عنوان "تعزيز التعليم  الوعي  19عن لجدول القرن 13. وقد مت ذكر ذلك يف الهص  19ادلستداع  يف القرن 

 2.العمم  والتدريب"  كمم ػلتوي الهص  على اساتهمقيمت الكندي  فيمم ؼلص اجململ

 

 

  

                                                           
1
 - Hans-Peter Winkelman, Op.Cit, pp:25-30. 

2
 Agend21, chapter 36, Promoting Education: public awareness and training, UN commission for 

sustainable development, http://www.earthsummit2002.org/es/national-resources/education.pdf  

http://www.earthsummit2002.org/es/national-resources/education.pdf
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 المناهج التعليميةستدامة ضمن  إدماج االاستراتيجيات  الثالث:    المبحث
تعزيز اساتتداع  عن خالل تصميم ادلنمىج يشم  توضيح عمغلب على الطالب التخلي عنو لجراء اخلربة     

ادلنهجي  . ويستعم  عطوري ادلنمىج  األطر التقييمألج  عن  اساىداف ادلسطرةىذه النتيج  عع التعليمي  وربط 
 ادلهمم.لتنظيم نتمئج التعليم  األنشط   ادلهمم وتقييم 

 تشم  عنتجمت ادلنمىج: الرباعج  اخلطوط العريض  للدروس وعواد التعلم عع أنشط  التقييم التمبع  ذلم.    
قدم ىذه الوثمئق للمتعلمُت عن قن   تواء كمن درتم )زلمضرة(  ورش  عم   أو علتقيمت  إضمف  ويننغي أن ت  

 حوصل  حولادلنمىج  عنتجمتمبع  ذلم  ت ظهر ( التذات الصل إذل ذلك  فنعد تصميم الرباعج والدروس )
 عن خالل الدروس. واليت تظهراألتمتي  الواتع   ادلقمييسالربنمعج أو 

عن شأهنم أن تكون الوتمئ  اليت تربز أو تنُت اساتتداع  وتنلغهم )توصلهم( إذل ادلتعلمُت  اساصلمزاتىذه     
عن النتمئج وعقمرنتهم  اسافصمحيتم و ادلسنق للنتمئج   واجلمهور. عع وضع أي عنمدرة لالتتداع  غلب التحديد

 عع األىداف ادلوضوع  عسنقم.

الصنمعي جلممعمت التعليم  حبيث تليب النتمئج اساحتيملجمت  النسيجيتم يف النداي  مجع ىذه ادلعلوعمت عن    
عع وظيه  ععين    (Focus Group) ادلستهدف جملموع  اساقليمي . وقن  تصميم ادلنمىج عن األفض  ربط ا

برنمعج ععُت  أو رلمل ععُت لغرض ربديد أثر اساتتداع  على ذاك اجململ. نتمئج التحلي  تسمعد على ربديد 
 1اتًتاتيجي  ععين .

 االستراتيجية األولى والثانية األول: المطلب
الشمع  ألعضمء ىيئ  إنشمء ارشمدات عن ألج  التقييم وذل يف ا ادلطلب اتًتاتيجيتُت  تتمث  األيشم  ىذ    

   وتتمث  اساتًتاتيجي  الثمني  يف "انشمء برنمعج عستدام لجديد.التدريس

 ألعضاء هيئة التدريس الشاملتقييم لمن أجل ا ارشاداتإنشاء  :األولىاالستراتيجية  الفرع األول:
" اسارشمداتعم يعرف ب"عن خالل التكيف الكنَت واتتعممل يتم تسهي  زيمدة اىتممم تعلم الطلن      

((Rubrique  " سمعد ىيئ  التدريس والرباعج على ىو عأو اخلطوط التولجيهي  " اسارشمداتاذلدف عن تقييم
 للطلن  عم يسعون إليو. توضيحالبمساضمف  إذل طن القوة والضعف يف التعليم ربديد عوا

ىو أن يتخذ ادلدرتون خطوات على عستوى عهمعهم عن ألج   األوذل اسافًتاض األتمتي لالتًتاتيجي     
الدراتي  نتمئج الكلي   وتقييم اتًتاتيجي  اساتتداع . حيث تقوم الكليمت بمنشمء ربديد وتوضيح أداء الهص  

                                                           
1
- Robin M.Nickel ,Strategies for incorporate sustainability into curriculum, Wisconsin Technical 

College System Foundation, 2003, p03. Extracted from: 
https://www.wids.org/Portals/0/PDF_Docs/2013%20Sustainability%20Curriculum%20NICKEL%20022513.p
df  

https://www.wids.org/Portals/0/PDF_Docs/2013%20Sustainability%20Curriculum%20NICKEL%20022513.pdf
https://www.wids.org/Portals/0/PDF_Docs/2013%20Sustainability%20Curriculum%20NICKEL%20022513.pdf
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 .(frontlines)اتم ونشر النتمئج ادلستداع   حيث ت ستعم  النتمئج كوتيل  تقود إذل الصهوف األعمعي  
 واجملتمع ادلستدام على أوتع نطمق. زلتوى زبصص ععُتاذلدف ىنم ىو لجع  الطالب يقوعون بملربط عمبُت 

عن ألج  التقييم يزود ادلرشدين بأدوات ععيمري   فيمم ؼلص اعضمء ىيئ  التدريس "ارشمدات"ان اتتخدام    
وحدة للنيمنمت  كمم ؽلكن ادلعمجل  ادلأداء ادلتعلم بمتتخدام أدوات قمبل  للقيمس و  توضحتهل  الههم. فهي 

 .فعملي ذبميع نتمئج التقييم بشك  أكثر 

اخلطوط ساتتداع   وتتمث  أىم اخلمص  بم يدةاجلنتمئج ال تدويناخلطوة األوذل يف اتتخدام ىذه ادلقمرب  ىي    
 1:يف النقمط التملي  اسارشمدي 

  أن تندأ بملقيمم بــــ "عم"  Begin with an action verb ؛ 
 واليت تتجموز تيمق درس ععُت؛ حوي اتتهداف ادلهمرات القمبل  للت 
 تشجيع ادلتعلمُت على العم  يف عستوى عمل؛ 
 ربديد عهمرات ععميَت األداء عن حيث اساعتممدي  )ادلصداقي ( والنزاى ؛ 
 ربديد )تصنيف( اتًتاتيجيمت التقييم  عثال: "تطنيق ادلممرتمت ادلستداع "؛ 

 لتقييم أداء ادلتعلم.  ادلستعملو  للمتعلم" اخلطوط اسارشمدي اآليت ينُت لجزء عن "واجلدول 

 
 (: تطبيق الممارسات المستدامة17جدول رقم )

 المعايير

(criteria) 

مبتدأ
(beginning)  

 متطور

(Developing) 

 منجز

(Accomplished) 

 متحكم
Mastery 

يظهر المتعلم الوعي 
ة ذات يباآلثار البيئ

بمجال الصلة 
 دراسته المختار

ادلتعلم واع 
بملقضميم النيئي  

 احلملي  

ادلتعلم ػلدد أي عن 
القضميم النيئي  دبجمل 

 دراتتو ادلختمرة

يظهر ادلتعلم كيف يؤثر 
 رلمل دراتتو على النيئ 

ػلدد ادلتعلم 
اساتًتاتيجيمت 

ادلستداع  اليت 
بمعكمهنم تقليص 
اآلثمر الصنمعي  

 على النيئ   

تعلم يحدد الم
استراتيجيات 

المحافظة على 

ادلتعلم واع 
دبجمسات 

 اساعتنمرات النيئي 

ادلتعلم ػلدد اتًتاتيجيمت 
احملمفظ  ساصالح 

 اساعتنمرات النيئي 

يظهر ادلتعلم ادلممرتمت 
الهعمل  للمحمفظ  على 

 النيئ  

يوضح ادلتعلم  
كيف تؤثر 
اتًتاتيجمت ععين  

                                                           
1
- Robin M.Nickel, Op. Cit, p04.  
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للمحمفظ  على  البيئة 
 النيئ  الواتع 

يحدد المتعلم كيف 
للممارسات 

تنتج المستدامة أن 
 بيئة عمل مشجعة

ختلف لم واع دبادلتع
عنمدرات اساتتداع  
حمليط عملو )بيئ  

 العم (

ادلتعلم ػلدد أي عن 
تداع  قمدرة ادلنمدرات ادلس

على تولجيو العمليمت يف 
 رلمل زبصصو

يظهر ادلتعلم كيف 
للمنمدرات ادلستداع  أن 
زبلق بيئ  عم  تهل  
وربسُت لجودة عكمن العم  

 أو األداء  

ػلدد ادلتعلم 
التكنولولجيم 
وادلممرتمت 

النمشئ  اليت لديهم 
القدرة على تولجيو 

 بيئ  العم  

يدمج المتعلم 
الممارسات 
المستدامة 
)اقتصادية، 

اجتماعية، بيئية، 
 ثقافية( في عملية

 انخاذ القرار 

ادلتعلم واع 
قضميم احلملي  بمل

النيئي  لكن أحيمنم 
سا يدرلهم ضمن 
 عملي  ازبمذ القرار

يربط ادلتعلم ادلممرتمت 
ادلستداع  بمآلثمر النيئي  
ويدرلهم ضمن عملي  

 ازبمذ القرار

تقود ادلممرتمت ادلستداع  
عملي  ازبمذ القرار للمتعلم 

 يف حيمتو وعكمن عملو 

ادلتعلم ثقمف  ػلقق 
ازبمذ القرار تعتمد 
على ادلممرتمت 
ادلستداع  يف عكمن 
العم . )يصمم 
ادلتعلم صنمع  قرار 
يعتمد على 
اساتتداع  يف 

 عكمن عملو(.
Source: Robin M.Nickel ,Strategies for incorporate sustainability into curriculum, Wisconsin Technical 

College System Foundation, 2003, p04.  

 

على عدير ادلنمىج وىيئ  التدريس لك  قسم أن غلمع انطنمعمت   "اخلطوط اسارشمدي قن  تطوير "    
حسب ىذه العملي   تضمف حصيل  اساتتداع  إذل   ف)ربقيق(ألعضمء ىيئ  التدريس بمتتعممل اتتقصمء 
 عن خالل الرباعجواساتتداع   )الكلي ( اجلمعع  زيمدة تكمع القدرات األتمتي  ادلولجودة  حيث يتم 

 1والدروس. وادلنمىج التعليمي 

 

 

 

 

 
                                                           
1
- Robin M.Nickel, Op. Cit, p04 
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 : إنشاء برنامج جديد مستدامالثانية الفرع الثاني: االستراتيجية
الكليمت  ربز  )وظيه ( أو ابتكمرات لجديدة ت    بمعتنمرىم عهنأعلي قد تكون ىذه اساتًتاتيجي  األكثر     

 .يف التخصص شهمداتعن ألج  إعطمء براعج عتطورة بمساضمف  إذل وتتنمفس 

تطوير "براعج خضراء" عث  الربنمعج الذي يعتمد على إدعمج ك رلهودات تعت عؤخرا إذل السممح بىنم
ويف نهس  ادلزارعُت اخلرباءيعملون يف ادلزارع عع  (Apprentices)عثال عتدربُت   أتمليب الزراع  ادلستداع 

يستهيد عن التمهُت وعن لجه  أخرى ون دروتم أكمدؽلي  يف كليمت الزراع  والهالح   فمن لجه  الوقت يأخذ
  وعن أعثل  ادلزرع  وتعليممت الهصول الدراتي يأخذ برنمعج بملسمعمت وبملتمرل غلمع بُت التعلم على عستوى 

 الرباعج اجلديدة:

 شهمدة تقني  الكهربمء ادلتجددة؛ 
  شهمدة التصميم ادلستدام؛ 
 الطمق  ادلستداع ؛ 
 ىندت  وتكنولولجيم الطمق  ادلستداع ؛ 
 إدارة األعممل ادلستداع  )اخلضراء( ...إخل 

 1اسبمم تطوير برنمعج ععُت اخلطوات العملي  التملي :بينمم يشم  

  إدارة قيمدة ادلشمريع جملموع  الًتكيز(Focus group)؛ 
 تسهي  ربلي  الوظمئف؛ 
   ععميَت األداء واتًتاتيجيمت التقييم؛تطوير زلصل  الربنمعج 
  الدروس؛ زلتويمتانشمء )تصميم( ادلسمرات و 
  تصميم اخلط  التمهيدي (Follant plan)؛ 
 .توفَت التدريب اسارشمدي 

  بمإلضمف  التنهيذداع  وإدارة النيئ  ضمن عرحليت التخطيط و غلب التأكيد على تدريب الطالب على اساتت    
 اساعتنمر عيمدين التخصص العمع   اخلمص  والتجمري .األخذ يف إذل 

وتقييم عتطلنمت    لديهم ثقمف  تعزيز شلمرتمت األراضي ادلستداع  وإدارة ادليمهويضمن الربنمعج خرغلُت    
ادلشروع تعتمد على عنمدئ اإلدارة ادلستداع  لألراضي  اختنمر الننمتمت وتكييههم دلختلف التطنيقمت  وضع 
خطط تصميم ادلنمظر الطنيعي  والسليم  بيئيم  بنمء وتصميم خطط ادلنمظر الطنيعي   إظهمر العملي  السليم  

 ..اخل.والننمتمت. العشبظر الطنيعي   احلهمظ على لألدوات وادلعدات ادلستعمل  يف تطنيقمت ادلنم
                                                           
1
 Robin M.Nickel , Op.Cit, p05.  
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فيمم ؼلص اساتتداع  لتصميم  ادلهنيُتيأيت ادلنهمج الدراتي كنتيج  حلملج  الصنمع  لوعي أكثر عن قن     
 رلمسات التخصص  واخلطوات العملي  ادلستخدع  ذلذا ادلشروع ىي:

 ؛احتيملجمت تقييم اتتعممل ادلهنيُت احملليُت  ربديد 
 زلصل  الربنمعج واتًتاتيجيمت التقييم؛كتمب   
  الدروس؛ صيمغ 
   الدروس وععميَت األداء. زلتويمتعرالجع 

 المطلب الثاني: االستراتيجية الثالثة والرابعة
  وتتمث  يف إضمف  زلصل  برنمعج عستدام إذل برنمعج عولجوديشم  ىذا ادلطلب اتًتاتيجيتُت  تتمث  الثملث  

 يف انشمء برنمعج عستدام لجديد.اساتًتاتيجي  الرابع  

 : إضافة محصلة برنامج مستدام إلى برنامج موجودالثالثة: االستراتيجية األولالفرع 
 1نينهم فيمميلي:يمم ؼلص ىذه اساتًتاتيجي  نالنقمط فأىم 

  ادلزيد عن غلب أن ننذل عزيدا عن الوقت عن ألج  إدعمج ادلهمرات اخلضراء ضمن ادلنمىج احلملي  وبذل
 براعج لجديدة؛ عن ألج  خلق اجلهود

   للرباعج التقليدي  عن ألج  طلنمت  التحديثيلع  ادلنهج األكثر شيوعم دلعمجل  اساتتداع  ىي طريق  التعدي
  اخلضراء أو عنمدرات تيمت  الدول ؛الصنمع  

  لديهم عهم  إعداد القوى العمعل ؛ الكليمت التقني خمص  اجملتمع اجلمععي و 
 احمللي  ىي السم  ادلميزة ذلم؛لرباعج بملشراك  عع الصنمع  تصميم وتعدي  ا  
 تصميم زلصل  براعج اجلودة لتمهيد الطريق وعليو ولجب   توقع أربمب العم  توظيف العممل ادلعدين تقنيمي

 ادلقرر الدراتي؛تقييم عن ألج  
 م عن ادلتعلمُت إلسبمم زلصل  الرباعج تعريهم ىي رلمل ععُت عن ادلهمرات  ادلواقف والقدرات ادلتحكم هب

 الرباعج والتخصصمت. 
 

                                                           
1
 White, S. & Walsh J. Greener pathways: Jobs and workforce development in the clean energy economy. 

Madison, WI: Center on Wisconsin Strategy, (2008) from the link: 
https://www.cows.org/_data/documents/1226.pdf  
 

 

https://www.cows.org/_data/documents/1226.pdf
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 استخدامه أو موجود برنامج لتدعيم خضراء تدريبية دورة إنشاء: الرابعة اإلستراتيجيةالفرع الثاني: 
  مستقل كبرنامج

 لطالهبم يقدم عن ىنمك ادلئمت عنهم فقط وكندا  ادلتحدة الوسايمت يف اجلمععي  ادلؤتسمت آساف أعثل  عن    
 .لذلك كنَتةال احلملج  رغم  اساتتداع  عقررات لدرات  فرصم

 دورة إضمف  يتم حيث  والتكييف التهوي و  التدفئ براعج  ىو احلملج  ىذه ععمجل  كيهي  على األعثل  أحد
 خرغلي الدورة التدريني  هىذ سب  ك ن. إذل برنمعج عولجود ضمن ادلقررة الدراتي  األرضي  احلراري  التدفئ  يف لجديدة
 ىذه. األرضي  احلراري  التدفئ  أنظم  وإصالح واتتكشمف لتثنيت الصنمع  يف التدفئ  وعتخصصي الربنمعج
دلهنيي  عستق  كمقرر أيضم تستخدم ولكنهم السمبق   دوراتال ادلًتاكم  عن ادلهمرات على تعتمد الدورة

 1لج  اصدار الشهمدات ذات الصل .أعن  الالزع  ادلقررات الدراتي  لتحكم يفا فرص  ذلم يتيح شلم  الصنمع 

 الحالية الخاصة بالبرامج األداء معايير وضع: الخامسة إلستراتيجيةاالمطلب الثالث: 
 أدرج بملهع و  برارلهم؛ على تؤثر اليت احلديث  بمساذبمىمت تمم وعي على التدريس ىيئ  أعضمء كمن لطمدلم    

 .رمسي غَت بشك  أو رمسي بشك  تواء اخلمص  هبم  الدراتي  الهصول يف اساتتداع  عنمدئ معنه العديد

 اساتتداع  دعج عملي  بملهع  بدأوا التدريس ىيئ  أعضمء عن٪ 11أن  تينيكم كلي  ذكرت  1.99 عمم يف    
 . "يهتمون بإدعمج اساتتداع  ضمن ادلنمىج كمنوا ٪ 11 أن حُت يف الدراتي   ادلنمىج يف

سا  ولكنهم فيمم ؼلص اساتتداع  عم بشيء القيمم يريدون" التدريس ىيئ  أعضمء أن إذل التقرير نهس يشَت
 ."يعرفون الطريق  ادلنمتن  لذلك

على اجلمنب  الًتكيز على تشجع واليت بملربنمعج خمص  إتًتاتيجي  دبثمب  لجديدة أداء ععميَت إضمف  يعترب    
 ادلهمرات تلك عث  للتحوي  والقمبل  الواتع  ادلهمرات تقييم عع التخصصمت على القمئم التقييم أو التقٍت
 .األخرى األتمتي  التخصصمت أو بمساتتداع  ادلتعلق 

 غلب ادراج ادلعميَت اخلضراء .الهعلي اساتتداع  أداء على بنمءً  ادلتعلمُت تقييم يتم اإلتًتاتيجي   ىذه بمتتخدام 
عند . مدرلجتهعلى ربديد  بدورىمتسمعد  اليت ادلعميَتذه ذل همتطنيق الطالبيثنت  التقييم؛عملي   ضمن

 ممرتمتبعض ادل لتشم   التخصصمت والهصول تقييمعن ألج   ععميَتيتم وضع  عثال  تصميم أدوات التقييم
 .اليوعي  األنشط  يف اساتتداع  عم يرتخ ىذا. النهميمت وتقلي  التدوير إعمدة عث 

                                                           
1
 Rowland, P.. Forward. In L. Johnston, Higher education for sustainability: Cases, challenges, and 

opportunities New York, NY: Routledge  editions, 2013, pp:07-10. 
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 اجملمني  التعلم أنشط  تصميمب أيضم التدريس ىيئ  تقوم قد اساتتداع   دلممرتمت ادلنمشرة ادلراقن  لجمنب إذل 
 وتقييم دلممرت  فرص  الطالب يعطي ىذا. الصل  ذات األداء وععميَت اصلمز التخصص ادلطلوب تدعم اليت

 .النهمئي التقييم قن  الذات

  1:األداء عميَتع أعثل وعن 

  النهميمت حدوث عكمن ربديدعن ألج   متعمليال ربلي  
  النهميمت لتقلي  هبم ادلعمول اإللجراءات عتمبع  
 ادلتولدة النهميمت يف النظر  
 عتمح  تكون عندعم ادلستداع  ادلوارد اختيمر  
 (الطمق  ادلمء  اذلواء ) الطنيعي  لمواردل ادلسؤول تتخداماسا  
 فلسه  تطنيق (3R" ) التدوير وإعمدة عمملاساتت إعمدة  التقلي " 
 للطمق  الهعمل اساتتخدام  
  التنويو بملشراء احمللي(Buy Local)  
 الزائدة واتالعن اقتنمء ذبنب  
 ادلستخدع  أو ادلستخدع  غَت ادلواد تدوير إعمدة  
 تمع  غَت عواد اتتخدم. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Dudley, C., Marando, M., McCarthy, J. Greening the curriculum: The necessary step. Leadership: 

Journal for Post-Secondary Leaders, 17,  (2011) , pp: 15-21. 
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 خالصة الفصل:

ادلملي  سا ؽلكن ربقيق التنمي  ادلستداع  عن خالل احللول التكنولولجي  أو األنظم  السيمتي  أو الصكوك     
وحدىم. فنحن حبملج  إذل أن نغَت  طريق  تهكَتنم وعملنم  األعر الذي يهرض توفَت نوعي  تعليم وتعل م عن ألج  

 التنمي  ادلستداع  على مجيع ادلستويمت ويف مجيع النيئمت اسالجتممعي .

مدلي  احلملي  وادلستقنلي  ويتمث  ىدف التعليم عن ألج  التنمي  ادلستداع  يف سبكيننم عن عوالجه  التحديمت الع    
 عوالجه  بن مءة وخال ق   ويف إنشمء رلتمعمت أكثر اتتداع  وتهول  يف التكي ف.

عن   اجملتمع ضلو عستقن  عستدام قمئد -بمإلضمف  طنعم لألطوار اليت تنقتهم–وتعترب ادلؤتسمت اجلمعع      
ة التخصصمت للدرات  عتعدد سلتلف اجملمساتيف  ادلستدامالعلوم ادلستداع  والتعليم تطنيق وإدعمج خالل 

والتطنيق  وىنم على ادلؤتسمت اجلمععي  أن تواكب التغَتات احلمصل  يف العمدل  وربمول اقمع  شراكمت 
واساتتهمدة عن أحسن ادلممرتمت فيمم ؼلص إدعمج عههوم التنمي  ادلستداع  ضمن ادلنمىج التعليمي   كمم أن 

 رىم ادلنظممت اجلمعيمت ذات الصل  عن أىم الوتمئ  اليت تسمعد على ادعمج ادلههوم.اسالتزام بمدلنمدئ اليت تق
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 تمهيد الفصل:
رغم أنو عن الصعب إدعمج ىذا اؼبههـو إسا  لج  تنٍت اعبمعع  ؼبههـو اساتتداع  ألتعترب إدارة اعبودة سبهيدا         

أنو ليس عستحيال  فقد قبحت العديد عن اؼبؤتسمت اعبمععي  يف تنٍت اؼبههـو وأصنح فلسه  إداري  لديهم وتلوكم 
تنظيميم  وأصنحت عن اؼبؤتسمت اعبمععي  اليت يضرب هبم اؼبث  وإدرالجهم ضمن أحسن اؼبممرتمت اليت تؤخد  

عبمععمت اليت تسعى إذل تنٍت ىذا اؼبههـو وإدعملجو ضمن فبمرتمهتم اليوعي  لجع تقتدي بو اأو كمر كدراتمت حمل  
 أو حىت أتلوهبم اإلداري.

وتيحموؿ ىذا الهص  التحري عن صبيع اؼبقوعمت واألعممؿ وكذا أحسن اؼبممرتمت اليت تقود اؼبؤتسمت     
إدعمج عههـو اساتتداع  على أتمس عقمربتُت  األوذل عن خالؿ  اعبمععي  إذل الوصوؿ إذل تصور اعبمعع  اؼبستداع  

طوعي  عن خالؿ اعتممد تيمت  للتنمي  اؼبستداع  او عههـو "اعبمعع  اؼبسؤول  الجتممعيم"  وأخرى نظمي   عن 
حيث مت تقسيم ىذا الهص  إذل ثالث  عنمحث خالؿ اعتممد ععميَت وعواصهمت زبص اساتتداع  يف اعبمععمت  

 أتمتي  وىي:
 نحث اساوؿ: تنٍت تيمت  للتنمي  اؼبستداع  اؼب

 اؼبنحث الثمين: اعبمعع  اؼبسؤول  الجتممعيم وحوكم  اعبمععمت 
 اؼبنحث الثملث: توطُت عههـو اساتتداع  يف اعبمعع .
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    تبني سياسة للتنمية المستدامة  : ولالمبحث األ
ادعمج ؾبموع  عن العنمصر ؾبتمع   عن خالؿ تنٍت تيمت  للتنمي  اؼبستداع  خمص   تنٍت اساتتداع  يبر عرب   

كمم يعترب السلوؾ اؼبستداـ عن أىم العنمصر الداعم  لتصور العملي    ىذه بمعبمعع  واقحمـ اجملتمع اعبمععي ضمن 
 الجتممعيم. عههـو اعبمعع  اؼبسؤول  بمإلضمف  إذل الًتكيز على عندأ اغبوكم  واإلدارة واسانتقمؿ إذل  اعبمعع  اؼبستداع 

  المطلب األوؿ :  إقحاـ المجتمع ضمن سياسة التنمية المستدامة  بالجامعة
قن  التولجو كبو اجملتمع هبب على اؼبؤتس  اعبمععي  تنٍت إتًتاتيجي  وتيمت  واضح  للتنمي  اؼبستداع  عن     

ساتتداع   وؿبمول  فيمم بعد إقحمـ صبيع األطراؼ ذات اؼبصلح  خالؽبم تربز السيمؽ العمـ والتولجو الواضح واؼبلـز بم
 ضمن ىذه السيمت  لكن تضمن قبمحهم واتتمراريتهم .

 سياسة التنمية المستدامة للجامعة :  الفرع األوؿ
إف تنٍت تيمت  التنمي  اؼبستداع  هبب أف يكوف عن طرؼ كيمف  تعطى لو الصالحيمت  واؼبوارد الالزع      

لتسمعدىم على العم   وهبب أف تكوف تمبع  إلدارة اعبمعع  لضممف اسالتزاـ واؼبتمبع  عن قن  أعلى ىـر يف اعبمعع   
 1لتملي :وتشم  تيمت  التنمي  اؼبستداع  للجمعع  ؾبموع النقمط ا

    اغبصوؿ على اؼبعرف  واؼبعلوع 
  صح  ولجودة اغبيمة 
   ضبمي  النيئ 
   العدال  اسالجتممعي 
   اليقظ 
   الهعملي  اساقتصمدي 
  اساتتهالؾ اؼبسؤوؿ اإلنتمج و 
   اؼبشمرك  والشهمفي 
   الوحدات اإلداري  ...اخل.اغبـر اعبمععي يف كمع تطنيق السيمت   

 ترتخ تيمت  التنمي  اؼبستداع  بمعبمعع  يف ؾبم  النقمط التملي :وتتمث  أىم اػبطوات اليت 
 

                                                           
1
-Politique Développement Durable de  l'université de Sherbrooke . Canada .2005, from the link : 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-
017.pdf     

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-017.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-017.pdf
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: عن أىم احملهزات اليت تسمعد على اعتممد تيمت  التنمي  اؼبستداع  ىي السيمؽ العمـ اؼبالئم وكذا المحفزات -1
 1اؼبنمدرات  وعن بُت العواع  اليت تقود ىذه السيمت  نذكر:

  "ن خالؿشك  حضمئر السيمرات عوفبمرتمهتم الصديق  للنيئ  عث : رغن  اإلدارة يف تعزيز صورهتم "اػبضراء 
 ؛عثال وضع عشروع للنق  اؼبستداـ

  عٌت بملنيئ ؛عبن  ت   انشمءرغن  العممؿ يف 
 صبعيمت تعٌت بملتنمي  اؼبستداع ؛ فريق عن الطلن  ضمن انشمء 
 عههـو التنمي  اؼبستداع . رتيخوتت اعبمععي  يف تعزيز األخذ يف اغبسنمف أدوار اؼبؤتسم 
: إف اؼبدخ  الرئيسي ؼبشروع التنمي  اؼبستداع  يف اعبمعع  ىو"النيئ "  أهداؼ التنمية المستدامة في الجامعة-2

وإف اساتتجمب  ؽبذا اؼبوضوع  يكوف عن خالؿ وضع تَتورة شمعل  ربتوي على أىداؼ وكذا نصوص ضمن 

 2:يالتنمي  اؼبستداع  وسبث  صبل  األىداؼ فيمم يلتيمت  
    ضمن عهم  اعبمعع  للتعليم والنحث؛إدعمج التنمي  اؼبستداع 
   وفهم والتزاـ اؼبؤتس  اعبمععي  دبههـو التنمي  اؼبستداع ؛تكييف  تعزيز 
 نمدرات اعبمععي ؛لف السيمتمت واؼبإدعمج وبصورة ربويلي  اؼبهمىيم القمنوني  للتنمي  اؼبستداع  ضمن ـبت 
  . تطوير إدارة ؿبًتع  للنيئ 
ت  التنمي  اؼبستداع  : إف إطمر أو ىيك  العم  يضم ؾبموع  عن األفراد الهمعلُت يف توظيف تيمهيكل العمل-3

 : ونذكر عنهم
   فبث  عن رئمت  اعبمعع 
   فبثلُت عن اعبمععمت ذات الصل  بملتنمي  اؼبستداع 
  )العممؿ )فبثليو 
     فبث  عن الطلن 
 : تتمث  يف الوتمئ  التملي : وسائل االتصاؿ-4

   عواقع اسانًتنت 
  الربيد اسالكًتوين للمجتمع اعبمععي 

                                                           
1
 - Politique Développement Durable de  l'université de Sherbrooke . Canada .2005, Op.Cit ; 

2
- Keniry, J. Ecodemia: Campus environmental stewardship at the turn of the 21st century. Reston, VA: 

National Wildlife Federation. (1995); from the link: 

https://www.coe.arizona.edu/sites/coe/files/sustainable_university_book_review_2013_0.pdf  

https://www.coe.arizona.edu/sites/coe/files/sustainable_university_book_review_2013_0.pdf
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   اإلعالنمت يف اعبرائد الرظبي 
 . اؼبعلوعمت عن قن  صبمعمت الطلن 
ىيئ  أو عبن  أو كيمف :  كمم مت ذكره تمبقم  هبب أف توك  التنمي  اؼبستداع  يف اعبمعع  إذل مخطط العمل-4

  فهم القضميم واؼبهمىيم  وكذا تطوير اؼبخططمت اؼبعلوعمت )نشر( يعٌت بتنظيم ىذه الوظيه  وىذا لغرض تقمتم
فهنمؾ بعض اعبمععمت عن أنشأ "عكتب   ك  دائرة ضمن اعبمعع  دور تلعنولواؼبنمدرات اؼبستقنلي   وعليو 

 عن ألج التخطيط  اؼبشمريع  الشنكمت  وعتمبع  تطور الرباعج لالتتداع " لغرض تنسيق العديد عن عنمدرات 
 ربقيق أىدافهم. 

)طلن   عممؿ   : توك  ىذه اؼبهم  للكيمف السمبق عع اإلدارة وـبتلف فبثلي اجملتمع يف اعبمعع اإلدارة-5
 صبعيمت...(  ىذا عم يبّكن عن اكتسمب خربات يف تنهيذ الرباعج عتعددة األبعمد.  

 1ه اإلدارة عسؤول  عن : حيث تكوف ىذ
  تطوير اإلتًتاتيجي  التنهيذي  وإدارة براعج اعبمعع  اؼبستداع ؛ 
            :اإلدارة . -اساتصمؿ والتنسيق عع 

 األقسمـ األكمديبي  )كليمت  طلن (. -                                  

 .ؾبهودات النحث للجمعع  -                             
 اجملتمع احمللي. -                                  
  اؼبتمبع  والتقمرير حوؿ عؤشرات التنمي  اؼبستداع ؛اؼبقمرن  اؼبرلجعي   
 اؼبستداع  يشم  األعممؿ التملي : اعبمعع  إف تنهيذ برنمعج)التنفيذ(:  عوامل التطبيق-6

 ىذه اؼبرحل  تشم : :التحليل-أ

 ساتتداع   عع بموالرباعج ذات الصل   تالتدقيق وقيمس وتقييم اؽبيمك  اإلداري  اغبملي   اإللجراءا إدارة: التدقيق
 ت اليت تتطلنهم األعممؿ الضروري ؛ربديد الهجوا

 ربديد القضميم األتمتي  وكذا صبيع األطراؼ ذات اؼبصلح  بمساتتداع  : معاملة األطراؼ ذات المصلحة
 م على أتمس األنبي  وأثمرىم على اتتداع  اعبمعع . وؿبمول  إعطمء األولوي  بينه

 

                                                           
1
 - https://www.ceu.edu/campus/sustainable (12/10/2016) 

https://www.ceu.edu/campus/sustainable
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 تشم  ىذه اؼبرحل  عم يلي:التنفيذ: -7
  إدارة برنمعج اعبمعع  اؼبستداع ؛ 
   اؼبقمرن  اؼبرلجعي   اؼبتمبع   تقرير برنمعج اعبمعع  اؼبستداع   ىذه اجملهودات تتضمن ربديد عؤشرات عالئم  وقمبل

 تنوي  بعث عوقع الكًتوين يسمعد يف التزويد بمؼبوارد ونشر الربنمعج.للقيمس  كتمب  ونشر تقرير 
الجوانب األربع للتنمية المستدامة بالجامعة(: 13شكل رقم )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبعلوعمت السمبق .عن إعداد النمحث على أتمس  المصدر:

 : رؤية الجامعة المستدامةثانيالفرع ال
 تتحقق رؤي  اعبمعع  اؼبستداع  عن خالؿ اػبطوات التملي :   

كبو اساتتداع   تندأ   نظريم  اػبطوة اإلتًتاتيجي(:  Sustainable Vision)تطوير رؤية مستدامة للجامعة -1
" شخص أو عدة أشخمص بإعكمني  الوصوؿ إذل تصور اعبمعع  اؼبستداع   أي أعضمء اؼبؤتس  يحلمعندعم "

اعبمععي  يسلكوف فلسه  التنمي  اؼبستداع   ىذا يعٍت  أف ك  اؼبوارد اؼبتمح  )عستخدع ( عن ألج  ربقيق عهم  
 1عوائق وعراقي  ربد عن التطور واإلبداع.اعبمعع  بطريق  عستداع   يف ىذه النقط  ىنمؾ 

ضمن ىذه اؼبرحل   على اعبمععمت أف تقـو بملتعريف دبههوعهم اػبمص  وتعريف "ؼبمذا لجمعع  عستداع "؟ إف 
 اساتتداع  تعٍت أشيمء كثَتة ألنمس كثر  وعليو ك  لجمعع  عليهم أف تعطي تعريههم اػبمص"للجمعع  اؼبستداع  ".

                                                           
1
University of  Manitoba, Sustainability Strategy 2016-2018 from the link: 

https://umanitoba.ca/campus/sustainability/media/Sustainability_Strategy_2016-2018_WEB.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمة التعليم العالي 

الحياة في الجامعة 
      

إقحاـ المجتمع         
  

 

 حوكمة الجامعة واإلدارة

https://umanitoba.ca/campus/sustainability/media/Sustainability_Strategy_2016-2018_WEB.pdf
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 1فيمم يأيت:ننينهم : المهمة-2
   ؛الرؤي  اؼبستقنلي  اؼبثملي  كأتمس رئيسي لتطوير اؼبهم   وتعكس "اؼبهم " إؽبمـ وؿبهزات الرؤي تستعم 
  التعنَت عن اؼبهم  تسعى ألف تكوف أكثر واقعي  عن الرؤي  وربموؿ اإللجمب  على ثالث  أتئل  رئيسي : عن؟ عمذا؟

 ؛ؼبمذا؟
 لسهمت اليت تقع ربت ىذه األعممؿ؛هاللألعممؿ اؼبستقنلي  وكذا  تضع اؼبهم  أ تسم 
  معع  كسني  لشرعي  ىذه اؼبؤتسمت؛قبدىم ضمن عهمـ اعبعم الهلسه  اؼبعرفي  والسيمتي  عمدة 
  إف اؽبدؼ األظبى ألعضمء اعبمعع  اؼبؤيدة لالتتداع  ىو: تعدي  أو خلق عهم  اعبمعع  وىذا لغرض إدعمج

 .القيم الرئيسي  اؼبكون  للجمعع اساتتداع  ضمن 
 2عن خالؿ:: لجنة االستدامة )خلق سياسات، غايات وأهداؼ(-3

  إف اػبطوة اإلداري  اؼبوالي  واليت تنُت بأف اؽبيك  التنظيمي للجمعع  اؼبستداع  يعكس فعال اسالتزاـ ىو وضع
 ربقيق اؼبهم ؛ ئ  الضروري  إلقبمحتيمتمت ضمن العمليمت الروتيني  اليوعي  وبعث الوتم

 واليت تتنعهم عبن  )ىيئ /كيمف( لالتتداع  يسه  إنشمء ووضع تيمتمت عههوع  على نطمؽ اعبمعع    خلق
 اخل؛أىداؼ  غميمت...

 ؛عستوى صنمع القرار الرئيسي يف نهسعبن  اساتتداع   تكوف  
  مدرات  فقط أصحمب ىذه اؼبنسا تقـو عبن  اساتتداع  بمألخذ بزعمـ اؼبنمدرة يف كمع  اعبمعع  ولكن تسمعد

 السيمتمت يتم تنهيذىم بشك  فعمؿ؛ لحصوؿ على أعواؿ  ضممف أفالسعي ل  ذبنب اجملهودات اؼبتداخل 
  ُت يف ؾبتمع اعبمعع  عث   الطلن     عبن  اساتتداع  عن فبثلي ك  األعواف األتمتييتشكيتم هبب أف

 لي أعضمء الشرؼ عن اجملتمع احمللي؛ضى األعر بعض فبثدارة   تنظيممت اإلداريُت واف أقتاألتمتذة ىيئ  اإل
  اعبمعع  "عندعم داخ   اجملتمعتغيَت يف تلوؾ الهبب تعزيز اساتتداع  عن خالؿ تيمتمت تسعى إذل إثمرة

غَت السيمتمت تكوف بملتمرل   غَت عًتابط  وسا يكوف ىنمؾ تركيز على النتمئجو تكوف اجملهودات غَت عستقرة 
 (؛عّمر كثَتات   ساأو ) عستداع 

                                                           
1
Cook university Mission, from the link : https://www.crops.org/files/publications/nse/pdfs/jnr023/023-02-

0112.pdf  
2
 Sustainability Strategy Task Force Report , Approved by The Saint Mary’s University Board of Governors 

March 2009, from the link : http://www.smu.ca/webfiles/SustainabilityTaskForceReport.pdf  

https://www.crops.org/files/publications/nse/pdfs/jnr023/023-02-0112.pdf
https://www.crops.org/files/publications/nse/pdfs/jnr023/023-02-0112.pdf
http://www.smu.ca/webfiles/SustainabilityTaskForceReport.pdf


.............................................................................................. االستدامة في الجامعة...........................:...........الرابعالفصل    
 

116 
 

  هي الغميمت  فغرض اؼبسمنب  يف ربقيق األىداؼ و ـبتلف األقسمـ عنمدرات اساتتداع  يف اعبمعع  لتطنق
نمدرة أف يضع تيمتمتو  سؤوؿ عك  ع  على  تيمت  للتنمي  اؼبستداع  للجمعع  كك  مل  عدـ ولجودح

 غميمتو اػبمص  بو؛وأىدافو و 
  عن خالؿ عم يلي: :ت(دعم المجهودات )الشبكات والمنظما-4
  عؤتسمت التعليم يعززوف اساتتداع  يف  فالرئيسيو  فمألعواف  اعبمعع عنمدرات اساتتداع  خمرج عمتكوف عمدة

  ؛دبجهودات عتكمعل  لغرض عسمعدة بعضهم النعض يف قبمح تنهيذ عنمدراهتم عن خالؿ القيمـالعمرل 
 عن وعي ؾبتمعمت اعبمعع ؛ات للرفع وبمولوف تنمدؿ اؼبعلوعمت ويقوعوف دبجهود 
   ىنمؾ أيضم ؾبموع  عن اؼبنظممت ذات الصل   تتعموف عع األفراد اؼبهتمُت عن خالؿ اؼبنشورات

 ؛وعوارد أخرى  تثممرات  ورشمت األعممؿ  التدريباسات
 ء سا يكتم  عههـو اعبمعع  اؼبستداع  بدوف تعريف األدوات والوتمئ  اؼبالئم  ؼبتمبع   ربلي  وعراقن  أدا

 .عنمدرات اساتتداع 
 الشراكات متعددة األطراؼ : ثالثالفرع ال
إقمع  شراكمت عتعددة األطراؼ عع اعبمعع  عن أىم اؼبقوعمت اليت تسمعد على قبمح تطنيق عههـو اساتتداع       

إعكمني  تنينهم للمههـو عن أىم الشركمء  يف اعبمعع  بمإلضمف  إذل البراط الشركمء ضمن عشروع اساتتداع  وبملتمرل
 1الذين على اعبمعع  التواص  واساحتكمر عهم:

  ) القطمع التعليمي )الًتبي 
   الوكمسات اغبكوعي 
  القطمع اػبمص 
 .اؼبنظممت غَت اغبكوعي  واجملتمع 

 اعبمععي ؟ يبكن طرح السؤاؿ:"ى  اعبمعع  هتتم بملتعموف عع شريك أو أكثر عن ألج  إضمف  قيم  للمؤتس 
إف التحوي  والتغيَت السريع يف اجملتمع يؤدي بمعبمعع  إذل النحث عن شركمء عن ألج  تنمدؿ األفكمر والطرائق    

 ولكن السؤاؿ الذي يطرح نهسو  كيف ننشئ"شراك "عستداع  دبعٌت الكلم ؟ 

                                                           
1
Nico E;  Jenneke. L, Steps for creating sustainable academic partnerships, European Association for 

International Education, 2012, from the official site of EAIE: https://www.eaie.org/blog/4-steps-for-creating-sustainable-

academic-partnerships.html  

 

https://www.eaie.org/blog/4-steps-for-creating-sustainable-academic-partnerships.html
https://www.eaie.org/blog/4-steps-for-creating-sustainable-academic-partnerships.html
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 اإللجمب  تكمن يف خطوات اغبصوؿ على شريك عستداـ وتطوير الرؤي  اؼبشًتك .
: وىذا عن خالؿ النظر يف إعكمنيمت الشريك التمرىبي  يف الشراك  الدولي  عثال  إيجاد الشريك المالئم-1

الرؤي   اإلتًتاتيجي   اػبربات األكمديبي   اؼبصلح ...اخل وؿبمول  عقمرنتهم خبصمئص اعبمعع   ى  طموحمت 
ى الطوي  والقصَت وكذا الشراك  نهسهم؟ ًتؾ للتوقعمت على اؼبدى  ىنمؾ فهم عش اؼبؤتسمت عكمل  وعتوافق ؟

 العم  بمحًتاـ عشًتؾ للثقمف  واألخالؽ. اعبيدعن خالؿ ىذه اساتتكشمفمت  عن 
السيمتمت اؼبشًتك   ربتمج إذل الشراك  تندأ عن ربديد األىداؼ و أعم فيمم ىبص تطور الرؤي  اؼبشًتك   فإف     

 .اساتتثممر يف اساتصمؿ
 ويبكن تلخيص العنمصر اؼبلموت  اليت هبب أف تشك  أتمس وإطمر الشراك  يف: 
   السيمت  واألىداؼ اؼبشًتك 
  التزاـ األفراد واؼبنظممت 
  القيمدة 
  إطمر رظبي للتعموف 
  اساتصمؿ الهعمؿ 
  )إزبمد القرارات الديبقراطي  )ديبقراطي  إزبمد القرار 
  النزاى  الثق   اؼبسؤولي  و 
عن خالؿ التنسيق عم بُت ؾبموع طوري الًتبي  والتعليم العمرل وؿبمول  إقمع  شراك  عستداع  : تربيةقطاع ال-2

 يأيت عن قطمع الًتبي ؛تتعدى الطورين  ؾبتمع الطالب يف أي لجمعع  بمألتمس 
دعم الدول  والوكمسات اغبكوعي  عن خالؿ القوانُت والتشريعمت اليت تشجع اساتتداع  : الوكاالت الحكومية-3

 عن قن  الوظمئف اغبكوعي ؛وكذا شراك  اعتصمص خرهبي اعبمععمت 
اعبمععي  واساحتكمؾ  يسعى القطمع اػبمص كشريك اتًتاتيجي للجمعع  إذل عشمرك  اػبربات: القطاع الخاص-4

 1ًتاـ الثقمف  واألخالؽ اؼبشًتك .ير ؾبمرل النحث العلمي واغبيمة اؼبهني  كمم هبب احتطو بمألتمتذة والنمحثُت و 
األفكمر عن ألج   واعبمعع  إذل تنمدؿ اػبربات و : تسعى عنظممت اجملتمع اؼبدينالمنظمات غير الحكومية-5
 ؛اآلثمر السلني مد حلوؿ عستداع  للقضميم و إهب

                                                           
1
- Nico E;  Jenneke. L, Op.Cit. : https://www.eaie.org/blog/4-steps-for-creating-sustainable-academic-partnerships.html  

https://www.eaie.org/blog/4-steps-for-creating-sustainable-academic-partnerships.html
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عن شأهنم أف تسمىم بشك  فعمؿ يف ترتيخ ونشر عههـو اساتتداع    أبواب عهتوح  على اعبمعع  : المجتمع-6
 كمم أف التشمور الدوري عع اجملتمع عن شأنو أف يوضح أكثر العالق  القمئم  عم بُت الطرفُت.

 المطلب الثاني: السلوؾ المستداـ

إف اإلطمر اغبمع  ؼبههـو التنمي  اؼبستداع  يتمث  أتمتم يف إقحمـ اجملتمع ضمن تَتورة التنمي  اؼبستداع      
وسا يكوف ذلك إسا عن خالؿ ترتيخ وتعليم عنمدئ اساتتداع  داخ  اجملتمع اعبمععي  كمم تعترب وتمئ  للجمعع   

 عع  عن أىم الوتمئ  لنشر اؼبههـو وإدعملجو.التحسيس والتوعي  عن ألج  تعزيز السلوؾ اؼبستداـ داخ  اعبم
  السلوؾ المستداـمفهـو الفرع األوؿ : 

عن أكثر األنواع تطنيقم  ةوعي  واحداجملتمع عن خالؿ برنمعج التوعي   حيث تعترب براعج التحسيس والت إقحمـ    
 التنمي  اؼبستداع .ع   كجزء عن أنواع إقحمـ اجملتمع ضمن عههـو يف اؼبؤتسمت اعبمععي  اؼبستدا

: أكثر عن ؾبموع  عتغَتات نهسي  تتحكم يف السلوؾ اؼبستداـ وىي تلك األعممؿ )أفعمؿ( اليت التعريف-1
  ىي كلم  عرادف  لسلوؾ ضبمي  النيئ   م هتدؼ إذل ضبمي  اؼبوارد اسالجتممعي  اؼبمدي  ؽبذا الكوف وبكلم  أكثر تطنيق

ز على لجهود ضبمي  النيئ  الطنيعي   بينمم اؼبصطلح األوؿ يهدؼ  إذل ضبمي  ىذا األخَت )اؼبصطلح( يستعم  للًتكي
 1.النيئ  )الطنيعي  واسالجتممعي (

يبكن تتجسيد ثقمف  اساتتداع  داخ  اعبمعع  عن خالؿ النقمط : تجسيد ثقافة االستدامة في الجامعة-2
 2التملي :

 عن خالؿ:تهيئة األرضية المالئمة:  -أ
   اؼبشمريع اليت تعزز اساتتداع  عن خالؿ تغيَت اؼبواقف واسالتزاـ على نطمؽ واتع.تعترب اعبمعع 
  اغبـر اعبمععي ىو أيضم عوطن لعدد عن اؼبؤتسمت النحثي  والثقمفي   الذي بملهع  يشجع على السلوؾ

 اؼبستداـ واشراؾ اجملتمع احمللي.
 عن خالؿ:التجسيد : -ب

                                                           
1
- Christie Manning, The Psychology of Sustainable Behavior Tips for empowering people to take 

environmentally positive action, Minnesota Pollution Control Agency, 2009, p4. 
2
 University of  Manchester, Manchester (2020): strategic plan for the University of  Manchester, p19 

available at http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=25548  

 

 

http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=25548


.............................................................................................. االستدامة في الجامعة...........................:...........الرابعالفصل    
 

119 
 

   وىي عن خالؿ ترتيخ   اعبمعع  على نطمؽ واتع على اجملتمعبو تؤثر  يبكن أفواحدة عن الطرؽ الرئيسي
 الشعور بمؼبسؤولي  واؼبواطن  يف خرهبيهم؛

  إف وقت الطالب ىو اؼبرحل  اغبمظب  يف التنمي  الشخصي   وخالؽبم تشك  اؼبوقف والسلوكمت وأحيمنم عدى
 اغبيمة؛

 ف يكوف اؽبدؼ األتمتي ضمن اتًتاتيجي  اعبمعع ؛إف إدعمج التنمي  اؼبستداع  ضمن اؼبنهمج الدراتي هبب أ 
  لوؾ الطلن  عن خالؿ إعطمءىم اؼبثمؿ تيف التأثَت يف  أف يكوف ؽبم األثر الكنَتيبكن ألعضمء ىيئ  التدريس

 بو. الذي يتقدوف
قحمـ اؼبشمريع واؼبنمدرات: ىنم عدة عنمدرات تقدـ هبم اعبمععمت عن خالؿ تعزيز ثقمف  اإلتتداع  عن خالؿ إ-ج

 اؽبيئ  التدريسي   الطالب  واجملتمع كك  
": يهدؼ ىذا اؼبشروع إذل ترتيخ اساتتداع  على عستوى  Think Sustainableفكر بشكل مستداـ"-3

 اعبمعع  عن خالؿ لجعلو تهال ؽبيئ  التدريس والطالب لههم الروابط عم بُت األعممؿ اليوعي  وـبرلجمت اساتتداع .
أعضمء ىيئ  يهدؼ ىذا اؼبشروع إذل ربميس الطالب و  :Sustainable Enthusiast لالستدامة ميسالتح-4

 التدريس واجملتمع إذل اسالبراط ضمن عشروع اساتتداع  ولع  اساتصمؿ الهعمؿ أىم وتيل  لًتتيخ ىذا اؼبشروع.
 تتداع .أكثر اهودات  عبع  اغبـر اعبمععي ىذه اؼبنمدرة تسعى إذل عكمفأة اجمل": مبادرة "أثر األخضر -5

 الفرع الثاني: نموذج السلوؾ المسؤوؿ المستداـ 
" ويتمث  Hines, Hunger" "1986ىنمؾ عدة عتغَتات عشًتك  لسلوؾ اؼبسؤوؿ اؼبستداـ وىذا حسب مبوذج "    

 1يف عم يلي:
 : هبب على الشخص أف يكوف على دراي  بملقضميم النيئي  وعسسنمهتم؛المعرفة بالقضايا-1
 أثمره على النيئ ؛ تقلي : على الهرد أف يعرؼ كيف يعم  على إستراتيجيات العملمعرفة -2
ىذا التصور يف عم إذا كمف الشخص لديو القدرة على إحداث التغيَت عن خالؿ  يتمث  :المسيطرموضع -3

ربدث "داخلي قوي السيطرة يعتقدوف أف أفعمؽبم يبكن أف  قفتلوكو اغبضمري فمألشخمص الذين لديهم عو 
أف التغيَت يبكن أي يأيت فقط عن و  "ريمء" تغيَتا" أعم األشخمص ذو التأثَت أو السيطرة اػبمرلجي  يشعروف أف أفعمؽبم

 خالؿ تيطرة األخرين؛

                                                           
1
 Hires J.M,Hunger H.R, Analysis and synthesis of  reseated in responsible pan environmental behavior : a 

Meta-analysis,  the journal  of  Environment education-18(02 ), pp: 1-8. 
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بملسلوؾ  إلتزاعمعستداع  قوي  ىم أكثر د أف األشخمص الذين لديهم عواقف : مت إهبم" Attitudes"المواقف-4
 اؼبستداـ؛

: إف اساتتعداد للقيمـ بمألعممؿ يعطي بعض الدساسات على ""Verbal Commitmentااللتزاـ اللفظي-5
 اتتعداد الشخص إذل اسالتزاـ أو اسالبراط يف السلوؾ اؼبستداـ؛

شأهنم " : إف اإلحسمس العظيم بمؼبسؤولي  الهردي  عن  Sense of Responsibility"االحساس بالمسؤولية-6
 بيئيم  والشك  اؼبوارل يلخص أىم عتغَتات السلوؾ اؼبستداـ.  أف تعزز عن السلوؾ اؼبسؤؿ

 
 (: أهم متغيرات السلوؾ المستداـ14شكل رقم )

 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 : عن إعداد النمحث على أتمس اؼبعلوعمت السمبق .المصدر
 

 Sustainable Behavior in Actionsالفرع الثالث:  السلوؾ المستداـ في أعماؿ  
 نذكر فيمم يلي بعض األعممؿ ذات الصل  بملسلوؾ اؼبستداـ داخ  اعبمعع .     

 ,3R" "Reuse, Reduceاتتعممؿ عم يعرؼ ب "":  Target green bahavior"السلوؾ األخضر استهداؼ-1

Recycle"  ىي عن أفض  عم يدعم السلوؾ اؼبستداـ عثال:" إطهمء اؼبصمبيح  فص  األلجهزة الكهربمئي   شراء اؼبأخذ
واألخرى تلوكيمت ؼبرة  عتكررة( تاؽبجُت  اتتعممؿ اللوحمت الشمسي   ركوب وتمئ  النق  العمع  )تلوكيم

 عوامل ظرفية

 ة العمليئب السلوؾ المستداـ

عوامل إدارة  الطالب 
 الشخصية

 فة بالقضاياالمعر 

المعرفة باستراتيجيات 
 األعماؿ

 مهارات العمل

 الموقف

 وضعية المسيطر

 المسؤولية الشخصية
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واحدة  عن األفض  اتتهداؼ السلوكيمت اليت عن شأهنم أف تأيت بأكرب األربمح وتتطلب التقلي  عن التكمليف"أنظر 

 "(07) اعبدوؿ رقم

تتكوف ىنمؾ حملج  إذل ذبنيد أشخمص لرصد حصمد األعممؿ  :تتحديد كيفية اكتشاؼ وقياس السلوكيا-2
 يبكن أف يؤيت شبمره عع عرور الوقت.  اػبضراء يندو ىذا غرينم  لكن

شمرات يف اعبمعع   تنموؿ الغذاء عع  وفرص غَت عكله  تشتم  عثال ارتداءأشيمء عنسط   حدد المكافأة:-3
عميد  شهمذة خضراء سبنح عن ىيئ  ؿبلي   ك  ىذه األشيمء عن شأهنم أف تعزز عن السلوؾ اؼبستداـ وتشجيع 

 األخرين على اسالبراط فيو. 

إف نشر عههـو اساتتداع  وتقرير السلوؾ اؼبستداـ يف اعبمعع  يكوف حىت بمتتخداـ األلعمب  اجعلها لعبة:-4
 إذل السلوؾ األخضر؛الًتفيهي  حيث تكوف يف ىذه األلعمب أعممؿ وتلوكيمت تقود الهرد 

عثال قيمس السلوؾ يف األخَت هبب تقيم وعرالجع  األعممؿ السمبق  فيمكن  :تقسيم مراجع العمل مرة أخرى-5
األخضر عن خالؿ نتيج  اللعن   أو قيمس الطمق  أو اتتعممؿ اؼبوارد أو األعواؿ اؼبنهق   وتعترب اؼبكمفأة أفض  
طريق  لقيمس رضم الهمعلُت  وهبب التحقيق و بشك  دوري عن رضم الهمعلُت )اجملتمع( وعم يتم إقًتاحو وىذا عن 

 1م .ألج  ربسُت فعملي  الرباعج و ديبوعته

 واعبدوؿ اؼبوارل يلخص بعض السلوكمت اؼبستداع  عن طريق فبمرتمت.

 

 

 

 

 
                                                           
1 Geller, E. S.. The challenge of increasing proenvironmental behavior. In R. B. Betchel, & A. Churchman 

(Eds.), Handbook of environmental psychology. New York: John Wiley & Sons, (2002),  pp. 525- 540. 
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 (: السلوؾ المستداـ في أعماؿ07جدوؿ رقم )
 في مكاف التسوؽ في مكاف العمل في المنزؿ 

 السلوكيات

 اؼبكنس الكهربمئي-
 تقلي  اتتعممؿ اؼبمء- 
 تقلي  اغبرارة  اؼبربد- 
 تقلي  عن النهميمت الصلن - 
 إعمدة اتتعممؿ األواين -

 إعمدة تدوين الورؽ-
 الهضالت -
 تيمرة صبمعي  -
 نق  عموعي -
 إقهمؿ التجهيزات الزائدة-
اتتعممؿ العربمت الهمعل   -

 للطمق 
 إعمدة اتتعممؿ اؼبوارد -

شراء -شراء تلع ؿبلي  الصنع )غذاء( -
شراء عواد عصنوع  عن -عنتجمت قليل  التغليف 

 عمدةؿبتويمت قليل  لإل
" يبكن إعمدة Bagsالسوؽ بمألكيمس " -

 اتتعممؽبم

 القياسات 

 اتتعممؿ اؼبقمبس-
 فواتَت اصبمرل اؼبصمبيح-
 وزف اؼبكتن  اؼبواد اؼبعمد تدويرىم-
 وصوؿ اؼبشًتيمت)وص ( -

" لسرع  GPSبيمنمت "-
 السيمرات 

 التأكد عن اؼبكمتب اػبضراء-
اعمدة اتتعممؿ اؼبواد عن قن   -

 اؼبواطنُت
 

 وص  التملجر-
 "Cashierالتحقق عن "-
 "bar codeكمشف"-

 المكافآت 

 زبهيضمت يف األتواؽ احمللي -
 تل  اعمدة التدوير  -
 زبهيضمت على فواتَت اؼبنزؿ  -
 اؼبكمفآت اسافًتاضي  -

 اساعتنمر- -
 و إضمفي أوقمت راح- -
 غذاء عع اؼبدير - -
 ععدات الشرك - -
 عالوات على النقود- -

 اؼبواد تقلي  عن تكمليف-
 بطمقمت ؽبداي  -
 اؼبنح اػبَتي -
 األلعمب اسالكًتوني  -

 االلعاب

  األلعمبأنواع 
- Jer dranings  

- Dice roile  

- Dart throws 

- Spinners 

- Wheels of chance 

- Hotlenies 

- Rardon item on sale 

- Receipts half  

- Raffles 
Source : Geller, E. S.. The challenge of increasing proenvironmental behavior. In R. B. Betchel, & A. 

Churchman (Eds.), Handbook of environmental psychology. New York: John Wiley & Sons, (2002),  pp. 525- 

540. 
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 وحوكمة الجامعات : المسؤولية االجتماعيةالمبحث الثاني
اؼبستداع  يتمث  أتمتم يف إقحمـ اجملتمع ضمن تَتورة التنمي  اؼبستداع  إف اإلطمر اغبمع  ؼبههـو التنمي     

 للجمعع   كمم تعترب عنمدئ واغبكوع  أتمس اتتمراري  وتطور اعبمعع .
 المطلب األوؿ: الجامعة والمسؤولية االجتماعية

اؼبسؤول  الجتممعيم  بمإلضمف  تنحموؿ عن خالؿ ىذا اؼبطلب ععرف  ععٌت اؼبسؤولي  اسالجتممعي  وكذا اعبمعع      
 إذل تنيمف أىم آثمر وؾبمسات اؼبسؤولي  اسالجتممعي  للجمععمت.

 الفرع األوؿ: تعريف المسؤولية االجتماعية
اسالجتممعي   حيث عرفتهم على أهنم" عسؤولي  اؼبنظم    " التعريف الشمع  للمسؤوليISOيبكن تعريف عنظم  "    

 1عقمرن  عع أثمر قراراهتم و أنشطتهم )عنتج/خدع (على اجملتمع والنيئ   بواتط  تلوؾ أخالقي وشهمؼ والذي:
 يتالئم عع التنمي  اؼبستداع  ورفمىي  اجملتمع؛ 
 يأخذ يف اساعتنمر تطلعمت األطراؼ ذات اؼبصلح ؛ 
 الطنق واؼبعميَت الدولي  للسلوؾ؛ يتطمبق عع القمنوف 
  يدرج يف كمع  اؼبنظم 

 "  University Social responsible"الجامعة المسؤولة اجتماعيا  الفرع الثاني:

اؼبسؤولي  اسالجتممعي  ىي اؼبسؤولي  األتمتي  اليت تكم  اؼبسؤوليمت األخالقي  والقمنوني   فهي عسؤولي       
صبمعي  وليست شخصي  ترعى اإلبداع السيمتي. إف اؼبسؤولي  األخالقي  والقمنوني ؛ ىي عن أفعملنم؛ عندعم نههم 

ليست نهسهم كمألفعمؿ  فيمكن اتتكشمؼ الثراء  أف اؼبسؤولي  اسالجتممعي  ىي عسؤولي  أثمر  وىذه اآلثمر ىي
 2اسالجتممعي  للمنظممت وخمص  اعبمععمت.  النظري والعملي للمسؤولي

 

 

 
                                                           
1
 ISO 26000 definition from the official web site: https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html  

2
- Lidia Giuffré , Silvia E. Ratto, A New Paradigm in Higher Education: University Social Responsibility 

(USR) Journal of Education & Human Development March 2014, Vol. 3, No. 1, pp. 233-234 

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
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 اجتماعيا الجامعة المسؤولةومجاالت الثاني: آثار  المطلب 

وبموؿ ىذا اؼبطلب التحري عن أىم اآلثمر اليت تنتجهم اعبمعع  عن تننيهم للمسؤولي  اسالجتممعي   بمإلضمف  إذل     
 تسليط الضوء على أىم اجملمسات اليت زبص اعبمعع  اؼبسؤول  الجتممعيم.

 آثار الجامعة المسؤولية اجتماعياالفرع األوؿ: 
وربموؿ الغجمب  على  تعتمد بمألتمس على آثمر اعبمعع   وعم تقـو بو  إف خصوصي  اعبمعع  اؼبسؤول  الجتممعيم    

مسؤولي  لل العمع ىدؼ ربقيق األ  كيف تسمىم يف ؟عع عن تقـو بو؟ على عن تكوف آثمرىم ؾبم  األتئل  التملي :
ر اعبمععمت يف على اعبمععمت فعلو؟ عن ىو اؼبتأثر؟  عم دو  عمذا هبب  اسالجتممعي  على اؼبستوى احمللي أو الكلي؟

ى  تزيد عن حدة األزع  أـ أهنم تهتح أفمقم للهرص؟ كيف  األزع  العمؼبي  الراىن  عن اتتداع  كوكب اإلنسمني ؟
شنكمت  ونسج  كيف يبكن للجمعع  أف تكوف عونم فمعال يف التغيَت اسالجتممعي ؟تقل  عن الالعسمواة اسالجتممعي 

بنمء اؼبعرف  اعبديدة وكذا عمليمت لجديدة للتنمي  و  عن ألج  خلقأصحمب اؼبصلح  اسالجتممعي   ةلجديدة وعسمعد
 اؼبستداع  والعمدل ؛

  صبيع األطراؼ ذات  علىكيف يبكن إتقمط رتمل  تعليمهم    ،اؼبولجو أو اؼبرشدوإذا كمنت اعبمعع  تلعب دور
وتذلي  الكوادر  اؼبصلح ؛ عم ىي اؼبواقف والسلوكيمت اليت تقـو هبم اعبمعع  واليت عن شأهنم أف تعزز عن

  ؛؟هم  عم القيم اليت يبكن رعميتهم وعم ىي العمليمت اليت تشجع؟العقنمت األكمديبي 
 عي  بعيدا عن على اعبمعع  اإللجمب  على ك  ىذه األتئل  إذا كمنت تريد أف تأخذ بزعمـ اؼبسؤولي  اسالجتمم

 التعهدات والنيمنمت اليت سا سبث بصل  ؼبعٌت اؼبسؤولي  اسالجتممعي . اػبطمبمت الطنمن  و 
 عن الضروري التعرؼ على اآلثمر  فإنو نهم؛لجمب  على األتئل  اؼبذكورة آؼبسمعدة اؽبيئمت األكمديبي  لإل

اساهبمبي   اؼبخمطر اؼبرتنط  بملعم  الروتيٍت للجمعع  والنظر يف كيهي  تشجيع التهكَت واؼبنمدرات لصمحل اآلثمرو 
 اريُت  بمحثُت  ؿبمضرين  وطلن (.عن ؾبتمع اعبمعع  )عدراء  إد

 1وتتمث  أىم تلك اآلثمر يف:
لدى اعبمعع  تأثَت على حيمة ؾبتمعهم دبم يف ذلك الطمقم اإلداري   أربمب العم   كغَتىم عن: اآلثار التنظيمية-1

 والطلن . األكمديبيُت

                                                           
1
- François Vallaeys, University Social Responsibility : A Mature and Responsible Definition, Higher 

Education In the world 5, GUNI edition, pp: 88-96. 
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 يف شك : نهميمت  إزال  الغمبمت  الطمق   على النيئ عهمعهم اليوعي  عن خالؽبم الطريق  اليت تنظم  تؤثر  
 تكمليف النق   ... اخل

  واعبمعع  اؼبسؤول  ىي عن تشعر بملقلق اذبمه آثمرىم اسالجتممعي  على اإلنسمف والنيئ ؛ اآلثمر التنظيمي  تؤثر
والنيئي   عم ىي القيم اليت نعيشهم يوعيم يف اغبـر اعبمععي؟ كيف نعيش )يبكننم العيش( يف اعبمعع  بطريق  

 الطنيع  وكراع  ورفمىي  اجملتمع اعبمععي؟.   عم الوتيل  اليت تضمن ضبمي عسؤول    
هنيُت وؽبم تأثَت على أخالقهم : توفر اعبمعع  التعليم للشنمب واؼب Educational Impacts ةاآلثار التعليمي-2

تعريف و هم يف تهسَت العلم والتصرؼ يف ذلك.كمم أف لديهم تأثَت على عواثيق األخالقيمت  تولجيو توطريق وقيمهم

اعبمععمت اؼبسؤول  تسأف عن أي نوع عن اؼبواطنُت ؛ األخالقيمت اؼبهني  واألدوار اسالجتممعي  للتخصصمت
يف األخَت اؼبسؤولي  اسالجتممعي  للطلن   ضمنياؼبالئم للتعليم واليت و واؼبهنيُت تشك   وكذا تعكس التنظيم السليم 

 واآلثمر التعليمي  ذبيب عن األتئل  التملي :؛ واجملتمع اعبمععي كك 

  تثقيههم ؟ أي نوع عن اؼبهنيُت والنمس على اعبمعع 
 هتم بملتنمي  النشري  اؼبستداع ؟ل  النظمـ التعليمي عن ألج  بنمء عواطن يكيف هبب ىيك 
   أـ أهنم    وغَت العمدل واؼبشمرك  يف التنمي  العمؼبي  غَت اؼبستقرةتولجيو و عداد خرهبوا اعبمعع  عستعدوف إلى

 وظيه ؟   يرغنوف فقط يف إهبمد

إنتمج اؼبعرف  ويكوف ؽبم تأثَت على عن ألج  اعبمععمت  لجدتو  : " Knowledge Impactsاآلثار المعرفية "-3
 1العلـو والتعليم فهي تسعى إذل:

 ؛ؾبمؿ ك  زبصص أو عقيمس ترتيماؼبعرف  عن طريق يز وتعز  عيتشج  
 اجملتمع؛ق  عم بُت العلـو التكنولولجي  و تعزيز العال 
 ؛ الرقمب  اسالجتممعي  وعالئم  اؼبعرف ُتسبك 
  ؛العلمي  ةعلى تعريف واختيمر القضميم اليت يبكن وضعهم ضمن األلجندتؤثر 
 ؛عنهم اؼبستهيدوفكذا أنبيتهم اسالجتممعي  و نحث عن أي نوع عن اؼبعرف  اؼبنتج  و اعبمعع  اؼبسؤول  ت 
  ّوؼبن؟؛   ؼبمذا؟نوع عن اؼبعرف  تنتجهم أي 
  ّ؛ن (نوع عن العلـو تشجع )علـو ديبقراطي  أو علـو يف أيدي النخ أي  

                                                           
1
 François Vallaeys, Op.Cit, p.92 
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  وكيف يبكننم نشرىم ؼبوالجه  العجز اؼبعريف الذي يعيق التنمي  اؼبستداع ؟ انتملجهمعم ىي اؼبعرف  اليت هبب.   
لجتممعي  اسامؿ اؼب عزز التقدـ  بنمء رأس" : اعبمعع  ىي اؼبرلجع الذي ي Social  Impacts"اآلثار االجتماعية-4

 لى اؼبعرف   ... اخل.صوؿ عإعداد الطلن  للوقمئع اػبمرلجي   توفَت اغب

 دار عنمدة أكمديبي" يف نق  اؼبعرف  اليت ليس ؽبم عالق  كػػػػػتصنح  عع  أف تنغلق على نهسهم و يبكن للجم"
 أخذ يف اساعتنمر عم وبدث جبوارىم؛سا تغب فقط يف تقليد عم وبدث دوليم و بملسيمؽ القمئم وقد تر 

  هتم األتمتي ؛التنمي  اجملتمعي  وح  عشكالتنحث اعبمعع  اؼبسؤول  يف كيهي  اؼبسمنب  يف 
   ن وؼبمذا؟ؼبعم ىو الدور الذي تلعنو يف تطوير اجملتمع 
   يف التقدـ اسالجتممعي وتعزيز التعليم  وكيف تسمىمكيف يبكن للجمعع  إعطمء خرباهتم اػبمص  ووظيهتهم

 ؼبسؤولي  اسالجتممعي  اإلقليمي  ؟بمواؼبعرف  

 اآلثمر :الشك  اؼبوارل يلخص أىم و 

 (: آثار الجامعة المسؤولة اجتماعيا15شكل رقم )
 
 

 

 

 

 

 

 اؼبعلوعمت السمبق : عن إعداد النمحث على أتمس المصدر

 

 

 

 الجػػػػػػػػػػامػعػػة

 األثار التنظيمية)العماؿ/ البيئة(

 اآلثار التعلمية

 ديمي(ا)التدريب األك

 األثار االجتماعية )التضامن، التحوؿ، الشراكة(

 األثار المعرفية

)البحث 
 والمعرفة(
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 : مجاالت المسؤولية االجتماعية للجامعةنيالفرع الثا

لكي  يف الواقع ربهيز للجمععمتاعبمعع   وىي  وعهم اآلثمر السلني  اليت هتدد األنبي  والتطمبق  اؼبوارلينُت الشك   
م   ـبمبر النحث وكذا تهمعالتناؼبقررات التعليمي اغبيمة اليوعي  للجمعع   ك  عن تنتكر شيئم ـبتلهم وخالقم لتغيَت  

  اسالجتممعي  عع األعواف اػبمرلجيُت  ىنم على اؼبؤتس  اعبمععي :

 ؛هتم اعبيدةمطمبق  فبمرتدبإف كمنت اعبمعع  فخورة   النوصل  وسا هبب التهموف حىت و أف تكوف دبثمب 
   وسبكُت اعبمعع  عن اليقظ  فيمم ىبص التنمقضمت وخطرالرشيدةدارة اإلعن طريق ؿبمرب  التأثَتات السلني   

يف اؼبقمب  فإف اؼبخمطر األربع    عنهم أربع  عمليمت أتمتي  هبب ذبننهم خلق التأثَتات السلني  واليت تنتج
   األنمني .ول  ىي: الهسمد  الوحداني   العمىللمنظم  غَت اؼبسؤ 

 المسؤولية االجتماعية للجامعة(: مجاالت 16شكل رقم )
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : François Vallaeys, University Social Responsibility : A Mature and Responsible Definition, Higher 

Education In the world 5, GUNI edition, p93. 
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 التعسف ضد العماؿ-

في االختصاصات  االفراط-
 (الذكاء األعمى)

 االفتقار للتدريب األخالقي-
 والمواطنة

يركز التعليم على قابلية -
 التوظيف فقط

االفتقار للديمقراطية -
 والشفافية

 نقص الممارسات البيئية-
نقص البحوث المبنية على -

 المجتمع

 الالمسؤولية العلمية-

 تجزئة المعرفة-

  نقص جسور التخصصات-

األبويةالمعاملة   

الالمباالت بالمشاكل 
 االجتماعية

 تجارية الشراكة
Mercantilization 
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 : الحوكمة واألطراؼ ذات المصلحةالمطلب الثالث

ئي(  وىذا اغبوكم  النعد اغبمع  لألبعمد الثالث  اؼبعروف  للتنمي  اؼبستداع  )اساقتصمدي  اسالجتممعي والنيتعترب     
عترب اساتتممع عبميع اساطراؼ ذات اؼبصلح  عن أىم عنمصر مم يالرشيدة ؽبذه األبعمد  كدارة ألنبيتو النملغ  يف اإل

 قبمح واتتمرار أي عنظم  وعنهم اؼبؤتسمت اعبمععي .

 الحوكمة الرشيدة للجامعةالفرع األوؿ: 
تتهق عع عهم  اؼبنظم   تنهيذ عيثمؽ األخالقيمت وانشمء عبن  و تتطمبق بطريق  تعّرؼ حوكم  اعبمعع   :تعريف-1 

   عثلممعستقل  عسؤول  عن تعزيز ورصد عدى اؼبطمبق   اسالتزاـ بمؼبعميَت الدولي  للعم   اؼبعميَت اسالجتممعي  والنيئي
 1اغبمؿ بملقوانُت احمللي   بمإلضمف  إذل: ىو
 ضممف بيئ  عم  عنمتن   ؿبمرب  العنصري  والتمييز  والعم  على اؼبسمواة بُت اعبنسُت؛ 
  ضمن ؽبم النتمئج بطريق  شهمف  وذات عصداقي ؛ وتعترب ىذه األخَتة إقًتاحمت ونصمئح يروج تقدًن التقمرير و

 أدوات ادارة اعبمععمت اؼبسؤول  الجتممعيم واليت هتدؼ بمألتمس إذل ؿبمرب  الهسمد يف اعبمعع ؛ 
مبوذج األطراؼ ذات اؼبصلح  يربز اعبمععمت كهضمء عهتوح  :الحوار ومحاسبة األطراؼ ذات المصلحة-2

ئهم والسلط  اليت تؤثر يف ثره بأداتتهمع  فيو اؼبصمحل واؼبخمطر ؼبختلف األفراد فيمم ىبص ؾبتمع اعبمعع  وعدى تأ
 2األداء  وعنو:

 ديبقراطي  ععهم؛ات اؼبصلح   إقمع  عالق  شهمف  و على اعبمعع  اساتتجمب  لتطلعمت صبيع األطراؼ ذ 
 تقدًن تقمرير النتمئج دبصداقي  ونزاى  فيمم ىبص القرارات اؼبتخذة؛ 
 دائمُت  أو عؤقتُت  بمحثُت  الطمقم اإلداري( )طلن   أتمتذة  هبب اساتتممع ألطراؼ اؼبصلح  الداخليُت

أربمب العم   اؼبنظممت غَت اغبكوعي   اعبمععمت   احمللي   اؼبوردوف  الدول  ممعمتوكذا اػبمرلجيُت ) اعب
 ؛" )اػبرهبوف( (Alumniاألخرى  "

عبمععمت أخذ لى اعإدارة اؼبسؤولي  اسالجتممعي  تهرض فلسه   :التشخيص الذاتي لآلثار البيئية واالجتماعية-3
  :  وىذا عن خالؿالنيئ النتمئج اؼبمكن  لالتًتاتيجيمت واألعممؿ على األشخمص  اجملتمع و ـبزوف 

                                                           
1
- John fielden, Global trends on University Governance, the world bank publications, Washington, USA, 

2008, p14. 
2
- DE WIT, K. & J. C. VERHOEVEN, Stakeholders in universities and colleges in Flanders." European 

Journal of Education 35 (4), 2000, pp. 421-437. 
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   فيمم ىبص تعزيز التنمي  اؼبستداع   هبب على اعبمععمت أف تعي بآثمرىم الداخلي  واػبمرلجي  على اجملتمع والنيئ
مت تشخيصهم أو التننؤ هبم على عستوى عقنوؿ قمنونيم على حد تواء  كمم هبب إزبمد حلوؿ للمشمك  اليت 

 وؾبتمعيم؛
   يتم القيمـ بو  بسيطعم   وىوبدوف تشخيص ذايت عالئم وعستمر يقـو بو أعضمء اجملتمع اعبمععي أنهسهم

 "حيث بدوف قيمس يكوف التحسُت صعنم"؛ لتغيَت العمدات اؼبولجودة أو ذبسيد ربسينمت
  ثمر ص الذايت والتننؤ اؼبسؤوؿ بمؼبخمطر واآلاسالجتممعي  تيمت  ذبرب اعبمعع  على الهحاؼبسؤولي  تهرض وعليو

 ؛السلني 
  وألف التقييم الذايت يكوف ديبقراطيم وشهمفم  يعترب أيضم أتمتيم كوتيل  ؼبممرت  اغبوكم  الرشيدة واساتتممع

 وار عع صبيع األطراؼ ذات اؼبصلح ؛والدخوؿ يف ح
 اعبمعع "؛   عن قن  أو غض الطرؼ طر"العمى"ق  خضمن ىذا السيمؽ ي" 
إف التطمبق والتوافق عع عهم  اعبمعع  والقيم  :التحالفات البيئية والمجتمعية من أجل التنمية المستدامة-4
( إذل عنطق reactiveرد الهع " ) أو عن عرحل  التهمع   ينقلنمتأثَتات اإلدارة وعشمرك  األطراؼ ذات اؼبصلح  و 

 1( ضمن ؾبملُت نبم:Proactive) اؼبسنقاسالبراط 
 ؛اعبمعع  داخ اؼبشمرك  يف ح  اؼبشمك  اسالجتممعي   -أ

  .اؼبشمك  اسالجتممعي   عباؼبالذ اسالجتممعي وإنشمء الشنكمت والتحملهمت اليت هتدؼ إذل ععم -ب
   تنشط  ذيضمن اإلقليم ال وإمبمىذه الشراك  اإلتًتاتيجي  للمسؤولي  اسالجتممعي  )ليس فقط داخ  اعبمعع

دارة أفض   ابتكمر إفيو( تكوف عستداع  إذا كمنت اؼبشمرك  اػبمرلجي  لنتمئج اعبمعع  على شك  "تعليم أفض   
 علمي أفض   وخلق ععمرؼ ذات الصل  أكثر؛

 يعٍت فقط األعممؿ اػبَتي ؛إف بنمء ربملف للتنمي  احمللي  سا  
 تسمعد اعبمععمت على بنمء تعدى إذل اؼبصدر الرئيسي للمعرف   حيث إف عههـو اعبمعع  اؼبسؤول  الجتممعيم ي

)السلطمت احمللي   تلطمت غَت اغبكوعي   عنظممت األعممؿ   شنكمت عع أطراؼ ذات عصمحل أخرى
 اعبممعمت احمللي   اغبكوع  اؼبركزي   اؼبنظممت الدولي   اعبمععمت الوطني  والدولي   ...اخل (. وعليو ربقيق

                                                           
1
- Lisa BOHUNOVSKY & Others, Sustainable Universities in Austria. Building Alliances and Clarifying 

the Concept. Paper presented at the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference 

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, June 18-20, 2014. 

http://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2014/06/Bohunovsky_etal_May2014.pdf
http://nachhaltigeuniversitaeten.at/wp-content/uploads/2014/06/Bohunovsky_etal_May2014.pdf
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( Egocentrism) الجتممعي  أكثر وعنو تسمعد اعبمعع  اؼبسؤول  الجتممعيم على ؿبمرب  خطر األنمني طموحمت 
 يف اؼبنظم .

ىنم   مؼبسؤوليفأو التننؤ هبم   ىمكخالص   سايبكن للجمعع  أف تتحكم يف اؼبخمطر لوحدىم حىت وأف قمعت بإلغمء
 صبيع األطراؼ. زبص

 ياجتماعا الجامعة المسؤولة اللتزاـ بحوكمة: مبادئ الثانيالفرع ا

عند فبمرت  أو تنٍت اؼبنظم  للمسؤولي  اسالجتممعي  أو اغبوكم   يكوف اؽبدؼ األوؿ ىو تعظيم عسمنبتهمم يف      
 1التنمي  اؼبستداع  وؽبذا  تكيف اؼبنطم  تلوكهم على أتمس عنمدئ التسيَت التملي :

  أنشطتهم على اجملتمع والنيئ  الكشف عن آثمر فبمرتاإلبالغ أو اعبمعع  : هبب على مسؤولية االبالغ-1
 ؛عؤشرات اساتتداع  عن خالؿ تقرير اساتتداع  أو النيئ  ىذا عن خالؿ اساتصمؿ أو اإلفصمح عن يًتلجمو 
هبب على اؼبنظم  أف تضمن شهمفي  قرارهتم وكذا أنشطتهم واليت تؤدي إذل أحداث ضرر على النيئ  : الشفافية-2

 ي  فإف اؼبنظم  هبب أف تكوف شهمفي  فيمم ىبص:و اجملتمع  وعل
 اؼبوضوع  الطنيع  وعكمف أنشطتهم؛ 
 طري  ازبمد القرارات  تطنيق القرارات والتقمرير؛ 
 اؼبعميَت عقمرن  تقييمهم لألداء اػبمص  بمؼبسؤولي  اسالجتممعي ؛ 
 .ألثمر اؼبعروف  لقراراهتم وأنشطتهم على اجملتمع 
هبب على اؼبنظم  احًتاـ وأخذ يف اساعتنمر عصمحل األطراؼ ذات  ت المصلحة:احتراـ مصالح األطراؼ ذا-3

 اؼبصلح  وؿبمول  تلني  )إشنمع(   وهبب على اؼبنظم  ضمن ىذا السيمؽ:
 ربديد وععرف  األطراؼ ذات اؼبصلح  و توقعمهتم؛ 
 األخد يف اإلعتنمر تطلعمت األطراؼ ذات اؼبصلح ؛ 
  اؼبصلح  واؼبصلح  العليم للمجتمع.الربط عم بُت عصمحل األطراؼ ذات 
على اؼبنظم  أف تسَت أخالقيم وبشك  دائم فيمم ىبص إعداد ىيمك  اغبوكم  اليت تسهم  :السلوؾ األخالقي-4

 م   ويف إطمر التهمع  عع األخرين؛يف تقرير السلوؾ األخالقي للمنظ

                                                           
1
-CUC, The higher education Code of Governance, Committee of University Chairs, 2014. From the link:  

http://www.bbk.ac.uk/committees/governors/cuc-guide-he-governors.pdf  

http://www.bbk.ac.uk/committees/governors/cuc-guide-he-governors.pdf
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اؼبنمدئ القمنوني   اؼبطمبق  للمتطلنمت القمنوني  على اؼبنظم  احًتاـ  :اـ المبادئ القانونية والتشريعيةاحتر -5

 ؛ـ القوانُتاحًت علتزع  بماؼبنتظم بأف اؼبنظم  و لدوري االتأكد ، والتشريعي 
: اسالبراط ضمن اؼبنمدئ القمنوني  يبكن اؼبنظم  عن احًتاـ اؼبعميَت الدولي  احتراـ المعايير الدولية للسلوؾ-6

 ؛تكوف التشريعمت الوطني  غَت كمفي   على اؼبنظم  تعزيز احًتاعهم للمعميَت الدولي للسلوؾ  فيمم ىبص النلداف اليت 
ربًـت اؼبنظم  و على اؼبنظم  أف ربًـت حقوؽ اإلنسمف والتعريف بمىتميتهم وعمؼبيتهم  :  احتراـ حقوؽ اإلنساف-7

 .DIDH"1وتعزز اغبقوؽ اؼبعلن عنهم يف "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - DIDH : Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme 
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 اإلستدامة بالجامعة    نيطالمبحث الثالث: تو 
تنٍت عههـو اساتتداع  داخ  اعبمعع  يأخذ عقمربتُت  األوذل تدعى بمؼبقمرب  الطوعي   حيث أف اؼبؤتس      

اعبمععي  تلتـز بتنٍت عههـو اساتتداع  وتدؾبو ضمن اتًتاتيجيتهم وعمليمهتم ودل سا ادرالجهم كوظيه  ضمن ىيكلهم 
النظمعي   أو عم يعرؼ بتنٍت اؼبؤتس  اعبمععي  لنظم اإلدارة اؼبدؾب   تواء عن التنظيمي  تأيت بعد ذلك اؼبقمرب  

خالؿ اؼبواصهمت اليت عرؼ عليهم أهنم عولجه  ؼبنظممت األعممؿ  عم ىبص اعبودة أو النيئ  أو حىت دلي  اؼبسؤولي  
 اعبمعيمت. اؽبيئمت و  بعض  "بمعبمععمت اؼبستداع " تصدرىم اسالجتممعي   أو عن خالؿ عواصهمت خمص

 المطلب األوؿ : إدارة الحياة الجامعية 
يبر ذلك عرب فبمرتمت على أرض الواقع تأيت عن أف ستداع   هبب اؼبمعع  مبوذج اعبعن ألج  الوصوؿ إذل     

خالؿ األعممؿ اليوعي  للحيمة اعبمععي   وذلك عن خالؿ إدارة اعبمنب النيئي  وتعزيز عم يعرؼ بمإلطعمـ اؼبستداـ 
تشجيع اتتعممؿ الطمق  اؼبتجددة كندي  للطمقمت األحهوري  وغَتىم عن أحسن اؼبممرتمت اليت عن شأهنم أف وكذا 

 ترتقي بمؼبؤتس  اعبمععي  إذل اساتتداع .
 الفرع األوؿ: اإلدارة البيئية

 :ظ  على النيئ  يف النقمط التملي تتمث  أىم العنمصر اؼبكون  لإلدارة النيئي  واحملمف    
 المشتريات البيئيةأوال: 

عن ألج  احملمفظ  على اؼبوارد الطنيعي  وتقلي  التلوث  هبب على اؼبؤتس  اعبمععي  أف تقتٍت اؼبنتجمت اؼبهضل      
 بيئيم.

)لجمعع   : ىذا عن خالؿ إقتنمء األوراؽ اليت ربتوي على عواد ععمد تدويرىماألوراؽ المعاد تدويرها أو تقليلها-1
 1.عن اؼبواد اؼبعمد تدويرىم% 30( تستخدـ نسخ ورقي  ربتوي على األق  وأوىمي
أوراؽ عم بعد اساتتهالؾ ععمد تدويرىم خملي  عن الكلورين وىذا لالتتعممؿ % 100لجمعع  فَتعونت ربولت إذل    

الوتمئ  الهمعل  يف كمم يعترب اتتعممؿ تكنولولجيمت اإلعالـ واساتصمؿ عن  الروتيٍت يف آسات التصوير والطمبعمت.
 اتتخداـزاـ أعضمء ىيئ  التدريس لإل  التقلي  عن اتتخداـ الورؽ وعليو تسعى اؼبؤتسمت اعبمععي  اؼبستداع

شنكمت الأعم بملنسن  لإلدارة  فمن خالؿ اتتخداـ ؛ بدسا عن اتتعممؿ الورؽ تكنولولجيم اؼبعلوعمت واساتصمسات
  2نط  بملطلن  واسالجتممعمت ...اخل.الداخلي  واإلنًتانت ورقمنو الشؤوف اؼبرت

                                                           
1
  https://www.ohio.edu/sustainability/operations/waste-management.cfm  seen 07/12/2016. 

2
 https://www.uvm.edu/sustain/tags/551    

https://www.ohio.edu/sustainability/operations/waste-management.cfm
https://www.uvm.edu/sustain/tags/551
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 يتيف شراء ألجهزة اإلعالـ اآلرل ال : على اؼبؤتسمت اعبمععي  أف تسعىسياسة شراء أجهزة اإلعالـ اآللي-2
وني  الصديق  للنيئ  ًت بمإلضمف  إذل األلجهزة اساكللطمق   كمتتهال األق  اربتوي على علصقمت بيئي   أي اليت 

والتخلص عن النهميمت اسالكًتوني ؛ عثال لجمعع  كمليهورنيم لديهم تيمت  "إعمدة التدوير واساتًتلجمع يف عقود 
  1."صبيع األلجهزة اسالكًتوني  أغله الشراء واليت تشم  التوفَت )التموين( عع إرلجمع 

األؼبنيـو قمبل  ساعمدة اساتتعممؿ اؼبصنوع  عن شراء وتوزيع قمرورات اؼبيمه  :قارورات قابلة إلعادة االستعماؿ-3
الطالب اعبدد ؽبذه القمرورات عند ك  اتتعممؿ وىذا لغرض تقلي   خداـلطالب السن  األوذل  ويتوقع اتت

 .كن ذلعاتتعممؿ قمرورات النالتتك وكذلك الكم اؽبمئ  عن النهميمت النمذب  
على اعبمعع  أف تكوف ؽبم تيمت  اتتخداـ عنتحمت التنظيف اليت تتوافق عع  الخضراء:منتجات التنظيف -4

اؼبعميَت النيئي  أو اؼبنتجمت ذات اؼبركنمت العضوي  عنخهض  التنخر  وشراء اؼبواد الكيميمئي  اليت تستخدـ اؼبمء النمرد 
    2.عواد ععمد تدويرىم تلقمئيم وتقل  اتتعمملو. بمإلضمف  ساتتعممؿ اؼبنتجمت اليت ربتوي على

  إدارة النفاياتثانيا: 
يسمىم ك  عن التصنيع والتوزيع  اساتتخداـ والتخلص عن اؼبنتجمت بطريق  عنمشرة أو غَت عنمشرة يف تركيز     

الغمزات اؼبسنن  لالحتنمس اغبراري يف الغالؼ اعبوي عم يؤثر على اؼبنمخ العمؼبي أو أف الكليمت واعبمععمت 
(*   EPAيف خهض اإلننعمثمت وتشَت الدراتمت ) بتنهيذىم لربنمعج الوقمي  عن النهميمت وإعمدة التدوير تيسمىم

اننعمث الغمزات دبقدار تيقل  عن % 35إذل % 30عن عستوى عثال أف ؾبرد زيمدة اؼبعدؿ الوطٍت إلعمدة التدوير 
  .عليوف طن ععمدؿ للكربوف10
: وىذا عن خالؿ إقمع  ععمرض وتظمىرات ىدفهم التوعي  بإعمدة تدوير اؼبخلهمت التوعية بإعادة التدوير-1

  كمم أف عث  ىذه اؼبنمدرات هتدؼ إذل التثقيف النيئي وتوضيح أنبي  حيث يسمىم تراكمهم يف اساضرار بملنيئ 
 والتحسيس وعي تال ايصمؿإعمدة اساتتخداـ والتدوير واقراهنم بمغب  العملي  عث : توزيع حمويمت التدوير بمعبمعع  و 

إف قبمح  عمدف والورؽ.اؼبهم وقمبليتهم للتكرير عن الزلجمج  فص  اؼبخلهمت حسب نوع  عبميع عستويمت اعبمعع 
 .     3ىذه اؼبنمدرة عشروط دبسمنب  اجملتمع اعبمععي والبراطو فيهم 

خالؿ ربوي  الدفمتر اؼبطنوع  على : ازبمذ خطوات عن ألج  اغبد عن اتتهالؾ الورؽ عن إعادة تدوير الدفاتر-2
 لجمنب واحد إذل دفمتر قمبل  لالتتعممؿ عرة أخرى.

                                                           
1
 https://www.universityofcalifornia.edu/sites/default/files/uc_mini_sst.pdf .   

2
 https://uncw.edu/sustainability/documents/UNCWSustainabilityActionPlan-FINAL1-12-15.pdf .    

*EPA= Environment Protection Agency 
3
 www. Uod.edu.97/75/neux/recycleg house.qn exhibinbn. Seen08/12/2016.09:50. 

https://www.universityofcalifornia.edu/sites/default/files/uc_mini_sst.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/sites/default/files/uc_mini_sst.pdf
https://uncw.edu/sustainability/documents/UNCWSustainabilityActionPlan-FINAL1-12-15.pdf
https://uncw.edu/sustainability/documents/UNCWSustainabilityActionPlan-FINAL1-12-15.pdf
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صبع اؼبواد اإللكًتوني  اليت   كتب   : عث  ضبالت صبع اؼبالبس أو اؼبواد الغذائي حمالت التبرع نهاية السنة-3
اؼبواد الغذائي   رط  عن 550وطن عن اؼبالبس  2قمعت جبمع ( Brandiesلجمعع  ) عثال: الطلن   يًتكهم

 1.كتمب1200و
زيمدة اتتعممؿ األكواب القمبل  إلعمدة التعنئ   خلق وتيل  هتدؼ إذل: يتمث  يف برنامج الحوافز المحافظة-4

يَت غواؽبدؼ عن ىذا ىو تشجيع ت  الصل  يف اعبمعع  عع اتتعممؿ العنمرات التسويقي  اعبذاب  والشعمرات ذات
مكن الطالب واجملتمع اعبمععي كك  عن إتنمع ىذه اؼبممرتمت إلعمدة اساتتعممؿ  وبملتمرل يتالسلوكيمت  حىت 

 توفَت عوارد الورؽ وتقلي  النهميمت النمذب  عن األكواب اؼبرعي . 
: عن خالؿ بيع األكيمس القمبل  إلعمدة اساتتعممؿ وىذا للحد عن خفض استهالؾ األكياس البالستيكية-5

 تنموؿ الطعمـ عثال : ىنمؾ أكيمس تصنع عن القطن العضوي وسبوي  أتمتم عن قن  اإلدارة.  النهميمت يف عراكز 
عثال أخذ ألجهزة اإلعالـ اآلرل اليت دل تعد قيد اساتتعممؿ عرة آخرى عن ـبتلف  إعادة استعماؿ الكمبيوتر:-6

  2تعممؽبم عرة أخرى.الوحدات اؼبخربي  )ـبمبر( بمعبمعع  وعنحهم للمجتمع حبيث دبكن لطالب آخرين ات
 النقل المستداـ ثالثا: 
 لتعريف التنمي  اؼبستداع   1987مساتتنمد إذل تقرير بروندتالند ب    
ضرار بقدرات األلجيمؿ اؼبستقنلي  يف : النق  الذي يليب عتطلنمت النق  والتنق  اغبمرل دوف اساالنقل المستداـ-1

 3:يفبعمد األتمتي  للنق  اؼبستداـ األ   وتتمث تلني  عتطلنمهتم
   هم عيش وأتلوبتغيَت النمس والوتيل 
 تغيَت التكنولولجيم  
 تغيَت األتعمر  

  4النق  اؼبستداـ:كمم أف     
  تالع  األنظم  النيئن  يسمح بتلني  اؼبتطلنمت األتمتي  لألفراد واعبممعمت بطريق  آعن  وتشم  صح  و

 ؿ؛األلجيمبطرق  عمدل  ؼبم بُت واإلنسمف 
 ؛نوع النق   ويدعم اساقتصمدو  اتم  بكهمءة  تغطي خيمر األتعمر ععقول   تع 

                                                           
1
Brandies University Sustainability : 

https://www.brandeis.edu/sustainability/climateactionplan/2009BrandeisUniversity_ClimateActionPlan.pdf  
08/12/2016.  
2
 Cornell university sustainability: http://sustainability.cornell.edu/  14/12/2016.  

3
 The definition of sustainable development is on Page 41 of World Commission on Environment and 

Development, Our Common Future. Oxford University Press, U.K., 1987. 
4
 Richard Gilbert, Defining Sustainable Transportation, Centre for sustainable transportation, Canada, March 

2005, p4. 

https://www.brandeis.edu/sustainability/climateactionplan/2009BrandeisUniversity_ClimateActionPlan.pdf
https://www.brandeis.edu/sustainability/climateactionplan/2009BrandeisUniversity_ClimateActionPlan.pdf
http://sustainability.cornell.edu/
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  إعمدة اتتعممؿ وتدوير عكونمهتم ويقل  عن   د غَت اؼبتجددةر يقل  عن اتتهالؾ اؼبوا  اإلننعمثمتعن وبد
 اتتخداـ األراضي وإنتمج الضوضمء.

  اساتتهمدة احتيملجمت اجملتمع للنق  لني على ت ة(: القدر Sustainable Mobilityالتنقل المستداـ )-2
 . 1اليـو أو حىت يف اؼبستقن   النيئ كذا قيم اسانسمني  األتمتي  و بملالتجمرة واقمع  عالقمت دوف التضحي    التواص 

بمإلضمف  إذل عم يعرؼ اتتعممؿ النق  العموعي   ععث  تشجي  : توفَت نظمـ للنق النقل العمومي والجماعي-3
 Pass-Cardsبملنق  عم بُت الكليمت واعبمععمت  لجع  الطلن  واجملتمع اعبمععي كك  وبص  على بطمقمت العنور

 .اليت سبكنهم عن الوصوؿ إذل صبيع الطرؽ 
حيث يلعب دورا ىمعم يف اغبد عن الضغوط على أو الًتاعواي"   رويطوتمئ  النق  أيضم األكثر قبمع  "اؼبوعن     

يف حُت تستهلك طمق  أق  عن غَتىم عن وتمئ  النق  كمم يوفر حال لجزئيم لقضميم اؼبرور  الطلب على النق  
 .   2واساختنمقمت )اساكتظمظ(  واننعمث الغمزات الدفيئ  واتتهالؾ الطمق 

 الفرع الثاني: اإلطعاـ المستداـ 
عم بُت عدة عنمصر عن ألج  ربسُت  زجىو عنمرة عن شنك  تعموني  سب" تعريف النظاـ الغذائي المستداـ:-1

 .اساقتصمدي  واسالجتممعي "   يوتعزيز رفمىي  اجملتمع احمللي تواء النيئ
  3يتميز النظمـ الغذائي اؼبستداـ بمؼبواصهمت التملي : :مميزات النظاـ الغذائي المستداـ -2
 وبملتمرل يبكن اساعتممد عليهم  آعن   
 عمر ععقول  تبأعليو  ( ويبكن اغبصوؿ...اخلأتعمر الطمق   تغَت اؼبنمخ  ارتهمعلتغيَت )دبم يف ذلك يف حمل  ا عرف

  أفراد اجملتمععبميع 
 للطمق  عوفر  
  ك  اجملتمعمت واؼبنمطقلللمزارعُت عصدر اقتصمدي  
 ي صح 
 للنيئ  عهيد وصديق  

                                                           
1
 Eva Kassens, Editorial Planning For Sustainable Transportation : An International Perspective, MIT 

Journal, V9, 2009, p7.  
2
 Richard Tutwiler and others; Getting to Campus: sustainable public transportation and relocating 

American university of Cairo; 2015, p21.    
3
 Sustainable community Development, Canada 

https://crcresearch.org/sites/default/files/u641/definition_of_a_sustainable_food_system.pdf  

seen18/12/2016.20:28  

https://crcresearch.org/sites/default/files/u641/definition_of_a_sustainable_food_system.pdf
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 لغرض الري الزراعي وبداعي واتًتاتيجيمت احملمفظ  علييستخدـ اتتعممؿ اؼبيمه اسا  
  توازف الواردات الغذائي  عع القدرات احمللي  
 عتمد على اؼبممرتمت الهالحي   اؼبالئم  اقليميم وخيمرات احملمصي ي   
  العم  كبو الزراع  العضوي  
 ك  عن الصح  اجملتمعي  والنيئ سمىم يفي   
 اؼبستداع ت العضوي  والهالحي  هماعي  عن خالؿ اعمدة تدوير اؼبخل  لجيدة وأراضي زر بنمء ترب  
 ذا انتمج الغذاء للمنمطق الريهي أشكمؿ اؼبدف وك يدعم العديد عن  
 ذبهيزات األغذي  اؼبتمح  للمزارعُتو عن ولجود عرافق  دكالتأ   
  وبمفظ على التنوع النيولوحي يف األنظم  النيئي  الزراعي  وكذا اختيمر احملمصي   
 الغذائي وي ػبلق الوعي بملقضميم لديو تركيز توعوي ق    
 يف الداخ  واػبمرج وفَت ألجر عمدؿ للمنتجُت واؼبصنهُتبنزاى  عن خالؿ ت م تداولويت.  
الصحي  اسالجتممعي   يف اغبسمب اساعتنمرات النيئي  : يأخذ الغذاء اؼبستداـمبادئ الغذاء المستداـ-3

 1واساقتصمدي  ويتكوف عن شبمني  عنمدئ:
 ؛ؿبلي وعوظبي  
   ؛اؼبستداع العضوي  والزراع 
   ؛التقلي  عن األغذي  ذات اؼبنشأ اغبيواين وتعظيم ععميَت الرفمىي 
 ؛اتتنعمد أصنمؼ األظبمؾ احملددة عند اػبطر 
  ؛اؼبنتجمت اؼبصنه )اؼبعتمدة(للتجمرة العمدل 
  ؛تعزيز الصح  والرفمىي 
 ؛ديبقراطي  الغذاء 
 ؛التقلي  عن النهميمت والتعنئ  والتغليف 
ىداؼ اؼبعتمدة عند وضع أي برنمعج للغذاء األتتمث  أىم  الغذائي المستداـ في الجامعة:امج نالبر  -4

 2:مم يليفياؼبستداـ يف اعبمعع  
  ؛مت الشراء اؼبستداـتدعم اؼبستقن  اؼبستداـ عن خالؿ فبمر 

                                                           
1
 https://kindling.org.uk/sustainable-food-definition  

2
  Sustainable Food Program of  Stanford University, UK. 

https://sustainable.stanford.edu/sites/default/files/Stanford_food_dining_facts_1_16.pdf /18/12/2016/21:10.  

https://kindling.org.uk/sustainable-food-definition
https://kindling.org.uk/sustainable-food-definition
https://sustainable.stanford.edu/sites/default/files/Stanford_food_dining_facts_1_16.pdf
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 ؛تربي  وسبكُت اجملتمع اعبمععي عن ألج  ازبمذ خيمرات الغذاء اؼبستداـ 
  ؛للخربات اؼبتنمعي  وطهي الطعمـتوفَت التدريب العملي 
   اتتداع  العمليمت كهمءةالتقلي  عن تأثَتىم على عوارد األرض عن خالؿ. 
 1:( ؾبمسات14: ىنمؾ ثالث  ؾبمسات رئيسي  عع أربع  عشرة )مجاالت اإلطعاـ المستداـ في الجامعة-5
 :وىي يشتم  على طبس  عنمصر المصدر: -أ
 الشحن والنق  واآلثمر :اتتعممؿ اؼبنتج احمللي واؼبوظبي لدعم اساقتصمد احمللي وتقلي  تكمليف  ؿبلي وعوظبي

   ؛النيئي  لو
 اللحـو وعنتجمت  : ؿبمرب  القسوة على اغبيوانمت والضرر النيئي عن طريق شراءاللحـو األخالقي  واأللنمف

   ؛األلنمف الطمزلج 
 :؛عستويمت عن احملمفظ  على النيئ  عصمدر عنتجمت عن عزارعُت علتزعُت على أعلى الزراع  اإلوبمبي  بيئيم 
 : ؛ثروة السمكي  والنيئ  اعبزئي التعمع  عع األظبمؾ اليت مت صيدىم لضممف عستقن  ال األظبمؾ اؼبستداع 
  التجمرة العمدل (Fair Trade:)  عصمدر اؼبنتجمت تكوف ضمن التجمرة العمدل   لضممف أف اؼبزارعُت يف النلداف

 ؛النمعي  يستهيدوف عن نظمـ ذبمري قمئم على العدؿ واإلنصمؼ والنزاى 
 يشتم  على أربع  عنمصر وىي:: المجتمع-ب
 راح  وانتملجي  حهمظ على توفَت فرص عتكمفئ   التدريب والسيمتمت الواضح  لل :التعمع  اعبيد عع النمس

  ؛العمعلُت
 :تقدًن قمئم  األك  خبيمرات عتوازن   ألجراء ععقوؿ وخيمرات طنخ صحي  لتلني  احتيملجمت  األك  الصحي

  ؛اؼبستهيدين )الزبمئن(
 :؛عع تنيمف السيمت  وعصدر اؼبكونمتالتواص  بوضوح عع الزبمئن يعترب عوقهم أخالقيم  التسويق اؼبسؤوؿ 
 ؛للمؤتس  اسالبراط عع اجملتمع احمللي  عع اؼبدارس  اعبمعيمت اػبَتي  لدعم النمس يعترب دعمم :البراط اجملتمع 
 :وىي شتم  على طبس  عنمصرت يئة:ػػػػػػػػػالب-ج
 توريد؛ئي  للنق  فيمم ىبص تلسل  الاألخذ يف اساعتنمر اآلثمر اسالجتممعي  والني :توريدتلسل  ال  
 :إدارة وتقلي  اؼبخلهمت دبم يف ذلك ـبلهمت الطعمـ . إدارة النهميمت 
 : اتتخداـ اؼبوارد اؼبستداع  للحد عن كمي  النهميمت اؼبردوع )دفن(  اؼبوارد يف عكمف العم 

                                                           
1
From the official website « The Sustainable Restaurant Association : https://thesra.org/framework/ 

19/12/2016/12:55 

https://thesra.org/framework/
https://thesra.org/framework/
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 : ربسُت كهمءة اتتخداـ الطمق  لتوفَت اؼبوارد وضبمي  النيئ  وتقلي  التكمليف.  الكهمءة الطمقوي 
 :تتعممؿ اؼبيمه لتوفَت اؼبمؿ وتقلي  األثر النيئي. إدارة ا احملمفظ  على اؼبيمه   

  الخضراء لمبانيوا المساحات الخضراءالفرع الثالث: 
اتتخداـ الطمقمت  تشجيعللجمعع  إدارة اؼبسمحمت اػبضراء  تنٍت عههـو الننميمت اػبضراء و  اعبزءيضمن ىذا     

 اؼبتجددة. 
 إدارة المساحات الخضراء المستدامةأوال: 

يهدؼ إذل م يحت ربتمج إذل تصمض: أصنحت األراضي شحيح  أكرب عن أي وقت عضى وعليو أتعريف-1
أي زيمدة قيم  األراضي وتعزيز لجودة النيئ  واألىم عن ذلك تعزيز ؾبتمعمت صحي  حبس   الطرؽ شىتتوفَت قيم  ب

 الهخر واسالتزاـ. 
ذين ؽبم فهم اؽبندت  اؼبعممري   النمحثُت واؼبستشمرين ال  شركمت علمُتيستخدـ ىذا اؼبصطلح عمدة عن قن  اؼب    

 نَتة.ك  بصه  غَت ععروؼ و ينقىؽبذا اؼبصطلح غَت أن
ويبكن أف تسمىم بشك  إهبميب يف تطوير ؾبتمعمت صحي  يف حُت تنقى   تستجيب اؼبنمظر اؼبستداع  للنيئ     

اؼبستداع  يف عزؿ الكربوف  تنظيف اعبو  وتعزيز فعملي  الطمق  ىي أتمس اؼبنمدئ اػبضراء كمم تسمعد اؼبنمظر 
  1لنيئي .احملمفظ  على اؼبيمه وعنع اتتنزاؼ اؼبوارد وكذلك خلق قيم  عن خالؿ الهوائد اساقتصمدي  واسالجتممعي  وا

يعترب ؾبمسا عتطورا  حيث كثَت عن األبعمد اؼبختله  للمنمظر الطنيعي   :مستقبل المناظر الطبيعية المستدامة-2
 وإدارهتم.  اؼبستداع  تطرح تسمؤسات حوؿ تصميمهم  زبصصهم 

إف الرتمل  الرئيسي  للمواقع اؼبستداع  ىو أف عنظر طنيعي تواءا كمف يف عؤتس  لجمععي   عنمين حكوعي      
: عراكز تسوؽ أو حدائق اؼبدين  سبلك القدرة على ربسُت فوائد خدعمت األنظم  اسايكولولجي   ىذه الهوائد عثال

  لصح  يعنع اعبريمف السطحي لألعطمر أو بنسمط  توفَت تكن آعن للطيور ؽبم عهم  وضرور   وعيمه نقي  واءى
      .  اسانسمف وتعزيز صح  اجملتمعمتيورفمى

 بتنوعو النيولولجي الطنيعي  صبيلذو نظرة  تصوير حـر لجمععيلغرض  :المناظر الطبيعية المستدامة في أعماؿ-3
 2هبب:
   ؛مت( الريمحبين)تور  الطمق  اؼبتجددة عن ألواح الطمق  الشمسي  وأعمدةاتتخداـ لجي 

                                                           
1
 Susan Barton & Others, Sustainable Landscape Practices, University of Delaware, USA, 2009, p2. 

2
 William Thompson, Kim Sorvig, Sustainable Landscape Construction A Guide to Green Building 

Outdoors, 2
nd

  Edition, ISLAND Press, USA, 2008, pp: 37-347.  
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   عن خالؿ احملمفظ  على اؼبنمظر الطنيعي( " ازبمذ تدابَت "عضويorganic بملكمع  عع إنتمج النشمرة واألظبدة )
(Mulchداخ  اغبـر اعبمععي ويتم لجلب عصمدر اؼبن ) ؛مظر الطنيعي  عن اؼبواقع احمللي 
  ؾ فضمء ثمبت عن اؼبسمحمت ديدة للجمعع  إعم على عواقع قديب  ؼبواقف السيمرات أو اؼبنمين  وتر اؼبنمين اعببنمء

 ؛اػبضراء
  أتطح اؼبنمين وأنظم  زبزين عيمه األعطمر على لجودة اؼبيمه عن التيمرات احمللي ربمفظ (local streams')؛  
  إف عن أىم اإللجراءات اليت على اعبمعع  ازبمذىم ىي زيمدة الوعي لدى اجملتمع اعبمععي بملوضع اؼبستداـ

نق  عواد اؼبنمظر الطنيعي   عندننعمث الكربوف سااغبمرل ويبكن ذلك عثال: عن خالؿ نشر تقمرير عهصل  
تواء اتتعممؿ األظبدة آثمر و   ضوياتتعممؿ السيمرات وعواقف السيمرات  الرش غَت الع األثمر اؼبًتتن  عنو 

 ؛النقصمف وأاإلفراط عن خالؿ 
 ( عن ألج  إعمدة التهكَت يف الطريق  اليت يتم تقدًن اػبدعمت ميعترب دعم ووعي اجملتمع اعبمععي أتمتيم )ضروري

  .داخ  اعبمعع 
 عن خالؿ: ؼبعمعب  قضميم اؼبنمظر الطنيعي  اػبطوة اؼبوالي  ىي ازبمذ التدابَت الالزع 

  الريمح إنتمج الطمق  يف اؼبواقع  فيمكن تثنيت األلواح الشمسي  وأعمدة طمق عنيننغي التحقيق  - أ
 ؛)توربينمت( على اؼبنمين

 ىنمؾ اغبملج  إذل تقلي  عسمنب  تراكم اؼبوارد الكيممئي  اليت ينتجهم اجملتمع وأته  طريق  للقيمـ بذلك ىو  - ب
   أق  قسوة على النيئ .   تكوفالتحوؿ إذل اتتعممؿ الطرؽ العضوي  اليت 

 وتنحموؿ التهصي  أكثر عن خالؿ العنصر اؼبوارل "اؼبنمين اػبضراء".
 « Green Buildings » الخضراء المبانيثانيا: 

عملي  تطنيق األتمليب واتتخداـ العمليمت اليت تراعي  عرفهم أساف عيلن على أهنم: :الخضراء المبانيتعريف -1
عن ربديد اؼبوقع والتصميم عرورا  ؿ عراح  إنشمء اؼبنمين بدءً الظروؼ النيئي  وربقق أكرب اتتهمدة عن اؼبوارد خال

دبرحل  الننمء والتشغي  والصيمن  والًتعيم واؽبدـ  ويتسع اؼبصطلح ليشم  اساعتنمرات اساقتصمدي  وتلك اليت تتعلق 
بمؼبرافق وقدرة ربم  اؼبنٍت  والراح  عند تصميم اؼبنمين الكالتيكي   كمم تتميز اؼبنمين اػبضراء بمساتتداع  واألداء 

 1".العمرل
 

                                                           
1

   .52، ص5102، دبي، جانفي 01، العدد كرتونيةالمدن االمجلة بيئة ، وكفاءة استخدام المياه المباني الخضراء المستدامةأالن ميله، -
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: ىنمؾ عدة إلجراءات هبب األخذ هبم عند بنمء الننميمت الخضراء المبانياإلجراءات المتخذة في بناء -2
 1وىي: ءاػبضرا

  عن خالؿ: اختيار الموقع وتصميم المبنى-أ
  ؛تقييم تأثَت اؼبنٌت على اجملتمع احمليط لو وكذلك تأثَته على النيئ  احمليط  
   ؛اإلدارة بيئي  فعمل  لعملي  الننمءتقييم األثر النيئي ووضع خط  
 ؛الننمء دبسؤولي  وعدـ اإلضرار بمألرض وذبريههم وتلويث عصمدر اؼبيمه وقت الننمء أو اؽبدـ  
  زبصيص عواقف للدرالجمت اؽبوائي  والسيمرات ذات كهمءة اتتخداـ الوقود كملسيمرات اؽبجين  وكذلك

 تهم يف تقلي  اساننعمثمث الغمزي ؛ي وذلك ؼبسمنبالسيمرات اليت تعم  بملكهربمء أو الغمز الطنيع
  ؛تصميم عنتكر لتمكُت ذوي اساحتيملجمت اػبمص  عن الوصوؿ إذل اؼبنٌت بسهول  
  أف تكوف صبيع وحدات اإلنمرة اػبمرلجي  عغطمة ؼبنح إشمرة الضوء للسمطع ليال وأف تكوف إضمءة الالفتمت

 األته  للتقلي  عن التلوث الضوئي؛عولجه  إذل 
  اتتعممؿ األلواف الهمرب  يف الوالجهمت واعبهمت اؼبقمبل  للشمس دبم سا تق  فيو قيم  انعكمس الضوء عن

  ؛عن عسمح  والجه  اؼبنٌت 45%
  عن اؼبسمح  %25تصمعيم لزراع  الننمتمت اػبضراء احمللي  واؼبتكيف عع اؼبنمخ احمللي حبد أدىن.  

تصنيعو عن الرعمد اؼبتطمير وكذلك ـبلهمت اؼبنمين للردـ يف وضع اتتخداـ الكونكريت اؼبعمد تأسيس المبنى:  -ب
 .األتمتمت يقل  عن اساظبنت اؼبستخدـ ويزيد عن قوة سبمتك وعقموعتو للميمه

بمتتخداـ العوازؿ اغبراري  لألتقف واعبدار الداخلي للمنٌت بمتتخداـ أتمليب بعضهم  عزؿ غالؼ المبنى: -ت
واتتعممؿ العوازؿ لتقلي  اؽبواء اؼبتسرب عن اػبمرج عن طريق رش الهتحمت عستخدـ حمليم وبعضهم عنتكر 

 .والتجمويف بمؼبمدة العمزل 
واليت  تركيب نوافذ زلجملجي  عزدولج  ذات خمصي  التهريغ واليت تعكس األشع  الشمسي  اغبراري  النوافذ:-ث

لطمق  واغبممي  عن بعض األشع  اؼبضرة تسمح لألشع  الضوئي  فقط بملدخوؿ ؼبم ؽبم األكثر يف تقلي  اتتهالؾ ا
 لإلنسمف.

هبب اغبصوؿ على شهمدة أو عالع  ععتمدة عن لجه  ـبتص  لالتتخداـ األصنمغ الطنيعي  ذات  األصباغ: -ج
اعبودة العملي  ذات اعبودة العملي  واسابتعمد عن اليت ربتوي على عواد تمع  أو عم يسمى دبكونمت عضوي  عتطميرة 

 أثمر على صح  اإلنسمف وذلك ؼبم ربتويو عن زئنق ورصمص وعواد عؤكسدة.عن  وؼبم تسنن
 عن خالؿ ضماف جودة الهواء الداخل للمبنى:-ح

                                                           
1
 Cullen Howe.J, The Law of Green Buildings: Regulatory and Legal Issues in Design, Construction, 

Operations, and Financing, American Bar Association, USA, 201, pp:4-12. 

https://www.goodreads.com/book/show/11720494-the-law-of-green-buildings
https://www.goodreads.com/book/show/11720494-the-law-of-green-buildings
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  لتشم  صبيع اؼبلوثمت لضممف لجودة اؽبواء الداخلي للمنٌت على حسب  الداخليإلجراء فحوص لجودة اؽبواء
اؼبعيمر على عمدة الهورعملديهميد والعدد الكلي ويدقق ىذا تصميممت الطمق  والنيئ   ععيمر نظمـ الريمدة يف

  ؛الهرضيمتد الكربوف  النكًتيم و للمركنمت اؼبتطميرة  اعبزئيمت العملق   أوؿ ثنمئي أوكسي
   أف يتم تزويد اؼبنٌت بتهوي  عيكمنيكي  أو طنيعي  حبيث تكوف عطمبق  للحد األدىن عن عتطلنمت ععميَت صبعي

 األعريكي ؛ دتُت للتدفئ  والتربيداؼبهن
 ملي  عكمفئ  ؼبعميَت اغبد األدىن؛اتتخداـ عرشحمت ذات كهمءة ع 
  اتتخداـ عرشحمت ذات كهمءة عملي  عكمفئ  ؼبعميَت اغبد األدىن اؼبكمفئ أو أعلى وىو التصنيف اؼبمتمز ؼبم لو

  خبرة واؼبواد الكيميمئي  اػبطرة؛عن فعملي  لتنقي  اؽبواء عن األ
  أف تًتاوح ترع  و   %30رطوب  بنسن  درة على توفَت درلج  حرارة لجمف  و والتربيد قم أف تكوف أنظم  التهوي

 الثمني ؛ /(عًت0.3 _0.2بُت )  اؽبواء يف األعمكن اؼبشغول
  .التقلي  عن فتحمت األبواب لتجنب تسريب اؽبواء عن تلك الهتحمت 
 عن خالؿ كفاءة الطاقة:  -خ
   ؛والنيئ  لتصميم التكييف حسب عتطلنمت اؼبنٌت اؼبراد تشيدهإتنمع لجدوؿ الريمدة يف تصميم الطمق  
 قتمت ؽبم وكذلك التحكم اؼبستق ؛وولجود عؤ  ولجود أنظم  للتحكم بملتدفئ  والتربيد 
 وعمتيكيم يف حمل  عدـ اساتتخداـ؛خمص  حبيث تغلق ات تشم  ك  غرف  على أنظم  التحكم  
  اغبرارة ووضع عنظوع  التخزين اغبراري ألنظم  تربيد اؼبنمطق عزؿ األنمبيب وعزؿ ؾبمري اؽبواء لتقلي  فقداف

 وتقلي  تسريب اؽبواء عن اجملمري اؽبوائي .            
وضع إتًتاتيجي  ساتتخداـ الطمق  اؼبتجددة كملطمق  الشمسي  والطمق  اعبيوحراري    أنظمة الطاقة المتجددة: -د

الكهربمئي  عن الشنك  العمع  حبيث يتم دعج الطمق  اؼبستوردة والطمق  طمق  الريمح فبم يقل  عن اتتخداـ الطمق   
 الشمئع  اؼبتوفرة تسخُت اؼبيمه بملسخمنمت الشمسي .  تاؼبنتج  يف اؼبنٌت وعن اساتتخداعم

عن طمق  التكييف وىي أتطح عنمرة عن حديق  عمدي  يف  %25ػبضراء توفر لنم ا األتطح عة األسطح:زرا-ذ
طح وتنقى تمت ععين  سا تطوؿ وليس ؽبم لجذور زبًتؽ السمو عشرة تنتيمًتات وتزرع عليهم ننالسطح بعمق كب

  1عمدة عن عيمه اؼبطر أو تقني  عيمه الصرؼ الصحي.

                                                           
1
 Cullen Howe.J, Op.Cit, pp:4-12. 
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  تركيب ععدات ترشيد اؼبيمه اؼبتوافق  عع نظمـ الريمدة يف تصميم الطمق  والنيئ عن خالؿ: : موارد المياه كفاءة  -ر
ذبميع عيمه التكثيف النمذب  عن تشغي  التكييف  ربتوي على أنظم  الطرد الثنمئي  تركيب خزانمت ضبمعمت اليت

 هم يف الري؛وإعمدة اتتخداع
 ـ إعمدة اتتخداـ اؼبيمه الرعمدي تركيب نظمعن خالؿ  :إعادة تدوير استخداـ مياه الصرؼ الصحي-ز
خط األنمبيب الصمغب  للشرب وولجود فمص  ىوائي بُت خط عيمه إبعمد   تتخداعهم يف صنمديق الطرد والريسا

  ليت تستخدـ يف ألجهزة الطرد والري؛الشرب وبُت نظمـ ذبميع اؼبيمه الرعمدي  ا
   ؛ولجود أعمكن  لتجميع النهميمت الصلن  والنهميمت القمبل  للتدوير بطمق  تقدر دبسمح  اؼبنٌت :النفايات -س
: عن الضروري أف يعي اؼبتعمع  عع اؼبنمين اػبضراء بأف اؼبنٌت ععد المباني الخضراءالوعي وإذكاء ثقافة  -ش

للتقلي  عن تأثَته على النيئ  فلذا فهو عن أىم اؼبسمنبُت يف إقبمح العملي  عن خالؿ فبمرتتو اليوعي  كًتشيد 
                                                                         اتتخداـ للطمق  واؼبيمه وتقلي  النهميمت واؼبواد النالتتيكي .                

 المطلب الثاني : شهادات المطابقة للجامعات المستدامة
بمإلضمف  إذل شهمدات اؼبطمبق  اليت تصدرىم عنظم  األيزو  ىنمؾ عم يعرؼ بشهمدات اؼبطمبق  للجمععمت     

عمت اؼبستداع   بمإلضمف  إذل اؼبواصه  الصمدرة عن تصدرىم الشنك  الدولي  للجمعاليت اؼبستداع   عث  اؼبواصه  
 ISO 26000و   ISO14001مت عث نمدي تيَتا للشنمب  كمم سا ننسى عواصه

 المستدامة اترع األوؿ: الشبكة الدولية للجامعالف
الرائدة عمؼبيم فيمم تعترب  للربح ىمدف  ىي عنظم  غَت  1(ISCNاؼبستداع  ) متالشنك  الدولي  للجمععتعريف: -1

التنمي  اؼبستداع  ضمن عمليمت عههـو ألج  إدعمج عن دول  وتعم   30ىبص الكليمت واعبمععمت  سبث  أكثر عن 
 اعبمعع  والنحث العلمي والتدريس؛ 

 ( تأتستISCN يف لجمنهي )حيث كمف لدى الشنك  عؤسبر يف أفري  عن نهس السن  وقد مت تطوير  2007
 .2(GULF( بشراك  عع )ISCN) عيثمؽ

 ( وبكمISCN  عن قن  ؾبلس إدارة يتألف عن كنمر فبثلي لجمععمت األعضمء اؼبشمرك  ويدعم اجمللس عن قن )
 ؛(ISCNاللجن  اساتتشمري  لشنك  اليت تضم فبثلُت عنتخنُت عن قن  شنك  لجمععمت )

                                                           
1
 ISCN: International Sustainable Campus Network الشبكة الدولية للجامعات المستدامة 

2
 GULF: Global University Leaders Forum   المنتدى العالمي لرؤساء الجامعات  
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 ػػػػعم تنهيذ األىداؼ اإلتًتاتيجي  ليد (ISCN واليت تديرىم ) شرك (Sustain serv ) تدعم األعمن  وتدير حيث
  ؛عصمدر اؼبوارد وأنشط  اإلدارة اإلتًتاتيجي  للربنمعج  الشنك  وكذلك النوعي  رتطو و   عالقمت األعضمء

 ( أنشأتISCN ؾبموع  عم  عن ألج  اكتشمؼ القضميم اؽبمع  وتسهي  تطوير اؼبوارد ذات الصل  بمؼبنمدئ )
 وعيثمؽ اعبمعع  اؼبستداع  " (GULF( و)ISCNالثالث  ")

  تقود ؾبموعمت العم  ؾبموع  عن اؼبوظهُت وأعضمء ىيئ  تدريس ذات خربة عن اعبمععمت اليت تشمرؾ يف
 1( و اليت يف ك  عكمف يف العمدل.ISCNشنك  )

ك  عن الكليمت واعبمععمت بمساضمف  إذل الشركمت ذات أنشط  النحث الكنَتة وعمليمت تركز   الغاية:-2
ذا ىاعبمععمت على أحداث تغَت الغد  أصنح إدراج اساتتداع  على كبو عتزايد بمعتنمرىم قضي  أتمتي  ضمن 

 اؼبسعى.
  ق  تتهق يلجمععمهتم بطر دعم ىذا ؼبسعى وذلك عن خالؿ تطوير واتتخداـ ب اعبمععي  لتـز اؼبؤتسمتتوعليو

 ااألىداؼ العمع  عن ألج  عستقن  عستداـ كمم أصنحت براعج اساتتداع  يف اغبـر اعبمععي أكثر تطور و 
  ؛وىنمؾ حملج  عتزايدة لتنمدؿ اػبربات

 ؛األداء والتقمرير وىذا يتطلب ؿبمدثمت عع كنمر اؼبدراء واؼبممرتُتاساقبمزات و  تقييم  
مت تطوير عيثمؽ اغبـر اعبمععي اؼبستداـ ونشره بملتعموف عم (: GULF( و)ISCN)الخطوط التوجيهية لميثاؽ -3

( بدعوى عن اؼبنتدى اساقتصمدي العمؼبي  وتوفَت للجمععمت إطمرا عشًتكم إلضهمء الطمبع GULF( و)ISCNبُت )
لتنمدؿ اساقبمزات عالني  الرظبي على اسالتزاعمت واألىداؼ اػبمص  بمعبمعع  اؼبستداع  وكذلك بنسن  هتيئ  األرضي  

  مت اؼبممثل  والرائدة حوؿ العمدلعع اعبمعع
  وؼبعمعب  قضي  اساتتداع  بشك  كلي يشك  ىذا اؼبيثمؽ التزاعمت اعبمعع  فيمم ىبص اساتتداع  على عستوى

التسلس  اؽبرعي وتشم  اؼبنمين  التخطيط على نطمؽ اغبـر اعبمععي ووضع األىداؼ بمإلضمف  إذل إدعمج 
 لنحوث التدريس اإلرشمدات وعواقف اساتتداع .ا

  يمي  عهسرة )تهسَتي ( وىي عن لجوىر اؼبيثمؽعىنمؾ ثالث  عنمدئ أتمتي  ضمن اؼبيثمؽ  ولك  عنهم نصوص تد
 2وويبكن اهبمز عؤشرا ك  عندأ كمم يلي:

 

                                                           
1
 www.iscn.org/aboutus/overview  18/02/2017—11:51 

2 ISCN, GULF, Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable Campus Charter, Version 

January 2016,  the « Official Charter » pp: 1-34 

http://www.iscn.org/aboutus/overview
http://www.iscn.org/aboutus/overview
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 :زبص ىذا اؼبندأ يفىم اؼبؤشرات اليت أوتتمث   داء المستداـ للمباني داخل الجامعةاأل المبدأ األوؿ:-أ
  اتتخداـ اؼبوارد عث : اتتخداـ الطمق   ال قود  الكهربمء  اؼبيمه اؼبستعمل   تكمليف الطمق  واؼبيمه  اؼبشًتيمت

 عن اؼبنتجمت والوتمئ  )ورؽ  حرب ...(  وأخرى...
    الالعطمبق  للتنظيممت النيئي ...اخل؛النهميمت  إعمدة التدوير  اساننعمثمت احمللي 
 ث  تكنولولجيم اؼبعلوعمت عث : الطمق  اؼبستخدع  يف اؼبخمبر وألجهزة تكنولولجيم اؼبعلوعمت  اؼبواد النح

 الكيميمئي  اؼبستهلك   النهميمت اػبطَتة للمخمبر  ...اخل؛
   اؼبستعملوف عثال: ذوي اساحتيملجمت اػبمص  وتهول  تنقلهم  لجودة اؽبواء داخ  اغبـر اعبمععي  عشمرك

 اؼبصلح  يف عمليمت التخطيط  ...اخل؛األطراؼ ذات 
 .تصميم اؼبنمين عث : ععميَت اؼبنمين اؼبطنق   تكمليف دورة اغبيمة  اؼبنمظر الطنيعي  عند تصميم اؼبنٌت ...اخل 

ىم اؼبؤشرات اليت زبص ىذا اؼبندأ أوتتمث   المبدأ الثاني: التخطيط في نطاؽ الجامعة ووضع األهداؼ-ب
 :يف
  داخ  اعبمعع  تواء عنمشرة أو غَت عنمشرة؛اننعمثمت الكربوف 
 التخطيط احملكم  وتوتيع اؼبخطط ليشم  كمع  ؾبمسات اعبمعع ؛ 
 النق  عث : النق  اعبمععي  التنق  اليوعي للطلن  والعممؿ  التكمع  واساندعمج عع النق  اغبضري ...اخل؛ 
  ؼبوارد اإلطعمـ ...اخل؛ اإلطعمـ عث : تلسل  التوريد وأثرىم على النيئ   التجمرة العمدل 
   اإلندعمج اسالجتممعي واغبممي  عث : التنوع يف ىيئ  التدريس  العممؿ والطلن   حمسات التمييز العنصري

اساتتهمدة عن التعليم  فضمءات التهمع  واػبدعمت  التخطيط التشمركي اعبمععي عع اؼبستعملُت واعبَتاف  
 والرفمىي  ...اخل؛الصح  والسالع  أثنمء العم   براعج الصح  

  اتتخداـ األراضي والتنوع اغبيوي عث : إعمدة اتتخداـ األراضي واؼبنمين  آثمر اؼبنمظر الطنيعي  والتنوع
 اغبيوي ...اخل.

: من أجل االستدامة" للعيشالتوعية بصفتها "مختبًرا التعليم و ، البحوث، تكامل المرافق: الثالث المبدأ-ج
 :زبص ىذا اؼبندأ يفىم اؼبؤشرات اليت أوتتمث  
    ؾبمسات الكمع  عث : براعج الربط بُت اؼبرافق والنحث والتعليم  التخصصمت اليت تدعج اساتتداع

 عقررات تعليمي  وأحبمت عمبرة للتخصصمت ...اخل؛
   اساندعمج اسالجتممعي عث : ربط اعبمعع  بملقطمع الصنمعي   اغبكوع  واجملتمع اؼبدين  تهمع  الطلن

 اخ  اغبـر  عقررات تعليمي  للمشمريع اؼبعتمدة على التدريب والتالحم د
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 عشمريع النحث والتعليم للمخمبر وعرافق تكنولولجيم اؼبعلوعمت واساتتداع ؛ 
 . اسالتزاعمت واؼبوارد عن ألج  اتتداع  اعبمعع 

 (ISCNمبادئ  ميثاؽ ) :(17شكل رقم)
 
 
 
 
 

Source: ISCN, GULF, Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable Campus Charter, 

version October 2010,  the « Official Charter », p.3. 

 (Sierra Youth Coalition. SYC)سييرا  الفرع الثاني: ائتالؼ شباب
دارهتم عن قن  أنمس يمفعُت شنمب  مت إح  يتم بىمدف  للر  غَتىو فرع لنمدي "تيَتا" بكندا عنظم   تعريف:-1

عن قن  ؾبموع  صغَتة عن الطالب اؼبلتزعُت بملتنمي  اؼبستداع  يف نظمـ عؤتستهم التعليمي   1996تأتيسهم تن  
 50كلي  ولجمعع  و  72يف  (ىذا النمدي ترعمف عم أصنح إقليميم يتألف عن عدد كنَت )آساؼ األعضمء واؼبتطوعُت

 ؛وي نثم
 (  يعمSYC)1  26و 16سبركز للتزويد وشنك  لتنمدؿ وتشمرؾ اػبربات للشنمب اليت تًتاوح أعممرىم عم بُت 

 تن  والذين لديهم تلوكم اذبمه القضميم اسالجتممعي  والنيئ . 
 ( هتدؼSYC) عن خالؿ "اؼبنهج القمئم   غَت اؼبستداع متمء اؼبممرتغ إلعن خالؿ أنشطتهم وعشمريعهم إذل

ؿ تدريب الشنمب لههم العالقمت اؼبعقدة والتهمعالت عم بُت صبيع األشيمء على اغب " وىذا عن خال
  ؛وتشجيعهم على أف يصنحوا أعضمء فمعلُت يف ؾبتمعهم

 ( يف وساي  "كينمؾ " تدعمSYC أكثر عن )حرعم لجمععيم عن خالؿ عشروعهم  16طملب وعهٍت ضمن  500
    2.الرئيسي للجمععمت اؼبستداع 

للطلب  (SYC"اعبمعع  اؼبستداع " ضمن ) قدعت 1998: عند عمـ (SYC) ضمن الجامعة المستدامة-2
 عبمععتنم.   التنمي  اساقتصمديالتكمع  النيئي و   األدوات الالزع  لتنهيذ اؼبنمدرات اؽبمدف  إذل ربقيق العدال  اسالجتممعي 

                                                           
1
 SYC: Sierra Youth Coalition 

2
 http://www.syc-cjs.org/about-us/ seen 20/02/2017. 

  املبدأ الثالث
 املبدأ الثاني

 الجامعةالتخطيط في نطاق 

 وضع ألاهداف

 املبدأ ألاول 

 ألاداء املستدام للمباني داخل الجامعة

تكامل املرافق، البحث 

والتعليم والتوعية من 

 أجل الاستدامة

http://www.syc-cjs.org/about-us/
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  تعدد األطراؼ ذات اؼبصلح  وكذا األعممؿ اؼبلموت   ب اليت تقوؿمت اؼبعتمدة بعن خالؿ النحوث واؼبقمر
هتدؼ عن خالؽبم إذل إدعمج عهمىيم واليت إدارة اؼبؤتسمت وعمليمهتم عههـو اقًتحت اعبمعع  اؼبستداع  تغيَت 

 ؛ضمن ـبتلف الرباعج الدراتي  وذبنيد اعبمعع  كبو تغَتات دائم اؼبستداع  التنمي  
  ػػػػػاؼبستداع  لؽ اعبمعع  ر  دعم ف  يتم(SYC و )لتزاـ لجمععمهتم ضمن ىذه طالب اعبمعع  الراغنُت يف ا تعليم

 1العملي .
شهمدة علمي  على عدة  : شهمدة اؼبواصه  اعبمعع  اؼبستداع  ىي عنمرة عن"الجامعة المستدامة"المواصفة -3

 ح بمؼبصمدق  على تطوير عههـو التنمي  اؼبستداع  على عستوى اعبمععمت. معستويمت تس
 لضممف الشهمفي  التمع  للمعلوعمت بُت ـبتلف الهمعلُت األكمديبيُت تسهي  التعموف عم  عنهجهم األتمتي ىو

 ستداع . هور بمجملهودات اؼبنذول  عن قن  اعبمعع  يف تني  التنمي  اؼبمعبمععمت وإلعالـ اعبا اليت ربتملجهم
  عن قن  لجمعع  سافمؿ ولجمعع    2009-2008مت تطوير ىذه اؼبواصه  عن قن  لجمعع  كنيمؾ ومت تننيهم عمـ

 كنيمؾ تروا ريغيمر وكذا لجمعع  شمربوؾ.
 بملنسن   2010عواصه  "اعبمعع  اؼبستداع " وبصه  رظبي  وأصنحت حيز التنهيذ عمـ  مت اإلعالف عن

  ؛األخرىوكذا اعبمععمت لجمععمت الكندي  ل
   إف اغبصوؿ على ىذه اؼبواصه  عن قن  لجمعع  عم سا تعٍت اساعًتاؼ فقط بملعمليمت اؼبنجزة يف تني  التنمي

  ؛وري والتحسُت اؼبستمر ؼبممرتمهتماؼبستداع  وإمبم أيضم تسمح بملتقييم الد
  ًتح تركينم عنطقيم وليس إلجنمريم  خطوات كمم تق   ىذه اؼبواصه  بطريق  تتيح اؼبرون  أكثر للجمععمت تصميممت

 .والشك  اؼبوارل يوضح خطوات اعبصوؿ على شهمدة اؼبواصه   كبو)دتًتة( عههـو التنمي  اؼبستداع  بمعبمعع 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- http://www.syc-cjs.org/sustainable-campuses/  

http://www.syc-cjs.org/sustainable-campuses/
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 SYC(: خطوات الحصوؿ على شهادة 18شكل رقم )

 
Source : CJS, Certification Campus Durable, CJS publications, Canada, 2011, p7. 

تقـو اؼبواصه  بملتحقق عن نسن  اغبد األدىن اؼبطلوب و/أو احملتوى اساختيمري معايير ومستويات المواصفة: -4
 الذي ترتنط عع تنقيط ععُت وىذا لك  صتف ععيت واعبدوؿ التمرل ينُت ذلك:

 (SYCمعايير ومستويات مواصفة ) :(08جدوؿ رقم)
 )الترجيح( حالمرج األصناؼ

 )عوازن ( الوضعي  اغبملي   -
 تيمت  التنمي  اؼبستداع  -
 ـبطط األعممؿ للتنمي  اؼبستداع  -
 قيمس األداء واؼبتمبع   -
 عبن  عتعددة األطراؼ  -
 سبوي  التنمي  اؼبستداع   -
 اؼبوارد النشري  -
 التدريب اؼبتعلق بملتنمي  اؼبستداع  -
 اساتصمؿ  -

5% 
20% 
20% 

 
15% 
15% 
5% 
5% 

10% 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 %100 اجملموع
Source : CJS, Certification Campus Durable, SJC publications, Canada, 2011, p8. 

 
  )الًتلجيح ـبصص ؽبذه الهئمت ىبتلف حسب نوع الشعمدة)اغبصوؿ عليهم للمرة األوذل أو التجديد 
  قن  اؼبؤتس نسن  النقمط اليت ربص  عليهم ربدد عستوى الشهمدة احملقق  عن: 

 الوصفة األولية

سياسات التنمية 
 المستدانة

مخطط العمل 
 التنمسة المستدامة

قياس األداء 
 والمتابعة

 التحسين المستمر
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 64-% 50:  1اؼبستوى% 
  79 -% 65: 2اؼبستوى% 
  89 -% 80: 3اؼبستوى% 
  100 -% 90: 4اؼبستوى% 

 عن خالؿ اػبطوات التملي :: إيداع الترشيح-5
اساتتثممر ضمن اغبصوؿ على عواصهمت"  ( عن ألج  أي لجمعع  الراغن  يفSYC: تتوقع )تحديد المنفعة-أ

اعبمعع  اؼبستداع " عليهم اساتصمؿ أوسا بمؼبنظم  عن ألج  ضممف الدعم الكميف لألفراد اؼبنخرطُت ضمن علف 
 .الًتشح

 : اؼبؤتسمت اليت تسعى للحصوؿ على شهمدة اؼبواصه  "اعبمعع  اؼبستداع "دفع رسـو التسجيل-ب
 قن  يـو اعبمع  عن ديسمرب عن ك  تن  وىذه اساتتممرة عنمح  على هبب أف تقدـ ؽبم اتتممرة للتسجي  

دوسار ويعطي اؼبنلغ  2000(  وقد مت ربديد الرتـو اؼبتعلق  بمؼبواصه  بSYCعستوى اؼبوقع اسالكًتوين ؿ )
اؼبطلوب النهقمت ذات الصل  إدارة عشروع وكذا بعمليمت إصدار الشهمدة وكذا اتتعممؿ شعمر اؼبواصه  عن 

   اعبمعع  وتوؼ يتم تأكيد التسجي  على وص  الدفع.فن
  .هبب لهت النظر إذل أف سا تتم تقييم أي علف إذا دل تدفع اؼبؤتس  رتم التسجي  يف التمريخ احملدد 
( دبم يف ذلك تقدًن " SYC: بعد التسجي  توؼ تتلقى اؼبؤتس  اؼبسجل  لزارة عن قن  )فهم الشهادة-ج

وتستقن  أفض  فهم ىوي  اعبمعع   وكذلك الههم  (SYC) ى" ىذه اػبطوة تتيح لدشهمدة اعبمعع  اؼبستداع  
 ( وبرنمعج اؼبواصه .  SYCاعبديد اؼبنهج اؼبقًتح عن قن  )

: اتتممرة اؼبواصه  يتم إسبمعهم وإرفمقهم جبميع اؼبستندات وإرتمؽبم بصه  الكًتوني  خالؿ إيداع ملف الترشح-د
 شهر عمرس.

 ًتشح  تأكيدا على اتتالـ علههم يف األتمبيع اؼبتتملي   فضال عن اؼبواعيد النهمئي  للحصوؿ تستلم اؼبؤتس  اؼب
  اساتتثممري  للحصوؿ على الشهمدة على الشهمدة وتيتم بعد ذلك عتمبع  تقييم علف اؼبًتشح عن فن  اللجن 

  شهمدة اؼبواصه  اعبمعع  اؼبستداع  صمغب  ؼبدة تنتُت عن تمريخ اؼبصمدق   
 للحهمظ على الشهمدة أو اسانتقمؿ إذل عستوى أعلى على اؼبؤتسمت أف تودع الوثمئق اؼبطلوب  ودفع التكمليف 

   1.يف الوقت احملدد

                                                           
1
CJS, Op.Cit, pp :9-11.  
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 للجامعة المستدامة 02600اإليزو  ةالفرع الثالث: مواصف
أطلقتهم عنظم  إيزو للجمعع  اؼبستداع  بمساعتممد على عنمدئ اؼبواصه  اليت  26000مت اقًتاح اؼبواصه  إيزو     

 وكذا اؼبنمدئ اليت نص عليهم عرلجع اؼبخطط األخضر.
عرلجع   و القيمدة وعتمبع  تيمت  التنمي  اؼبستداع و دارة ىو عنمرة عن أداة لإلمرجع المخطط األخضر: -1

  ىبص التنمي  اؼبستداع  بمؼبؤتس  اؼبخطط األخضر عنمرة عن شنك  تسمح بتقييم عستوى أداء األعممؿ فيمم
 1:ويشم  إعدادىم خصيصم عن ألج  القضميم األتمتي  للجمعع  واؼبدارس العليم مت  ىذه  لتقييماشنك  
  نشر اجملتمع اعبمععي لبراط)األطراؼ ذات اؼبصلح   اساتًتاتيجي  اؼبستداع   إ اساتًتاهبي  واغبوكم  

  اساتًتاتيجي  والسيمت   اؼبوارد ...اخل؛ 
 العدال  اسالجتممعي   التضمعن واؼبسؤولي   صح  وتالع  اجملتمع    اساقليمي السيمت  اسالجتممعي  والًتتيخ(

 اؼبشمرك  يف التنمي  اساقتصمدي   التنوع ...اخل(؛
  إتتخداـ اؼبوارد  الطمق   اؼبيمه  النهميمت  لجودة النيئ  ...اخل(؛)اساتًتاتيجي  النيئي    اسادارة النيئي 
 ادعمج اساتتداع  ضمن اؼبقررات الدراتي   إقمع  شراكمت ضمن اجملمؿ  عنمدرات اساتتداع   م والتدريبيالتعل(

 عن قن  الطلن  ..اخل(؛
 عشمريع النحث اؼبستداع   تطوير شراكمت خمرلجي   ىيمك  اليقظ  فيمم ىبص اساتتداع (؛  أنشط  النحث( 
 التعليم العالي  ات( الموجهة لمؤسسISO 26000المواصفة )-2
ىو اؼبعيمر األورل الوحيد الذي يعطي اؼبؤتسمت اػبطوط التولجيهي  (: ISO 26000) عرض المواصفة-أ

تولجيو إذل للمسؤولي  اسالجتممعي  واجملتمعي   ويوفر ىذا اؼبعيمر إطمرا عشًتكم للمسؤولي  اسالجتممعي   ويهدؼ 
بلدا يف تطوير  90وقد شمرؾ أكثر عن   حوؽبمًن تقمرير اؼبنظممت اليت تسعى لتنٍت اؼبسؤولي  عن آثمر أنشطتهم وتقد

( ISO26000فإف اؼبواصهمت )( …ISO9001. ISO 14000ر )وخالفم للمواصهمت اآلخرى على غرا  ىذه اؼبعميَت

   طوعي . بؼ عستوى األداء وتسج  اليـو كمقمر عرّ   سا ت  فقط ليست لديهم شهمدة وإمبم خطوط تولجيهي 
 (  تعرؼ اؼبواصهISO 26000 )" عسؤولي  اؼبنظم  كبو آثمر قراراهتم وأنشطتهم اؼبسؤولي  اسالجتممعي  على أهنم

  2على اجملتمع وعلى النيئ  وتًتلجم عن خالؿ تلوؾ شهمؼ  نزيو وأخالقي والذي:
 ؛اجملتمعم يف ذلك صح  ورفمىي  يسمىم يف التنمي  اؼبستداع  دب 

                                                           
1
Le Plan Vert des Etablissements d’Enseignement Supérieur  

https://www.ecocampus.ens.fr/IMG/pdf/meedm-2010-plan_vert.pdf   
2
Sylvain Boucherand, Mettre en place une stratégie Développement Durable sur son campus, Guide 

méthodologique Campus 26000 - B&L évolution, 2012, pp : 1-30. 

https://www.ecocampus.ens.fr/IMG/pdf/meedm-2010-plan_vert.pdf
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  ؛يأخذ يف اساعتنمر تطلعمت صبيع األطراؼ ذات اؼبصلح 
 ؛توافق عع اؼبعميَت الدولي يًـت القوانُت اؼبعموؿ هبم و وب 
  يتم إدعملجهم يف كمع  اؼبنظم. 

( ISO 26000مت إعداد اؼبواصه   ( المطابقة في المؤسسات التعليم العالي:ISO 26000) المواصفة-ب
اؼبهمىيم اليت لجمءت هبم اؼبواصه  يف اطمر  تغيَتبطريق  تتوافق عع صبيع أصنمؼ اؼبنظممت ودورنم يأيت يف اقًتاح 

 التعليم العمرل بمساتتنمد إذل اؼبخطط األخضر وعنمدئو اؼبذكورة تمبقم. 
ا نقمط التقمطع عع اؼبخطط رل وكذم( اؼبطنق  يف عؤتسمت التعليم العISO 26000ُت اؼبواصه  )ناعبدوؿ التمرل ي

 .األخضر
 اؼبسؤولي  اسالجتممعي  للجمعع .ئ واعبدوؿ اؼبوارل يلخص أىم عنمصر وعنمد

 (: عناصر ومبادئ المسؤولية االجتماعية في الجامعة09جدوؿ رقم )
(ISO 26000) العناصر والمبادئ 

  باؼبنمدئ  الرؤي   والقيم  اؼبقمر  الحوكمة
  اساتًتاتيحي   احًتاـ القواعد

 ...اؼبسمءل   الشهمفي 

 

 عههـو  نشر 
 اؼبسؤولي  اسالجتممعي  

صيمغ  تيمت  اؼبسؤولي  اسالجتممعي  والتنمي  اؼبستداع  وإدعملجهم -
 ضمن صبيع أنشط  اؼبؤتس  

( DD(و )RSEنشر )تسخَت( عوارد بشري   فني   عملي ...والقيمدة )-
 عن قن  اؼبؤتس  ""ىيمك   عممؿ  لوحمت القيمدة...

 
اؼبسمنب  عع صبيع األطراؼ ذات اؼبصلح )داخلي  / خمرلجي ( يف - اغبوار عع األطراؼ ذات اؼبصلح  

بنمء ؾبتمع عسؤوؿ  بملتوازف عع األربعمء اساقتصمدي  واسالجتممعي  
 والنيئي  

  ربسُت التنظيم 
تشجيع السيمتمت اإلنسمني  واسالجتممعي  للمسموات والتنوع فيمم ىبص  التمييز وإدعمج اساختالفمت حقوؽ االنساف

  العممؿ
احًتاـ حقوؽ اسانسمف واغبقوؽ 

 األتمتي 
 

العالقات وظرؼ 
 العمل

الشغ  والعالقمت بُت رب العم  
 والعمع  

 تعزيز تيمت  إنسمني  والجتممعي  والتنوع فيمم ىبص العممؿ.

 تطوير تيمت  نوعي  اغبيمة والتنوع يف اؼبؤتس  اعبمععي  )عممؿ+ طلن  ( ظروؼ العم  والضممف اسالجتممعي 
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  اغبوار اسالجتممعي 
  الصح  األعن أثنمء العم 
 تعزيز تنمي  وتطوير الكهمءات والتجنيد الداخلي - تنمي  رأس اؼبمؿ النشري.

تعزيز وعتمبع  تنمي  وتطوير الكهمءات فيمم ىبص التنمي  واؼبسؤولي   -
 اسالجتممعي  للمجتمع اعبمععي  

 تطور تيمت  الوقمي  والتقلي  عن اسانتهمكمت النيئي   الوقمي  عن التلوث البيئة
تطور تيمت  التقلي  عن اننعمث غمز ذات أثر النيت النالتتيكي  اساتتعممؿ اؼبستداـ للموارد

 واساتتخداـ اؼبستداـ والتقلي  عن اتتهالؾ اؼبوارد  
تطور تيمت  التقلي  عن اننعمث غمز ذات أثر النيت النالتتيكي  اؼبسمنب  يف ربقيق النعد اؼبنمخي

 واساتتخداـ اؼبستداـ والتقلي  عن اتتهالؾ اؼبوارد  
 تطور تيمت  التنوع النيئي. ضبمي  النيئ 

ات الجيدة سالممار 
 للعمل

  ؿبمرب  الهسمد
  اؼبنمفس  الشريه 

تعزيز اؼبسؤولي  اسالجتممعي  ضمن 
 تلسل  القيم 

 

تعزيز تطور ؾبتمع ععريف وبًـت عنمدئ اؼبسؤولي  اساحتممعي  والتنمي  - احًتاـ حقوؽ اؼبلكي  وتعزيز النحث
 اؼبستداع .

تعزيز النحث عتعدد اجملمسات للمسؤولي  اساحتممعي  والتنمي  للمؤتس  -
 اغبمععي  على  اؼبستوى احمللي ولنوطٍت والدورل.

القضايا المتعلقة 
 بالطلبة

ت  اغبممي   واألخالقيمت اؼبعمعال
 اذبمه الطلن  

 

  التدريب واكتسمب اؼبعمرؼ 
إدعمج التنمي  اؼبستداع  التحسيس و 

ضمن التدريب )الدروس+ اغبيمة 
 اليوعي (

ادعمج قضميم اؼبسؤولي  اسالجتممعي  واساتتداع  ضمن الربنمعج -
 التعليمي   خلق أقطمر للتكوين اؼبتخصص

 (DD(و )RSEععريف )تعزيز تطور ؾبتمع -
إدعمج الدراتمت اؼبنجزة عن قن  

 النمحثُت ضمن الدروس
 (للطلن DD(و )RSEتعزيز وعتمبع  تطور الكهمءات فيمم ىبص )

  التخرج واإلدعمج اؼبهٍت
  ضبمي  صح  وتالع  الطلن 

 (DD(و )RSEفيو ) اؼبتوالجدة التزاـ اؼبؤتس  ضمن اساقليم اسالبراط ضمن اجملتمع  االلتزاـ المجتمعي
  التعليم والثقمف  

  السيمت  اسالجتممعي 
 اؼبسمنب  يف التنمي  اساقتصمدي  
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 للمنطق 
عواضيع النحث فيمم 

 (DD(و )RSEىبص)
( ضمن DD(و )RSEوضع النحث  اؼبنهجي   والوتمئ  اليت زبص)-

 خدع  براعج التكوين األورل والتواص  كذلك النيداغولجيم
( لألطراؼ DDو ) (RSEربوي  نتمئج األعممؿ النحث ؿ)تعزيز  -

 ذات اؼبصلح  تواء على اؼبستوى الوطٍت وحىت الدورل.
   

Source :
 
Sylvain Boucherand, Mettre en place une stratégie Développement Durable sur son campus, Guide 

méthodologique Campus 26000 - B&L évolution, 2012, pp : 9-10. 

 
" أي فرد أو ؾبموع  لديو عصلح  يف ازبمذ  أصحمب اؼبصلح  ىم: الحوار مع األطراؼ ذات المصلحة:-ج

يبكن وضع عهمراهتم وتكمع   وفإن  خمرلجي  وداخلي  أىذه األطراؼ تواء كمنت   و القرارات أو أنشط  ؼبنظم  عم"
 .اؼبولدة وكذا الدينمعيكي  الشمعل اهتم يف خدع  النهج اؼبسؤوؿ للمؤتس  اعبمععي  رب خ
  اساتصمؿ الهعمؿ والعالقمت الهمعل  عع األطراؼ ذات اؼبصلح  عن شأهنم أف تسهم يف زيمدة القدرة على

 1اساتتجمب  والتممتك األعممؿ وتعزيز تنمدؿ اؼبممرتمت اعبيدة وعمئد اػبربة.
 أو احملتم  تأثَتىم ىي خطوة أتمتي  يف ربديد صبيع األطراؼ ذات اؼبصلح  اليت تؤثر على أنشط  اعبمعع  

التنهيذ اعبيد ؼبخططمت األعممؿ  عن ألج  إعداد إتًتاتيجي  ألف األطراؼ ذات اؼبصلح  تعترب ضروري 
 اؼبستقنلي  

 النماذج الثالثة لؤلطراؼ ذات المصلحة للجامعة.(: 10جدوؿ رقم )
 تحديدهم نمادج األطراؼ ذات المصلحة

  اجمللس النيداغولجي  األتمتذة  اؼبسمنبوف  اؼبسَتوف بمعبمعع   عبن  اإلدارة  العممؿ- التنظيمية
 السلطمت احمللي  والعموعي    اؼبنظممت اؼبواصهمتي   الوزارة  النمحثوف 

اؼبوردوف  الثمنوي   الطلن   الشركمت  اعبمعع  واؼبدارس الشركمء احمللي  والدولي    األنشطة
 اػبمرلجيوف.اؼبتدخلوف 

طب العم   اؼبنظممت  النقمبمت  اؼبنظممت غَت اغبكوعي   اساعالـ  أوليمء  المجتمعية
 الطلن ....اخل.

Source :
 
Sylvain Boucherand, Mettre en place une stratégie Développement Durable sur son campus, Guide 

méthodologique Campus 26000 - B&L évolution, 2012, pp : 11 

  
 
 

                                                           
1
 Sylvain Boucherand, Op.Cit, p11. 
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 الصة الفصل:خ

يهدؼ التعليم عن ألج  التنمي  اؼبستداع  إذل تعزيز عطوري وععلمي اؼبنمىج الدراتي  إذل إدعمج عههـو     
 اإلتتداع  إذل عنمىج لجديدة أو قديب .

وىو يعترب عتعدد اجملمسات ويعطي تولجيهمت إلدعمج اؼبعمرؼ  اؼبهمرات  القيم وكذا فبمرتمت اغبيمة لإلتتداع  عن 
 خالؿ اؼبنهمج  األقسمـ واجملتمع.    

تنٍت عههـو اساتتداع  داخ  اعبمعع  يأخذ عقمربتُت  األوذل تدعى بمؼبقمرب  الطوعي   حيث أف اؼبؤتس  اعبمععي  
عههـو اساتتداع  وتدؾبو ضمن اتًتاتيجيتهم وعمليمهتم ودل سا ادرالجهم كوظيه  ضمن ىيكلهم التنظيمي  تلتـز بتنٍت 

تأيت بعد ذلك اؼبقمرب  النظمعي   أو عم يعرؼ بتنٍت اؼبؤتس  اعبمععي  لنظم اإلدارة اؼبدؾب   تواء عن خالؿ 
ودة أو النيئ  أو حىت دلي  اؼبسؤولي  اؼبواصهمت اليت عرؼ عليهم أهنم عولجه  ؼبنظممت األعممؿ  عم ىبص اعب

عث   ؾبموع  عن اؽبيئمت واعبمعيمت  "بمعبمععمت اؼبستداع " تصدرىم اسالجتممعي   أو عن خالؿ عواصهمت خمص
 الشنك  الدولي  للجمععمت اؼبستداع  وائتالؼ شنمب تيَتا الكندي .

 

 



 

 

 الفصل الخامس:
واقع االستدامة في جامعة  

 -سطيف-الباز
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 الفصل: تمهيد
 (،-سطيف-الباز اجلامعي )احلـر الدراسة زلل اجلامعية ادلؤسسة يف االستدامة واقع على الوقوؼ أجل من    

 مهد وقد اجلامعة، داخل اجلودة خلية هبا تقـو اليت األنشطة وأىم باجلامعة اجلودة وإدارة اجلودة واقع ابراز سنحاوؿ
 أجل من دراستنا يسهل قد ىذا اجتماعيا"، ادلسؤولة اجلامعة بػػػ" يعرؼ ما وأ جديد دلشروع اجلامعة تبٍت إذل ذلك
 .(2019-2017) برنامج يتناوذلا اليت النقاط أىم ابراز

 أساسية: مباحث ثبلثة إذل الفصل ىذا تقسيم مت وقد    

 الدراسة زلل اجلامعة تقدمي االوؿ: ادلبحث

 الباز جامعة يف اجلودة واقع الثاين: ادلبحث

 (2019-2017 )برنامج سطيف جلامعة اجتماعيا ادلسؤولة اجلامعة مشروع الثالث: ادلبحث
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 -سطيف– الباز  جامعة  تقديم األول:  المبحث
 اجلامعة، انشاء تاريخ على التعرؼ جيب ،1سطيف جامعة يف ادلستدامة التنمية ومبلمح واقع إذل التطرؽ قبل    

 طلبة أساتذة، من تشكيبلهتا إذل باإلضافة ومعاىدىا، كلياهتا  مكوناهتا، اجلغرايف، موقعها توفرىا، اليت ادلرافق
 التطبيقي. عملنا تسهيل يف عدنايسا والذي اجلامعي اجملتمع عن أولية نظرة يعطينا ىذا كل  وموظفُت،

 المطلب األول: نظرة عامة عن منطقة سطيف وجامعتها
منطقة سطيف وخصائصها ومكوناهتا يف مجيع اجملاالت الثقافية، يقدـ لنا ىذا ادلطلب نظرة عامة حوؿ     

باالضافة إذل تنظيمها وىيكلها التنظيمي ومكوناهتا  ،نعرج على تقدمي اجلامعة، تارخيها االجتماعية واالقتصادية، كما
  .من كليات ومعاىد ...اخل

 نظرة عامة على منطقة سطيفالفرع االول: 
مليوف سنة. ما زالت  2د عن يزيالوجود البشري يف ىذه ادلنطقة فسطيف يف التاريخ البعيد. منطقة  جذور سبتد    

من كلمة زللية يف األمازيغية أسدىيف، الذي يعٍت  شتقس ميستيف روماينال هاتعرض يف ادلتحف األثري للمدينة. امس
ؿ واسعة، و ح اجلباؿ وعلى حافة سهو وموقعها عند سف ياهادل روف  ت  األرض السوداء، إشارة إذل أراضيها السوداء اخلصبة. 

لعدة قروف. وتقع  جعل منها منطقة جذبموقعها االسًتاتيجي باإلضافة إذل ىذه الثروة  ،منطقة غنية منها جعل
من النوع القاري )الشتاء البارد والصيف احلار(.  ًت. ىي تتميز دبناخها شبو القاحلم 1100مدينة سطيف على ارتفاع 

ألف نسمة.  300أكثر من ربصي واليـو  2كم  127أكثر من على مدينة سطيف تد سبخذ أمهية على مر السنُت، مع أ
ا احلجم. على اقتصادية أخرى يف سطيف هبذ-عوامل اجتماعية مسحت، سبتلكهاباإلضافة إذل ادلواقع الطبيعية اليت 

  1سبيل ادلثاؿ، نذكر:

 ؛اجلباؿ،...( احلوامض،األراضي الزراعية ذات اإلمكانات العالية )احلبوب واألعبلؼ واألغناـ ادلواشي واألبقار،  -1
  ؛البناء، صناعة اإللكًتونيات،...(ل ببلستيك، مواد يأمهية ادلنطقة الصناعية )ربو  -2

  ؛،...( ادلوانئقرب ، السكك احلديدية، السريع)ادلطار الدورل، الطريق  ياكل القاعديةاذل ةقو  -3

 ؛ؿ،...(اجلبا)أطبلؿ ادلتحف الروماين، الينابيع، ادلوارد الطبيعية والسياحة -4

 ؛قافية )موسيقى، فنوف الطبخ،...(الثروات واخلصوصيات الث -5

  ؛وادلديريات اإلقليمية،...(دارات ادلصرفية واألنشطة التجارية، واخلدمات واإلاذلياكل )القطاع اخلدمي اذلاـ  -6

  ؛ادلختلفة اليت مت احلصوؿ عليها على الصعيد الوطٍت والدورل اجلوائز واأللقابتطوير قطاع الرياضة، يتضح من  -7

 سطيف(...  2و  1وجود جامعتُت رئيسية )سطيف  -8
                                                           
1
 http://www.univ-setif.dz/découvrirluniversité  

http://www.univ-setif.dz/découvrirluniversité
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القدرة على التنافس ب يتمتعمليوف نسمة. منطقة سطيف قطب  6من  حوضعلى سطيف تًتبع مدينة       
االقتصادي يف العديد من القطاعات: ادلواد الببلستيكية، ومواد البناء، واإللكًتونية وصناعة األغذية. وبسبب أمهية 

 800سطيف ادلنطقة الثانية من اجلزائر. يف اآلونة األخَتة، ولدت منطقة صناعية ضخمة من  تعترب واليةأنشطتها، 
 .ىكتار

 1 سطيف عباس فرحات جامعة حول الثاني: الفرع

يف بروح من االبتكار والسعي الدائم ضلو االمتياز، أصبحت جامعة فرحات عباس سطو  1978منذ إنشائها سنة     
 زلركا للتنمية ال غٌت عنو بالنسبة للمنطقة.دبرور السنوات فاعبل ىاما و  1

وحبكم طابعها كقطب للعلـو  على زليطها االجتماعي واالقتصادي 1س سطيف بانفتاح جامعة فرحات عبا
شاملة تأخذ بعُت االعتبار الوزف لى رؤية واضحة و عمستندة يف ذلك  ،التكنولوجيا، فهي دائما منخرطة يف هنجهاو 

  مقدراهتا.تنمية الببلد على كافة األصعدة وكذلك إمكانيات اجلامعة اذلائلة و االسًتاتيجي للمنطقة يف 

  :تاريخ الجامعة-1

  من أجل استقباؿ 1978 أفريل 09من تاريخ  133/78لمرسـو التنفيذي رقم لطبقًا سطيف  يامعادلركز اجلأنشئ 
 ثبلثة معاىد )العلـو االقتصادية والعلـو الدقيقة والتكنولوجيا، واللغات األجنبية(. مت تقسيمهم علىالطبلب  242

  نيةركز اجلامعة والدة عدة معاىد للتعليم العارل الوطرأى ادل، 1984يف عاـ (INES) ، تتمتع ىذه ادلؤسسات
 . ةماليو  ةإداري باستقبللية

  فخروبكل اجلامعة  محلت، 1992أكتوبر  17. منذ "جامعة" لتمنح صفة ىذه ادلعاىد، مت ذبميع 1989يف عاـ 
 .بارزة يف احلركة الوطنية وأوؿ رئيس للحكومة ادلؤقتة للجمهورية اجلزائريةالشخصية الاسم ادلتوىف فرحات عباس، 

  فرحات عباس جامعة تكونت كليات،  إذل، ويف أعقاب إعادة تنظيم ادلعاىد 1999/2000خبلؿ العاـ الدراسي
 . التكوين ؿ ـ دعباس، نظاـ جامعة فرحات  تاعتمد، 2005. تدرجييا منذ عاـ كليات 6من 

 12 ينهدكليات ومع  8امعة اجل أصبح لدى، ةيكلة اجلديداذل، بعد إعادة 2010 جانفي . 
  ً(. يف الوقت احلاضر، التحق رلموع 2و  1)سطيف  تُت، إنشاء جامعتُت منفصل2011وفمرب ن 28من  ابتداء

 2200أكثر من و ألف طالب يف التخرج  50، يصل إذل حوارل 2017-2016الطلبة، خبلؿ العاـ الدراسي 

  ودكتوراه(. سًت)ما درجما بعد التطالب يف 
 اعتمدت اجلامعة نظاـ LMD كل ىذه 2005-2004ذ بداية العاـ الدراسي دكتوراه( من-ماسًت-)ليسانس .

أساتذة التعليم العارل منهم رتبة  %26، أستاذا مؤطرا 1865عليها بيداغوجيامن قبل  ؼاشر اال األعداد يتم
 .أ و  ب األساتذة احملاضرينو 
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. ونتيجة للنمو اذلائل يف عدد معبودةجامعة سطيف يف بادئ األمر، على موقع  مت انشاء :الحرم الجامعي-2
 مواقع أخرى )ربويل اذلياكل القدمية يف القطاعات األخرى(.مت اضافة الطبلب، 

ـر احل، مث بعدىا مت االستفادة من. منطقة البازمنذ بداية ىذا القرف، تلقت اجلامعة بنية ربتية جديدة ىامة تقع يف و  
 األنشطة توفَت يتم حاليا،. واللغات األدابالعلـو االجتماعية، ، للعلـو اإلنسانية، مكرسة اذلضاب ي اجلديدامعاجل

 .ختلفةادل الثبلث مواقع  مستوى على ادلختلفة التعليمية

 اذلضاب اجلامعي احلـر - ادلعبودة حـر - الباز حـر - :المواقع

 والذي يتمثل يف كل من:: التنظيم -3

 للجامعة اذلرمي التنظيم التارل البياين الرسم ويلخص: اإلداري التنظيم - أ
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 (: التنظيم الهرمي لجامعة سطيف19شكل رقم )

 
 

 setif.dz-www.univادلصدر: من إعداد الباحث على أساس ادلوقع الرمسي للجامعة 
 ُتمن خبلؿ اجلدول 2و1ذلا جبامعة سطيفسوؼ نقـو بعرض كليات واألقساـ التابعة  الكليات واألقسام: -ب

 :ُتالتالي

 1(: الكليات والمعاىد بجامعة سطيف 11رقم ) جدول
 الحرم الجامعي االقسام الكلية والمعهد

 الباز الطب كلية الطب
 طب وجراحة األسنان

 الصيدلة

 الباز ىندسة مدنية كلية التكنولوجيا
 الكترونيك

http://www.univ-setif.dz/
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 ىندسة كهربائية

 ىندسة الطرائق

 الباز كيمياء كلية العلوم
 فيزياء

 رياضيات

 اعالم آلي

 الباز ميكرو يولوجي كلية علوم الطبيعة والحياة
 فالحة

 كيمياء حيوية

 بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان

 بيئة وبيولوجيا نباتية

كلية العلوم االقتصادية، التجارية، 
 التسييرالمالية وعلوم 

 الباز علوم التسيير
 علوم مالية ومحاسبية

 علوم تجارية

 علوم اقتصادية

 الباز الهندسة المعمارية معهد الهندسة المعمارية وعلوم االرض
 علوم األرض

البصريات وميكانيك الدقة معهد  معبودة ميكانيك الدقة 
 بصريات

  setif.dz-www.univ : ادلوقع الرمسي للجامعةالمصدر
 العلمي واجمللس ،(القسم) العلمية اللجنة مثل سلتلفة، مستويات على أخرى ىيئات أيضا وىناؾ ىيئات أخرى: -جــ

 .اإلدارية اذليئات االستشارية اذليئات ىذه وتكمل. (اجلامعة) العلمي واجمللس( ادلعهد أو) للكلية

 : الهياكل والتأطيرالمطلب الثاني
 تتمثل أىم اذلياكل ووسائل التأطَت البشرية وادلادية يف النقاط التالية:    

 المشتركة الخدماتالفرع األول: 
 .اجلامعة افتتاح مع أي ،1978 عاـ يف ادلركزية ادلكتبة إنشاء مت :المركزية المكتبة -1

 وأطروحات (عنواف 1205) حبوث ،(نسخة ألف 400) عنواف ألف 80: األعماؿ: من الوثائقي ادلستند ويتكوف
 (.نسخة 7000) عنواف 3200 ادلاجستَت و الدكتوراه

http://www.univ-setif.dz/
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 قراءة 3) ادلوقع على االطبلعو  الوصوؿ تتيح لو اليت. الطالب لصاحل بطاقة إنشاء يتم اجلامعة، يف التسجيل عند 
 وخرجيي التدريب دورة هناية يف للطبلب زلجوزة واحدة غرفة. للتجديد قابلة يوما 15 دلدة كتابُت إعارةو ( مكاف 600

 بنظاـ اجلامعة ترتبط. البيانات من رقميا الببليوغرايف البحث يتم. 16:00حىت  8:00 من ادلكتبةتح تف. التخرج بعد ما
 .العلمية اجملبلت إذل الوصوؿ يتيح شلا ،(Sndl) االنًتنت على الوطٍت التوثيق

 دلمارسة الفرصة للطالب وفرت ،(والرياضية الثقافية األنشطة) اخلدمة، ىذه :والرياضية الثقافية األنشطة خدمة -2
. توازنو إلجياد الطالب يسمح...(  وادلوسيقى، ادلسرح) الثقافية أو( الفردية أو اجلماعية) الرياضة شلارسة. مهنتو ادلفضلة

 اخلدمة ىذه تشرؼ كما. الفردية الرياضة أو اجلماعية الرياضة يف الرياضية األحداث يف اجلوائز من العديد فاز وقد
 .للطبلب والنزىات األحداثو  والتنظيمات العلمية األندية على

 رلانا اخلدمات، ىذه تلخيص وميكن .طالب مريض ألي الطبية لئلدارة مركز ىناؾ اجلامعة يف :الطبي المركز-ــ3
 عليو يوافق أف جيب النشاط من غياب لتربير خارجية، طبية وثيقة أي .الضرورة سلتلفة وعبلجات كمشاورات سباما،
 .اجلامعي سكن وكل كلية كل مستوى على أطباء أيضا ىناؾ .اجلامعة يف ادلتمركزين الطبيُت ادلوظفُت كبَت

 ،العمل اتورشو  شخص 500 بسعة مؤسبرات قاعة مع اجتماعات قاعة ادلركز ويضم :البصري السمعي المركز -4
 .التدريس يف والبصرية السمعية األساليب وتطوير إدخاؿ يف ادلركز يساىمو  .والبصرية السمعية ادلعدات أفضل لديها
 عن أيضا مسؤوؿ وادلركز .والبصرية السمعية االتصاالت رلاؿ يف للطبلب التدريب وإعادة العملي التدريب ويوفر

 احملاضرات قاعة توجد كما .والدولية الوطنية لؤلحداث ادلنتظم التنظيم خبلؿ من الثقافية ؤلحداثل والتطوير الًتويج
 .الباز حـر يف مقعد 600 من ادلكونة

 :يلي دلا دورىا ويكرس واالتصاالت المعلومات خدمات -5
 اجلامعة رسالة" دورية إعداد"، 
 الصحفيُت وادلراسلُت الصحفيُت مع صحفية لقاءات تنظيم، 
 والرياضية والعلمية الثقافية األنشطة جلميع اإلعبلمية التغطية، 
 صحفية مراجعة إعداد. 

 باإلنًتنت ادلتعلقة اخلدمات :واالتصاالت المعلومات وشبكات نظم مركز -6
 إلكًتوين بريد، 
 اإلنًتنت عرب ادلعلومات نشر، 
 اجلامعة موقع، 
 االنًتنت على البكالوريا يف اجلدد الناجحُت الطلبة تسجيل. 
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 خبلؿ: من يتجسد :بعد عن التعليم -7
 االنًتنت على دورات إعداد، 
 بالفيديو ادلؤسبرات تنظيم، 
 بعد عن التعليم. 
 :اجلامعة يف األخرى الراحة وسائل تثبيت مت وقد :المساعدة الخدمات -8
 الربيد مكتب، 
 االجتماعي ضمافلل الوطٍت الصندوؽ فرع )CNAS(. 

 الطالب أعداد الثاني: الفرع
 22377 منهم طالبا 35.000 من أكثر ، ادللتحقُت عدد إمجارل بلغ ،2016/2017 الدراسي العاـ خبلؿ    

مسجل يف  طالب 6165 ،(ماسًت) يف الطور الثاين طالب 4725 ،(ليسانس) مسجلُت يف الطور األوؿ طالب
 05 مخس ، يتوزعوف على(دكتوراه) يف سلتلف تكوينات الطور الثالث طالب 2000 و أكثر من الطبية العلـو فرع

 .وعربية أفريقية دوؿ 20 ضلو من أجنبيوف طبلب 238 باإلضافة ،معهدينو  كليات

 تأطيرال الثالث: الفرع
 :التارل النحو على موزعُت موظفوف الطبلب مجيع على يشرؼ

 ادلوارل: اجلدوؿتعداد األساتذة االمجارل داخل اجلامعة يبينو   األساتذة: -1

 األساتذة تشكيلة (:13) رقم جدول                                        

 االجمالي التعداد  العدد الرتبة
 العالي)بروفيسور( التعليم أستاذ

 أ قسم محاضر أستاذ

 ب قسم محاضر أستاذ

 أ قسم مساعد أستاذ

 ب قسم مساعد أستاذ

158 

205 

123 

523 

600  

 

 

 

1865 
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 :ادلوارل اجلدوؿاالمجارل داخل اجلامعة يبينو  عماؿ الدعمتعداد  الدعم: عمال -2
 الدعم عمال (:14) رقم جدول                                          

 االجمالي التعداد  العدد الرتبة
 المصالح،...( )رؤساء التأطير

 المخابر،...( مهندسي سام، )تقني التطبيق

 )تقنيون...( التحكم

  saisieال )اعوان تنفيذيون

 االمن،... المتعاقدون)اعوان

103 

137 

88 

544 

325 

 

 

1197 

 

  setif.dz/découvrirluniversité-http://www.univ المصدر:

 البحثي والتعاون البحث ىياكل الثالث: المطلب
 الوطنية اجلامعات مع الشراكات سلتلف إذل باإلضافة اجلامعة، عليها تتوفر اليت البحث ىياكل ادلطلب ىذا يتناوؿ    

 .الدولية اجلامعات مع التعاوف إذل باإلضافة االقتصادي، القطاع مع حىت أو

 البحث ىياكل األول: الفرع
 حبثيتُت وحدتُت إنشاء مت .البحث رلاؿ يف نشاطا اجلامعات أكثر من واحدة ىي جامعتنا التدريب، إذل باإلضافة    

 .حبثي كمجاؿ ناشئة مواد تضمنفت ةالثاني أما الضوئيات، يف متخصصة واحدة ،2011 عاـ يف

 .والتكنولوجيا العلـو يف ادلختربات ىذه غالبية .للبحوث سلربا (42) أربعُتو  أثنُت على ادلوافقة وسبت

 .ادلعروفةو  رةو شهادل اجملبلت يف ادلنشورة البحوث وكمية نوعية حيث من اخلصوص، وجو على جامعتنا، سبيزت وقد
 و الدعم ىياكل من العديد إذل باالضافة .العلمي اإلنتاج حيث من الوطٍت ادلستوى على الرابعة ادلرتبة جامعتنا وربتل
 .ذبريبية مزرعة عن فضبل ادلرافق

 الوطنية الشراكة الثاني: الفرع
 :خبلؿ من الوطنية اجلامعات مع التعاوف يتم الوطنية الجامعات مع -1
 الدكتوراه مدارس إنشاء، 
 االساتذة تبادؿ، 
 اخلرجيُت على اإلشراؼ، 
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 واالقتصاديُت االجتماعيُت الشركاء مع االتفاقات من عدد على التوقيع مت :واالقتصادي االجتماعي القطاع مع -2
، اجلزائر)  .......(.الكبَتة عُت االمسنت مؤسسة ،BCR التجارة، غرفة محادي، بن رلموعة تليكـو

 الدولي التعاون الثالث: الفرع

 سبيل على سًتاسبورغ جامعة مع بالتعاوف) ادلواد ىندسة :التشكيبلت بعض ذبمع التعاوف، إطار يف :التدريب -1
 .(واألفريقية العربية الدوؿ) أجنيب طالب 267 ؿ التدريب جامعتنا توفر .(ادلثاؿ

 .بالفعل دعمها مت التنفيذ قيد (أطروحة 26) ادلشًتؾ اإلشراؼ أطروحات من كبَت وعدد الدكتوراه، تدريب من كجزء

 تعاوف اتفاقيات تطويرب عباس فرحات جامعة قامت الوطنية، ادلختربات سلتلف مع التعاوف إذل باإلضافة :البحث -2
 :األجنبية اجلامعات مع

Clermont Ferrant, Rennes, Bordeaux, Alexandrie, Alep, Jena, Reims, Strasbourg, Lyon, Mohamed V 

et Rabat-Souissi au Maroc,... 

 ،عليها وافقت اليت (نيربو) حبثي مشروع 200 من أكثر لديها سطيف جامعة حاليا. 
 2 :اإلسبانية اجلزائرية ،1 :التونسية اجلزائرية ،(3) الفرنسية اجلزائرية :6 ىي التعاوف مشاريع. 
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 بالجامعة واألداب  األخالقيات ،الجودة  إدارة الثاني:  المبحث
 اجلودة" "خلية وأعماؿ مهاـ ابراز خبلؿ من باجلامعة، اجلودة واقع ابراز إذل ادلبحث ىذا خبلؿ من نسعى    

 .اجلامعية واآلداب األخبلقيات ميثاؽ عرض ضلاوؿ كما  اجلامعة، رئاسة مستوى على ادلتواجدة

  الجودة خلية برامج وتقييم بالجامعة الجودة األول: المطلب
 أىم إذل باالضافة وأنشطتها مسؤولياهتا وأىم باجلامعة اجلودة خلية تقدمي ادلطلب ىذا خبلؿ من ضلاوؿ سوؼ    

 .باجلامعة اجلودة إدارة زلاور أىم عرض ضلاوؿ كما  هبا، تقـو اليت واألنشطة الربامج

 والمهام المسؤوليات ،بالجامعة الجودة خلية االول: الفرع

 سيكوف اليت التقييمات وتوجيو للجودة، "دليل" تطوير على اجلودة خلية تساعد :بالجامعة الجودة خلية تقديم-1
 .التقييمات ربليل تيسَت عن مسؤولة وىي .تنفيذىا اجلامعة على

 األساس، ىذا وعلی .اجلودة ضماف يف ادلتخصصة والدولية الوطنية اذليئات سلتلف عن الصادرة الوثائق اخللية وتراقب
 .الداخلي للتقييم البلزمة وادلستندات واألوراؽ التقييم إجراءات بتطوير تقـو

 أو إقليمي أو زللي عمل أي يف وتسهم "اجلودة ضماف" شلارسة يف اجلامعة ذبربة واستدامة صلاح يف اخللية وتساىم
 .اجلودة ضماف رلاؿ يف وطٍت

 ادليدانية الفعاليات سلتلف يف للمشاركة شلكن جهد كل وتبذؿ وخارجيا، داخليا التواصل تعزيز على الوحدة وتعمل
 .اجملاؿ ىذا يف العلمية اجملبلت يف ونشرىا

 1التالية: النقاط يف باجلامعة اجلودة ضماف مدير مسؤوليات تتمثل :الجودة ضمان مدير مسؤوليات-2
 ؛عملها سَت حسن لضماف الوسائل كل جيمع فهو .اجلودة ضماف لوحدة كمسهل اذليئة تعمل 
 ؛العارل التعليم يف اجلودة ضماف تنفيذ وجلنة العضوية إنشاء بُت اجلودة واجهة عن ادلسؤوؿ ىو اجلودة مسؤوؿ 
 ؛هبا القياـ ادلؤسسة على سيتعُت اليت ادلختلفة التقييمات ربسُت إذل يهدؼ موقف أي اجلودة خلية عززت 
 بأي وإببلغهم مفيدة معلومات أية اخلارجيُت للمقيمُت يقدموا أف اجلودة خلية على القائمُت على ويتعُت 

 ؛تواجههم صعوبات
 ؛وحفظها ونشرىا صحتها من التحقق وسيكفل .التقييم تقارير إعداد يف اجلودة خلية ستشارؾ 
 ؛(ذلك إذل وما االجتماعات وتنظيم الوثائق إعداد) والتسهيل وادلعلومات التوعية اجلودة مدير يضمن 
 وىياكلها ادلؤسسة مديري وبُت وبينها ادلؤسسة مستوى على اخللية أعضاء سلتلف بُت اجلودة تنسق. 

 
                                                           

1
  / setif.dz/CAQ-http://www.univمن الموقع الرسمي للجامعة  للجامعة الجودة خلية وثائق -

http://www.univ-setif.dz/CAQ/
http://www.univ-setif.dz/CAQ/
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 األنشطة وأىم للجامعات الجودة برامج تقييم عرض :الثاني الفرع
 الربامج لتقييم يكوف قد السياسي، الصعيد على القرار صنع يف استخدامها إذل وباإلضافة :البرامج تقييم-1

 :منها أخرى، استخدامات

 الربامج، تنفيذ ربسُت 
 الربامج، ذلذه أوضح أىداؼ وضع 
 و العميل احتياجات عن ربديدا أكثر معلومات مجع 
 (.الحق وقت حىت تعمل ال قد واليت) برنامج حوؿ مدروس تفكَت توليد 

 على: ادلساعدة يف الربامج تقييم ويهدؼ

 اجلودة ضماف رلاؿ يف رائدة لتصبح اجلامعة إعداد (AQ)؛ 
 ؛ادلؤسسة داخل الربنامج تقييم اتساؽ لتحسُت واسعة رؤية تطوير على اجلامعة مساعدة 
 واإلداريُت ادلعلمُت ىيئات وتشجيع يف الزخم خللق البلزمة والقدرات وادلهارات بادلعارؼ اجلامعية ادلؤسسة تزويد 

 ؛ادلستمر التحسُت عملية تبٍت على والطبلب

 ربصلنا اليت ادلعلومات )حسب 2014 لعاـ اجلودة خلية هبا قامت اليت األنشطة أىم سبثلت األنشطة: أىم-2
 يف: (،2014 أنشطة آخرىا كاف  عليها،

 للجامعة؛ الرمسي ادلوقع على ادلتواجدة اجلودة خبلية اخلاصة االلكًتونية الصفحة ربديث 
 فيفري(؛- )تلمساف اجلودة ضماف حوؿ الكندي-اجلزائري ادللتقى يف شفوية دبداخلة ادلشاركة 
 ؛مارس( -)سطيف اجلامعة يف اجلودة ضماف حوؿ عرض 
 عنابة اجلزائرية اجلامعات يف اجلودة ضماف توطُت حوؿ وطٍت ملتقى يف اجلودة لضماف العلمية اللجنة مشاركة( 

 أفريل(؛
 وضماف اجلامعات حوكمة حوؿ الدورل البنك قبل من ادلنظم الدورل ادللتقى يف للجامعة العمل سلطط عرض 

 جواف(؛ -)تونس اجلودة

 بالجامعة الجودة ادارة محاور :الثالث الفرع
 التالية: للمجاالت الداخلي والتقييم التدقيق سَتورة متابعة إذل اجلودة خلية تسعى

 احلوكمة؛ -1
 التكوين؛ -2
 البحث؛ -3
 الدولية؛ والعبلقات التعاوف -4
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 اقتصادي؛-السوسيو العادل مع التقارب -5
 اجلامعة؛ يف احلياة -6
 التحتية. البٌت -7

 ادلراجع، اجملاؿ، اجلداوؿ ىذه تبُت جداوؿ، شكل يف استبيانات خبلؿ من اجملاالت ىذه بتقييم اجلودة خلية تقـو
  وادلراجع. اجملاالت حوؿ أمثلة يعطي التارل والشكل واألجوبة، األسئلة ادلؤشرات، ادلعايَت،

 بالجامعة الجودة إدارة تقييم مجاالت (:15) رقم جدول

 األجوبة األسئلة المؤشرات المعايير المراجع المجال

 الحوكمة
Gouvernance 

     معلومات نظام الجامعة تملك-1
 إلعداد شروط الجامعة تضع-2

 الحوكمة سياسات

 قيادة يضمن تنظيما الجامعة تضع-3
 وخدماتها مكوناتها

 لمهامها دعم وظائف الجامعة لدى-4
 لتسييرىا وأدوات

 
 

 
 التكوين

Formation 

 

 البرامج وتنفيذ باعداد الجامعة تقوم-1
 ومهامها يتالئم بما

    

 الوسائل بوضع الجامعة تقوم-2
 الطلبة متابعة أجل من المالئمة

 تعليمها دوريا وتقّيم الجامعة ُتراجع-3

 التحكم في التالئم الجامعة تضمن-4
 لطلبتها؛ والتمهين المعارف في

 التوجيو آليات الجامعة تطور-5
 لطلبنها؛ المهني واالندماج

 من الدكتوراه تكوين الجامعة تضع-6 
 المدربين تكوين ضمان أجل

)Formateurs( 
 أجل من آليات الجامعة تضع-7

 الحياة فترة طوال التكوين

     من وتطور تهيكل الجامعة، تنظم-1 البحث



-سطيف-...................................................... واقع االستدامة في جامعة البازالفصل الخامس:........................................................  
 

168 
 

Recherche البحث 

 للعالقات استراتيجية الجامعة تضع-2
 العلمية والشراكات

 العلمي بحثها الجامعة تثمن-3

 الجامعة في الحياة
 à vie La

l’Université 

 االستقبال أدوات الجامعة تضع-1
 والعمال بالطلبة يتعلق ما وكل والتوجيو

    

 لألنشطة سياسة الجامعة تطور-2
 والرياضية الثقافية

 ظروف جودة على الجامعة تسهر-3
 ألعوان والدراسة العمل، الحياة،
 واألمن...(؛ النظافة )الصحة، الجامعة

 للجامعة االجتماعية المسؤولية-4
 التنمية الفرص، تكافؤ )االخالقيات،
 المستدامة...(

 والعالقات التعاون
 الدولية

 et Coopération
 Relations

Internationales 

     

-السوسيو التقارب
 اقتصادي

 Rapprochement
-Socio

économique 

     

 التحتية البنى
Infrastructure 

     

 للجامعة اجلودة خلية وثائق على باالعتماد الباحث إعداد من المصدر:
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 بالجامعة االخالقيات وميثاق الحوكمة الثالث: المطلب
 ويتجلى .الببلد أضلاء عرب اىانتشار  حيث من معتربا منّوا ذاى يومنا إذل االستقبلؿ، منذ اجلزائرية اجلامعة شهدت    
 وبرامج ووزبصصات التكوين فروع وتنوع واخلّرجيُت، الطلبة أعداد تزايد و اجلامعية، ادلؤسسات شبكة توسع يف ذلك

 ينتظر ما كاف وإف حىت اجلامعة، لتطور ادلتسارعة والوتَتة احملققة اإلصلازات ضخامة إف و.وأنشطت العلمي البحث
 رلاؿ ويف والفعالية، النوعية رلاؿ يف عّدة اختبلالت عن أسفرت قد الدولية، العادلية ادلعايَت لبلوغ معتربا مزاؿ إصلازه
 اهامهدب تقـو اجلامعة كوف إذل أساسا ذلك ويعود ؛وأدائ ربسُت صَتورة يف والتحكم األكادميي النشاط معايَت احًتاـ

 مبادئ ترسيخ إعادة ضرورة تستدعي وسريعة عميقة تغَّتات اآلخر ىو عرؼ ومؤسسايت واقتصادي اجتماعي زليط يف
 وضماف والعلمية، البيداغوجية اجلامعة مصداقية بتعزيز ،توذا الوقت يف كفيلة، تسيَت قواعد إرساء وإعادة عامة،

 .هامشروعيت

 إقرار إذل ادلؤدي وادلنهجي األخبلقي ادلسعى على االتفاؽ ،ىذه واحلالة اجلامعية، األسرة أفراد على لزاما بات لقد    
 .اضلرافات من يلحقها ما وزلاربة ،أخبلقياهتاو  هنةادل آداب رلارلي  يف مثلى جامعية وشلارسات سلوكات

 مستمدة عامة مبادئ على اجلامعية، لؤلسرة واسع اجتماع عن ادلنبثق اجلامعية، واآلداب األخبلقيات ميثاؽ يؤكد    
 أخبلقيات دليثاؽ ورلسدة التعّلم دلسعى زلرّكا تكوف أف فيها ُيشًتط دبجتمعنا، خاصة قيم وعلى العادلية، ادلقاييس من

 وآداهبا. اجلامعية ادلهنة

 ميثل كما اجلامعية، احلياة توجهها اليت الكربى ادلعادل لتسطَت مرجعية وأداة تعبئة أداة إذف ميثل، ادليثاؽ ىذا إف    
 1.ذلا ادلكّرسة التنظيم وأشكاؿ والسلوؾ لآلداب الضابطة القوانُت ستهم منهاتُ  أرضية

 .الجامعية اآلداب و األخالقيات لميثاق األساسية المبادئ الفرع األول:

 ىذا يبدأ أف بد وال ،أشكالو جبميع الفساد رفض يعٍت والنزاىة األمانة لتحقيق السعي إف :اإلخالص و النزاىة 1-
 شلارسات يف يتجسد أف جيب ادلهنة وأخبلقيات السلوؾ آداب تطوير فإف ىكذاو  .الغَت يشمل أف قبل بالذات السعي
 .مثالية

 الركن تعترب اليت األكادميية احلرية بدوف اجلامعة يف والبحث التعليم نشاطات تصّور ميكن ال :األكاديمية الحرية-2
 بدوف النقدية اآلراء عن التعبَت ،ادلهٍت بالضمَت والتحلي الغَت احًتاـ كنف يف تضمن، فهي .النشاطاتذلذه  األساس

 .إكراه أو رقابة
 تسيَتا اجلامعية ادلؤسسة تسيَت بفضل ويتعّززاف متكاملُت والكفاءة ادلسؤولية مفهومي إفّ  :والكفاءة المسؤولية 3-
 اإلدارة، دور فعالية ضرورة بُت اجلّيد التوازف تضمن أف اجلامعية ادلؤسسة وعلى .واألخبلؽ الدميقراطية على قائما

                                                           
1
 .8-1، ص،ص: 4112، 1، جامعة سطيفميثاق األخالقيات واالداب الجامعية - 
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 من تبقى العلمية ادلسائل أفّ  على التأكيد ومع القرار، ازباذ صَتورة يف بإشراكها اجلامعية األسرة مسامهة وتشجيع
 .سواىم دوف الباحثُت األساتذة صبلحيات

 مجيع عن االمتناع اجلامعية األسرة أفراد على جيب لذا.الذات احًتاـ على الغَت احًتاـ يرتكز :المتبادل االحترام 4-
 ادلستوى عن النظر وبصرؼ وإنصاؼ، باحًتاـ بعضا بعضهم يعامل أف وينبغي واللفظي وادلادي الرمزي العنف أشكاؿ
 .منهم واحد لكل اذلرمي
 على وتبليغها ومساءلتها للمعرفة السعي يرتكز :النقدي والفكر والموضوعية العلمية بالحقيقة التقيد وجوب 5-

 .النقدي الفكر واعتماد احلقيقة تقّصي يف يتمثبلف أساسيُت مبدأين

 النظر، وجهات ومقارنة والتجريب، لؤلحداث، النقدية وادلبلحظة الكفاءة، يفًتض العلمية باحلقيقة التقّيد وجوب إف
 .األكادميية األمانة على العلمي البحث يقـو أف جيب لذا .الفكرية والصرامة ادلصادر، ووجاىة و

 .والتعيُت والتوظيف والًتقية التقييم لعملية أساسُت شرطُت التحيزّ  وعدـ ادلوضوعية سبثل :اإلنصاف 6-

 حىت اجلامعية احلريات شأف إعبلء يف بسلوكياهتا اجلامعية األسرة فئات مجيع تساىم :الجامعي الحرم احترام-7
 وحرياهتا اجلامعة دببادئ سبس قد اليت ادلمارسات تشجيع وعن احملاباة، عن وسبتنع ،وحصانتها خصوصيتها تضمن

 .اجلامعية الفضاءات رحاب يف متحزب سياسي نشاط كل ذبنب اجلامعية األسرة وعلى .وحقوقها

 وااللتزامات الحقوقالفرع الثاني: 
 وادلسامهة األمة إطارات تكوين يف دور الباحث لؤلستاذ: العالي التعليم في الباحث األستاذ والتزامات حقوق 1-

 أف الدولة على ،دبهامها االضطبلع من يتمكن ولكي .للببلد واالجتماعية االقتصادية التنمية يف البحث بواسطة
 .العارل للتعليم العمومية ادلؤسسات سلتلف يف الوظيفة لو تؤّمن أف وعليها الكرمي، العيش وسائل لو تضمن

 على الباحثُت األساتذة سلك يف التوظيف تؤّمن أف العارل التعليم مؤسسات على :الباحث األستاذ حقوق 1.1-
 التدريس حقّ  بضماف الكفيلة التدابَت مجيع تتخذ أف ذلا ينبغي و .غَت ال ادلشًتطة واخلربة اجلامعي التأىيل أساس

 .اجلامعية واآلداب األخبلقيات دببادئ التـز طادلا تدخل كل من مأمن يف الباحث لؤلستاذ
 وزبصيص اجلامعية، شبو واألنشطة والبحث، التعليم برامج وتفعيل بتحديد ادلتعلقة ادلسائل مجيع يف يعتمد، أف بد وال

 .شفافة آليات على ،بو ادلعموؿ التنظيم طار يف ادلوارد،

 .إدارية بوظائف للقياـ ُدعي ما إذا النجاعة  االحًتاـ مستلزمات جلميع الباحث األستاذ يستجيب أف وجيب

 .البحث و التعليم منظومة مسار من يتجزأ ال جزءا الباحث األستاذ أنشطة تقدير و تقييم عمليات تعترب

 ذات االحًتافية والنشاطات البحث،و  التدريس لنشاطات األكادميية التقدير معايَت على التقييم يقتصر أف بد وال
 .باجلامعة العبلقة
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 بالتفرغ لو تسمح اليت الضرورية والعلمية البيداغوجية الوسائل ومن مبلئمة، عمل شروط من الباحث األستاذ يستفيد
 .دلعلوماتو دوري وذبديد مستمر، تكوين من لبلستفادة الكايف الوقت من وكذا ،دلهامو

 إطار يف اجملتمع يف هبا يضطلع من معو  الوظيفة، ىذه تكتسيها اليت األمهية مع متماشيا ادلمنوح الراتب يكوف أف جيب
 .وظيفتو مباشرة دبجرد الباحث األستاذ يتحملها اليت ادلسؤوليات أنواع مجيع أمهية ومع النخبة، تكوين

 وأف والتسامح، والنزاىة اخللق وحسن للكفاءة مثاال الباحث األستاذ يكوف أف جيب :الباحث األستاذ التزام -أ
 .للجامعة مثالية صورة يقدـ
 ادلذكورة اجلامعية ادلهنة وآداب أخبلقيات مبادئ احًتاـ اجلامعية، األسرة أفراد باقي غرار على الباحث، األستاذ على

 نية، وحسن وأمانة، واستقبللية، ،ونزاىة وكفاءة، وفعالية، بعناية، التصرؼ مهامو شلارسة أثناء عليها جيب كما .أعبله
 .اجلامعية للمؤسسة العليا للمصلحة خدمة

 درجة حسب األخَتة، ىذه ميكن ادلخّولة، التأديبية اذليئات أماـ ومثولو مهنيا خطأ الباحث األستاذ ارتكاب حالة يف
 تصل قد عقوبات تقًتح أف ،بو ادلعموؿ التنظيم يقّرىا اليت التأديبية اإلجراءات احًتاـ ظل ويف ادلرتكب، اخلطأ خطورة

 .اجلامعي الباحث األستاذ صفة من التجريد إذل

 الصدد ىذا ويف .اجلامعية بالوظائف التاـ االضطبلع يف الباحث األستاذ عاتق على ادللقاة األساسية ادلسؤولية تتمثل
 ػػػػػػػػ:ب عليو

 ؛ادلهٍت نشاطو شلارسة يف العليا للمعايَت أمكن، ما االمتثاؿ، أجل من االجتهاد 
 ؛فيها يشارؾ اليت اذليئات يف تدور اليت والنقاشات ادلداوالت مضموف سرّية احًتاـ على الّسهر 
 ؛دبهامو القياـ أثناء ادلهٍت بالضمَت التحلي 
 ؛ادلستويات مجيع يف والعلمية البيداغوجية النشاطات تقييم عملية ديناميكية يف ادلشاركة 
 ؛الطعن وحق الشفافية مبدأ تكريس 
 ؛مهنتو إياه سبنحها اليت السلطة استعماؿ يف التعسف عدـ 
 ؛.شخصية أغراض لقضاء اجلامعة تسخَت عن االمتناع 
 مهٍت نشاط أي أو البحث نشاطات أو اجلامعة، إطار يف إليو ادلوكلة ادلالية االعتمادات لكل األمُت التسيَت 

 ؛آخر
 ؛جامعيا بوصفو العمل يف حريتو صيانة 
 ؛بوظيفتو ادلرتبطة بادلهاـ لبلضطبلع االستعداد 
 وطرائقو دلعارفو ادلتواصل التحيُت على والسهر ادلستجدات، على االطبلع طريق عن الًتبية يف كمحًتؼ التصرؼ 

 بتّحمل التامة والدراية واالستقبللية، النقدي احلس على الربىنة مع الذايت بالتقييم والقياـ والتكوين، التدريس يف
 ؛ادلسؤولية
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 واالستمالة الدعاية أشكاؿ مجيع عن بعيدا العادلية وادلهنية األدبية ادلعايَت مع سباشيا والبحث بالتدريس القياـ 
 لو وفرهتا اليت الوسائل بو تسمح ما بقدر ناجع، تعليم بتقدمي مطالبا الباحث األستاذ يكوف وهبذا  .ادلذىبية

 التبادالت مشجعا استثناء، أي بدوف الطلبة مجيع اذباه واإلنصاؼ العدؿ من جوّ  يف العارل، التعليم مؤسسات
 ؛احلاجة عند دلرافقتهم ومستعدا ،بينهم لؤلفكار احلرّة

 -أوالوضع اإلثٍت، أواالنتساب أواجلنسية، اجلنس، أساس على التمييز أشكاؿ كل عن االمتناع 
 ؛وادلرض أواإلعاقة السياسية، أواآلراء الديٍت، االجتماعي،أواالنتماء

 االختبارات، دورات(البيداغوجي التدرج قواعد واحًتاـ الدراسي، دلقّرره البيداغوجية لؤلىداؼ واضح عرض تقدمي 
 .)هنائية بصفة العبلمات ضبط قبل الطلبة استقباؿ ،وتصحيحها الوثائق مراجعة التنقيط، سّلم االمتحانات، مّدة

 ؛موضوعيا تقييما الطلبة أداء تقييم من التمكن 
 ؛ألحباثو دفع إعطاء يف وادلسامهة التعليمية، مادهتا بإثراء كفيلة أعماؿ ضلو واالستشارة اخلربة يف نشاطاتو توجيو 
 ؛.االستدالؿ يف وادلوضوعية احلجة دلبدأ التاـ االحًتاـ مع ادلعرفة يف صادقة رغبة على حبوثو تأسيس 
 -العلمية، السرقات فإف ،وعليو .ادلؤلفُت أمساء ذكر و والطلبة، اجلامعيُت بزمبلئو اخلاصة البحث أعماؿ احًتاـ 

 ؛الطرد إذل تؤدي أف ميكن اليت ادلربرة غَت اجلسمية األخطاء من تعدّ 
 على النظر لوجهات الشريفة باجملاهبة والقبوؿ اجلامعية، األسرة أعضاء لبقية األكادميية احلريات احًتاـ يف ادلسامهة 

 ؛اختبلفها
 لزمبلئو واألكادميي ادلهٍت التقييم يف التحّيز وعدـ باإلنصاؼ التحلي. 

 االرتقاء لو يتسٌت حىت للطالب ادلمكنة الشروط كل توفَت جيب: العالي التعليم في الطالب وواجبات حقوق -2
 التحلي رافقها إذا إال دالالهتا تأخذ ال حقوقا لو فإف ،وىكذا .العارل التعليم مؤسسات يف متناسقة بطريقة دبستواه

 .الواجبات من عدد يف تتجسد اليت بادلسؤولية
 تتمثل فيما يلي: :الطالب حقوق -أ
 نوعي تأطَت من االستفادة يف احلق لو فإف ،وعليو نوعية، ذويي  البحث يف وتكوين جامعي تعليم يف احلق للطالب 

 .وُمكّيفة عصرية بيداغوجية طرائق يستعمل
 اجلامعية األسرة قبل من والكرامة باالحًتاـ حیظى أف يف احلق للطالب. 
 أخرى خصوصيات بأية أو باجلنس عبلقة لو سبييز ألي الطالب خيضع أال جيب. 
 ادلؤسسات سَت ربكم اليت التنظيمات احًتاـ إطار يف ذلك يّتم أف على والرّأي، التعبَت حرية يف احلق للطالب 

 .اجلامعية
 -ادلصادر) التعليمية الدعائم تصرفو ربت توضع وأف فصل، كلّ  بداية يف الدروس برنامج للطالب يسلم أف جيب 

  ( ...ادلطبوعات، و وادلراجع
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 متحّيز وغَت وعادؿ منصف تقييم يف احلق للطالب. 
 كما .االمتحاف دبوضوع اخلاص التنقيط وسّلم النموذجي بالتصحيح مرفقة العبلمات الطالب تسليم يتمّ  أف جيب 

 اليت ادلعقولة اآلجاؿ حدود يف ذلك يكوف أف على االمتحاف وثيقة على االطبلع يف االقتضاء، عند احلق، لو
 .البيداغوجية اللجاف ربددىا

 معُّت  امتحاف تصحيح عند حقو يف بإجحاؼ أحس ما إذا الطعن يف احلق للطالب. 
 حبثو إلصلاز الدعم وسائل من االستفادة ويف جيد، تأطَت يف احلق التدرج بعد ما مرحلة يف للطالب. 
 -سواء حدّ  على اجلامعية اإلقامات ويف اجلامعات يف البلزمة الصحية والوقاية والنظافة األمن يف احلق للطالب. 
 طبلبية مجعيات يؤسس أف للطالب ميكن كما .أوضغط قيد دوف البيداغوجية اللجاف يف شلثليهم الطالب خيتار 

 .اجلامعية للمؤسسات اإلداري التسيَت يف األخَتة ىذه تتدخل أال على

 تتمثل واجبات الطالب يف: :الطالب واجبات -2.2
 بو ادلعموؿ التنظيم احًتاـ الطالب على. 
 اجلامعية األسرة أعضاء وسبلمة كرامة احًتاـ الطالب على . 
 التعبَت حرية يف اجلامعية األسرة أعضاء حق احًتاـ الطالب على. 
 ادلداوالت جلاف نتائج احًتاـ الطالب على. 
 اذباه اإلدارية بالتزاماتو يفي وأف التسجيل، بعملية قيامو عند ودقيقة سليمة معلومات يقدـ أف الطالب على 

 .ادلؤسسة
 سلوكهم يف اخللق وحسن ادلدين باحلس يتصف أف الطالب على. 
 غَته أعماؿ أوسرقة الغش إذل أبدا يلجأ أال الطالب على. 
 قواعد واحًتاـ ،تصرفهم ربت وضعها يتم اليت والوسائل للدراسة ادلخصصة األماكن على احلفاظ الطالب على 

 .ادلؤسسة كامل يف والنظافة األمن
 -التنظيم من ضده ادلتخذة العقوبات وتستمد إليها. ادلنسوبة باألخطاء رمسي، بشكل الطالب، إعبلـ يتم 

 وميكن .التأدييب اجمللس إذل اإلجراءات ىذه ازباذ ويعود .العارل التعليم دلؤسسة الداخلي النظاـ ومن بو ادلعموؿ
 .ادلؤسسة من النهائي الطرد إذل العقوبات تصل أف

 والطالب الباحث األستاذ يعترب ال: العالي لتعليم في والتقنيين اإلداريين الموظفين والتزامات حقوق 3-
 للمؤسسات التابعُت والتقنيُت اإلداريُت بادلوظفُت وثيقا ارتباطا يرتبطاف بل اجلامعة، يف الوحيدين الفاعلُت العنصرين
 .التزامات ترافقها حقوؽ ،بدورىم ،لديهم الذين اجلامعية،
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 تتمثل يف:: والتقنيين اإلداريين الموظفين حقوق-أ

 باقي غرار على واإلنصاؼ والتقدير االحًتاـ ذلم تضمن بطريقة والتقنيوف اإلداريوف ادلوظفوف يُعامل أف جيب 
 .العارل التعليم يف الفاعلُت األفراد

 موضوعية دبعاملة حیظوا أف والًتقية، والتعيينات والتقييم التوظيف عمليات أثناء والتقنيُت، اإلداريُت للموظفُت حیق 
 .متحّيزة وغَت

 عملهم يف سبييز وال مضايقات ألية والتقنيوف اإلداريوف ادلوظفوف يتعرض أال جيب. 
 ويف. وجو أحسن على دبهامهم بالقياـ ذلم تسمح اليت ادلبلئمة الظروؼ من والتقنيوف اإلداريوف ادلوظفوف يستفيد 

 .دلؤىبلهتم الدائم التحسُت و ادلتواصل التكوين من يستفيدوف الصدد ىذا

 اليت الظروؼ أفضل توفَت يف والتقنيُت اإلداريُت ادلوظفُت مهمة تتمثل: والتقنيين اإلداريين الموظفين واجبات-ب
 للطالب النجاح أسباب كل وتوفَت ،وجو أكمل على بو ادلنوطة والبحث التعليم وظيفة بأداء الباحث لؤلستاذ تسمح

 .اجلامعي مساره يف
 اإلداريُت موظفيها طريق عن اجلامعية ادلؤسسات تضمنها اليت العمومية اخلدمة من جزءا تُعد   اليت ادلهمة ىذه إف

 والسبلمة التحّيز وعدـ الكفاءة يف ادلتمثلة العمومية للوظيفة األساسية القيم احًتاـ إطار يف تتم أف ينبغي والتقنيُت،
 اإلداريُت ادلوظفُت كل على جيب كربى مبادئ دبثابة ادلعايَت ىذه وتعترب .واألمانة الشفافية و والسرية واالحًتاـ
 :منها خاصة ،ترقيتهمو  احًتامهم على السهر والتقنيُت

 عن وكذا وأفعاذلم قراراهتم عن مسؤولوف وىم باحًتافية، مهامهم والتقنيوف اإلداريوف ادلوظفوف يؤدي :الكفاءة 
 .تصرفهم ربت توضع اليت ادلعلومات و للموارد احلكيم االستعماؿ

 القواعد احًتاـ إطار يف قراراهتم ويتخذوف وادلوضوعية، باحليادية والتقنيوف اإلداريوف ادلوظفوف يتحلى :التحّيز عدم 
 شكل أي وعن ، حزبية اعتبارات أي عن بعيدا وظائفهم يؤدوف كما .منصفة بطريقة اجلميع ومعاملة هبا ادلعموؿ

 .التمييز أشكاؿ من
 مدينُت فيها يكونوف وضعية كل ويتفادوف ،ونزيهة عادلة بطريقة التقنيوف و اإلداريوف ادلوظفوف يتصرؼ :النزاىة 

 .دلهامهم أدائهم أثناء شرعية غَت بطريقة عليهم يؤثر قد شخص ألي
 أدائهم أثناء معهم يتفاعلوف الذين األشخاص كل اذباه تقديرىم عن والتقنيوف اإلداريوف ادلوظفوف يعرب :االحترام 

 أي عن ميتنعوف و ،زبصهم اليت ادلعلومات حوؿ والتكتم ، ذلم واإلصغاء جملاملتهم استعدادىم ويبدوف ،دلهامهم
 .دبهامهم القياـ يف سباطل

 ميتنعوا أف ادلوظفُت ىؤالء على فإهنم ،وىكذا .االحًتاـ من القدر بنفس االختصاص رلاالت كل رباط أف جيب و
 عن بدورىا سبتنع أف العارل التعليم دلؤسسات اإلدارية اذليئات وعلى .والعلمية البيداغوجية األفعاؿ يف تدخل كل عن
 .اجملاالت ىذه يف تدخل أي
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 الكتماف لواجب والعلمية البيداغوجية و والتقنية اإلدارية ادللفات زبضع أف جيب :السرية. 
 ادلعلومات سيولة بضماف تسمح بطريقة منها ادلستمدة األعماؿ وسلتلف مهامهم ادلوظفوف يؤدي :الشفافية 

 .احلسنة ادلهنية ادلمارسات من بالتأكيد و اجلامعية، األسرة ألعضاء ادلفيدة
 موظفيها طريق عن العارل، التعليم مؤسسات تقدمها اليت العمومية اخلدمة زبضع أف جيب :األداء حسن 

 .واعتبار تقدير بكل ادلعنيُت األشخاص معاملة وجوب تستلـز اليت النوعية دلعايَت والتقنيُت، اإلداريُت

 ادلستخدمُت قبل من والتهذيب باللطف تتسم تصرفات بتبٍت والطالب األستاذ معاملة إلزامية عمليا، ذلك ويعٍت    
 معاجلة عند السرعة جناح على ذلم ادلوكلة بادلهاـ والتقنيُت اإلداريُت قياـ األمر ىذا يستدعي .والتقنيُت اإلداريُت
 ذلم حیق اليت ادلعلومات من يطلبونو ما وتسليمهم سواء، حدّ  على والطلبة باألساتذة تتعلق واليت هبم ادلنوطة ادللفات

 .عليها االطبلع
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 (7102-7102 )برنامج  سطيف  لجامعة  اجتماعيا  المسؤولة  الجامعة  مشروع :الثالث  المبحث
 اليـو مدعوة 1 سطيف عباس فرحات جامعة فإف األخرى، العارل التعليم مؤسساتو  اجلامعات باقي غرار على   

 جهة من و خرجييها، مؤىبلت و كفاءات  من الرفع أجل من تقدمو ما نوعية ربسُت إذل جهة من مضى، ما من أكثر
 التشغيل عروض زيادة منو يتنظر الذي واالجتماعي االقتصادي القطاع لفائدة فعاؿ حبث ضلو الذىاب إذل أخرى
  اخلصوص. وجو على اإلطارات لفائدة

 جلامعة اجلديدة اإلدارة حاولت الذي التساؤؿ ىو ىذا ؟ نسبيا وجيز وقت يف اذلدفُت ىذين ربقيق ميكن كيف 
   عليو. اإلجابة 1 سطيف عباس فرحات

 ادلقبلة السنوات خبلؿ ستواصل وأهنا اذلائل التعداد ظاىرة تواجو العمومية اجلامعة ىذه أف حبقيقة التاـ وعيو مع
 ماو  السابق التحدي االعتبار بعُت ذتأخ تنمية اسًتاتيجية وضع اجلديد الفريق حیاوؿ الطلبة، من كبَت  لعدد استقباذلا

    مقدرات. و مؤىبلت من اجلامعة ىذه بو تتمتع

 الدورل البنك نظمو الذي "األوسط والشرؽ إفريقيا مشاؿ بلداف" ملتقى انعقاد دبناسبة األوذل ادلقاربة ضعو  مت قد و
 عرض. شكل ىعل االسًتاتيجية ىذه سلطط تقدمي شهد حيث 2015 ماي 14 إذل 12 من ببَتوت

 1-األبعاد متعدد حوكمة نموذج تكييف نحو– 1سطيف جامعة تطوير استراتيجية األول: المطلب
 التكوين بُت ما ادلوازنة يف: تتمثل أساسية عناصر ثبلثة تشكلها 1سطيف جامعة تتصوره الذي احلوكمة منوذج    

، بُت ما التداخل والتطوير،  من عنصر كل  بعرض سنقـو يلي وفيما للخرجيُت، التوظيف قابلية ادلستدامة، نميةتال العلـو
  حدى. على العناصر ىذه

 التطوير(-)التكوين بين ما الموازنة األول: الفرع
 معيشة مستوى ربسُت احتياجات استوىف إذا إال مفيدا يكوف ال التدريب أف ينكر أف شخص ألي ميكن ال    

 نشاط بُت االتساؽ من شلكن قدر أكرب ضماف ىو اىتمامنا يكوف أف جيب ادلنظور، ىذا ومن .ككل واجملتمع األفراد
 .منطقتنا يف السائدة االقتصادية واألنشطة واجلامعة التعليم يف البحث

 يعٍت وىذا ،1 سطيف جامعة داخل اليـو تدرس اليت الدورات مجيع كانت إذا ما أنفسنا نسأؿ أف جيب الروح، وهبذه
 ادلنواؿ، نفس وعلى ؟ةادلستهدف التنمية احتياجات مجيع تليب منها مهنية 8 فقط وادلاسًت، ليسانس 127 بُت من أف
 تتناسب أف ميكن اليت تلك وربديد العائلة نفس من سلتربا 39 عددىا البالغ القائمة ادلختربات تصنيف الضروري من
 حدث كما ضروري، اجملموعات حيث من النهج أف يتبُت مث ومن .احمللي االقتصادي النسيج يف األورل النسيج مع

                                                           
1
 Rectorat UFAS1, Eléments d’orientation pour un Développement  Durable de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1.  

Vers une Université Socialement Responsable, UFAS1, Setif, Novembre 2016, pp : 32-77. 
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 أف جيب ادلنواؿ، نفس وعلى .ذلك إذل وما ،وادليكانيك الزراعية، التجارية واألعماؿ الببلستيك، لصناعة بالنسبة
 .واإلقليمي احمللي الصعيدين على الصناعية ادلواقع االعتبار يف النهج يأخذ

 الذي األمر تنميتها، تعوؽ اليت العقبات على التغلب على الشركات مساعدة على ادلختربات تشجيع جيب كما
 لعيش العاـ ادلستوى ربسُت وإمنا التدريب أجل من ندرب أف لنا ينبغي ال أنو والواقع .كافيا تدريبا أيضا يتطلب

  .واالقتصادية واالجتماعية االقتصادية الفاعلة للجهات ادلصاحبة التدريب لعروض اسًتاتيجية تنفيذ مث ومن السكاف،

 مع عادؿ، ضلو على ويوزعها اخلطأ سلاطر من أيضا يقلل بل فحسب، ادلفتوحة الدورات فائدة النهج ىذا يضمن وال
 التدريب تكاليف زبفيض أيضا النهج ىذا ويتيح .معا التقدـ من وشركائها، واجلامعة ادلصلحة، أصحاب مجيع سبكُت

 .حقا إليها ضلتاج اليت ادلبلمح شكلنا أننا يعٍت معا العمل أف من متأكدوف ألننا األزمات، مرحلة يف

 !ال منو؟ طائل ال األساسية والبحوث احلاؿ، وبطبيعة األكادميي، التكوين أف إذف، يعٍت، ىذا ىل

 التنمية أجل من ادلؤسسات احتياجات بدوره يدعم الذي ادلهٍت للتكوين عنو غٌت ال أمر والنظري األكادميي التكوينف
 واذليبة التقدـ فرص نفس يعطي بالبحث ادلتعلق اجلديد القانوف أف الصحيح ومن .ادلباشرة واالجتماعية االقتصادية

  .ادلهٍت التكوين اختاروا الذين للطبلب

 .األساسيات وتعميم النظرية وضع حیاوؿ الذي األكادميي التدريب من ادلصب اذباه يف األكادميي التكوين يأيت  
 .بينهما الفصل ينبغي وال دائما ادلهٍت والتدريب األكادميي التدريب بُت وإيابا ذىابا التدريب يكوف أف جيب وبالتارل

 (العارل والتعليم التعليم) ككل التكوين نظاـ تنسيق مسألة أيضا ىو والتوظيف التكوين بٍت التوازف ضماف أف كما
 بالتكوين ادلشبع غَت اجلامعة، خلريج كيف  نفسو، يطرح الذي السؤاؿ الواقع، يف .ادلهٍت التدريب على يقـو الذي

 ؟ الشركة مع ،صراع حىت أو استجواب أو نزاع دوف بسرعة، يندمج أف ادلهٍت، التكوين مراكز يف ادلقدمة وادلعرفة
 .للمجتمع العاـ ادلعيشة مستوى ورفع الثروة، إنتاج ومركز للمؤسسة، ادلتناغمة التنمية ىو إذف، والقلق،

 للعلوم التخصصات متعددة الطبيعة الثاني: الفرع
 يف الواقع، يف .نفسها التعليمية ادلؤسسة داخل العلمية ادلعلومات وتوطيد تدفق ضماف يف الثاين العنصر يتمثل    
 وبالتارل .الداكنة "العلمية" البيئة يف تظهر شلتازة العلمية التخصصات بعض حىت أو اثنُت أو واحد األحياف من كثَت
 األخرى التعليمية الفروع من كبَتة جزء على تأثَت ذلا وليس ، "شلتازة" تعترب التعليمية والفروع التخصصات ىذه فإف
 الفشل، ودلعاجلة .قصاءاال تعزز أهنا دبعٌت وسياسيا واجتماعيا اقتصاديا مكلفة ،"آمنة مبلذات" بأهنا وصفها ميكن اليت

 .ادلناسب احلل للعلـو التخصصات ادلتعددة الطبيعة اعتبار جيب

 من ادلعريف اجملاؿ توسيع فقط يتيح ال التخصصات من األقل على اثنُت بُت ادلشًتؾ كادميياأل تكوينال توفَت إف
 يف جديدة أنشطة خللق أيضا ولكن ،(واحد يف زبصصُت ادلثاؿ، سبيل على) "اذلجينة ادلنتجات" على احلصوؿ خبلؿ
 .للجامعة وشرعيتها ىويتها تعطي جديدة وظائف ، .االقتصادية التنمية رلاؿ
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 مصطلح .الشركة مستوى على جديدة منتجات وظهور اإلنتاج نظم لتنويع ادلباشر األثر لو التدريب وتنوع تعقيد إف
 الذي ابتكار أيضا ىو وإمنا ،التكوين قبل من حبثو مت األخَت وىذا االبتكار ىناؾ كاف أنو يعٍت "جديدة منتجات"

 مث ومن جديدة ؽاسو أ بفتح ذلا ويسمح ادلنافسة، سياؽ يف الشركة يضع الذيو  جديدة اتمنتج ظهور إذل يؤدي
 .لذلك وفقا جديدة عمل فرص وخلق وكفاءة بسرعة تطويرىا

 ربتاج لن منها أيا فإف هبا، اخلاص واالبتكار اجلودة رابسل إلنشاء الفرصة الشركات جلميع أتيحت إذا أنو الواضح ومن
 .التخصصات متعددة حالة يف فريق ضمن يعملوف موظفيها ألف البحوث ومراكز وادلختربات باجلامعة االتصاؿ إذل

 أو صغَت بعضها .كافية حبثية دبرافق رلهزة منها، الكبَتة حىت الشركات، مجيع تكن دل سطيف منطقة ففي ذلك، ومع
 ضماف الضروري فمن وعليو لبلبتكار، دوما مشجعا ليس وىو األسرة إدارة لنظاـ خيضع اآلخر والبعض جدا، صغَت

 اجلامعة. مستوى على التخصصات ادلتعدد ادلهٍت التكوين

 المشاركة الثالث: الفرع
 إذل هتدؼ اجلامعة تؤمنها اليت اذلياكل عمل ويرتبط مهتمة غَت األوؿ ادلقاـ يف ىي إليها نشَت اليت ادلشاركة إف    

 اليومية واإلدارة العادلية التوجهات تعريف يف اجلامعات مسؤورل وتنوير مساعدة على قادرة جديدة ديناميكية ظهور
 ىذه أف والواقع .القاعدة من ادلقدمة ادلقًتحات احلسباف يف سيأخذوف الذين ادلسؤولوف يشجع أف وينبغي .للجامعة
 .ربدده الذي نفسو الوقت يف القرارات مستودع بإثراء تسمح النبضات

 مبلءمة أكثر حلوؿ ذبد أف ميكن لجامعةل اجلديد مشروع لتنفيذ الناس من ادلزيد إشراؾ ألف ضرورية ادلشاركة تصبح
 الذين والتقنيُت، اإلداريُت ادلوظفُت عن فضبل ومعلمو، ادلتعلم يستطيع التطويري، العمل وبفضل .التنمية لقضايا

 وخلق ادلطاؼ هناية يف اجلماعية الروح حیفز شلا ،شخصيةو  أصلية أعماال ويؤدوا يتخيلوا أف ويقيموهنم، إليهم يستمعوف
 .الدائم االبتكار

 التوظيف وقابلية المستدامة التنمية الثاني: المطلب
 التنمية يف أساسا وتتمثل اجلديد، اجلامعة تطوير لربانامج ادلكملة السابقة للعناصر كتكملة  العنصرين ىذين يأيت    

 .اخلرجيُت أو الدبلـو حلاملي التوظيف وقابلية ادلستدامة

 المستدامة التنمية :ولاأل الفرع
 يتفق حُت يف السرب، خارج اجلامعة تغرد أف الطبيعي غَت ومن .اجلامعي النشاط ربديث يف الرابع العنصر يتمثل    

 فقط اقًتاح قوةك اجلامعة تعترب ال أف جيب ىذه، النظر وجهة من .ادلستدامة والتنمية البيئة محاية قضايا حوؿ العادل
 مياه معاجلة ذلك على األمثلة ومن .احمللية الطبيعية ادلوارد محاية رلاؿ ضمن فعاال العب تكوف أف جيب أيضا ولكن

 الًتبة نوعية وربسُت ومحاية احلضرية، ادلناطق يف الصحي الصرؼ وربسُت استخدامها، وإعادة الصحي الصرؼ
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 هامجيع تعترب ىيو  .ذلك إذل وما الطبيعية، ادلناظر نوعية وربسُت احمللية، واحليوانات النباتات وتكثيف ومحاية الزراعية،
 .التجريبية ادلزرعة من كجزء 1سطيف جامعة قبل من فتحها سيتم  واقعم

 التنمية حيث من اجلامعة تواجو اليت والتحديات الراىنة القضايا لشرح ادلستوى ىذا عند التوقف الضروري ومن
 .ادلستدامة

 عندما عاما 20 قبل تعمل كانت اليت الصحي الصرؼ مياه دلعاجلة سطيف زلطة حالة إذل باإلشارة نبدأ سوؼ    
 رأى النقص، ىذا مواجهة ويف .ال أـ الزراعة يف استخدامها ميكن ادلعاجلة ادلياه كانت إذا ما ىو السؤاؿ كاف

 ضواحي يف ادلزدىرة احلضرية الزراعة ربدي الغذاء، استقبلؿ ذريعة ربت خلقوا، إهنم بل ، ادلضاربوف وخاصة ادلزارعوف،
 السرطاف أف أيضا نعلم ،ذلك إذل باالضافة . .ادلعاجلة زلطات اجملهزة غَت أو اجملهزة األخرى احلقوؿ ومجيع سطيف
 ما بشأف قلقة اجلامعة أف يبدو ال ذلك، ومع .نفوذىا ومنطقة سطيف مدينة يف الضحايا من العديد حصد يواصل

 اجلامعة على جيب ىل .السرطانية األمراض وتطور الزراعة يف ادلعاجلة ادلياه استخداـ بُت مباشرة صلة ىناؾ كانت إذا
 ؟والتأسيسيُت االقتصاديُت عوافاأل متابعة أو مرافقة

 والتنمية خاص بشكل البيئية بالقضايا اجلامعي للمجتمع الطفيف االىتماـ  على وللتأكيد السياؽ، نفس ويف    
 ما  بتاتا، تشغيلها يتم دل دبحرقة عاما عشرين من أكثر منذ ذبهيزىا مت قد اجلامعة بأف نذكر عاـ، بشكل ادلستدامة

 ادلتطورة النظريات  بشأف القلق عدـ أو القليل تطبيق ىناؾ يكوف عندما البيئة رلاؿ يف التكوين توفَت من اذلدؼ ىو
 عدد كم احملتملة؟ تدويرىا وإعادة النفايات وإدارة البيئة، حبالة هنتم ىل أعم، وبوجو التكوين؟ ىذا سياؽ ضمن

 اليت النفايات إدارة إجراءات يف يشاركوف أصبحوا البيئة علم أودارسي بيئية توجهات ذلم أف يدعوف الذين األكادمييُت
 ولكن  الثروة فقطخلق ليس ادلمكن من أنو تبُت احلديثة الدراسات ولكن ؟1سطيف جامعة أو سطيف، بلدية قررهتا
 !وادلنزلية الصناعية بالنفايات خاصة وظائف وبالتارل األنشطة، أيضا

 الخريجين توظيف قابلية الثاني: الفرع
 بسرعة لبلندماج ذلم يسمح  الذي خرجييها، تأىيل ىو 1سطيف جلامعة التنمية اسًتاتيجية ضمن اخلامس ادلبدأ    

 .اجلديد ادلوظف من والتكيف للتدريب إضافية تكلفة ربمل إذل  العمل صاحب حاجة دوف العمل أماكن يف وفعالية

 .مناسبُت حلُت إجياد ادلنتظر ومن

 ذلك أخذ ومع .العملي التكوين إقامة ضلو والتوجو اللوائح إذل باالستناد ، السلطات من العاـ النهج  ىواعتماد األوؿ
 النجاح لضماف البلزمة التدابَت مجيع اخلارجية بالعبلقات ادلكلف الرئيس نائب خبلؿ من اجلامعة ازبذ االعتبار، يف

 وبالتارل الطلبة النتقاؿ األجنبية اجلامعات مع ادلوقعة التعاوف اتفاقيات إذل وباإلضافة الواقع، يف .اإلجراء ذلذا الكامل
 قادرة الكربى اخلاصة الشركات من العديد مع تعاوف اتفاقيات 1سطيف جامعة وقعت التأىيل، مستوى زيادة إذل

 حسب ادلصنفة االقتصادية، ادلؤسسات أما  .دراستو لسنة وفقا كل لطبلهبا، عمل وورشات  سلتربات إنتاج تبٍت على
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 األشغاؿ وزارة مع اتفاؽ إذل إشارة فإنو ادلثاؿ، سبيل على .العمومية وادلؤسسات اإلدارات إليها فتضاؼ مؤىبلهتا،
 إذل باالضافة سطيف، بلدية البيئة، ومديرية الغابات، على واحملافظة الفبلحية ادلصاحل مديريات أومع العمومية،
 رلاؿ يف لبلتصاالت اجلزائر ، أوريدو موبيليس، سونلغاز،) اخلاص أو العمومي للقطاع تنتسب اليت مؤسسات
 (.اخلدمات

 ربليل على يقـو ألنو .ذاتيا 1سطيف جامعة خرجيي توظيف قابلية وبالتارل ادلؤىبلت ربسُت ىو ادلنتظر الثاين احلل   
SWOT (واخلارجية الداخلية لبيئة ربليل) وتنفيذ اجلامعي احلـر يف ادلوجودة تلك مع مقارنة وذلك احمللية ادلوارد لتنمية 

 .ادلوارل ادلطلب يف تناوذلا سيتم اليت اجلامعة داخل  التجريبية ادلزرعة عمل ورشة اقًتاح ادلطاؼ هناية يف

 )Expérimentale ferme La) التجريبية المزرعة الثالث: المطلب

 .الباز اجلامعي احلـر إنشاء مت عندما 2001 عاـ إذل 1سطيف جامعة قبل من ذبريبية مزرعة إنشاء فكرة تعود   
 الستخدامها ىكتارا 120 من أرض قطعة من تستفيد أف التاريخ ذلك يف ادلطروحة احلجة كانت ذلك، على وعبلوة

 جزء ربويل مت وقد .ىكتارا 20 ضلو على رائدة التجريبية ومزرعة للطبلب لوجيستية وبنايات تعليمية، أجنحة ربقيق يف
 واإلسكاف اجلامعية، ادلساكن) حضرية ألغراض اجلامعة إدارة قبل من للمزرعة ادلخصصة للزراعة الصاحلة األراضي من

 (.اخلضراء وادلساحات ادلركزية وادلكتبة للمعلمُت،

 :وىي ادلطلب ىذا يف نقاط ثبلث ستعرض الفكرة، ىذه من وانطبلقا

 ذبريبية؟ مزرعة إنشاء إذل تقود اليت احمللية لتنميةا من االحتياجات ىي ما -1

 ؟التجريبية ادلزرعة سياؽ ضمن تطويرىا يتمس اليت يةالتدريب وادلبلمح اذلياكل ىي ما -2

 ؟التجريبية للمزرعة ومتناسقة مستدامة تنمية ضماف کيفية -3

 للمزرعة المحلية التنمية حاجيات األول: الفرع
 التالية: التساؤالت على اإلجابة أجل من جاءت التجريبية ادلزرعة إنشاء فكرة   

 أف ميكننا الأ أخرى، وبعبارة ادلتاحة؟ الوحيدة ادلياه مصدر تعترب التحويبلت خبلؿ من للري ادلخصصة ادلياه ىل-1
 التقليدية؟ غَت ادلياه من ادلعاجلة بعدما استخداـ نتوقع

 يف كفاءة أكثر تقنيات لوضع إمكانية ىناؾ أليس رشيد؟ بشكل تستخدـ للري ادلتاحة ادلائية ادلوارد ىل -2
 تكلفة؟ وأقل ادلياه استخداـ

 وربسُت العرؽ ربسُت خبلؿ من لتحسينها فرصة ىناؾ ىل احلليب؟ إنتاج حيث من احملققة الغلة تتضاعف ىل - 3
 التقليدية؟ الًتبية أو ادلكثف التكاثر وضعها؟ جيب اليت ادلاشية نوع ما ؟والتغذية التسيَت
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 السماح أو احملاصيل جلميع الري مياه نستخدـ أف جيب التحسُت؟ فرص ىي ما أمثلية؟ تعترب احملاصيل غلة ىل -4
 يف تعترب بل الوطٍت؟ التضامن سياؽ يف أخرى واليات من نقلها يتم ادلياه ىذه أف العلم مع احلبوب حملاصيل فقط
 سطيف والية يف متكامل فبلحي قطب إنشاء ادلزمع من اليت األقاليم بُت التكامل ومراعاة الغذائي األمن ضماف إطار

 أيضا نقوؿ أف .بالوالية احمليطة ادلياه من حلبوبا سقي ألغراض ربويلهاو  األلباف ومنتجات وادلاشية لحبوبل سلصص
 حوارل ادلطاؼ هناية يف تدريب سيكوف) كبَتة ىي الزراعيُت ادلهندسُت ذلك يف دبا الزراعي القطاع يف العمل فرص أف

 (.الزراعيُت ادلهندسُت من 5000

 الصلة ذات التدريباتو  التجريبية المزرعة مكونات الثاني: الفرع
 احمللي االقتصاد ومع أعبله ادلذكورة العامة االستثمارات مع مباشرة آثار ذلا منها أربعة ،مكونات مخسة ىناؾ

 : يف وتتمثل واإلقليمي

 (2ادللحق )أنظر الباز رلمع يف ادلتواجدة النباتية احلديقة إذل باإلضافة النباتي: اإلنتاج تحسين مزرعة-1
 وتزرع .واجلافة ادلروية احملاصيل من النوعُت كبل .النباتية واحملاصيل الزراعية احملاصيل :فرعُت إذل ادلزرعة ىذه وتنقسم
 .الشمسية التدفئة بواسطة بدورىا الببلستيكية البيوت تسخُت يتم .الببلستيكية البيوت ويف احلقوؿ يف النباتية احملاصيل

 شبكة إنشاء ذلك ويتطلب .بالتقطَت الرش اجلاذبية، :الطرؽ دلختلف وفقا جانبها على احملاصيل ري ضماف وسيتم
 .احلراري واالحتباس ادليداف، يف اإلنتاج وظروؼ ادلياه، وتدفق للمحطة، ادلائية االحتياجات احلسباف يف تأخذ ري

 .احلاسوب وعلـو واإللكًتونيات الزراعية العلـو مثل علمية زبصصات عدة تعاوف اخلاصة ادلتطلبات إطار وحیتاج
 أو اثنُت من  تتكوف اليت اذلجينة بادلعرفة يعرؼ ما ادلتعلم نفس تعطي اليت التكوين لعروض تصور األمر يكوف وسوؼ

 واحد زبصص رلاؿ دبعٌت زبصصا، أكثر تكوف أف ميكن ألهنا واحد، آف يف علمية زبصصات عدة حىت أو ثبلثة
 .التخصصات متعدد تبادؿ أساس على ولكن

 جيمع فهو .احليوانية الثروة ربسُت مزرعة ىو الثاين العنصر (:2الملحق )أنظر الحيواني اإلنتاج تحسين مزرعة -2
 العلف وإنتاج (األرانب وتربية والدواجن واخليوؿ وادلاعز األغناـ اخلصوص، وجو على ادلاشية) ادلزارع من العديد بُت

 .واخلريف الربيع يف ادلًتاكمة األمطار مياه خبلؿ من ذلك سيتم ،ضماهنا حالة يف والري، .احمللية األنواع أساس على
 ادلنحدرة األرض قطعة على أي األجنحة، على النباتات حفظ حديقة أو النباتية ديقةاحل تقع النباتية: الحديقة -3

 فيو يتواجد الذي السطايفي والفايٍت ريىالز  ادلَتاث ومحاية إنتاج إعادة :ذلا مهمتاف ىناؾ .الباز حـر على تطل اليت
 من يأيت الذي االصلراؼ مكافحة وتقنيات (إخل ماغوت، قرد سيتيل، بربر، شجرة) بابور من ادلستوطنة األنواع من نوع

 حد يف ابتكارا ليس أنو من الرغم على الرياح...(، مصدات األسطح، زراعة اجلافة، احلجرية )اجلدراف والرياح ادلطر
 .لئلنتاج احلقيقي احلقل يف ،هبا التحكم دبجرد ادلختلفة، بأشكالو االصلراؼ يف التحكم تقنيات تتكرر أف جيب ذاتو،
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 نطقةدل الفاياين وحىت الزىري الًتاث حوؿ ادلعرفة تطوير يف ادلسامهة ىدفها النباتات، على احلفاظ حديقة الواقع، يف
 .ادلذكورة ادلنطقة أو البلد إنتاج موارد حلماية مهمة أيضا لديها معينة، منطقة أو معُت بلد

 مياه دلعاجلة التجريبية احملطة ىو التجريبية للمزرعة الرابع ادلكوف :التجريبية الصحي الصرف معالجة محطة -4
 ىو ىذا .وادلعبودة الباز حـر بُت الطريق منتصف يف بوسبلـ وادي ضفاؼ على ستقع اليت الصحي الصرؼ

 أحد يف النظافة قضايا طرح ميكننا وال واليةال مصاحل مع أرض قاعدة على التفاوض الضروري من ألنو اإلسقاط،
 غمد انشاء على وافق ألنو ادلشروع، ىذا على موافق سطيف والية وارل السيد يبدو ذلك، ومع .اجلامعيُت احلرمُت

 . زاالب مزرعة لتزويد ادلياه ألنابيب احلديدية السكك ربت
 يف: التجريبية ادلزرعة ضمن احملطة ىذه وتساىم

 السدود إذل  ترفع واليت األهنار، يف صرفها يتم ادلستعملة ادلياه أف العلم مع للوالية ادلائية ادلوارد تلوث من حلدا 
 اجلوفية، وادلياه والبحَتات

 تتواجد الذين أولئك حىت ادلزارعُت، من العديد أف العلم مع الوالية يف ادلروية ادلناطق وزيادة ادلطار مياه من احلد 
 احلضرية، الزراعة لتطوير الصحي الصرؼ مياه يستخدموف اجلامعات، من بالقرب مزارعهم

 مياه عاجلةدل صغَتة دبحطات بأسرىا وادلنطقة الوالية يف احلجم وادلتوسطة الصغَتة التجمعات من كل ذبهيز 
 .الصحي الصرؼ

 لكلية التابع للزراعة احلارل بالقسم االرتقاء ىو التجريبية للمزرعة واألخَت اخلامس ادلكوف :الزراعية العلوم معهد -5
 الزراعية العلـو معهد مصاؼ إذل واحلياة الطبيعة علـو

 المعنية التكوينات الثالث: الفرع
 يلي: فيما وتتمثل التجريبية ادلزرعة ضمن ادلعنية التكوينات ضمن تدخل وزبصصات رلاالت عدة ىناؾ    

 خبلؿ من الزراعي: اآللي االعالم مجال ضمن-1
 احلليب؛ وربويل مجع ومراكز وحدات ادلربُت، مثل الشبكات سلتلف فضاء يف التموقع اجلغرايف: ادلعلومات نظاـ 
 :مياه،...اخل(؛ )انتاج، للتدفقات األمثل والتسيَت الشبكات ربديد الشبكات 
 احلصاد(؛ الري، : ادلثلى وادلسارات الطرؽ الربارليات: ىندسة 

 خبلؿ من والبيولوجيا: الزراعة مجال ضمن-2

 والصرؼ(؛ ادلضخات )الري، الزراعية لياتاآلو  الري 
 احليوانات؛ تربية 
 الغابات؛ 
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 النباتات؛ تقنيات 
 األتربة؛ علم 

 :خبلؿ من الكيماوية: والمركبات الكيمياء مجال ضمن -3
 -والطبيعية؛ الكيماوية األمسدة 
 الببلستيك؛ 
 -اجلديدة؛ ادلواد 
 -وتسميدىا؛ وادلنزلية الزراعية النفايات استعادة 

 :خبلؿ من والميكانيك: البصريات كهربائي،  والتقني اآلليات مجال ضمن -4
 الزراعية؛ اآلالت 
 ادلضخات؛ 
 احلرارية؛ والطاقة الرياح طاقة الشمسية، الطاقة 

 :خبلؿ من المعمارية: والهندسة البيئة علم مجال ضمن -5

 الطبيعية؛ ادلناظر علم 
 احلضرية؛ البيئة علم 
 ادلوارد؛ على احملافظة 
 ادلياه. معاجلة 

 :خبلؿ من الصحة: مجال ضمن -6

 البيئية؛ الصيدلة 
 والغذاء؛ التغذية 
 احليوانية. الصحة 

 :خبلؿ من واإلدارة: التسويق االقتصاد، مجال ضمن -7
 الريفية؛ وسوسيولوجيا اقتصاد 
 الزراعي؛ التسويق 
 الزراعية؛ احملاسبة 
 االقليمية؛ الزراعية ادلوارد وتسيَت اقتصاد 
 الزراعية؛ األغذية اقتصاد 
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 الزراعية؛ التجارة 

 البيئية للمزرعة ومتناسقة ستدامةم تنمية ضمان الرابع: الفرع
 اصلازىا جيب اليت االعماؿ يف وتنوعات تعقيدات ىناؾ أف التجريبية للمزرعة ادلكونة لعناصر السابق العرض أظهر    

  ادلعمارية، للهندسة االصلاز دلخططات اجليدة والدراسة التنسيق ضماف جيب وعليو منفصلة، بصفة

 التعلم :إنشائها مبادئ وضع أجل من التحرؾ ليناع حیتم ادلهم الًتبوي العمل ىذا مثل وإصلاز ادلفهـو ترسيخ إف مث
 التخصصات، متعددة توجيهية جلنة إنشاء الضروري من أيضا، النقص ىذا ولتجنب .والتخصصات ادلشاركة ادلهٍت،
 البحوث. ومراكز واجلامعات والشركات العالية اجلودة ذات احمللية ادلؤسسات يف اللجنة وتتمثل
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 الفصل: خالصة
 واالجتماعية االقتصادية التنمية حوؿ تتمحور اليت اجلامعة مهاـ العارل بالتعليم ادلتعلق التوجيهي القانوف حدد لقد    

 زليطها. إذل التكنولوجيا نقلو  اإلطارات تكوين عرب افيةالثقو 

ميية وتسليم الشهادات ال األكاد لكن على أرض الواقع، الوضعية مغايرة سباما، فدورىا الرئيسي يقتصر على نشر ادلعرفة
  االقتصادي. قطع ذلك التواصل بُت اجلامعة وزليطها االجتماعي و قد أدت ىذه الوضعية إذلغَت، و 

حىت ال ينحصر دورىا يف نقل ادلعرفة فقط بل جيب عليها العمل  اسًتاتيجيتها تغيَت ونظرا لذلك، جيب على اجلامعة
 اليت تعد دبثابة الضامن لقابلية تشغيل طلبتها. بلت(وادلؤى )الكفاءات ادلهارات نقل على

 قابلية ربسُت االجتماعي من أجلرية حلسن سَت النظاـ االقتصادي و جيب على اجلامعة زبريج الكفاءات الضرو 
 .تثمُت نتائج البحثو  التشغيل

من اإلنتاج العلمي إال ال يثتم حاليا ىو عمليا أكادميي حبت و فضبل عن ذلك، فإف البحث العلمي اجلامعي الذي يو 
 داخل اجلامعة سواء بالنسبة للتكوين يف طور الدكتوراه أو تقدـ السَتة ادلهنية لؤلساتذة.

االقتصادي أصبح بالتارل، فإف االنتقاؿ من منظور الفصل أو القطيعة إذل منظور االنفتاح على احمليط االجتماعي و و 
داد أكثر ضلو القطاع االجتماعي من أجل االمت ""مغايرة بطريقة البحث نتائج تثمُت جيبأكثر من ضرورة. و 

  االقتصادي عرب قيمة مضافة تنعكس إجيابا على ادلواطن.و 
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 تمهيد الفصل:

ىذا الفصل إذل تقييم واقع االستدامة داخل احلـر اجلامعى الباز من خالؿ احملاور األربعة اليت نسعى من خالؿ      
نرى فيها ادلعادل األساسية لالستدامة اجلامعية، ىل مجيع احملاور لديها نسبة تطبيق عالية، ىذا ما ستجيب عليو 

ربليل النتائج سنحاوؿ استخالص نقاط القوة وتثمينها، واستخالص نقاط الضعف الدراسة االحصائية، وعلى أساس 
 وزلاولة االستفادة منها وربسينها للوصوؿ إذل النموذج ادلالئم للجامعة زلل الدراسة.

 وقد مت تقسيم ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث أساسية;   

 ادلبحث األوؿ; اإلجراءات ادلنهجية للدراسة 

 وصف وربليل البيانات الشخصية و إجابات أفراد العينة ادلبحث الثاين;

 ادلبحث الثالث; اختبار الفرضيات واستخالص نتائج الدراسة التطبيقية
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 المبحث األول: اإلجراءات المنهجية للدراسة

أداة مجع تشتمل اإلجراءات ادلنهجية للدراسة على ربديد رلتمع الدراسة واختيار حجم العينة وعلى تعريف 
 البيانات واألدوات اإلحصائية ادلستعملة يف ربليل البيانات.

  المطلب األول: تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة ومحددات الدراسة 

مت استهداؼ رلتمعُت للدراسة وىذا دلا تتطلبو مقتضيات مقومات االستدامة يف اجلامعة، احملور األوؿ والثاين      
والتعليم ادلستداـ( لديو رلتمع دراسة، واحملور الثالث والرابع أيضا رلتمع دراسة خاص بو )السلوؾ )احلوكمة، والبحث 

مث سنحاوؿ التعرؼ على  ؛ادلستداـ، احلياة ادلستدامة باجلامعة( وفيما يلي شرح رلتمعي الدراسة للمحاور األربعة
 حدود الدراسة

  العينةاختيار حجم الفرع األول: تحديد مجتمع الدراسة و 
اإلداريُت ذووا ادلناصب العليا  )رئيس اجلامعة، عمداء يتكوف رلتمع الدراسة من المحور االول والثاني: -1

من  . ومت اختيار عينة عشوائيةالكليات، نواب العمداء، رؤساء األقساـ ونواهبم، مسؤورل الشعب والتخصصات(
 65، حيث مت توزيع )احلـر اجلامعي الباز سطيف(اجلامعة زلل الدراسة وذلك على مستوى  ،أصحاب ادلناصب

استبانة،  54منها وبعد عملية فحص االستبيانات مت االعتماد على  56مت اسًتجاع  استبانة على أفراد عينة الدراسة،
 من إمجارل االستبيانات ادلوزعة . %97منها لعدـ اكتماؿ اإلجابة، أي مت اعتماد على  2ومت استبعاد 

. ومت اجملتمع اجلامعي بصفة عامة )أساتذة، إداريُت، طلبة(يتكوف رلتمع الدراسة من  لث والرابع:المحور الثا-2
، الباز سطيف( احلـر اجلامعياجلامعة زلل الدراسة )وذلك على مستوى  ،اجملتمع اجلامعياختيار عينة عشوائية من  

منها وبعد عملية فحص االستبيانات مت  586استبانة على أفراد عينة الدراسة،مت اسًتجاع  255حيث مت توزيع 
من إمجارل  %96.6منها لعدـ اكتماؿ اإلجابة، أي مت اعتماد على  5استبانة، ومت استبعاد  585االعتماد على 

 االستبيانات ادلوزعة .
 الفرع الثاني: حدود الدراسة:

الدراسة على مستوي مجيع  رلتمعومت توزيع االستبانة على  اجملمع اجلامعي الباز سطيفمت االعتماد على 
 . سطيفيف حدود والية  الكليات داخل اجملمع

 7102 سبتمربأوائل شهر بيانات على أفراد عينة الدراسة وقد مت مجع البيانات من خالؿ توزيع االست
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 مطلب الثاني: أسلوب جمع البياناتال

االستقصاء من خالؿ تصميم استبياف موجو حىت ؽلكن مجع البيانات الالزمة للدراسة مت االعتماد على أسلوب 
 .تطبيق مبادئ االستدامة يف اجلامعةألفراد العينة، قصد التعرؼ على مدى  تمعجمل

 الفرع األول: الهدف من االستبيان
 ;تطبيق مبادئ اجلامعة ادلستدامةيهدؼ االستبياف إذل التعرؼ على مدى 

 . احلوكمة يف اجلامعةتطبيق عناصر مبدأ مدى دراسة  -5
 . مدى تطبيق عناصر زلور التعليم والبحث ادلستداـدراسة  -2
 . مدى تطبيق عناصر احلياة ضمن اجلامعة ادلستدامةة دراس -4
 . مدى تطبيق عناصر زلور السلوؾ ادلستداـدراسة  -5
 الفرع الثاني: تصميم االستبيان:  

 (55لقد مت إعداد االستبانة على النحو التارل; ) أنظر ملحق رقم
 استمارة االستبياف األولية.إعداد  -5
عرض استمارة االستبياف على رلموعة من األساتذة من ذوي االختصاص من أجل اختبار مدى مالءمتها  -2

 للموضوع.
 مت األخذ دبالحظات األساتذة وتعديل استمارة االستبياف. -4
 توزيع استمارة االستبياف على أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسة. -5

ا بتصميم أجل االحاطة جبميع جوانب االستدامة يف اجلامعة وكذا اعطاء ادلصداقية والدقة جلميع العناصر قمن ومن    
  ;استمارتُت

حيث كانت موجهة إذل زبص زلوري )احلوكمة والتعليم والبحث ادلستداـ(،  ;(3)أنظر الملحق  األولىاالستمارة -أ

 (رئيس قسم، مسؤوؿ شعبة أو زبصص نائب عميد،)مدير، نائب مدير، عضو رللس اإلدارة، عميد، 

 ولقد تكونت استمارة االستبياف من جزأين علا;
  :(ادلهنة أو ادلستوى، ادلؤسسة أو الكلية )اجلنس،وخصص دلعرفة البيانات العامة ألفراد عينة الدراسة الجزء األول 
 :عبارة موزعة على  25 تضم زلورينوخصص للعبارات اليت غطت متغَتات الدراسة، ويتكوف من  الجزء الثاني

 النحو التارل;
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 :54إذل  5عبارات جرى قياسها من  54، واشتملت على احلوكمة واإلدارة المحور األول. 
 :25إذل  55عبارات جرى قياسها من  55واشتملت على  التعليم والبحث ادلستداـ المحور الثاني. 
زبص زلوري السلوؾ ادلستداـ واحلياة يف اجلامعة، حيث كانت موجهة (; 4 أنظر الملحق) االستمارة الثانية:-ب

 لكامل اجملتمع اجلامعي )أساتذة إداريُت طلبة( وقد تكونت االستمارة من جزأين علا; 
  :ادلؤسسة أو  ادلهنة أو ادلستوى، ،السن )اجلنس،وخصص دلعرفة البيانات العامة ألفراد عينة الدراسة الجزء األول

 (الكلية
 عبارة موزعة على  55 تضم زلورينوخصص للعبارات اليت غطت متغَتات الدراسة، ويتكوف من  زء الثاني:الج

 النحو التارل;
 :54إذل  5جرى قياسها من  ةعبار  54على  واشتمل السلوؾ ادلستداـ المحور الثالث. 
 :55إذل  55عبارات جرى قياسها من  28واشتمل على  احلياة يف اجلامعة المحور الرابع. 

تكوف اإلجابة على كل ىذه العبارات وفق مقياس "ليكرث " الذي ػلتوي على مخس درجات والذي يعترب من     
وفق مقياس  كل عبارة من العبارات السابقةإعطاء درجة ادلوافقة على   لتقييم مبادئ اجلامعة ادلستدامةادلقاييس ادلناسبة 

 .5=سباماوافق م غَت، 2وافق=م غَت، 4،  زلايد= 5وافق=م  ،6وافق بشدة = م"ليكرث" على النحو التارل; 
 

 االختبارات الخاصة بأداة القياسالفرع الثالث: 
للتأكد من الصدؽ الظاىري لألداة مت عرضها بصورهتا األولية على عدد من احملكمُت من : صدق األداة -1

و ذلك للتعرؼ على أرائهم حوؿ االستبانة ومدى  واالحصاء األساتذة من ذوي االختصاص يف إدارة األعماؿ
 وكاف اذلدؼ من ربكيم االستبانة ىو التحقق من ; مالءمتها لألىداؼ اليت ترمي إذل ربقيقها،

 مدى مالئمة الفقرات ادلتعلقة دبحاور الدراسة؛ 
 مدى وضوح الفقرات الواردة يف االستبياف؛ 
 مدى كفاية الفقرات ادلتعلقة دبحاور الدراسة 

بعد اسًتجاع االستبيانات مت إجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة حيث مت حذؼ بعض الفقرات، و  
وإضافة فقرات جديدة وإعادة صياغة بعضها اآلخر، وذلك وفقا لتوجيهات احملكمُت. ولقد مت ادلوافقة على فقرات 

 االستبانة من كل احملكمُت شلا يعطي مؤشرا على صدؽ األداة.
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 (: قائمة األساتذة المحكمين16رقم )جدول 
 الجامعة              التخصص    الرتبة         األستاذ        

 سكيكدة 5:66أوت  25جامعة  عماؿاألإدارة  أستاذ زلاضر )أ( د/ مقيمح صبري
 سكيكدة 5:66أوت  25جامعة  إدارة االعماؿ أستاذ زلاضر )ب( بوجعادة إلياس/ د

إحصاء وربليل  أستاذ زلاضر )أ( د/ طيار احسن
 البيانات

 سكيكدة 5:66أوت  25جامعة 

 ادلصدر; من إعداد الباحث

( Cronbach Alphaكرونباخ )-للتأكد من ثبات استبانة الدراسة، فقد مت االستعانة دبعامل ألفاثبات األداة: -2
اجلدوؿ)( أبرز نتائج ىذا االختبار،  جلميع االستبانات هبدؼ التحقق من التجانس واالتساؽ الداخلي ذلا. ويظهر 

( وىي نسبة عالية شلا يشَت إذل وجود عالقة اتساؽ 9655%حيث بلغ معامل ألفا جلميع عبارات االستبياف )
 (. %75وترابط بُت عبارات االستبياف، فهذه النسبة تزيد عن النسبة ادلقبولة إحصائيا والبالغة )

من صدؽ استبانة الدراسة وثباهتا، شلا غلعلو على ثقة تامة بصحة  ويف ضوء ما تقدـ، يكوف الباحث قد تأكد
 االستبانة، وصالحيتها لتحليل النتائج و اإلجابة  على أسئلة الدراسة و فرضياهتا

 المطلب الثالث: األدوات اإلحصائية المستعملة

")احلزمة اإلحصائية للعلـو SPSSبعد تفريغ االستبياف وترميز البيانات وإدخاذلا للحاسوب باستعماؿ برنامج "
 االجتماعية( وقد سبت االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية التالية;

أساليب اإلحصاء الوصفي; حيث مت استخداـ ادلتوسطات، النسب ادلئوية، التكرارات و االضلرافات ادلعيارية دلعاجلة  .5
ها، و معرفة خصائص عينة الدراسة وتركيب البيانات الوصفية لفقرات االستبانة ادلختلفة لعرض و تبويب و قراءة

 ، و مت تقسيم فئات الوسط احلسايب اعتمادا على  مقياس"ليكرث" كما يلي;ومبادئهامستويات 
  درجة ادلوافقة منخفضة جدا؛ 1.8إذل  0من ; 
  درجة ادلوافقة منخفضة ؛2.6إذل  01.8من ; 
  درجة ادلوافقة متوسطة ؛4.3إذل  17.2من ; 
  درجة ادلوافقة مرتفعة ؛ 3.7إذل  14.3من ; 
  درجة ادلوافقة مرتفعة جدا  5إذل  13.7من ;. 
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 مصداقيتها .تماده لتحديد ثبات أداة القياس و مت اع معامل ألفا كرونباخ: .2
يف  (Statistical Package for Social Scienceولقد مت استخداـ برنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية )  

 التحليالت واالختبارات اإلحصائية.إجراء ىذه 
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 وصف وتحليل البيانات الشخصية و إجابات أفراد العينةالمبحث الثاني: 

سنقـو يف ىذا ادلبحث بدراسة البيانات وربليلها وفق األىداؼ والفرضيات ادلوضحة، حيث يتم دراسة 
ربليل إجابات مفردات العينة على العبارات اليت تضمنها خصائص العينة من حيث البيانات األولية إذل جانب 

 . االستبياف وجاءت النتائج على النحو التارل

 االستمارة األولى : التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينةألولالمطلب ا
وزلاولة  للمحورين األوؿ والثاين اخلاص باالستمارة األوذلنسعى من خالؿ ىذا ادلطلب إذل ربليل اجابات االفراد 

 احلوكمة واإلدارة وكذا البحث والتعليم ادلستداـ.تقييم كل زلور على حدى من أجل تقييم واقع 
 الهدف من االستبيان ووصف خصائص العينة لفرع األول: ا

 ;يهدؼ االستبياف إذل التعرؼ على الهدف من االستبيان: -1
  مدى تطبيق عناصر مبدأ احلوكمة يف اجلامعةدراسة . 
  تطبيق عناصر زلور التعليم والبحث ادلستداـمدى دراسة. 

ومن أجل االحاطة جبميع جوانب االستدامة يف اجلامعة وكذا اعطاء ادلصداقية والدقة جلميع العناصر قمنا 
 ;األولىاالستمارة بتصميم 
مدير، نائب مدير، عضو رللس زبص زلوري )احلوكمة والتعليم والبحث ادلستداـ(، حيث كانت موجهة إذل ) -

 رئيس قسم، مسؤوؿ شعبة أو زبصص( اإلدارة، عميد، نائب عميد،

 ولقد تكونت استمارة االستبياف من جزأين علا;
 (ادلهنة أو ادلستوى، ادلؤسسة أو الكلية )اجلنس،وخصص دلعرفة البيانات العامة ألفراد عينة الدراسة الجزء األول: 
عبارة موزعة على النحو  25 تضم زلورينوخصص للعبارات اليت غطت متغَتات الدراسة، ويتكوف من  الجزء الثاني:

 التارل;
  ;54إذل  5عبارات جرى قياسها من  54، واشتملت على احلوكمة واإلدارةاحملور األوؿ. 
  ;25إذل  55عبارات جرى قياسها من  55واشتملت على  التعليم والبحث ادلستداـاحملور الثاين. 
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 وصف خصائص عينة الدراسة:  -2

ة الدراسة، وادلتمثلة يف; لتوضيح اخلصائص الشخصية ألفراد عين الثاين لقد مت استخداـ اجلزء األوؿ من االستبياف
 .ادلؤسسة أو الكلية، نصب وادل ، ادلهنةاجلنس
 

 

 )االستمارة األولى(  الجنس(: 17جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار 
ادلئوية النسبة 

 الصاحلة
النسبة ادلئوية 

 ادلًتاكمة
 88,4 88,4 88,4 38 ذكر 

 100,0 11,6 11,6 5 أنثى
  l 43 100,0 100,0اجملموع

 SPSSنتائج برنامج المصدر: 
سبثل فئة الذكور من الفئة اليت مت استجواهبا، يقابلها نسبة  99.5من خالؿ جدوؿ اجلنس، نالحظ أف ما نسبة 

نسبة االناث، وىي نسبة قليلة فيما ؼلص شغل ادلناصب، أو ما يسمى ادلساواة ما بُت الرجل وادلرأة يف  % 55.7
 شغل ادلناصب.

 

 )االستمارة األولى( المهنة أو المنصب(: 18جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار 
النسبة ادلئوية 

ادلًتاكم  % الصاحلة  
 2,3 2,3 2,3 1 مدير 

 11,6 9,3 9,3 4 نائب مدير
 16,3 4,7 4,7 2 عميد
 37,2 20,9 20,9 9 نائب عميد

رئيس أو نائب رئيس 
 قسم

15 34,9 34,9 72,1 

مسؤوؿ شعبة أو 
 زبصص

12 27,9 27,9 100,0 

  100,0 100,0 43 اجملموع
 SPSSنتائج برنامج : المصدر
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تليها مسؤورل الشعب والتخصصات  %45ونواهبم من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف أكرب نسبة كانت ارؤساء األقساـ 
وردبا يرجع السبب يف مداومة ىؤالء الدائمة يف مكاتبهم، عكس البقية الذين من الصعب أف  %:.28بنسبة 

 اغلادىم النشغاالهتم العديدة؛
 

 

 )االستمارة األولى(  المؤسسة أو الكلية(: 19جدول رقم )
% % التكرار  الصاحلة    ادلًتاكمة % 
 11,6 11,6 11,6 5 رئاسة اجلامعة 

 25,6 14,0 14,0 6 العلـو
 58,1 32,6 32,6 14 االقتصاد والتسيَت

اذلندسة ادلعمارية 
 وعلـو األرض

4 9,3 9,3 67,4 

علـو الطبيعة 
 واحلياة

8 18,6 18,6 86,0 

 100,0 14,0 14,0 6 العلـو الطبية
  100,0 100,0 43 اجملموع

 SPSSنتائج برنامج المصدر: 
 

 %42.7من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف كلية العلـو االقتصادية كانت ذلا النسبة األكرب دلفردات العينة ادلستجوبة بلغت 

 .%59.7تليها كلية العلـو الطبيعة واحلياة بنسبة 
 

 : الحوكمة واإلدارة الثانيالفرع 
يتم ( سؤاال، حيث سنقـو من خالؿ ىذه األسئلة إذل معرفة إذل أي مدى 54ػلتوي ىذا احملور على ثالثة عشر )

ادماج التنمية ادلستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة سواء للجامعة ككل وكذا على مستوى الكليات، كما سنحاوؿ إذل 
 تقييم مبادئ احلوكمة يف اجلامعة والكليات واألقساـ.
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 لمعيارية لمحور الحوكمة واإلدارة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا22جدول رقم )
 

االنحراف 
 المعياري

الوسط  
 الترتيب الحسابي

 درجة الموافقة
 الفقرة

تدمج مؤسستكم االستدامة ضمن  Q1 منخفضة 55 2,1628 43261,
 االسًتاتيجية العامة               

 يوجد إطار فعاؿ ودليل حلوكمة اجلامعة   Q2 مرتغعة 6 3,7674 64871,
ادلسؤوليات دلختلف اجلهات  يتم ربديد   Q3 مرتفعة 2 3,9767 34423,

 بشكل واضح لضماف ادلصلحة العامة          
تعًتؼ ادلؤسسة اجلامعية جبميع حقوؽ  Q4 متوسطة 8 3,2093 51446,

األطراؼ ذات ادلصلحة )العماؿ، ادلوظفُت، 
النقابات، الطلبة، األساتذة، الشركاء، اجملتمع 

 احمللي،....(
ربدد ادلؤسسة اجلامعية مجيع األطراؼ ذات    Q5 متوسطة : 2,3488 81310,

 ادلصلحة                         
تشرؾ ادلؤسسة اجلامعية األطراؼ ذات  Q6 مرتفعة 5 4,0000 37796,

ادلصلحة ضمن عمليات اإلدارة من خالؿ سبثيلهم 
 يف رللس اإلدارة                  

يعُت رئيس اجلامعة عن طريق انتخابات نزيهة  Q7 منخفضة جدا 52 1,0000 00000,
 وشفافة                          

يعُت رئيس اجلامعة عن طريق االنتخاب من  Q8 منخفضة جدا 54 1,0000 00000,
           قبل رللس اإلدارة

يتم تعيُت مجيع أعضاء رللس اإلدارة عن  Q9 منخفضة جدا 55 1,4884 1,14168
          طريق االنتخاب

معاجلة، تضع اجلامعة سياسة جلمع، أمن،  Q10 مرتفعة 4 3,8837 39093,
            تربليل واستغالؿ ادلعلوما

تضع اجلامعة اخلدمات الرقمية لصاحل  Q11 مرتفعة 5 3,8837 44771,
 الطالب والطاقم العمارل            

تضمن اجلامعة تنظيم، إدارة وترقية االتصاؿ  Q12 متوسطة 9 3,0000 53452,
مع مجيع االطراؼ ذات ادلصلحة سواء الداخلية 

               واخلارجية



الدراسة االحصائية واقتراح نموذج الجامعة المستدامة.............................................................: سادسالفصل ال  
 

197 
 

 مرتفعة 7 3,7674 68443,
 

Q13  تقـو ادلؤسسة اجلامعية دبشاورات داخلية
من أجل اعداد سلتلف السياسات التكوين، 

 البحث، التسيَت اإلداري واحلوكمة
 SPSSادلصدر; من إعداد الباحث على أساس نتائج برنامج 

 من خالؿ اجلدؿ نالحظ;
 ( واليت تنص "تدمج 5من خالؿ الفقرة رقم ) بالنسبة إلدماج االستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة; نالحظ

أي بدرجة موافقة  2.5729مؤسستكم االستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة" جاءت دبتوسط حسايب بلغ 
منخفضة ما يدؿ على أف معظم منشآت اجلامعة )رئاسة اجلامعة أو الكليات( ال تدمج االستدامة ضمن 

 االسًتاتيجية العامة؛
  واألطراؼ ذات ادلصلحة;بالنسبة للحوكمة 
أي  4.8785( واليت تنص "يوجد إطار فعاؿ ودليل حلوكمة اجلامعة" بلغ متوسط احلسايب 2من خالؿ الفقرة ) -

 بدرجة موافقة مرتفعة معٌت أف اجلامعة سبلك إطارا ودليال حلوكمة اجلامعة؛
( واليت تنص "تشرؾ ادلؤسسة اجلامعية مجيع األطراؼ ذات ادلصلحة" والذي بلغ متوسطها 6من خالؿ الفقرة ) -    

بدرجة موافقة متوسطة يف حدود ادلنخفضة، فعلى أساس اجابات مفردات العينة فإف ادلؤسسة ال  2.4599احلسايب 
( واليت تنص "تعًتؼ 5ه ادلتوسط احلسايب للفقرة )تشرؾ مجيع األ طراؼ ذات ادلصلحة دوف استثناء، وىو ما يؤكد

بدرجة موافقة متوسطة يف حدود  4.25:4ادلؤسسة اجلامعية جبميع حقوؽ األطراؼ ذات ادلصلحة، والذي بلغ 
تشرؾ ادلؤسسة اجلامعية األطراؼ ذات ادلصلحة ضمن عمليات  "( واليت تنص 7ادلنخفض، يف ادلقابل جاءت الفقرة )

أي بدرجة موافقة مرتفعة ما يدؿ على أف  5.5555دبتوسط حسايب بلغ  "سبثيلهم يف رللس اإلدارة اإلدارة من خالؿ
 اجلامعة ربرص على اشراؾ االطراؼ ذات ادلصلحة ضمن اذلمليات خاصة التمثيل يف رللس اإلدارة.

  ;ما عن طريق ( فيما ؼلص تعيُت رئيس اجلامعة إ9( و )8جاءت الفقرتُت )فيما ؼلص التعيينات واالنتخاب
أي بدرجة  5.5555انتخابات نزيهة وشفافة أو عن طريق االنتخاب من قبل رللس اإلدارة، دبتوسط حسايب بلغ 

( واليت تنص :، فجميع مفردات العينة كانت إجاباهتا )غَت موافق سباما(،  تليهما الفقرة )موافقة منخفضة جدا
( بدرجة 5.5995االنتخاب" حيث بلغ ادلتوسط احلسايب )"يتم تعيُت مجيع أعضاء رللس اإلدارة عن طريق 

موافقة منخفضة جدا، فهنا صلد أف ىناؾ جزء من رللس اإلدارة والذي ؽلثل الوزارة الوصية، يتم تعيينو من قبل 
 الوزارة.
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 ( أي بدرجة 4.9948( دبتوسطات حسابية )55( و)55فيما ؼلص نظم ادلعلومات واالتصاؿ; جاءت الفقرتاف )
ة مرتفعة، ما يدؿ أف اجلامعة تورل اىتماما كبَتا فيما ؼلص نظم ادلعلومات و اخلدمات الرقمية لصاحل اجملتمع موافق

( واليت زبص االتصاؿ مع مجيع االطراؼ ذات ادلصلحة دبتوسط حسايب قّدر 52اجلامعي، فيما جاءت الفقرة )
 عة .( أي بدرجة موافقة متوسطة، دل ترَؽ إذل ادلرتف4.5555بػػػػػػ )

 ( واليت تنص "54فيما ؼلض مشاورات اجلامعة; جاءت الفقرة )  تقـو ادلؤسسة اجلامعية دبشاورات داخلية من
أي  4.8785دبتوسط حسايب بلغ " أجل اعداد سلتلف السياسات التكوين، البحث، التسيَت اإلداري واحلوكمة

معة تورل أعلية بالغة دلشاورات الداخلية قبل بدرجة موافقة مرتفعة، فمن خالؿ أجوبة مفردات العينة صلد أف اجلا
 اعداد السياسات واخلطط.

 التعليم المستدامو البحث : الفرع الثالث
يتم تبٍت ( سؤاال، حيث سنقـو من خالؿ ىذه األسئلة إذل معرفة إذل أي مدى 55ػلتوي ىذا احملور على ثالثة عشر )

بصفة عامة والكليات، وادلخابر وفرؽ البحث وادلناىج مفهومي التعليو والبحث ادلستداـ على مستوى اجلامعة 
 الدراسية.

 
 لمعيارية لمحور التعليم والبحث المستدام(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا21جدول رقم )

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة درجة  الموافقة الترتيب

تقـو اجلامعة بدراسات ومشاريع حبث فيما  Q14 متوسطة 8 3,0698 33773,
ؼلص التنمية ادلستدامة احمللية، اجلهوية، الوطنية وحىت 

                       الدولية
توجد يف اجلامعة جلاف خاصة بتنسيق البحث  Q15 منخفضة 55 2,0233 40757,

             ادلستداـ على مستوى الكليات
تقـو اجلامعة بتبٍت مشاريع حبث حوؿ  Q16 مرتفعة 7 3,7442 69327,

          االستدامة يف مجيع رلاالت للكليات
منخفضة يف حدود  55 2,0000 43644,

 ادلنخفضة جدا
Q17  يوجد ضمن اذليكل التنظيمي وحدة أو

           وظيفة أو مديرية خاصة بالبحث ادلستداـ
توجد سلابر خاصة دبشاريع البحث من أجل  Q18 منخفضة 9 2,2791 66639,

               التنمية ادلستدامة والبيئة
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توجد رلموعة أحباث تقـو هبا الكليات  Q19 مرتفعة 6 3,7907 70906,
ضمن سلتلف رلالالت االستدامة; مثل)الطاقات 
ادلتجددة، ىندسة البنايات اخلضراء، إدارة البيئة، 

              تطوير األغذية البيولوجية...اخل(
يوجد يف مؤسستكم أعضاء ىيئة التدريس  Q20 مرتفعة 2 3,9767 51123,

قادرين على تدريس والقياـ بالبحث حوؿ التنمية 
                    ادلستدامة

مرتفعة يف حدود  5 4,0233 26622,
 ادلرتفعة جدا

Q21  يوجد ضمن أعضاء ىيئة التدريس من يرغب
          بتدريس والبحث حوؿ قضايا االستدامة

توجد يف مؤسستكم ىياكل متعددة  Q22 منخفضة : 2,2093 63838,
التخصصات )معاىد أو مراكز( للبحث، التعليم 

       وسياسة التنمية حوؿ قضايا االستدامة
تدرج مؤسستكم زبصصات حوؿ االستدامة  Q23 مرتفعة 3 3,8140 82392,

                           والبيئة
 حوؿ االستدامة توجد زلاضرات أو دروس Q24 مرتفعة 4 3,7907 77331,

                ضمن ادلنهاج الدراسي دلؤسستكم

متوسط يف حدود   361564 
 ادلنخفض

 المحور الرابع: التعليم والبحث المستدام

 SPSSادلصدر; من إعداد الطالب على أساس نتائج برنامج 
 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ ما يلي;

 أوال: البحث المستدام
 ( 55من خالؿ الفقرة )" تقـو اجلامعة بدراسات ومشاريع حبث فيما ؼلص التنمية ادلستدامة احمللية،  واليت تنص

أي بدرجة موافقة متوسطة يف حدود  4.57:9اجلهوية، الوطنية وحىت الدولية" حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 
ؼلص التنمية احمللية واجلهوية وحىت الدولية، ادلنخفض، أي أف اجلامعة ؽلكن أف تتبٌت مشاريع وتقـو بأحباث فيما 

، 4.8552(، وىذا على مستوى الكليات، فبلغ ادلتوسط احلسايب 57احملتشم، وما يدعمو الفقرة )لكن باألمر 
 بدرجة موافقة متوسطة، 

 ( واليت تنص على ما اذا توجد جلاف خاصة بتنسيق البحث ادلستداـ على مستوى 56من خالؿ الفقرة )
أي بدرجة موافقة منخفضة يف حدود ادلنخفض جدا، ما  2.5244، حيث جاء الوسط احلسايب بػػػػ الكليات

 يفسر أف أفراد العينة يروف أف ال وجود دلثل ىذه اللجاف على مستوى الكليات؛
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 ( واليت تنص ما إذا توجد وحدة أو وظيفة او مديرية ضمن التنظيم خاصة بالبحث 58من خالؿ الفقرة )
أي بدرجة موافقة منخفضة يف حدود ادلنخفض جدا، أي ال يتم  2.5555حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ادلستداـ، 

 إدماج البحث ادلستداـ ضمن اذليكل التنظيمي للجامعة عامة والكليات خاصة؛
 ( واليت تنص " توجد رلموعة أحباث تقـو هبا الكليات ضمن سلتلف رلالالت االستدامة; :5من خالؿ الفقرة )

طاقات ادلتجددة، ىندسة البنايات اخلضراء، إدارة البيئة، تطوير األغذية البيولوجية...اخل(" حيث بلغ مثل)ال
 أي بدرجة موافقة مرتفعة؛ :4.8:5ادلتوسط احلسايب 

 ثانيا: التعليم المستدام
، 25جاءت فقرات التعليم ادلستداـ دبتوسطات حسابية ذات درجات قبوؿ مرتفعة، مثلما ىو احلاؿ للفقرات )    
يوجد ضمن  حيث نصت على " 5.5244( أكرب متوسط حسايب بلغ 25، حيث حققت الفقرة )( 25، 24، 25

يوجد  ( واليت تنص على "25)" تليها الفقرة أعضاء ىيئة التدريس من يرغب بتدريس والبحث حوؿ قضايا االستدامة
حوؿ التنمية ادلستدامة" دبتوسط حسايب يف مؤسستكم أعضاء ىيئة التدريس قادرين على تدريس والقياـ بالبحث 

، ىذا فيما ؼلص أعضاء ىيئة التدريس، أما فيما ؼلص ادماج االستدامة ضمن  878:.4مقرب للفقرة السابقة 
( و 4.9555( درجة موافقة مرتفعة قدر متوسطاىا احلسابيُت ب )25، 24ادلنهاج الدراسي، فقد ححقت الفقرتُت )

 ( على التوارل.4.8:58)
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 االستمارة الثانية ل الوصفي إلجابات أفراد عينة: التحلينيالمطلب الثا
وزلاولة  الثانيةللمحورين الثالث والرابع اخلاص باالستمارة نسعى من خالؿ ىذا ادلطلب إذل ربليل اجابات االفراد 

 .يف اجلامعةادلستدامة تقييم كل زلور على حدى من أجل تقييم واقع السلوؾ ادلستداـ، احلياة 

 لالستمارة الثانية األول: وصف خصائص عينة الدراسة الفرع
لتوضيح اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة، وادلتمثلة  الثاين لقد مت استخداـ اجلزء األوؿ من االستبياف

 .ادلؤسسة أو الكلية، وادلستوى يف; اجلنس، العمر، ادلهنة
 

 )االستمارة الثانية( الجنس(: 22جدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار 
النسبة ادلئوية 

 الصاحلة
النسبة ادلئوية 

 ادلًتاكمة
 29,8 29,8 29,8 51 ذكر 

 100,0 70,2 70,2 120 أنثى
  100,0 100,0 171 اجملموع

 

 

 العمر )االستمارة الثانية((: 23جدول رقم )
 النسبة ادلئوية ادلًتاكمة النسبة ادلئوية الصاحلة النسبة ادلئوية التكرار 
 18-24 143 83,6 83,6 83,6 

25-34 19 11,1 11,1 94,7 
35-49 9 5,3 5,3 100,0 
  100,0 100,0 171 اجملموع

 

 

المهنة )االستمارة الثانية((: 24جدول رقم )  

 النسبة ادلئوية ادلًتاكمة النسبة ادلئوية الصاحلة النسبة ادلئوية التكرار 
 8,8 8,8 8,8 15 أستاذ 

 9,9 1,2 1,2 2 إداري

 50,9 40,9 40,9 70 طالب ليسانس

 81,9 31,0 31,0 53 طالب ماسًت

 100,0 18,1 18,1 31 طالب دكتوراه

  100,0 100,0 171 اجملموع
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المؤسسة أو الكلية )االستمارة الثانية((: 25جدول رقم )  

 النسبة ادلئوية ادلًتاكمة النسبة ادلئوية الصاحلة النسبة ادلئوية التكرار 
 8,2 8,2 8,2 14 العلـو 

 38,6 30,4 30,4 52 االقتصاد

 64,3 25,7 25,7 44 الطب

 84,8 20,5 20,5 35 اذلندسة ادلعمارية

 100,0 15,2 15,2 26 علـو الطبيعة

  100,0 100,0 171 اجملموع

 SPSS التحليل اإلحصائيبرنامج ; من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج المصدر
 

 ( نالحظ اآليت;..) من خالؿ اجلدوؿ

  ;أما نسبة  %8552أف النسبة األكرب من مفردات عينة الدراسة ىم من اإلناث حيث بلغت نسبتهم اجلنس
 .  %9.:2 تالذكور فقد بلغ

  سنة(  45إذل  26، تليها فئة )من  %94.7سنة( أكرب نسبة حيث بلغت  25إذل  59مثلت الفئة العمرية )من
ومنو صلد معظم ادلستجوبُت أعمارىم بُت ، %6.4سنة( بنسبة 46، مث فئة )أكثر من %55.5بنسبة قدرة بػػػػػ 

 .الفئة الغالبة وىي الطلبة جبميع أطوارىمسنة وؽلكن إرجاع ذلك إذل 25سنة و 59
  بعدىا ، %5:( بأكرب نسبة سبثيل بُت ادلستجوبُت بنسبة  ليسانس، ماسًت، دكتوراه) فئة الطلبةلقد جاءت

 . %5.5ادلرتبة الثالثة بنسبة  االداريُت يفوكانت نسبة ، ( %9.9بنسبة تقدر )األساتذة جاءت فئة 
   كلية العلـو االقتصادية، التجارية وادلالية وعلـو التسيَت يف ادلرتبة االوذل من حيث عدد ادلستجوبُت لقد جاءت

بنسبة ، مث كلية اذلندسة ادلعمارية وعلـو األرض %2658، تليها كلية الطب بنسبة %4555بنسبة قدرت بػػػ 
 ؛%952، وأخَتا كلية العلـو بنسبة %5652، فكلية علـو الطبيعة واحلياة بنسبة 2556%

 
 : السلوك المستدام الثانيالفرع 

( سؤاال، حيث سنقـو من خالؿ ىذه األسئلة إذل معرفة إذل أي مدى 54ػلتوي ىذا احملور على ثالثة عشر )    
ليس مة ومحاية البيئة، وكذا اختبار شلارساهتم اليومية فيما ؼلص االستدامة يتمتع أفراد اجملتمع اجلامعي بثقافة االستدا

 فقط يف اجلامعة وإظلا يف حياهتم اليومية.
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور السلوك المستدام26جدول رقم )
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفقرة درجة الموافقة الترتيب الحسابي

          مسعت دبصطلح "التنمية  ادلستدامةىل  Q1 مرتفعة 9 4,0000 86092,
Développement Durable 

ىل مسعت دبصطلح " محاية البيئة"     Q2  مرتفعة جدا 2 4,3450 62611,
EnvironnementProtection de l’ 

    ىل تُفرِّؽ بُت ادلصطلحُت السابقُت  Q3 مرتفعة 55 3,6667 98817,
ىل سبارس عائلتك شلارسات التقليل   Q4 مرتفعة : 3,7427 1,00785

 من التلوث
ىل سبارس شلارسات التقليل من  Q5  مرتفعة 7 4,0819 91669,

 التلوث يف ادلنزؿ
ىل ؽلثل لك "التغَت ادلناخي" هتديدا   Q6 مرتفعة 5 4,1462 1,01560

 للعادل
تغَت سلوؾ اجملتمع اجلزائري ىل يهمك   Q7 مرتفعة جدا 5 4,5322 71362,

 محاية البيئةضلو 
       إذل أي مدى تقـو دبمارسات  Q8 متوسطة 55 3,0292 1,11896

(3R) التدوير إعادة(Recycler) ، إعادة 
، التقليل من (Ré-utiliser)االستعماؿ

 (Réduire)التلوث
أقـو بإطفاء ادلصابيح عند مغادرة  Q9 مرتفعة 4 4,1696 90775,

 حجرة         الدراسة، أو مقاـ العمل
أقـو بالطباعة على الوجهُت                         Q10 مرتفعة 8 4,0819 1,07061

(Recto /Verso) للتقليل من استعماؿ
 الورؽ

أقـو دبمارسات احملافظة على  Q11 مرتقعة 6 4,1170 95690,
 استعماؿ ادلياه

ىل لديك دراية بقوانُت االستدامة أو  Q12 متوسطة 52 2,8246 1,14465
 البيئة

ىل قمت حبساب "بصمة الكربوف  Q13 منخفضة 54 1,8129 86776,
)نسبة انبعاثاتك ادللقاة " CO2اخلاصة بك   

 يف البيئة(
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 المحور الثالث: السلوك المستدام             مرتفع  3,7346 41401,

 SPSSمن إعداد الباحث على أساس نتائج برنامج المصدر: 

 
 (ادلتوسطات احلسابية و االضلرافات ادلعيارية لفقرات 24يبُت اجلدوؿ ) زلور السلوؾ ادلستداـ لدى عينة

"  هل سمعت بمصطلح التنمية المستدامة و اليت تنص على " 5، حيث جاءت الفقرة رقم اجملتمع اجلامعي
ما يدؿ  ( أي بدرجة موافقة مرتفعة،2086292واضلراؼ معياري قدره )( 402222دبتوسط حسايب بلغ )

 على أف معظم الذين مت استجواهبم يسمعوف دبصطلح التنمية ادلستدامة، 
 ( واضلراؼ 5.4565لكن بصفة أقل قليال من مصطلح "محاية البيئة" والذي جاء دبتوسط حسايب بلغ )

، ما يدؿ على أف مصطلح "محاية البيئة" لديو مرتفعة جدا (، أي بدرجة موافقة5.72755معياري قّدر بػػػ )
 صدى أقوى يف ذىن ادلستجوب أكثر من مصطلح التنمية ادلستدامة؛ 

  يبُت اجلدوؿ كذلك أف نسبة كبَتة من العينة زلل الدراسة يهمها تغَت سلوؾ اجملتمع اجلزائري أكثر ضلو محاية
(، أي بدرجة موافقة 5.85472باضلراؼ معياري قّدر بػػػ )( 5.6422البيئة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب )

 مرتفعة جدا وىي العبارة اليت حققت أكرب متوسط حساليب من بُت مجيع الفقرات؛
  ما يالحظ كذلك من خالؿ اجلدوؿ ىو درجة ادلوافقة ادلرتفعة دلمارسات التقليل من التلوث ومحاية البيئة

التلوث سواًء على ادلستوى الشخصي أو العائلي، إطفاء ادلصابيح من خالؿ الفقرات )شلارسات التقليل من 
عند مغادرة الغرفة أو حجرة الدراسة ومكاف العمل، باالضافة اذل الطباعة على الوجهُت لتقليل استخداـ 

 الورؽ...اخل(؛
  3جاءت شلارساتR  )أي  بدرجة موافقة متوسطة)اعادة التدوير، اعادة االستعماؿ، والتقليل من التلوث

 (؛ وردبا يرجع جلهل الكثَت دبثل ىذه ادلمارسات.4.52:2متوسط حسايب يف حدود )
  كما جاءت فقرة "الدراية بالقوانُت والتشريعات البيئية" بدرجة موافقة متوسطة دبتوسط حسايب قّدر بػػػ

االستدامة (، ما يدؿ كذللك على جهل الكثَت من عينة الدراسة واجملتكع اجلامعي ككل بقوانُت 2.9257)
 والبيئة؛

  أصغر متوسط حسايب لكل الفقرات جاء من خالؿ فقرة "حساب بصمة الكربوف" حيث قّدر بػػػػػػ
 (، أي أف معظم ادلستجوبُت اف دل نقل كلهم غلهل معناىا ودل يقم حبساهبا بتاتا.:5.952)
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 ( وباضلراؼ5.8457أخَتا، بلغ ادلتوسط احلسايب حملور "السلوؾ ادلستداـ" ككل )  معياري قّدر
 .أي بدرجة موافقة مرتفعة، وعليو نتفاءؿ بأف نسبة السلوؾ البيئي لدى مفردات العينة مرتفع(، 414010,بػػػػػ)

يتضح جليا شلا سبق أف اجملتمع اجلامعي لديو دراية دبفهـو التنمية ادلستدامة والبيئة، كما أف نسبة كبَتة منهم     
أف تساىم يف االستدامة ومحاية البيئة، وما يؤكد ذلك ىو ارتفاع تكرارات ادلتوسط يطبقوف ادلمارسات اليت من شأهنا 

(، 7" وكذا شعورىم بالقلق اذباه التغَت ادلناخي )الفقرة احلسايب يف فقرة " تغَت سلوؾ اجملتمع اجلزائري ضلو محاية البيئة
تقـو بتوعية أكثر للمجتمع اجلامعي بالقوانُت  والذي يعتربونو هتديدا للعادل؛ يبقى فقط أف على ادلؤسسة اجلامعية أف

والتشريعات البيئية والتنمية ادلستدامة، وكذا اغلاد وسائل أكثر فاعلية فيما ؼلص ادلمارسات اليت من شأهنا أف ترفع من 
 التوجو أكثر ضلو التنمية ادلستدامة.

 مؤشر جيد لباقي ادلتغَتات األخرى. كما خلصنا إذل أف نسبة السلوؾ البيئي مرتفعة لدى مفردات العينة وىذا
 في الجامعة المستدامة الحياة:  الفرع الثالث

اذل أي مدى ترقى ( سؤاال، حيث سنقـو من خالؿ ىذه األسئلة إذل معرفة 28ػلتوي ىذا احملور على ثالثة عشر )
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية احلياة يف اجلامعة إذل االستدامة، ىذا يبينو اجلدوؿ ادلوارل من خالؿ ادلتوسطات 

 للفقرات.
 في الجامعةالمستدامة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور الحياة 27جدول رقم )

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة درجة الموافقة الترتيب

ربتوي اجلامعة على بنايات   Q14 مرتفعة 6 3,4444 1,15357
 بيئية      خضراء

البنايات يف اجلامعة لديها  Q15 منخفضة 171 2,0468 1,04495
تقنية ذبميع مياه       األمطار وإعادة 

 استعماذلا

ربتوي البنايات على ملصقات  Q16 متوسطة 171 2,8246 1,27126
 ولوحات ربث  على محاية البيئة

تصميم البنايات يتناسق   Q17 متوسطة 171 2,8304 1,15830
 والبيئة احمليطة

ربتوي اجلامعة على مساحات  Q18 مرتفعة 1 3,9474 96566,
 خضراء وحدائق للراحة

 تقدـ اجلامعة أطعمة صحية Q19 منخفضة 171 2,0409 1,20955
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 تقدـ اجلامعة أطعمة بيولوجية Q20 منخفضة 171 2,0819 1,09236

                        Q21 متوسطة 171 2,6316 1,23143

  555%التوريد باألطعمة احمللية
                    

تقـو اجلامعة بالتزويد  Q22 منخفضة 171 2,1871 1,07925
 بالتقنيات اليت تقلل من استهالؾ ادلياه

تستعمل اجلامعة إذل جانب  Q23 منخفضة 171 1,8947 1,07404
الطاقة الكهربائية الطاقات النظيفة 

 )الشمس، الرياح، ادلياه(

زبصص اجلامعة حاويات  Q24 مرتقعة 2 3,9123 1,06739
 للنفايات يف كل مكاف

زبصص اجلامعة حاويات لفرز  Q25 منخفضة 171 2,2807 1,28458
النفايات)العضوية، الزجاج، الورؽ، 

 البالستيك(

زبصص اجلامعة حاويات  Q26 منخفضة 171 1,9766 1,08440
خاصة إلعادة استعماؿ ادلواد أو 

 األدوات أو األجهزة

توجد مظاىر الالوعي البيئي  Q27 مرتفعة 3 3,7544 1,32772
ورمي الفضالت يف األماكن غَت 

 ادلخصصة ذلا

استعمل عند تنقلي من وإذل  Q28 مرتفعة 5 3,6901 1,26624
 اجلامعة وسائل النقل اجلماعية

استعمل سياريت اخلاصة عند  Q29 منخفضة 171 2,1930 1,29849
 تنقلي إذل اجلامعة

أستعمل الدراجة اذلوائية عند  Q30 منخفضة جدا 171 1,6199 86191,
 تنقلي إذل اجلامعة

زبصص اجلامعة مواقف خاصة  Q31 منخفضة جدا 171 1,7953 1,07877
 بالدراجات اذلوائية

تقـو اجلامعة دببادرات تشجيع  Q32 منخفضة جدا 171 1,5731 89389,
 استعماؿ الدراجات اذلوائية

استخدـ أكواب إعادة  Q33 متوسطة 171 2,8363 1,33596
االستعماؿ )قارورة ادلياه، أكواب 

 القهوة والشاي...(
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حافالت النقل اجلامعي تسَت  Q34 منخفضة 171 2,1988 1,28163
بوقود غَت ملوث )غاز، كهرباء، زلرؾ 

 ىجُت(

توفر اجلامعة شلرات خاصة  Q35 مرتفعة 171 3,4971 1,41577
لذوي االحتياجات اخلاصة 

 )األشخاص ادلعاقُت...(

توفر اجلامعة مصاعد لذوي  Q36 منخفضة 171 2,2105 1,38569
 االحتياجات اخلاصة

توجد مواقف سيارات خاصة  Q37 منخفضة 171 2,2573 1,39047
 لذوي االحتياجات اخلاصة

تلقيت دروس خاصة  Q38 متوسطة 171 2,9006 1,46189
باالستدامة والبيئة ضمن ادلنهاج 

 الدراسي

ىل مسعت بػ"مجعيات" خاصة  Q39 منخفضة 171 2,5380 1,23313
 بالبيئة داخل اجلامعة

لو مسحت لك الفرصة، ىل  Q40 مرتفعة 4 3,7076 1,11508
 ستنخرط ضمن مثل ىذه اجلمعيات

متوسط في   2,6249 55930,
حدود 

 المنخفض

 المحور الرابع: الحياة في الجامعة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
  )..( لدى عينة  احلياة يف اجلامعةزلور ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لفقرات يبُت اجلدوؿ رقم

تحتوي الجامعة على مساحات خضراء  اليت تنص على "و  59، حيث جاءت الفقرة رقم اجملتمع اجلامعي

( أي بدرجة موافقة 2096566( واضلراؼ معياري قدره )309474" دبتوسط حسايب بلغ ) وحدائق للراحة
يوافقوف على أف اجلامعة تتوفر على ما يدؿ على أف معظم الذين مت استجواهبم يف الًتتيب االوؿ  مرتفعة،

 مساحات خضراء للراحة؛
 ( زبصص اجلامعة حاويات للنفايات يف كل مكاف"، 25تلي ىذه العبارة من حيث الًتتيب الفقرة رقم" ،)

 ( أي بدرجة موافقة مرتفعة؛:5.5784( واضلراؼ معياري بلغ )524:.4دبتوسط حسايب بلغ )
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  للنفايات يف كل مكاف إال لكن رغم ما زبصصو اجلامعة من اماكن ومساحات خضراء وكذا من حاويات
"توجد مظاىر الالوعي البيئي ورمي الفضالت يف األماكن ادلخصصة ذلا"  (28أف ادلتوسط احلسايب للفقرة )

 بدرجة موافقة مرتقعة؛ (4.8655بلغ )
   (، "استعمل عند تنقلي من وإذل اجلامعة وسائل 29; صلد من خالؿ الفقرة )للنقل المستدام بالنسبة

لكن يف ادلقابل صلد بأف التنقل ( أي بدرجة موافقة مرتفعة، 4.7:55النقل اجلماعي"، دبتوسط حسايب بلغ )
وىذا من خالؿ الفقرة ( ::5.75باستعماؿ الدراجة اذلوائية يكاد ينعدـ سباما حيث بلغ ادلتوسط احلسايب )

( بدرجة موافقة منخفضة جدا، كما أف اجلامعة ال تقـو دببادرات تشجيع استعماؿ الدراجات 45رقم )
 45( وال حىت زبصيص مواقف خاصة هبا )الفقرة 5.6845دبتوسط حسايب بلغ  42اذلوائية )الفقرة 

 (.5.8:64دبتوسط حسايب بلغ 
  :واليت تنص على "تقدـ اجلامعة أغذية صحية" صلد أف  :5لفقرة فمن خالؿ ابالنسبة لالطعام المستدام

امعة ال تقدـ أطعمة صحية فما أي بدرجة موافقة منخفضة ما يفسر أف اجل :2.555ادلتوسط احلسايب بلغ 
أي بدرجة  :2.595، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 25بتوفَت األغذية البيولوجية من خالؿ الفقرة  بالك

فض، أي أف اجلامعة بعيدة سباما على توفَت الغذية البيولوجية للمجتمع دود ادلنخموافقة منخفضة يف ح
 اجلامعي؛

  :دبتوسط "ربتوي اجلامعة على بنايات خضراء بيئية 5جاءت الفقرة رقم َ بالنسبة للبنايات المستدامة "
أي بدرجة موافقة مرتفعة، رغم أف البنايات ال ترقى إذل مستوى البنايات ادلستدامة،  4.5555حسايب بلغ 

( حيث 58( و )56وردبا يرجع السبب ذلذه النسبة اذل عدـ فهم السؤاؿ، وما يدعم ذلك ىو الفقرة )
(، فالبنايات ال ربتوي على 2.9455( و )2.5579جاءت دبتوسطات منخفضة ومرتفعة على التوارل )

( اخلاصة باستعماؿ 24ات ذبميع مياه االمطار وكذا ال تتناسق والبيئة احمليطة، باالضافة إذل أف الفقرة )تقني
( بدرجة 5.9:58الطاقات النظيفة وادلتجددة إذل جانب الطاقة الكهربائية، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب )

 افقة منخفضة، أي أف البنايات ليس هبا مقومات البنايات ادلستدامة؛مو 
  3ممارساتR : زبصص اجلامعة حاويات لفرز النفايات )العضوية، الزجاج، الورؽ،  25تبُت الفقرة "

( أي بدرجة موافقة منخفضة، كما بلغ ادلتوسط 2.2958) البالستيك( " واليت بلغ متوسطها احلسايب
منخفضة نوعا  أي بدرجة موافقة (877:.5اخلاصة بإعادة استعماؿ ادلواد واالجهزة ) 27احلسايب للفقرة 

 ما.
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 :اخلاصة بتوفَت اجلامعة دلمرات خاصة بذوي  46جاءت الفقرة  بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة
أي بدرجة موافقة مرنفعة،  455:85االحتياجات اخلاصة )االشخاص ادلعاقُت...( دبتوسط حسايب ّقدر بػػػػ 

( بدرجات موافقة منخفضة فالبنايات ال ربتوي على مصاعد  48، 47لكن جاءت بعدىا الفقرات ادلوالية )
 كهربائية وال توفر اجلامعة مواقف خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة؛

 :هم جبمعيات محاية حوؿ دراية أفراد العينة أو مساع :4جاءت الفقرة  بالنسبة لجمعيات الدفاع عن البيئة
أي بدرجة موافقة منخفضة، لكن أفراد العينة أْبَدوا  2.6495البيئة داخل اجلامعة فكاف ادلتوسط احلسايب 

استعدادىم لالطلراط يف مثل ىذه اجلمعيات اف مسحت ذلم الفرصة بذلك، حيث قّدر ادلتوسط احلسايب 
 ة.( أي بدرحة موافقة مرتفع4.8587بػػػػػػػػػػػ ) 55للفقرة 

أي بدرجة  2,6249عند قياس نسبة تطبيق احملور الرابع "احلياة يف اجلامعة" وجدنا أف ادلتوسط احلسايب للمحور بلغ 
موافقة متوسطة لكن يف حدود ادلنخفض، وبالتارل نستنتج أف احلياة يف اجلامعة ال ترقى إذل صفة االستدامة وعلى 

 اجلامعة فعل الكثَت من أجل بلوغ ىذه الصفة.
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 اختبار الفرضيات واستخالص نتائج الدراسة التطبيقية  المبحث الثالث:
واستخالص نقاط القوة والضعف  -سطيف–نسعى من خالؿ ىذا ادلبحث إذل تقييم واقع االستدامة يف جامعة الباز 

الضعف وزلاولة أخذىا من خالؿ الدراسة االحصائية اليت قمنا هبا، وىذا من أجل تثمُت االغلابيات واكتشاؼ نقاط 
 بعُت االعتبار ويف االخَت سنحاوؿ اقًتاح ظلوذج لتصور "اجلامعة ادلستدامة".

  المطلب األول: اختبار فرضيات الدراسة الميدانية
ومستوى  « T test»، مت استخداـ اختبار للجامعةاالربعة من أجل الوقوؼ على مدى تطبيق زلاور االستدامة 

 الختبار الفرضيات األربعة. « Sig » ادلعنوية 
 اختبار الفرضية األولىالفرع األول: 

، وكاف اختبارىا من "درجة تطبيق بعد "احلوكمة واإلدارة" باحلـر اجلامعي الباز جيدة نصت الفرضية األوذل على "
 خالؿ اجلدوؿ ادلوارل;

 ومستوى المعنوية لقياس مدى تطبيق محور الحوكمة واإلدارة T test: اختبار (28) جدول رقم
المتوسط  المحور

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
مستوى  Tقيمة  نسبة التطبيق

 المعنوية
الحوكمة 
 واإلدارة

7.8842 1,08018 57667% 1246428 20222 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب على أساس مخرجات برنامج 
، 1.08018باضلراؼ معياري  7.8842بلغ  احلوكمة واإلدارةمن خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلتوسط احلسايب حملور 

وىي  1246428احملسوبة  T، حيث بلغت قيمة منخفضةوىي نسبة  %57667حيث بلغت نسبة تطبيق ىذا احملور 
، وعليو ننفي صحة الفرضية الثالثة دبعٌت 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5اجلدولية ) Tأكرب من 

 احلوكمة واإلدارة.تطبيق لعناصر ىناؾ 
 اختبار الفرضية الثانية: الفرع الثاني

" وكاف اختبارىا درجة تطبيق بعد "البحث والتعليم ادلستداـ" باحلـر اجلامعي الباز جيدة " على نصت الفرضية الثانية
 من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل;
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 ومستوى المعنوية لقياس مدى تطبيق محور التعليم والبحث المستدام T test: اختبار (29) جدول رقم

المتوسط  المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  Tقيمة  نسبة التطبيق
 المعنوية

التعليم والبحث 
 المستدام

465675 0,36464 63012% 810641 20222 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب على أساس مخرجات برنامج 
باضلراؼ معياري  465675بلغ  التعليم والبحث ادلستداـمن خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلتوسط احلسايب حملور 

احملسوبة  T، حيث بلغت قيمة متوسطة وىي نسبة  %63012، حيث بلغت نسبة تطبيق ىذا احملور 0636464
، وعليو ننفي صحة 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5اجلدولية ) Tوىي أكرب من  810641

 .التعليم والبحث ادلستداـتطبيق لعناصر ال يوجد الفرضية الثالثة دبعٌت 
 : اختبار الفرضية الثالثةالثالثالفرع 

"، وكاف اختبارىا من اجلامعي الباز جيدةدرجة تطبيق بعد "السلوؾ ادلستداـ" باحلـر "  على نصت الفرضية الثالثة
 خالؿ اجلدوؿ ادلوارل;

 ومستوى المعنوية لقياس مدى تطبيق محور السلوك المستدام T test: اختبار (32) جدول رقم
المتوسط  المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  Tقيمة  نسبة التطبيق
 المعنوية

السلوك 
 المستدام

3,7346 0,41401 74069% 230223 20222 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب على أساس مخرجات برنامج 
، 5.55555باضلراؼ معياري  4.8457من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلتوسط احلسايب حملور السلوؾ ادلستداـ بلغ 

وىي  24.254احملسوبة  Tوىي نسبة مقبولة، حيث بلغت قيمة  %:85.7حيث بلغت نسبة تطبيق ىذا احملور 
صحة الفرضية الثالثة دبعٌت  نثبت، وعليو 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5اجلدولية ) Tأكرب من 

 تطبيق لعناصر السلوؾ ادلستداـ داخل اجلامعة، لكن طبعا ليس تطبيقا كليا؛ىناؾ 
 الفرع الرابع: اختبار الفرضية الرابعة
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"؛ وكاف "احلياة ادلستدامة يف اجلامعة" باحلـر اجلامعي الباز جيدةدرجة تطبيق بعد  " على نصت الفرضية الرابعة
 اختبارىا من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل;

 ومستوى المعنوية لقياس مدى تطبيق محور الحياة في الجامعة T test: اختبار (31) جدول رقم
المتوسط  المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  Tقيمة  نسبة التطبيق
 المعنوية

 الحياة في
 الجامعة 

2,6249 ,55930 520498% 80771 20222 

 SPSSعلى أساس مخرجات برنامج  الباحثالمصدر: من اعداد 
، 559302,باضلراؼ معياري  2,6249بلغ  احلياة يف اجلامعةمن خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلتوسط احلسايب حملور 

 T، حيث بلغت قيمة يف حدود الضعيف متوسطةوىي نسبة  %52049حيث بلغت نسبة تطبيق ىذا احملور 
، 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5اجلدولية ) Tوىي أكرب من  80771 بالنسبة ادلطلقة احملسوبة

  اجلامعة، احلياة يفىناؾ تطبيق لعناصر ليس دبعٌت  الرابعةوعليو ننفي صحة الفرضية 
 الفرع الخامس: اختبار الفرضية الرئيسية 

"درجة تطبيق مقومات االستدامة باحلـر اجلامعي الباز عالية"، وكاف اختبارىا من  نصت الفرضية الرئيسية على    
 خالؿ اجلدوؿ ادلوارل;

 ومستوى المعنوية لقياس درجة تطبيق مقومات االستدامة األربع T test(: اختبار 32جدول رقم )
المتوسط  المحور

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
مستوى  Tقيمة  التطبيق نسبة

 المعنوية
مقومات 
 االستدامة

4.1333 1.4503 61099% 5405287 20222 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث على أساس مخرجات برنامج 
باضلراؼ  302999بلغ  دلقومات االستدامة للحـر اجلامعي البازمن خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلتوسط احلسايب     

، متوسطة يف حدود الضعيفوىي نسبة  %61099 احملاور رلتمعة ، حيث بلغت نسبة تطبيق 1.4503 معياري
( دبستوى معنوية 7:.5اجلدولية ) Tوىي أكرب من  5405287 بالنسبة ادلطلقة احملسوبة Tحيث بلغت قيمة 

االستدامة يف احلـر دلقومات دبعٌت ليس ىناؾ تطبيق  الرئيسية، وعليو ننفي صحة الفرضية 5.56وىي أقل من  5.555
  ،اجلامعي بسطيف
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 للمحاور األربعةالمطلب الثاني: استخراج نقاط القوة والضعف 
للمحاور األربعة، سنحاوؿ فيما يأيت  اختبار الفرضياتوحساب نسب الطبيق و اجابات افراد العينة، من خالؿ 

استخراج نقاط القوة حملاولة تثمينها، واستخراج نقاط الضعف حملاولة الوقوؼ عندىا وتصويبها وعاجلتها وأخذىا بعُت 
 االعتبار للوصوؿ إذل النموذج ادلنشود، وىو "ظلوذج اجلامعة ادلستدامة".

 اإلدارةالفرع األول: نقاط القوة والضعف لمحور الحوكمة و 
، حيث بلغت نسبة تطبيق ىذا 1.08018باضلراؼ معياري  7.8842بلغ  احلوكمة واإلدارةادلتوسط احلسايب حملور 

( 7:.5اجلدولية ) Tوىي أكرب من  1246428احملسوبة  T، حيث بلغت قيمة منخفضةوىي نسبة  %57667احملور 
ادلنخفضة حملور احلوكمة واإلدارة إذل نقاط الضعف التالية، وترجع النسبة ، 5.56وىي أقل من  5.555دبستوى معنوية 

 واليت غلب على اإلدارة معاجلتها، أو إعادة النظر فيها;
 .حيث برزت أىم نقاط الضعف يف العناصر التاليةط الضعف: نقا-1
  :حيث سجل ىذا العنصر درجات موافقة منخفضة بل منخفضة جدا يف بعض التعيينات، حيث صلد التعيينات

ال تقـو من خالؿ  انتخابات نزيهة وشفافة واظلا رللس اإلدارة أف تعيُت رئيس اجلامعة والعمداء وجزء من أعضاء 
ة، العمداء من خالؿ رئيس ، فيما ؼلص رئيس اجلامعة يتم تعيينو من قبل الوزارة الوصيتكوف تعيينات مباشرة

اجلامعة، رؤساء األقساـ والتخصصات والشُّعب... اخل، بينما يتم تعيُت جزء من أعضاء اجمللس اإلدارة من خالؿ 
 االنتخاب، بينما يتم تعيُت شلثلي للوزارة الوصية كأعضاء يف رللس اإلدارة.

  :سجل ىذا العنصر درجة موافقة منخفضة، ويرجع إذل أف ادماج االستدامة ضمن االستراتيجية العامة للجامعة
اجلامعة ال تدمج االستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة ذلا، ولعل أىم األسباب اليت تؤدي إذل تبٍت مفهـو 

 يف تبٍت ادلفهـو وادماجو ضمن اسًتاتيجيتو ورؤيتو؛ىو إرادة اإلدارة االستدامة 
 :أفراد العينة، يظهر أف درجة ادلوافقة ذلذا العنصر كانت متوسطة، من خالؿ اجابات  األطراف ذات المصلحة

 ويرجع  السبب أف اجلامعة ال تأخذ يف االعتبار مجيع تطلعات االطراؼ ذات ادلصلحة دوف استثناء؛
اليت ميزت ىذا احملور إال أنو وقفنا إذل بعض نقاط القوة اليت ربسب للجامعة يف رغم نقاط الضعف  نقاط القوة:-2

 ىذا اجملاؿ ونربزىا فيما يلي;
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 حقق ىذا العنصر درجة موافقة مرتفعة، ما يدؿ على أف اجلامعة سبلك : واألخالقيات دليل حوكمة الجامعة
 إطارا حلوكمة اجلامعة وميثاقا لألخالقيات، على شكل دليل منشور متوفر على مستوى ادلوقع الرمسي للجامعة؛

 :قة مرتفعة، ر اذلاـ، صلد أف اجابات مفردات العينة كانت بدرجة مواففيما ؼلص ىذا العنص نظام المعلومات
لى وضع سياسة ألمن ومعاجلة واستغالؿ ادلعلومات، كما تعترب اجلامعة الرائدة حيث تسهر جامعة سطيف ع

 وطنيا يف رلاؿ اخلدمات الرقمية وادلعاجلة االلكًتونية اأعماذلا وشؤوف الطلبة وادلوظفُت؛
  حقق ىذا العنصر كذلك درجة موافقة مرتفعة؛ حيث كانت معظم اجابات افراد العينة تتجو  الداخلي:التشاور

ضلو ادلوافقة على أف اجلامعة تقـو دبشاورات داخلية من أجل وضع واعداد سلتلف سياسات التكوين، البحث، 
 التسيَت اإلداري واحلوكمة.

 والبحث المستداموة والضعف لمحور التعليم : نقاط القثانيالفرع ال
، حيث بلغت 1.75454باضلراؼ معياري  4.0523 التعليم والبحث المستدامادلتوسط احلسايب حملور بلغ     

 810641احملسوبة  T، حيث بلغت قيمة متوسطة يف حدود ادلنخفضةوىي نسبة  %63012نسبة تطبيق ىذا احملور 
حملور  ادلنخفضةوترجع النسبة ، 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5اجلدولية ) Tوىي أكرب من 

 إذل نقاط الضعف التالية، واليت غلب على اإلدارة معاجلتها، أو إعادة النظر فيها;التعليم والبحث المستدام 
 حيث برزت أىم نقاط الضعف يف العناصر التاليةنقاط الضعف: -1
  :حقق ىذا العنصر درجة مولفقة منخفضة إدماج التنمية المستدامة كوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي العام

بأف اجلامعة أو الكلية ادلنتسب اليها  )وحسب اطالعنا على اذلياكل التنظيمية( جدا، حيث يقر معظم أفراد العينة
 ستدامة وشؤوف البيئة، ليس لديها وظيفة أو قسم أو وحدة أو حىت خلية خاصة بالتنمية ادل

 :حقق ىذا العنصر درجة قبوؿ منخفضة يف حدود  لجان تنسيق البحث المستدام على مستوى الكليات
ادلنخفضة جدا، وعليو فإف اجلامعة بصفة عامة والكليات بصفة خاصة ال تورل اىتماما فيما ؼلص جلاف تنسيق 

 البحث ادلستداـ؛
 حسب اجابات مفردات العينة واطالعنا على سلابر ا البيئة: مخابر البحث فيما يخص االستدامة وقضاي

 ؛سلربا يعٌت بالتنمية ادلستدامة وقضايا البيئة فال يوجد ىناؾالبحث على مستوى اجلامعة والكليات، 
  :كانت درجة القبوؿ فيما ؼلص ىذا العنصر منخفضة ما يدؿ على أف معاهد ومراكز للتنمية المستدامة

 معاىد أو مراكز للبحث، التعليم وسياسة التنمية فيما ؼلص قضايا االستدامة؛اجلامعة ال سبلك 
 ىناؾ بعض نقاط القوة نربزىا فيما يأيت.رغم نقاط الضعف اليت ابرزىا ىذا احملور إال أف نقاط القوة: -2
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  :نستنتج أف حقق ىذا العنصر درجة قبوؿ مرتفعة يف حدود ادلرتفعة جدا، وعليو تدريس مقاييس االستدامة
ىناؾ ضمن أعضاء ىيئة التدريس من يرغب وقادر على التدريس والبحث يف قضايا االستدامة، وؽلكن استغالؿ 

 عزيز وتشجيع البحث يف ىذا اجملاؿ؛ذلك وتوجيو ىذا العنصر ضلو ت
  :حقق ىذا العنصر كذلك درجة قبوؿ مرتفعة يف حدود ادلرتفعة جدا، أي أف معظم التخصصات المستدامة

لكليات تدرج زبصصات حوؿ االستدامة والبيئة، فمثال كلية العلـو االقتصادية لديها زبصص إدارة األعماؿ ا
والتنمية ادلستدامة، كلية اذلندسة ادلعمارية لديها زبصص اذلندسة ادلعمارية ادلستدامة، باالضافة اذل كلية علـو 

 الطبيعة واحلياة..اخل؛
  :درجة قبوؿ مرتفعة، ما يدؿ على أف معظم الكليات تدرج ضمن منهاجها  حقق ىذا العنصرالمنهاج المستدام

التعليمي زلاضرات أو دروس حوؿ االستدامة والبيئة، فمثال صلد اإلدارة البيئية )كلية االقتصاد(، الكيمياء اخلضراء 
« La Chimie Verte » (، تطوير األغذية البيولوجية )علـو الطبيعة واحلياة(...اخل؛  )كلية العلـو

  :حقق ىذا العنصر درجة قبوؿ مرتفعة، ما يدؿ على أف ىناؾ من الكليات األبحاث المستدامة في الكليات
ضراء، ضمن سلتلف رلاالت االستدامة مثال )الطاقات ادلتجددة، ىندسة البنايات اخل من يقـو بأحباث ومقاالت

 االقتصاد االخضر، التجارة العادلة، اجلامعات ادلستدامة، تطوير األغذية البيولوجية، ...اخل(؛

 حور السلوك المستدام: نقاط القوة والضعف لمثالثالفرع ال
، حيث بلغت نسبة تطبيق 1.30310باضلراؼ معياري  4.2432بلغ  السلوك المستدامادلتوسط احلسايب حملور     

اجلدولية  Tوىي أكرب من  230223احملسوبة  T، حيث بلغت قيمة قبولةوىي نسبة م %74069ىذا احملور 
 احافز ما يعترب نالحظ أف نسبة تطبيق ىذا احملور مقبولة وىذا ، 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5)

وؽلكن أف يكوف منطلقا ومعيارا يساعد يف تبٍت ظلوذج اجلامعة ادلستدامة، وسنحاوؿ  فيما ؼلص السلوؾ ادلستداـ ااغلابي
 ;تقييم ىذا احملور من خالؿ نقاط القوة والضعف

 برزت نقاط الضعف من خالل عنصرين هما:نقاط الضعف: -1
  :العينة دل حيث حقق ىذا العنصر درجة موافقة منخفضة جدا، وعليو فإف معظم أفراد حساب بصمة الكربون

 ؛يقومو حبساب بصمة الكربوف اخلاصة هبم، إف دل نقل بأف معظمهم غلهلوف معناىا
  :حقق ىذا العنصر درجة موافقة متوسطة يف حدود ادلنخفضة، أي أف نسبة الدراية بقوانين االستدامة والبيئة

 الستدامة والبيئة؛أكرب من ادلتوسط من رلموع أفراد العينة ليس ذلا دراية أو دل تطلع على قوانُت ا
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  3ممارسات قاعدةR : ىذا العنصر حقق درجة موافقة متوسطة، وعليو فإف ىناؾ الكثَت من أفراد العينة ال
 يقوموف دبمارسات إعادة التدوير، إعادة االستعماؿ والتقليل من التلوث.

ىذا يعترب عنصرا اغلابيا ونقطة قوة ىناؾ العديد من نقاط القوة اليت دلسناىا يف أفراد عينة الدراسة، و نقاط القوة: -2
غلب ابرازىا وتعزيزىا من أجل ادلساعدة يف دفع احملاور األخرى للوصوؿ إذل ظلوذج اجلامعة ادلستدامة، وتتمثل أىم 

 نقاط القوة حملور السلوؾ ادلستداـ يف;
  :حققت عناصر ىذه النقطة درجات موافقة من مرتفعة إذل مرتفعة الدراية بمصطلح التنمية المستدامة والبيئة

لكن اجابات ادلوافقة جدا، فمعظم مفردات الدراسة تسمع دبصطلحي "التنمية ادلستدامة"  و"محاية البيئة"، 
دلصطلح "محاية البيئة" كانت أكرب من تلك اخلاصة "التنمية ادلستدامة"، أي أف مصطلح محاية البيئة يغلب يف 

داوؿ ردبا اعالميا أكثر من التنمية ادلستدامة، كما صلد أف مفردات الدراسة تفرؽ بُت ادلصطلحُت السابقُت الت
 بدرجة موافقة مرتفعة وىذا شيء مشّجع؛

  :حقق ىذا العنصر أكرب درجة موافقة بنسبة مرتفعة جدا، ما يعٍت تغير السلوك القائم نحو السلوك المستدام
، كما صلد بأف معظمهم وربرص على تغيَت سلوؾ اجملتمع اجلزائري ضلو السلوؾ ادلستداـأف مفردات الدراسة هتتم 

 يعتربوف أف التغَت ادلناخي يعترب هتديدا للكوف؛
 :حقق ىذا العنصر كذلك درجات موافقة مرتفعة من قبل مفردات العينة، سواء  ممارسات التقليل من التلوث

وسبثلت ىذه ادلمارسات أساسا من خالؿ; إطفاء ادلصابيح عند من خالؿ األسرة أو على ادلستوى الشخصي، 
مغادرة حجرة الدراسة او مكاف العمل، شلارسات احملافظة على استعماؿ ادلياه، طباعة الورؽ على الوجهُت من 

 أجل تقليل استخداـ الورؽ،...اخل؛
 

 حور الحياة في الجامعة: نقاط القوة والضعف لمثالثالفرع ال
، حيث بلغت نسبة تطبيق 1.55341باضلراؼ معياري  7.2733 الحياة في الجامعةبلغ ادلتوسط احلسايب حملور     

اجلدولية  Tوىي أكرب من  80771احملسوبة  T، حيث بلغت قيمة منخفضةوىي نسبة  %52058ىذا احملور 
ما يفسر بأف احلياة  منخفضةنالحظ أف نسبة تطبيق ىذا احملور ، 5.56وىي أقل من  5.555( دبستوى معنوية 7:.5)

 ;نقاط القوة والضعفإبراز ، وسنحاوؿ تقييم ىذا احملور من خالؿ يف اجلامعة ال ترقى ألف تكوف مستدامة
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 :العناصر التاليةنقاط الضعف: برزت نقاط الضعف من خالل -1
 :فقة منخفضة، حيث أف البنايات باجلامعة ال درجات موافقرات ىذا العنصر حققت معظم  البنايات الخضراء

ربتوي على مقومات البنايات اخلضراء، مثل تقنيات ذبميع مياه األمطار، مصابيح احلركة، تقنيات احلرارة والربودة 
 ...اخل؛الطبيعية، الطاقات البديلة

 :جاءت معظم عناصر االطعاـ ادلستداـ بدرجات موافقة منخفضة، ما يدؿ على أف االطعاـ  اإلطعام المستدام
اجلامعي ال يرقي لالستدامة، فال ىي تقدـ )حسب اجابات مفردات العينة( أطعمة صحية، وال أطعمة بيولوجية،  

 ؛%555كما أف مصدر األطعمة ليس زلليا 
 :ى تقنيات الطاقة الشمسية وال طاقة الرياح وادلياهال ربتوي بنايات اجلامعة عل الطاقات المتجددة 
 :ال ربتوي اجلامعة على نفايات فرز النفايات )عضوية، زجاج، ورؽ، بالستيك(، كما أهنا ال  حاويات النفايات

 ربتوي على نفايات العادة استعماؿ ادلواد واالجهزة؛
 :ملوث )غاز، كهرباء، زلرؾ ىجُت(؛ال تتوفر اجلامعة على وسائل نقل تسَت بوقود غَت النقل المستدام  
 :حققت فقرات ىذا العنصر درجات موافقة منخفضة جدا، ما يدؿ على قلة استعماؿ  التنقل بالدراجة الهوائية

 أفراد اجملتمع اجلامعة إف دل نقل انعداـ مثل ىذا النوع من الوسائل من اجل التنقل من وإذل اجلامعة، 
مواقف خاصة  رات، وال توجد مظاىر التنقل بالدراجة اذلوائية، ال توجدفاجلامعة ال تشجع مثل ىذه ادلباد

 بالدراجات اذلوائية،...اخل؛
 حقق ىذا العنصر درجة موافقة متوسطة، لكن على اجلامعة أف تنبو أكثر وتشجع أكواب اعادة االستعمال ;

 على استعماؿ أكواب اعادة االستعماؿ ودل ال توفَتىا،
  :رغم ما توفره اجلامعة من شلرات خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة تقتصر حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

فقط على الطابق األوؿ، لكن ال توفر ذلم مصاعد للطوابق العليا، كما أف مواقف سيارات ذوي االحتياجات 
 اخلاصة تكاد تنعدـ؛

  :ينة، صلد أف معظمهم ال يعلم بوجود مجعيات تُعٌت من خالؿ اجابات أفراد العجمعيات البيئة واالستدامة
 بشؤوف البيئة والتنمية ادلستدامة، فمعظمهم ال يسمعوف دبثل ىذه اجلمعيات؛

 نقاط القوة: تمثلت نقاط القوة لمحور الحياة في الجامعة في:-2
  :مساحات خضراء وحدائق كانت درجة ادلوافقة ذلذا العنصر مرتفعة، أي أف اجلامعة توفر المساحات الخضراء

 ، كما أف تصميم البنايات يتناسق والبيئة احمليطة؛للراحة
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 :تستعمل نسبة كبَتة من اجملتمع اجلامعي خاصة الطلبة عند تنقلهم من وإذل اجلامعة وسائل  التنقل الجماعي
 ؛النقل اجلماعية

 ت اخلاصة، سواء على ; توفر اجلامعات شلرات خاصة بذوي االحتياجاممرات ذوي االحتياجات الخاصة
 األرصفة أو عند مداخل البنايات، رغم ذلك ال توفر ذلم مصاعد آلية للصعود إذل الطوابق العليا؛

  رغم أف مفردات العينة ال يسمعوف جبمعيات محاية البيئة داخل اجلامعة،  جمعيات حماية البيئة:االنخراط في
إال أهنم أبدو درجة موافقة مرتفعة حوؿ ما إف مسحت ذلم الفرصة لالطلراط ضمن مثل ىذه اجلمعيات، ويوجد 

 منهم من ترؾ معلوماتو الشخصية وعنوانو من أجل االطلراط يف مجعية حلماية البيئة إذا ما توفرت.
 طلب الثالث: اقتراح نموذج الجامعة المستدامةالم

من خالؿ نقاط القوة والضعف اليت مت استنتاجها من خالؿ نتائج االستمارة اليت قمنا هبا، ومن خالؿ اجلانب 
النظري للدراسة، حاولنا اقًتاح ظلوذجا جلامعة الباز، من أجل الوصوؿ إذل مقومات اجلامعة ادلستدامة، والشكل ادلوارل 

 :النموذج يبُت
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 الفرع األول: العناصر األساسية الداعمة 
 تتمثل العناصر اليت تدفع ضلو تصور "اجلامعة ادلستدامة" أساسا يف;

للجامعة، ماجو ضمن الرؤية والرسالة العامة  دور اإلدارة العليا يتمثل يف تبٍت مفهـو االستدامة واداإلدارة العليا:  -1
من ذلك إدماج ادلفهـو ضمن االسًتاتيجية العامة للجامعة، ىذا يساعد ويسهل كثَتا انسياب ادلفهـو  وأكثر

 ؛اخل...ضلو باقي الكيانات األخرى من كليات، إدارات، سلابر حبث
من أجل الستمرار التميز يف أحباث اجلامعة وبرامج طالهبا األكادؽلية. وبذلك تتيح اجلامعة الفرصة للراغبُت يف الدعم و 

 .وسبكُت اجلامعة من النمو واإلزدىار رؤية اإلدارةاستدامة 
يضم فريق التنمية اجلامعية طلبة من ادلهنيُت ادلتفرغُت واخلرباء يف عمليات تنمية لتمكُت ادلفهـو أكثر، غلب أف  و

 اإلدارة  تطلعكما غلب أف تادلوارد وادلنح والتربعات شلن يتقيدوف بأفضل ادلمارسات العادلية ادلعموؿ هبا يف ىذا اجملاؿ.  
 .ىداؼ الرفيعةاألو  بالتربعات إذل حبث اجلوانب ادلتعلقة 

 
كما نعلم فإف اجلامعات اجلزائرية ذات طابع عمومي وتسيَت مركزي، ويأيت دعم الوزارة ارة الوصية: دعم الوز  -2

 الوصية من خالؿ حث اجلامعات على تبٍت ادلفهـو واقامة شراكات مع ادلنظمات ذات الصلة؛
وىي  من أىم عناصر الدعم وصلاح تصور اجلامعة ادلستدامةالشراكات مع أحسن الممارسات للجامعات:  -4

االستفادة من ذبارب اجلامعات الرائدة يف رلاؿ االستدامة أو تلك اليت صلحت يف وضع ظلوذج ػلتدى بو يف 
 رلاؿ االستدامة؛

تستعُت ادلؤسسات اجلامعية دبثل ىذه ادلواصفات من أجل تبٍت نظاـ لإلدارة ادلستدامة، شهادات المطابقة:  -5
، نظاـ اإلدارة البيئية ايزو 555:ظاـ إدارة اجلودة ايزو سواء من خالؿ شهادات ادلطابقة لاليزو، مثل ن

 ؛27555، دليل ادلسؤولية االجتماعية ايزو 55555
 من خالؿ سياسة واضحة للجودة تتضمن; :9221شهادة المطابقة للجودة أيزو  - أ

االكادؽلية ، حبيث يرتبط ارتباطا وثيقا بادلخططات رئاسة اجلامعةتتضمن سياسة اجلودة اصدار بياف رمسي من -
. اما سياسة اجلودة ومتطلبات مجيع األطراؼ ذات ادلصلحة للجامعةباإلضافة إذل احتياجات  والتعليمية والبحثية

ػلتاج إذل  فرد. وبالتارل كل كامل اجملتمع اجلامعيفتتضمن فهم ىذا القرار وتطبيقو على مجيع ادلستويات وعلى  
 .التفاعلو  أىداؼ قابلة للقياس من أجل القياـ بالعمل
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تضمن أيضا قرارات حوؿ نظاـ اجلودة واليت تتم على أساس البيانات ادلسجلة يف النظاـ وبشكل منتظم تو -
 .هبدؼ مراجعة وتقييم ادلطابقة والفعالية ذلذه البيانات

 ، ادلوارد الضروريةكما غلب أف تكوف ىناؾ سجالت خاصة تبُت كيف وأين مت ذبهيز -

واليت تتضمن  ادلخرجاتوإنشاء أنظمة من ادلعلومات حوؿ  األطراؼ ذات ادلصلحة اجة إذل ربديد متطلباتاحل-
 .مجيع األطراؼ ذات ادلصلحةاالستفسارات، والعقود، واألوامر، وردود الفعل والشكاوى 5هبدؼ التواصل مع 

نمية، مع يتطلب ذلك التخطيط اجليد دلراحل الت ،احلصوؿ على سلرجات ذات جودة وكفاءة تعاليةعندما نريد -
حباجة أيضا الختبار وتوثيق  وعليو فنحناالخذ بعنب االعتبار اختبار كل مرحلة قبل االنتقاؿ إذل ادلرحلة التالية. 

 .الشركاء ، وادلتطلبات التنظيمية واحتياجاتالسوؽليب متطلبات ت ادلخرجات تما إذا كان

عمليات ادلراجعة الداخلية واالجتماعات. ربديد تاج أيضا إذل إعادة النظر يف األداء بشكل منتظم من خالؿ ضل-
ما إذا كاف نظاـ اجلودة يعمل بشكل جيد والبحث عن سبل إدخاؿ التحسينات عليو. التعامل مع مشاكل 

 .السابقة وادلشاكل احملتملة. االحتفاظ بسجالت ذلذه األنشطة والقرارات النامجة عن ذلك، ورصد فعاليتها

األطراؼ تاج إذل توثيق إجراءات التعامل مع ادلشاكل الفعلية واحملتملة غَت ادلتوافقة )ادلشاكل اليت تنطوي على ضل-
، وربديد ما غلب سيئة توجد سلرجاتتأكد من انو ال غلب ال، أو ادلشاكل الداخلية(. ذات ادلصلحة اخلارجيُت

اجلذرية للمشكلة، واالحتفاظ بسجالت ، والتعامل مع األسباب اخلرجات السيئة أف وجدتفعلو مع 
 .الستخدامها كأداة لتحسُت النظاـ

 شهادة المطابقة لإلدارة البيئية: -ب

 : ادلنظمة الراغبة يف تطبيق نظاـ لإلدارة البيئية فإف عليها اتباع اخلطوات التالية إف

وعلى أنشطتها وعلى  سلرجاهتاعمل دراسة عن القوانُت البيئية يف الدولة اليت تنطبق على ادلؤسسة وعلى  -5
 خدماهتا وربديد ادلعايَت البيئية الالـز التقيد هبا

فيما يسمى  اجلامعةوالعمليات واخلدمات يف  ادلخرجاتعمل ربليل متكامل عن التأثَتات البيئية الناشئة عن  -2
 ربليل األوجو والتأثَتات البيئية

وجودة وبُت ادلعايَت الالـز التقيد هبا بغرض وضع عمل قياسات حقلية للفجوة بُت التأثَتات البيئية ادل  -4
 .وىو ما يسمى ادلسح البيئي ادلبدئي للجامعةاألىداؼ البيئية والسياسة البيئة 

عمل دراسة فجوة فيما بُت وضع اإلدارة البيئي القائم للمنظمة وبينن متطلبات نظاـ االدارة البيئية، وعموما  -5
ومنها ” التدقيق“ويستخدـ فيها أدوات سلتلفة منها  جلامعةدلشاركة مع العاملُت باذبرى ىذه الدراسة دبعرفة سلنصُت با
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عن  اجلامعةويف هناية األمر تتكوف صورة زلددة عن مدى بعد أو قرب ” االستبيانات“ومنها ” ادلقابالت الشخصية“
نظاـ االدارة البيئية ادلرجو. وتكوف ادلخرجات األساسية ذلذه الدراسة ىو ربديد دقيق للفجوة ادلوجودة بُت النظاـ 

  .ونظاـ االدارة البيئية ادلستهدؼ اجلامعةالقائم يف 
ع بادلشاركة مع ادلختصُت بوض سواء على مستوى اجلامعة ككل أو على مستوى الكلياتتقـو اإلدارة العليا   -6

 . 4خطة تنفيذية للخطوات واألعماؿ الالـز ازباذىا لتغطية الفجوة اليت مت ربديدىا يف اخلطوة
دبتطلبات نظاـ االدارة  اجملتمع اجلامعيتبٍت وتنفيذ برنامج تدرييب وتوعوي لكل  اجلامعةيتم على التوازي يف   -7

 .للتغيَت ادلطلوب اجلامعةالبيئية ادلستهدؼ إلعداد 
أف  للجامعةوعلى اإلدارة العليا  2سئولُت واخلرباء تنفيذ اخلطة التنفيذية ادلوضوعة يف اخلطوة يتم من خالؿ ادل -8

  .تقـو بتوفَت ادلوارد الالزمة للتتنفيذ
بعد تنفيذ النظاـ اجلديد وادلفًتض مطابقتو لنظاـ االدارة البيئية ودلدة معقولة تؤكد استقرار النظاـ اجلديد تقـو  -9

أو من خارجها بإجراء تدقيق شامل  اجلامعةف سلتصُت ذوي خربة مناسبة سواء من داخل يبتكل للجامعةاإلدارة العليا 
 .، وعادة يتم ىذا التدقيق بصورة منهجية وطبقا خلطة موضوعة سلفا اجلامعة على تنفيذ النظاـ اجلديد يف

اإلدارة العليا  وعلىدلستهدؼ، دلتطلبات نظاـ االدارة البيئية ا” عدـ مطابقات“تكوف نتائج التدقيق عادة   -:
تقـو ادلنظمة بتنفيذ العمليات الواردة يف  ”عدـ ادلطابقات“ازباذ اإلجراءات التصحيحية ادلناسبة إلغالؽ  لجامعةل

 .وطبقا دلتطلبات نظاـ االدارة البيئية لجامعةبصورة منتظمة للحفاظ على مستوى أداء مرضي ل 9 و 9البنود 

( بطريقة ISO 26000مت إعداد ادلواصفة  ( المطابقة في المؤسسات التعليم العالي:ISO 26000) المواصفة -جــ
ادلفاىيم اليت جاءت هبا ادلواصفة يف اطار التعليم العارل  تغيَتتتوافق مع مجيع أصناؼ ادلنظمات ودورنا يأيت يف اقًتاح 

 كما أنو،  تابعة سياسة التنمية ادلستدامةتعٌت دبالقيادة و دارة ىو عبارة عن أداة لإلو  ، طط األخضرباالستناد إذل ادلخ
 إعدادىا مت ، حيثؼلص التنمية ادلستدامة بادلؤسسة عبارة عن شبكة تسمح بتقييم مستوى أداء األعماؿ فيما
 ;ويشملخصيصا من أجل القضايا األساسية للجامعة وادلدارس العليا 

 نشر االسًتاتيجية اجملتمع اجلامعي طلراط)األطراؼ ذات ادلصلحة، االسًتاتيجية ادلستدامة، إ االسًتاغلية واحلوكمة ،
  والسياسة، ادلوارد،...اخل؛ 

 العدالة االجتماعية، التضامن وادلسؤولية، صحة وسالمة اجملتمع،   السياسة االجتماعية والًتسيخ االقليمي(
 ادلشاركة يف التنمية االقتصادية، التنوع،...اخل(؛

 االسًتاتيجية البيئية، إستخداـ ادلوارد، الطاقة، ادلياه، النفايات، جودة البيئة،...اخل(؛ االدارة البيئية( 
 رات الدراسية، إقامة شراكات ضمن اجملاؿ، مبادرات االستدامة من )ادماج االستدامة ضمن ادلقر  م والتدريبيالتعل

 قبل الطلبة،..اخل(؛
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 مشاريع البحث ادلستدامة، تطوير شراكات خارجية، ىياكل اليقظة فيما ؼلص االستدامة(؛  أنشطة البحث( 
بعيدا عن شهادات ادلطابقة ايزو واليت تكوف أكثر مالئمة دلنظمات األعماؿ، شهادات المطابقة المتخصصة:  -6

 ادلستدامة اتالشبكة الدولية للجامع توجد شهادات مطابقة خاصة باجلامعات ادلستدامة، ومن أمثلة ذلك 
 الكندية؛ SYCمنظمة و 

الرائدة عادليا فيما ؼلص الكليات تعترب  ىادفة للربح،ىي منظمة غَت  :المستدامة اتالشبكة الدولية للجامع-أ
التنمية ادلستدامة ضمن عمليات اجلامعة والبحث مفهـو أجل إدماج من دولة وتعمل  45واجلامعات، سبثل أكثر من 

 العلمي والتدريس؛ 
( بدعوى من ادلنتدى GULF( و)ISCNمت تطوير ميثاؽ احلـر اجلامعي ادلستداـ ونشره بالتعاوف ما بُت )وقد 

العادلي، وتوفَت للجامعات إطارا مشًتكا إلضفاء الطابع الرمسي على االلتزامات واألىداؼ اخلاصة باجلامعة  االقتصادي
 ،ات ادلماثلة والرائدة حوؿ العادلادلستدامة وكذلك بنسبة هتيئة األرضية لتبادؿ االصلازات عالنية مع اجلامع

  امات اجلامعة فيما ؼلص االستدامة على مستوى ودلعاجلة قضية االستدامة بشكل كلي يشكل ىذا ادليثاؽ التز
التسلسل اذلرمي وتشمل ادلباين، التخطيط على نطاؽ احلـر اجلامعي ووضع األىداؼ باإلضافة إذل إدماج 

 البحوث التدريس اإلرشادات ومواقف االستدامة.
، ي من جوىر ادليثاؽيمية مفسرة )تفسَتية( وىعىناؾ ثالثة مبادئ أساسية ضمن ادليثاؽ، ولكل منها نصوص تد

 1ووؽلكن اغلاز مؤشرا كل مبدأ كما يلي;
 :ىم ادلؤشرات اليت زبص ىذا ادلبدأ يفأوتتمثل  داء المستدام للمباني داخل الجامعةاأل المبدأ األول:-1
  ،ادلشًتيات من استخداـ ادلوارد مثل; استخداـ الطاقة، الوقود، الكهرباء، ادلياه ادلستعملة، تكاليف الطاقة وادلياه

 ادلنتجات والوسائل )ورؽ، حرب،...(، وأخرى...
 النفايات، إعادة التدوير، االنبعاثات احمللية، الالمطابقة للتنظيمات البيئية...اخل؛ 
  البحث، تكنولوجيا ادلعلومات مثل; الطاقة ادلستخدمة يف ادلخابر وأجهزة تكنولوجيا ادلعلومات، ادلواد الكيميائية

 نفايات اخلطَتة للمخابر، ...اخل؛ادلستهلكة، ال
  ادلستعملوف مثال; ذوي االحتياجات اخلاصة وسهولة تنقلهم، جودة اذلواء داخل احلـر اجلامعي، مشاركة األطراؼ

 ذات ادلصلحة يف عمليات التخطيط، ...اخل؛
  تصميم ادلبٌت،...اخل.تصميم ادلباين مثل; معايَت ادلباين ادلطبقة، تكاليف دورة احلياة، ادلناظر الطبيعية عند 

                                                           
1 ISCN, GULF, Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable Campus Charter, Version January 

2016,  the « Official Charter » pp: 1-33 
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 :ىم ادلؤشرات اليت زبص ىذا ادلبدأ يفأوتتمثل  المبدأ الثاني: التخطيط في نطاق الجامعة ووضع األهداف-2
 انبعاثات الكربوف داخل اجلامعة سواء مباشرة أو غَت مباشرة؛ 
 التخطيط احملكم، وتوسيع ادلخطط ليشمل كامل رلاالت اجلامعة؛ 
  اجلامعي، التنقل اليومي للطلبة والعماؿ، التكامل واالندماج مع النقل احلضري،...اخل؛النقل مثل; النقل 
 اإلطعاـ مثل; سلسلة التوريد وأثرىا على البيئة، التجارة العادلة دلوارد اإلطعاـ،...اخل؛ 
 نصري، اإلندماج االجتماعي واحلماية مثل; التنوع يف ىيئة التدريس، العماؿ والطلبة، حاالت التمييز الع

االستفادة من التعليم، فضاءات التفاعل واخلدمات، التخطيط التشاركي اجلامعي مع ادلستعملُت واجلَتاف، الصحة 
 والسالمة أثناء العمل، برامج الصحة والرفاىية،...اخل؛

  ع استخداـ األراضي والتنوع احليوي مثل; إعادة استخداـ األراضي وادلباين، آثار ادلناظر الطبيعية والتنو
 احليوي،...اخل.

; من أجل االستدامة" للعيشالتوعية بصفتها "مختبًرا التعليم و ، البحوث، تكامل المرافق: الثالث المبدأ-3
 :ىم ادلؤشرات اليت زبص ىذا ادلبدأ يفأوتتمثل 
  رلاالت الكامل مثل; برامج الربط بُت ادلرافق والبحث والتعليم، التخصصات اليت تدمج االستدامة، مقررات

 تعليمية وأحبات عابرة للتخصصات،...اخل؛
  االندماج االجتماعي مثل; ربط اجلامعة بالقطاع الصناعي ، احلكومة واجملتمع ادلدين، تفاعل الطلبة والتالحم

، مقررات تعليمية للمشاريع ادلعتمدة على التدريب،  داخل احلـر
 الستدامة؛مشاريع البحث والتعليم للمخابر ومرافق تكنولوجيا ادلعلومات وا 
 .االلتزامات وادلوارد من أجل استدامة اجلامعة 

ىادفة  غَتىو فرع لنادي "سيَتا" بكندا منظمة ; (Sierra Youth Coalition. SYC)سييرا  ائتالف شباب-ب
من قبل رلموعة صغَتة من الطالب ادللتزمُت  7::5دارهتا من قبل أناس يافعُت شباب، مت تأسيسها سنة إح، يتم بللر 

بالتنمية ادلستدامة يف نظاـ مؤسستهم التعليمية ىذا النادي سرعاف ما أصبح إقليميا يتألف من عدد كبَت )آالؼ 
 ؛ويةنثا 65كلية وجامعة و  82يف  (األعضاء وادلتطوعُت

ح بادلصادقة على تطوير مشهادة علمية على عدة مستويات تس لجامعة ادلستدامة ىي عبارة عنلشهادة ادلواصفة 
 مفهـو التنمية ادلستدامة على مستوى اجلامعات. 

 اليت لضماف الشفافية التامة للمعلومات بُت سلتلف الفاعلُت األكادؽليُت تسهيل التعاوف ما  منهجها األساسي ىو
 ن قبل اجلامعة يف سبيل التنمية ادلستدامة. هور باجملهودات ادلبذولة ممجلامعات وإلعالـ اجلا ربتاجها
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  من قبل جامعة الفاؿ وجامعة كبياؾ  :255-2559مت تطوير ىذه ادلواصفة من قبل جامعة كبياؾ ومت تبنيها عاـ
 تروا ريغيار وكذا جامعة شاربوؾ.

 لجامعات بالنسبة ل 2555مواصفة "اجلامعة ادلستدامة" وبصفة رمسية وأصبحت حيز التنفيذ عاـ  مت اإلعالف عن
  ؛األخرىوكذا اجلامعات الكندية 

  إف احلصوؿ على ىذه ادلواصفة من قبل جامعة ما ال تعٍت االعًتاؼ فقط بالعمليات ادلنجزة يف سبيل التنمية
  ؛وري والتحسُت ادلستمر دلمارساهتاادلستدامة وإظلا أيضا تسمح بالتقييم الد

  كما تقًتح تركيبا منطقيا وليس إجباريا، خطوات   ،ىذه ادلواصفة بطريقة تتيح ادلرونة أكثر للجامعات تصميممت
 .والشكل ادلوارل يوضح خطوات اجلصوؿ على شهادة ادلواصفة، ضلو)دسًتة( مفهـو التنمية ادلستدامة باجلامعة

 من خالؿ اخلطوات التالية; الًتشيحملف إيداع على أي جامعة القياـ ب  SYCوللحصوؿ على ادلةاصفة 
االستثمار ضمن احلصوؿ على مواصفات" اجلامعة  ( من أجل أي جامعة الراغبة يفSYC; تتوقع )تحديد المنفعة-

 .ادلستدامة" عليها االتصاؿ أوال بادلنظمة من أجل ضماف الدعم الكايف لألفراد ادلنخرطُت ضمن ملف الًتشح
 تسعى للحصوؿ على شهادة ادلواصفة "اجلامعة ادلستدامة"; ادلؤسسات اليت دفع رسوم التسجيل-
  غلب أف تقدـ ذلا استمارة للتسجيل قبل يـو اجلمعة من ديسمرب من كل سنة،وىذه االستمارة مناحة على

دوالر ويعطي ادلبلغ  2555(، وقد مت ربديد الرسـو ادلتعلقة بادلواصفة بSYCمستوى ادلوقع االلكًتوين ؿ )
ذات الصلة إدارة مشروع وكذا بعمليات إصدار الشهادة وكذا استعماؿ شعار ادلواصفة من فبل ادلطلوب النفقات 

 اجلامعة وسوؼ يتم تأكيد التسجيل على وصل الدفع.
  .غلب لفت النظر إذل أف ال تتم تقييم أي ملف إذا دل تدفع ادلؤسسة رسم التسجيل يف التاريخ احملدد 
( دبا يف ذلك تقدمي " شهادة SYCى ادلؤسسة ادلسجلة لزارة من قبل ); بعد التسجيل سوؼ تتلقفهم الشهادة-

وتستقبل أفضل فهم ىوية اجلامعة، وكذلك الفهم اجلديد ادلنهج  (SYC) ىاجلامعة ادلستدامة " ىذه اخلطوة تتيح لد
 ( وبرنامج ادلواصفة.  SYCادلقًتح من قبل )

وإرفاقها جبميع ادلستندات وإرساذلا بصفة الكًتونية خالؿ شهر ; استمارة ادلواصفة يتم إسبامها إيداع ملف الترشح-
 مارس.
  تستلم ادلؤسسة ادلًتشحة تأكيدا على استالـ ملفها يف األسابيع ادلتتالية  فضال عن ادلواعيد النهائية للحصوؿ على

  لشهادةاالستثمارية للحصوؿ على ا الشهادة وسيتم بعد ذلك متابعة تقييم ملف ادلًتشح من فبل اللجنة
 شهادة ادلواصفة اجلامعة ادلستدامة صاحلة دلدة سنتُت من تاريخ ادلصادقة،  
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 يف  للحفاظ على الشهادة أو االنتقاؿ إذل مستوى أعلى على ادلؤسسات أف تودع الوثائق ادلطلوبة ودفع التكاليف
   .الوقت احملدد

لديو مصلحة يف ازباذ القرارات أو " أي فرد أو رلموعة  أصحاب ادلصلحة ىم;االطراف ذات المصلحة:  -6
اهتم يف رب ؽلكن وضع مهاراهتم وتكامل خ وفإن ،خارجية وداخلية أىذه األطراؼ سواء كانت ، و أنشطة دلنظمة ما"

 .خدمة النهج ادلسؤوؿ للمؤسسة اجلامعية ادلولدة وكذا الديناميكية الشاملة
 ة من شأهنا أف تسهم يف زيادة القدرة على االتصاؿ الفعاؿ والعالقات الفاعلة مع األطراؼ ذات ادلصلح

 االستجابة والتماسك األعماؿ وتعزيز تبادؿ ادلمارسات اجليدة وعائد اخلربة.
  ربديد مجيع األطراؼ ذات ادلصلحة اليت تؤثر على أنشطة اجلامعة أو احملتمل تأثَتىا ىي خطوة أساسية يف إعداد

 ؛جليد دلخططات األعماؿ ادلستقبليةالتنفيذ ا من أجل ريةإسًتاتيجية ألف األطراؼ ذات ادلصلحة تعترب ضرو 
 كما غلب التحديد اجليد للنماذج الثالثة لألطراؼ ذات ادلصلحة للجامعة وتتمثل أساسا يف;

، اجمللس ادلساعلوف، ادلسَتوف باجلامعة، جلنة اإلدارة، العماؿ ; تتمثل أساسا يف;األطراف ذات المصلحة التنظيمية-أ
 ؛السلطات احمللية والعمومية ، الوزارة،ادلعياريةادلنظمات  األساتذة، الباحثوف،البيداغوجي، 

ادلوردوف، الثانوية، الطلبة، الشركات، اجلامعة وادلدارس تتمثل أساس يف النشطة:  األطراف ذات المصلحة  -ب
 ؛اخلارجيوفالشركاء احمللية والدولية  ادلتدخلوف 

طب العمل، ادلنظمات، النقابات، ادلنظمات غَت تتمثل أساس يف المجتمعية:  األطراف ذات المصلحة-جـ
 احلكومية، االعالـ، أولياء الطلبة....اخل.

على اجلامعة ربديد ادلواردىا والكفاءات الالزمة من أجل تنفيذ وصلاح تصور اجلامعة ادلستدامة، باالضافة الموارد: -7
 رسالة جلميع األطراؼ ذات ادلصلحة، ومن أمثلة ذلك;بة ايصاؿ الإذل االتصاؿ والتقارير اليت تعترب دبثا

 ربديد اجلامعة احتياجاهتا من رأس ادلاؿ البشري بالكم والنوع وفقا لطرؽ وأساليب علمية مبتكرة؛-
اعتماد اجلامعة أنشطة عمل زلددة قادرة على خلق معرفة جديدة تتواءـ مع ادلستجدات اليت يشهدىا العصر -

 باستمرار؛
 اىتماـ اجلامعة بتكوين قاعدة بيانات لرأس ادلاؿ البشري لتوثيق نتاجو وخزهنا؛-
اعتماد الكلية وبشكل متواصل على ادلقدرات الفكرية والذىنية لدى رأمساذلا البشري كاسًتاتيجية لالستدامة والبقاء -

 واالستمرار ضمن إطار عادل ادلنافسة احملتملة سواء وطنيا اقليميا أو دوليا؛
 قياـ اجلامعة بنشر ادلعرفة وبشكل متواصل لتوضيح سَت العمل باذباه ربقيق التميز؛-
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 الفرع الثاني: محاور الجامعة المستدامة
كما مت التطرؽ اليها سابقا، من خالؿ الدراستُت النظرية والتطبيقية، فإف عناصر االستدامة للجامعة تتمثل أساسا 

 يف أربعة عناصر وىي;
 تتمثل أىم عناصر احلوكمة يف; الحوكمة واإلدارة:   -1
       .ضرورة إصدار أنظمة وقوانُت واضحة، وصارمة قابلة للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وادلساءلة والنزاىة 
  مراجعة أنظمة ومفاىيم احلوكمة ومدى تطبيقها، ونتائجها، سنويًا من أجل تعديل البنود البالية واليت عفا

  عليها الزمن ووضع أنظمة تتماشى مع وضع اجلامعة ومتطلبات الطلبة وادلوظفُت بوضوح. 
  .تكوين جلاف سلتصة للمراقبة والفحص ادلستمر لتحديد مدى تطبيق األنظمة والقوانُت 
  تكوين رلموعات محاية تدخل سريع غَت معروفة للمجتمع الداخلي واخلارجي يكوف ىدفها مصلحة اجلامعة

 وليس التجسس على اجملتمع ادلستهدؼ.
   .وضع أنظمة مراقبة مثل الكامَتات اخلفية وما شابو 
 ربة لبيئتنا األخذ بعُت االعتبار ذبارب وأنظمة وقوانُت جامعات أخرى شلاثلة وناجحة، حبيث تكوف مقا

 ونستطيع تطبيقها على أرض الواقع، ومنسجمة مع احتياجاتنا. 
  .زلاوالت الدعم ادلادي للجامعة غلب أف تتوسع على مستويات داخلية وخارجية 
  عمل برامج توعية للمجتمع احمليط، وداخل الطلبة من خالؿ احملاضرات، عن زلاسن النظاـ واألمن، وتوضيح

 د البالية واليت ّتضر بادلسَتة التعليمة للجامعة.أضرار العادات والتقالي
  التحقق من أكثر من طرؼ، وبعدة طرؽ عن موضوع أو شكوى معينة قبل تطبيق أنظمة ومتطلبات احلوكمة

 وخاصة عند تطبيق العقوبات.  
  .وضع حد للوصوليُت، واحملسوبية، من خالؿ القانوف فوؽ اجلميع 

ومن أىم مظاىر االلتزاـ بالتعليم غلب توفر عناصر التعليم والبحث ادلستداـ التعليم والبحث المستدام:  -2
 ادلستداـ مايلي;

  :الطالب من ادلؤسسات التعليمية اصالح قضايا االستدامة ويعتربوهنا كمؤشر  يأملمصلحة الطالب
 الختيار مكاف الدراسة؛

  :مفهـو التنمية ادلستدامة يف حبوثها؛تتطلع وكاالت البحث أف يتعامل التعليم العارل مع تمويل البحث 
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  :ما تطرقنا إليو يف الفصل السابق، حيث يساىم التعليم من أجل التنمية ادلستدامة يف جودة ضمان الجودة
 التعليم وضماف جودة البيداغوجيا؛

  :فَت القيادة يعطي التعليم ادلستداـ الفرصة للتقرب إذل اجملتمع احمللي وكذا ادلساعلة يف تو التقرب من المجتمع
 الالزمة للمجتمع  وبالتارل ادلساعلة يف ربقيق التنمية ادلستدامة؛

  :ربسُت قابلية التوظيف والتوظيف ألف أرباب العمل يسعوف للحصوؿ على أحسن قابلية التوظيف
 الكفاءات أو ما يسمى ب"الكفاءات ادلستدامة"؛

  :)ما ؼلص االستدامة وىذا من قبل األطراؼ يتم زلاسبة ادلؤسسات على أدائها فيالمساءلة )المحاسبة
 ذات ادلصلحة؛

  :فيما ؼلص احلاجة ادلاسة للتنمية ادلستدامة وكذا الدور التارؼلي للتعليم العارل وتغيَت االلتزام األخالقي
اجملتمعات وخدمة الصاحل العاـ، ىذه ادلؤسسات غلب أف يكوف لديها االلتزاـ األخالقي لقيادة اجملتمع ضلو 

 ة ادلستدامة.التنمي
 كما غلب على مؤسسات التعليم العارل تعزيز;

  تشجيع اجملاالت متعددة التخصصات والعابرة للتخصصات والتعلم التشاركي على حساب التعلم ادلعتمد على
 اجملاؿ الواحد؛

 التعلم ادلبٍت على القيم؛ 
 التفكَت االنتقادي على حساب التعلم باحلفظ )الروتيٍت(؛ 
  متعددة الطرائق واليت تشمل; رلاؿ العمل، البحث ادلشًتؾ، التدريب؛ادلقاربات 
 ازباذ القرارات التشاركية؛ 
 .الرفع من وعي الطلبة بالقضايا احمللية، الوطنية وكذا العادلية 
 زيادة قدرات الباحثُت؛ 
 ت ادلصلحة؛هتيئة ظروؼ ادلشاركة الدؽلقراطية اليت تسعى إذل التعبئة القصوى لقدرات سلتلف األطراؼ ذا 
  ؽلكن تطبيقها كمصطلح عاـ يفسر البحث الذي مت إجراؤه ضمن سياؽ "التوجو ضلو احلل" واليت علـو االستدامة

الذي لو عالقة اجتماعية، تتميز بالتعقيد وعدـ اليقُت، باإلضافة إذل الًتكيز على أعلية القيم يف دعم التنمية 
 ادلستدامة.

  كذلك أف تشمل على البحث والقدرة على التطوير يف رلاؿ التنمية ادلستدامة.غلب على مؤسسات التعليم العارل    
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من  ةوعية واحداجملتمع من خالؿ برنامج التوعية، حيث تعترب برامج التحسيس والت إقحاـالسلوك المستدام: -3
مفهـو التنمية ادلستدامة، مة، كجزء من أنواع إقحاـ اجملتمع ضمن أكثر األنواع تطبيقا يف ادلؤسسات اجلامعية ادلستدا

 ومن أىم األمور اليت تساعد على السلوؾ ادلستداـ باجلامعة نذكر;

 ؽلكن تتجسيد ثقافة االستدامة داخل اجلامعة من خالؿ النقاط التالية;: تجسيد ثقافة االستدامة في الجامعة-أ
احلـر اجلامعي ىو أيضا سع، كما أف ادلواقف وااللتزاـ على نطاؽ وامن خالؿ تغيَت تهيئة األرضية المالئمة:  -

 موطن لعدد من ادلؤسسات البحثية والثقافية، الذي بالفعل يشجع على السلوؾ ادلستداـ واشراؾ اجملتمع احمللي.
 ;من خالؿالتجسيد : -
 ترسيخ الشعور بادلسؤولية وادلواطنة يف خرغليها؛ 
  ،وخالذلا تشكل ادلوقف والسلوكات وأحيانا مدى إف وقت الطالب ىو ادلرحلة احلامسة يف التنمية الشخصية

 احلياة؛
 إف إدماج التنمية ادلستدامة ضمن ادلنهاج الدراسي غلب أف يكوف اذلدؼ األساسي ضمن اسًتاتيجية اجلامعة؛ 
  لوؾ الطلبة من خالؿ إعطاءىم ادلثاؿ الذي سيف التأثَت يف  أف يكوف ذلم األثر الكبَتؽلكن ألعضاء ىيئة التدريس

 بو. فيقتدو 
ىنا عدة مبادرات تقدـ هبا اجلامعات من خالؿ تعزيز ثقافة اإلستدامة من خالؿ إقحاـ  المشاريع والمبادرات:-

 اذليئة التدريسية، الطالب، واجملتمع ككل 
"; يهدؼ ىذا ادلشروع إذل ترسيخ االستدامة على مستوى اجلامعة  Think Sustainableفكر بشكل مستدام"-ب

 سهال ذليئة التدريس والطالب لفهم الروابط ما بُت األعماؿ اليومية وسلرجات االستدامة.من خالؿ جعلو 
أعضاء ىيئة يهدؼ ىذا ادلشروع إذل ربميس الطالب و  ;Sustainable Enthusiast لالستدامة ميسالتح-ج

 لًتسيخ ىذا ادلشروع.التدريس واجملتمع إذل االطلراط ضمن مشروع االستدامة ولعل االتصاؿ الفعاؿ أىم وسيلة 
 ستدامة.هودات، جلعل احلـر اجلامعي أكثر اىذه ادلبادرة تسعى إذل مكافأة اجمل": مبادرة "أثر األخضر -د

 وفيما يلي سنعرض بعض األعماؿ أو ادلظاىر اليت تساعد على تعزيز السلوؾ ادلستداـ داخل احلـر اجلامعي;
    ، البيئة، التلوث، محاية البيئة،...اخل"؛ادلستدامة  التنمية" ثلبادلصطلحات ذات الصلة باالستدامة م التعريف -
 ادلنزؿ يف التلوث من التقليل شلارسات تشجيع -
 كتهديد للعادل،" ادلناخي التغَت"بػػػػ التحسيس دبا يعرؼ   -
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 من التقليل ،(Ré-utiliser)االستعماؿ إعادة  ،(Recycler)التدوير إعادة( R4) شلارسات تشجيع وتعليم -
 ؛(Réduire)التلوث

 ؛العمل مقاـ أو الدراسة، حجرة مغادرة عند ادلصابيح إطفاء -
 ؛الورؽ استعماؿ من للتقليل(Recto /Verso) الوجهُت على الطباعة-
 ؛ادلياه استعماؿ من والتقليل احملافظة شلارسات -
 ؛البيئة أو االستدامة قوانُت التحسيس والتوعية وكذا تعليم-
وىذا دلعرفة أثار كل شخص أو منظمة وزلاولة التقليل  (البيئة يف ادللقاة انبعاثاتك نسبة) الكربوف بصمة حساب -

 منها؛
ؽلر ذلك عرب شلارسات أف ستدامة، غلب ادلامعة ظلوذج اجلمن أجل الوصوؿ إذل الحياة المستدامة في الجامعة: -3

على أرض الواقع تأيت من خالؿ األعماؿ اليومية للحياة اجلامعية، وذلك من خالؿ إدارة اجلانب البيئي، وتعزيز ما 
يعرؼ باإلطعاـ ادلستداـ وكذا تشجيع استعماؿ الطاقة ادلتجددة كبديل للطاقات األحفورية وغَتىا من أحسن 

، وسنحاوؿ عرض بعض ادلظاىر اليت غلب أف ادلؤسسة اجلامعية إذل االستدامةبادلمارسات اليت من شأهنا أف ترتقي 
 تتوفر يف احلـر اجلامعي;

 خضراء بيئية بنايات لفكرة اجلامعة تبٍت  -
 يف البنايات؛ استعماذلا وإعادة األمطار مياه ذبميع تقنيات توفَت -
 يف مجيع البنايات داخل احلـر اجلامعي؛ البيئة محاية على  ربث ولوحات ملصقات نشر -
 وكذا تقاليد ادلنطقة؛ احمليطة والبيئة يتناسق غلب أف البنايات تصميم  -
 ؛لراحةا وحدائق ضراءاخل ساحاتادل التشجيع على توفَت -
 ؛صحية أطعمة على اجلامعة توفَت -
 ؛بيولوجية أطعمة توفَت اجلامعة على -
            ؛ 555%احمللية باألطعمة التوريد -
 ؛(ادلياه الرياح، الشمس،) النظيفة الطاقات الكهربائية الطاقة تشجيع استعماؿ إذل جانب -
 مكاف كل يف للنفايات حاويات صيزبص -
 (البالستيك الورؽ، الزجاج، العضوية،)النفايات لفرز حاويات صيزبص -
 األجهزة أو األدوات أو ادلواد استعماؿ إلعادة خاصة حاويات صيزبص -
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 ذلا ادلخصصة غَت األماكن يف الفضالت ورمي البيئي الالوعي مظاىر القضاء على مجيع -
 ؛اجلماعية النقل وسائل تشجيع استعماؿ -
 ؛اجلامعة إذل التنقل عند اذلوائية الدراجة ؿاستعمتشجيع ا -
 ؛اذلوائية بالدراجات خاصة مواقف صيزبص -
 ؛اذلوائية الدراجات استعماؿعلى  تشجع دببادرات القياـ -
 ؛...(والشاي القهوة أكواب ادلياه، قارورة) االستعماؿ إعادة أكواب ـااستخد -
 ؛(ىجُت زلرؾ كهرباء، غاز،) ملوث غَت بوقود تسَت اجلامعي النقل حافالتاقتناء  -
 ؛...(ادلعاقُت األشخاص) اخلاصة االحتياجات لذوي خاصة شلرات َتتوف -
 ؛اخلاصة االحتياجات لذوي مصاعد َتتوف -
 ؛اخلاصة االحتياجات لذوي خاصة سيارات مواقف توفَت -
 ؛اجلامعة داخل بالبيئة خاصة" مجعيات"تشجيع انشاء -
 تشجيع االطلراط ضمن مجعيات محاية البيئة. -

  الفرع الثالث: عجلة ديمينغ للتحسين المستمر
سَت احلسن والتحسُت ادلستمر لنموذج اجلامعة لاإلدارة اجليدة وامت إضافة عجلة دؽلينغ للتحسُت ادلستمر من أجل     

 ادلستدامة، ألهنا تضمن االستمرارية وتصحيح األخطاء يف كل مرة؛
يُعترب مفهـو التخطيط اإلسًتاتيجي واحًدا من سلسلة ُمتصلة من ادلصطلحات اليت تُعرب عن منطق أو : خطّـــــــط -1

حركة "نظاـ ما" ضلو ادلستقبل، دبا يؤدي إرل زيادة مالءمتو وتطوره، ويف الوقت منهج يف التفكَت يستهدؼ ترشيد 
 الذي يزيد قدرتو على اإلسهاـ يف التطوير من حولو. ىذه السلسلة من ادلصطلحات ىي;

  الرسالةMission:  الرسالة لغة، ما يُرسل وتكوف يف موضوع واحد. واصطالًحا، ىي الغرض األساسي الذي
 توجد ادلؤسسة من أجلو، والذي تسعى إرل ربقيقو.

  الرؤيةVision:  واصطالًحا تُعرؼ ، لغة، الرأي; االعتقاد والعقل والتدبَت والنظر والتأمل، والرؤيا; ما يرى يف النـو
تاحة، وإف كاف من ادلمكن الوصوؿ إليها يف بأهنا طموحات ادلؤسسة اليت

ُ
 ال ؽُلكن ربقيقها يف ظل اإلمكانات ادل

 األجل الطويل.
  الغاياتObjectives : لغة، الغاية ىي النهاية واآلخر. فغاية كل شيء; هنايتو وأخرتو. وغاية األمر; الفائدة

يف الوصوؿ إليها يف ادلستقبل، وتأيت عادة يف  ةاجلامعي ادلقصودة منو. وىي ادلواقع أو األوضاع اليت ترغب ادلؤسسة
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حدود ادلهمة، وترمجة ذلا بصورة أكثر تفصياًل وربديًدا يف ألفاظ وأرقاـ من غَت ربط ذلا دبدى زمٍت معُت، ولكنها 
 يف الوقت نفسو ال تكوف بدرجة التفصيل أو التحديد اليت تظهر يف األىداؼ ادلباشرة.

  اإلستراتيجيةStrategy : عة من األفكار وادلبادئ اليت تتناوؿ رلااًل من رلاالت ادلعرفة اإلنسانية بصورة شاملة رلمو
ومتكاملة تنطلق ضلو ربقيق أىداؼ معينة وربدد األساليب والوسائل اليت تساعدىا على ربقيق ىذه األىداؼ، مث 

دهتا من قبل. وتعرؼ أيًضا تضع أساليب التقومي ادلناسبة للتعرؼ على مدى صلاحها وربقيقها لألىداؼ اليت حد
بأهنا االذباه العاـ أو خط السَت الذي تتخذه ادلؤسسة وصواًل إرل غايتها. وتتعدد طرؽ الوصوؿ إرل غاية من 
الغايات، ومن ىنا تأيت تشكيلة من البدائل اإلسًتاتيجية لكل غاية، وتأيت ادلفاضلة واالختيار من ىذه البدائل 

حتملة، والتكلفة، وسرعة الوصوؿ إرل الغاية، والعوائد وفق معايَت، منها; اإلمكانات 
ُ
والظروؼ ادلتاحة، والعوائق ادل

ادلتوقعة. وقد تكوف اإلسًتاتيجية ادلفضلة مزغًلا من عدد من االسًتاتيجيات، أو سلسلة متتابعة من عدد من 
ا تعميم التعليم االبتدائي االسًتاتيجيات )إسًتاتيجية شلرحلة(، مثاؿ ذلك االسًتاتيجيات اليت ؽُلكن بواسطته

 بوصفو غاية.
  األهداف )المباشرة( أو المراميGoals and Targets:  زمانًا وإصلازنًا  –وىي النقاط ادلعينة أو احملددة

على طُوؿ ربقيق الغايات اليت تَػْنُشدىا ادلؤسسة، وتأيت صياغتها يف معظم األحواؿ بأسلوب كمي؛ لكي تكوف  –
 ربقيقها عن طريق برامج ومشروعات وأنشطة ُتصمم من أجلها.قابلة للقياس، ويتم 

  البرامج والمشروعاتPrograms and Projects:  وىي رلموعة من األنشطة اليت مت اختيارىا وتنظيمها
وصياغاهتا أو تصميمها يف رلموعات من ادلشروعات، ؼلدـ كل منها ىدفًا أو عدًدا مًتابطًا من األىداؼ من 

ُد دل موارد زلددة لتنفيذه من ناحية أخرى. والربامج هبذا ادلضموف ىي الوسائل واآلليات، أو كما ناحية، ورُبَد  
 يسميها البعض التكنيكات اليت تستعُت هبا ادلؤسسة يف التحرؾ ضلو أىدافها وغايتها.

العملية، االتقاف التنفيذي،  ثاين مرحلة بعد التخطيط، ىي تنفيذ واصلاز األىداؼ والربامج واخلططنفـــّـــــــــــــذ: -2
ربديد ادلسؤوليات وادلوارد، البٌت التحتية الالزمة لتنفيذ األىداؼ، التحكم يف األنشطة الرئيسية، االستجابة حلاالت 

 الطوارئ،...اخل؛
حركة للربامج أو ادلشروعات على خط سَت ادلؤسسة أو طريق عملها من أجل : Resourcesالموارد -أ

ُ
وىي القوة ادل

ربقيق أىدافها وغايتها ومهمتها. وُتصنف عادة إرل موارد مالية وأخرى بشرية )مهارات( ُمتاحة ومتوقعة، وىناؾ من 
يضيف إليها أقساًما أخرى مثل; مدى التقدـ العلمي والتكنولوجي، والقيم السائدة يف اجملتمع الذي توجد فيو 

 ىدافها وغايتها ومهمتها.ادلؤسسة، وادلساندة الشعبية ذلذه ادلؤسسة، والتحمس أل
فصلة ادلتعلقة بتنفيذ  :Strategies of Implementationاستراتيجيات التنفيذ -ب

ُ
وىي تشمل; اإلجراءات ادل

الربامج وادلشروعات، وما يتصل هبا من ربديد نقاط البدء وادلسئوليات يف ادلواقع وعلى ادلستويات ادلختلفة، واخلطوات 
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وأساليب اإلشراؼ والتقومي وادلتابعة، واإلجراءات التفصيلية ادلتعلقة بكسب تأييد العاملُت  اإلجرائية، ووسائل التنفيذ
 يف ادلؤسسة وادلتصلُت هبا للخطة، وحفزىم على إصلاحها.

 –وىي اخلطط اليت يلتجأ إليها يف حالة ظُهور بوادر : Contingency Plansالخطط االحتياطية أو البديلة -ج
يػ ُر ُصورة ادلستقبل وما يتصل هبا من قوى وعوامل ومسلمات، أو وقوع أحداث مفاجئة )حروب تُػغَ  –أثناء التنفيذ 

  إقليمية، كشوؼ علمية، اخًتاعات تكنولوجية، وغَت ذلك(، دل تكن متوقعة سلًفا عند تصميم اخلطط األصلية.
من خالؿ القياس، التقييم، التدقيق الداخلي  تأيت بعد التنفيذ واإلصلاز، وىي ادلتابعة وادلراقبة والفحص،افــــــــحص: -3

 ومدى ادلطابقة للمتطلبات، مراجعة اإلدارة،...اخل؛
 أواًل: وضع المعايير الرقابية:

إف التوصل دلقاييس يتوافر فيها اعتبارات االعتداؿ أو ادلناسبة من أوذل أساسيات العمل الرقايب ألف ىذه ادلقاييس يف 
ادلدير يف موازنة األداء الفعلي باألىداؼ الستكشاؼ أي ثغرات أو اضلرافات تعًتي  رلملها ىي اليت يستند إليها

 باعتبارىا ادلؤشرات الواجبة التقديرية اليت غلب ربقيقها.” معايَت ” التنفيذ، لذلك يطلق على ىذه ادلقاييس تعبَت 

ت أو عدد اوامر الشراء)وظيفة قد تكوف معايَت العمل كميات من اإلنتاج)وظيفة االنتاج( أو وحدات من اخلدما
الشراء( أو وحدات نقديةتعرب عن التكاليف والنفقات واإليرادات )الوظيفة ادلالية(وقد تكوف ادلعايَت عدد حوادث 

 خالؿ زمن وعدد العاملُت الذين استفادوا من الدورات)وظيفة شؤوف العاملُت(.

 ثانيا: قياس األداء الفعلي:
لة السابقة فمن الصعب قياس األداء الفعلى وتقومي مدى مناسبتو دوف أف يتوفر لدى ادلرحلة مرىونة بادلرح وىذه

 السابق وضعها وإقرارىا.” ادلالئمة الواجبةاالستدامة معايَت “ادلراقب 
راِقب أف يأخذ يف حسبانو أيًضا عدة 

ُ
ولذلك حىت تتم العملية الرقابية أو اإلشرافية بشكل موضوعي غلب على ادل

 ،”سالمة ادلعايَت الواجبة“الؼ اعتبار اعتبارات خب

تأيت ادلرحلة األخَتة ضمن عجلة دؽلينغ، وىي التفاعل، من خالؿ مقارنة األىداؼ ادلوضوعية بالنتائج تفــــــــاعل: -4
ادلتوصل إليها، وزلاولة اكتشاؼ االضلرافات ومواطن القصور يف مجيع ادلراحل ووضع األعماؿ التصحيحية الالزمة من 

ربسُت األىداؼ وربقيق اسًتاتيجية االستدامة اليت تسعى اجلامعة دوما إذل ربقيقها والوصوؿ إذل النموذج أجل 
 ادلنشود، وىذا ما يساعد على ما يعرؼ بناتج عجلة دؽلينغ وىو "التحسُت ادلستمر".
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 خالصة الفصل:
     ، تبقى جامعة الباز بعيدة عن تصور اجلامعة ادلستدامة، إال أهنا سبتلك بعض ادلقومات اليت تقودىا إذل تبٍت ادلفهـو

اجريت على العينة زلل الدراسة أنو من خالؿ أربعة زلاور ادلكونة دلفهـو فقد أثبثت الدراسة االحصائية اليت 
ة وىو السلوؾ ادلستداـ، ونعتربه ضروري جدا ألنو أساس احملاور الثالثة ، وجدنا زلورا فقط نسبة تطبيق مقبولاالستدامة

"، وىذا ما يقع على رئاسة اجلامعة بصفة عامة وعمداء ACTIONSادلتبقية، فيبقى ما ػلرؾ السلوؾ ىم األفعاؿ "
 الكليات بصفة خاصة. 

خلصت الدراسة إذل اقًتاح ظلوذج او تصور للجامعة ادلستدامة، من خالؿ ترابط احملاور األربعة )احلوكمة واإلدارة،     
البحث والتعليم ادلستداـ، السلوؾ ادلستداـ، احلياة يف اجلامعة(، وكذا العناصر الداعمة مثل )الوزارة الوصية، الشراكات 

مع أحسن ادلمارسات، احلصوؿ على شهادات ادلطابقة،...اخل(؛ واألكثر من ذلك  متعددة األطراؼ، ادلقارنة ادلرجعية
 إدماج ادلفهـو ضمن االسًتاتيجية العامة للمؤسسة اجلامعية، كل ىذا سيقود حتما "ضلو ظلوذج جلامعة مستدامة".

 



 

 

 ادماج االستدامة ضمن االستراتيجية العامة للجامعة
Integrating Sustainability into Global Strategy of University 

 

 

  

 الت

 

وظيفة االستدامة ضمن الهيكل التنظيمي-  

لجان التنسيق-  

معاهد ومراكز البحث المستدامة-  

مةالمستدا التخصصات-  

المنهاج الدراسي المستدام ...-  

 االستدامة ثقافة -

 حماية البيئة -

 التنوع البيولوجي-

 3Rممارسات  -

 الدراية بقوانين البيئة-

 األسرة المستدامة-

 ...بصمة الكربونحساب -

دليل الحوكمة واالخالقيات-  

 الشفافية وااللنزاهة-

 الديمقراطية واالنتخابات -

 االنتخابات النزيهة-

 نظام المعلومات -

 ...والتشاور الداخليالرقمنة -

 

دعم 

الوزارة 

 الوصية

الشراكات 

مع أحسن 

الممارسات 

 للجامعات

 المستدامة

 الرائدة

 شهادات المطابقة

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 26000 … 

شهادات المطابقة 

 SYC  للجامعات

الموارد-  

الكفاءات-  

االتصال -

وتقرير 

 االستدامة

 التوثيق-

تحديد 

تطلعات 

جميع 

األطراف 

ذات 

ةالمصلح  

 البنايات الخضراء-

 االطعام المستدام-

 النقل والتنقل المستدام-

 مبادرات الدراجات الهوائية-

 أكواب اعادة االستعمال-

 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة-

 الطاقات المتجددة-

 حاويات فرز النفايات-

 ...جمعيات حماية البيئة-

 

السياسة، األهداف، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، 

ج، المؤشرات، جوانب االستدامة،...البرام  

، التدقيق الداخلي، )مدى مراقبة، قياس، تحليل وتقييم

 المطابقة للمتطلبات( مراجعة االدارة، ...

االتقان التنفيذي، تحديد المسؤوليات والموارد، البني 

التحتية، التحكم في االنشطة الرئيسية،التدريب، االستجابة 

 لحاالت الطوارئ 

.وتصحيح األعمال، التحسين المستمر..الالمطابقة   

2
1
9

 



 

 

 الخاتمة العامة
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 ـــــة:ـــــة العاّمــــــــــــــالخاتمــــ

جاء مفهوم التنمية ادلستدامة كمفهوم كلي، لكن سرعان ما انتقل إىل ادلستوى اجلزئي أو للمؤسسات خاصة     
الصناعية منها نظرا دلا ذلا من آثار على البيئة واجملتمع، ومل يبَق ىذا ادلفهوم حبيس ادلؤسسات الصناعية فحسب، بل 

 ذلا من دورحتمية تبنيو من قبل ادلؤسسات اجلامعية دلا تعدى تبٍت مفهومو إىل ادلؤسسات اخلدمية، ورأى بعد ذلك 
ضلو اجملتمع، فهي ادلسؤولة عن تنمية ادلعارف، الكفاءات وكذا تكوين إطارات الغد، كما تساعد على بناء أعوان  متنام

ل حيث حاولنا من خال، أساسيُت فيما خيص البحث اخلاّلق وادلبتكر للحلول، ومركزا للتكوين وظلوذجا للمجتمع
دراستنا إىل تبيان األعلية البالغة من تبٍت مفهوم االستدامة على مستوى اجلامعات ومل ال اجلامعات اجلزائرية، من خالل 
االستفادة من أحسن ادلمارسات والتجارب جلامعات عادلية استطاعت أن توصف "باجلامعات ادلستدامة"، وقد 

مت قياس درجة  وحاولنا صياغة ظلوذج من خالل زلاور أربعة حاولنا اسقاط ذلك على احلرم اجلامعي الباز بسطيف
تطبيقها وحاولنا استخراج نقاط القوة اليت يتمتع هبا احلرم اجلامعي زلل الدراسة وتثمينها واالستفادة منها، باالضاقة 

الدراسة إىل استخالص نقاط الضعف واظهارىا وجعلها نقاط قوة للوصول إىل النموذج ادلنشود؛ وقد كانت نتائج 
 واالقًتاحات وكذا آفاق الدراسة كما يلي:

 أوال: نتائج الدراسة 

  من خالل اختبار الفرضية الرئيسية وجدنا أن نسبة تطبيق مقومات االستدامة باحلرم اجلامعي الباز بسطيف
 ضعيفة؛

  "نسبة تطبيق ىذا البعد  اظهر أن اختبار الفرضية الفرعية األوىل واليت نصت" درجة تطبيق بعد احلوكمة واإلدارة
 كانت ضعيفة؛

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية واليت نصت" درجة تطبيق بعد البحث والتعليم ادلستدام" اظهر أن نسبة تطبيق ىذا
 البعد كانت ضعيفة؛

 عد  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة واليت نصت" درجة تطبيق بعد السلوك ادلستدام" اظهر أن نسبة تطبيق ىذا الب
 كانت جيدة؛

  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة واليت نصت" درجة تطبيق بعد احلياة ادلستدامة باجلامعة" اظهر أن نسبة تطبيق ىذا
 البعد كانت ضعيفة؛
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  تعيُت رئيس اجلامعة والعمداء وجزء من أعضاء رللس اإلدارة ال تقوم من خالل  انتخابات نزيهة وشفافة واظلا
رة، فيما خيص رئيس اجلامعة يتم تعيينو من قبل الوزارة الوصية، العمداء من خالل رئيس تكون تعيينات مباش

اجلامعة، رؤساء األقسام والتخصصات والشُّعب... اخل، بينما يتم تعيُت جزء من أعضاء اجمللس اإلدارة من 
 خالل االنتخاب، بينما يتم تعيُت شلثلي للوزارة الوصية كأعضاء يف رللس اإلدارة.

 تدمج اجلامعة االستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة ذلا، ولعل أىم األسباب اليت تؤدي إىل تبٍت مفهوم  ال
 ىو إرادة اإلدارة يف تبٍت ادلفهوم وادماجو ضمن اسًتاتيجيتو ورؤيتو؛االستدامة 

 ال تأخذ اجلامعة يف االعتبار مجيع تطلعات االطراف ذات ادلصلحة دون استثناء؛ 
 إطارا حلوكمة اجلامعة وميثاقا لألخالقيات، على شكل دليل منشور متوفر على مستوى ادلوقع  لك اجلامعةتدت

 الرمسي للجامعة؛
  تسهر جامعة سطيف على وضع سياسة ألمن ومعاجلة واستغالل ادلعلومات، كما تعترب اجلامعة الرائدة وطنيا يف

 الطلبة وادلوظفُت؛رلال اخلدمات الرقمية وادلعاجلة االلكًتونية ألعماذلا وشؤون 
 وظيفة أو قسم أو وحدة أو حىت خلية خاصة بالتنمية  ال دتلك اجلامعة أو أي كلية من الكليات داخلها

 ة وشؤون البيئة؛ادلستدام
 ال تويل اجلامعة بصفة عامة والكليات بصفة خاصة اىتماما فيما خيص جلان تنسيق البحث ادلستدام؛ 
 ؛يعٌت بالتنمية ادلستدامة وقضايا البيئةابر ثحث ال دتتلك اجلامعة أو حىت الكليات سل 
  معظم الكليات تدرج ختصصات حول االستدامة والبيئة، فمثال كلية العلوم االقتصادية لديها ختصص إدارة

األعمال والتنمية ادلستدامة، كلية اذلندسة ادلعمارية لديها ختصص اذلندسة ادلعمارية ادلستدامة، باالضافة اىل كلية 
 لكن ينصح بالتخصصات اذلجينة؛ الطبيعة واحلياة..اخل؛علوم 

  معظم الكليات تدرج ضمن منهاجها التعليمي زلاضرات أو دروس حول االستدامة والبيئة، فمثال صلد اإلدارة
)كلية العلوم(، تطوير األغذية البيولوجية  « La Chimie Verte »البيئية )كلية االقتصاد(، الكيمياء اخلضراء 

 طبيعة واحلياة(...اخل؛)علوم ال
 غالبية اجملتمع اجلامعي غلهل "حساب بصمة الكربون"؛ 
  ،البنايات باجلامعة ال حتتوي على مقومات البنايات اخلضراء، مثل تقنيات جتميع مياه األمطار، مصابيح احلركة

 تقنيات احلرارة والربودة الطبيعية، الطاقات البديلة...اخل؛
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  ال يرقى االطعام اجلامعي دلستوى االستدامة، فال اجلامعة تقدم أطعمة صحية، وال أطعمة بيولوجية، كما أن
 ؛%011مصدر األطعمة ليس زلليا 

  ال حتتوي اجلامعة على نفايات لفرز النفايات )عضوية، زجاج، ورق، بالستيك(، كما أهنا ال حتتوي على نفايات
 واالجهزة؛العادة استعمال ادلواد 

 ال توجد مظاىر النقل والتنقل ادلستدام داخل احلرم اجلامعي؛ 
  ال يوجد حس انشاء مجعيات الدفاع عن البيئة والتعريف بالتنمية ادلستدامة، لكن دلسنا استجابة االطلراط يف مثل

 ىذه اجلمعيات إذا اتيحت الفرصة؛

 ثانيا: االقتراحات والتوصيات

(، والذي يلخص أىم 902لبحث يف اقًتاح "ظلوذج اجلامعة ادلستدامة" )أنظر الصفحة دتثلت القيمة ادلضافة ل    
ادلقومات اليت على اجلامعة األخذ هبا من أجل الوصول إىل ظلاذج اجلامعات ادلستدامة الرائدة، وتتمثل مجلة 

 ادلستدامة فيما يأيت:االقًتاحات اليت من شأهنا أن تساعد جامعة الباز بسطيف بالرقي إىل ظلوذج اجلامعة 

  إدماج االستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة للجامعة وكلياهتا، يعترب من أىم وسائل تفعيل االستدامة
 باجلامعة؛

 دعم اإلدارة العليا والوزارة الوصية من بُت أىم وسائل تبٍت االستدامة باجلامعة؛ 
 :ادلوارد، الكفاءات، االتصال، تقرير االستدامة،  تعترب توفَت أدوات الدعم الرئيسية عامل صلاح النموذج مثل

 التوثيق ...اخل(؛
  ،تعزيز احلوكمة اجلامعية، وتبٍت اآلليات وادلبادئ اليت من شأهنا أن دتنح اجلامعة التسيَت الفعال، الشفافية

 ...اخل؛النزاىة، الدميقراطية
 دا؛حتديد مجيع االطراف ادلعنية وتطلعاهتم وزلاولة تلبيتها واحدا واح 
  تشجيع الشراكة متعددة األطراف مهم جدا للجامعة من أجل االطلراط أكثر يف اجملتمع احمللي والعادلي

 واالستفادة من أحسن ادلمارسات؛
  خلق وظيفة تعٌت باالستدامة على مستوى رئاسة اجلامعة، والكليات، ومل ال وحدة أو خلية لالستدامة على

 مستوى كل كلية؛
  ثحث فيما خيص االستدامة يف مجيع اجملاالت والتخصصات؛انشاء مراكز وسلابر 



.............................................................................................................................................................عامةالخاتمة  ال  
 

239 
 

 زيادة خلق التخصصات ادلستدامة  يف سلتلف اجملاالت، ومل ال خلق ما يعرف "بالتخصصات اذلجينة"؛ 
 تعزيز الثقافة والسلوك ادلستدام وزيادة الوعي بالقضايا البيئية وادلناخ لدى اجملتمع اجلامعي؛ 
  البيئية،تعزيز الدراية بالقوانُت 
  تعليم اجملتمع اجلامعي كيفية حساب كل فرد لبصمتو الكربونية، ىذا يساعد على معرفة كل فرد آلثاره على

 البيئة وبالتايل ميكن تقليلها؛
  تعزيز مظاىر احلياة ادلستدامة من خالل البنايات اخلضراء ادلستدامة، االطعام ادلستدام، النقل والتنقل

 اء، حاويات فرز النفايات، ...اخل؛، ادلساحات اخلضر ادلستدام
 تعزيز مبادرات التنقل بالدراجات اذلوائية والنقل اجلماعي؛ 
 التعزيز أكثر يف حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة؛ 
 تشجيع انشاء مجعيات الدفاع عن البيئة والتعريف بالتنمية ادلستدامة وسط اجملتمع اجلامعي؛ 

 ثالثا: آفاق البحث

 ادلستدامة عدة آفاق للبحث نذكر على سبيل ادلثال:يفتح موضوع اجلامعة 

 ؛اجلامعة ادلسؤولة اجتماعيا 
  يف اجلامعة؛احلوكمة 
 توطُت نظام اإلدارة ادلستدامة يف اجلامعة؛ 
  تبٍت ادلواصفة الكندية(SYC) ؛للجامعة ادلستدامة 



 

 

 المالحـق
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 -1الملحق رقم -

 

Carte de positionnement de la Ferme expérimentale d’Amélioration de la 

Production Végétale et du Jardin Botanique dans le Campus d’El Bez 
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 -2الملحق رقم -

 

Ferme expérimentale d’Amélioration de la Production Animale dans le campus de 

Maabouda 

 

 

 

 

  

 



 الطالب الباحث: ح. مقيطع
(e-mail/ hemmekitaa@hotmail.com); (Page Fb : Hemza Mekita Prof)  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 1جامعة سطيف 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 
 
 
 

 (Questionnaire) االستمارة األولى
 
 

يشرفين أن اقدم بني أيديكم ىذا االستبيان ، والذي يهدف إذل معرفة آرائكم حول 
نحو وضع نموذج لجامعة حتت عنوان: " أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علومموضوع 

، حيث سوف يتم اعتبار أجوبتكم -سطيف-مستدامة" دراسة حالة جامعة الباز
مرجعا نستند إليو لتقييم واقع االستدامة يف جامعة سطيف رلمع الباز، لذلك حنيطكم 

 . السريةاألمانة و علما أن ادلعلومات ادلدذل هبا من قبلكم ستحيطها 
  شكر اهلل تعاونكم       

   
 ( في الخانة التي تعبر حقيقة عن آرائكمxيرجى وضع العالمة )

 
 

 

 

 المعلومات الشخصية

      أنثى                   ذكر                       الجنس: -1

 المهنة أو المستوى:        -3

 عضو رللس اإلدارة          مدير            نائب مدير      

 نائب عميد               عميد           

 مسؤول شعبة أو ختصص         رئيس قسم       

 المؤسسة أو الكلية: -4

             االقتصاد والتسيري             والتكنولوجيا العلوم  رئاسة اجلامعة              

 العلوم الطبية         علوم انسانية واجتماعية  أداب ولغات، حقوق،      

 اذلندسة ادلعمارية وعلوم األرض        علوم الطبيعة واحلياة     
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 الطالب الباحث: ح. مقيطع
(e-mail/ hemmekitaa@hotmail.com); (Page Fb : Hemza Mekita Prof)  

 Gouvernance & Management): الحوكمة واإلدارة )االولالمحور 

 

  (L’Enseignement et La Recherche Durable): التعليم والبحث المستدام الثانيالمحور 

 
 
 
 

غير موافق  العبارة الرقم
 تماما

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

      تدمج مؤسستكم االستدامة ضمن االسًتاتيجية العامة  11
      يوجد إطار فعال ودليل حلوكمة اجلامعة 10
دلختلف اجلهات بشكل واضح لضمان  ادلسؤوليات يتم حتديد 13

 ادلصلحة العامة
     

تعًتف ادلؤسسة اجلامعية جبميع حقوق األطراف ذات ادلصلحة  10
)العمال، ادلوظفني، النقابات، الطلبة، األساتذة، الشركاء، 

 اجملتمع احمللي،....(

     

      حتدد ادلؤسسة اجلامعية مجيع األطراف ذات ادلصلحة 10
ادلؤسسة اجلامعية األطراف ذات ادلصلحة ضمن تشرك  10

 عمليات اإلدارة من خالل دتثيلهم يف رللس اإلدارة
     

      يعني رئيس اجلامعة عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة  10
      يعني رئيس اجلامعة عن طريق االنتخاب من قبل رللس اإلدارة 10
      طريق االنتخابيتم تعيني مجيع أعضاء رللس اإلدارة عن  10
تضع اجلامعة سياسة جلمع، أمن، معاجلة، حتليل واستغالل  11

 ادلعلومات
     

      تضع اجلامعة اخلدمات الرقمية لصاحل الطالب والطاقم العمارل 11
تضمن اجلامعة تنظيم، إدارة وترقية االتصال مع مجيع االطراف  10

 ذات ادلصلحة سواء الداخلية واخلارجية
     

تقوم ادلؤسسة اجلامعية مبشاورات داخلية من أجل اعداد سلتلف  13
 السياسات التكوين، البحث، التسيري اإلداري واحلوكمة

     

تقوم اجلامعة بدراسات ومشاريع حبث فيما خيص التنمية ادلستدامة احمللية،  10
 اجلهوية، الوطنية وحىت الدولية

     

      بتنسيق البحث ادلستدام على مستوى الكلياتتوجد يف اجلامعة جلان خاصة  10
      تقوم اجلامعة بتبين مشاريع حبث حول االستدامة يف مجيع رلاالت للكليات 10
يوجد ضمن اذليكل التنظيمي وحدة أو وظيفة أو مديرية خاصة بالبحث  10

 ادلستدام 
     

      ادلستدامة والبيئةتوجد سلابر خاصة مبشاريع البحث من أجل التنمية  10
توجد رلموعة أحباث تقوم هبا الكليات ضمن سلتلف رلالالت االستدامة:  10

مثل)الطاقات ادلتجددة، ىندسة البنايات اخلضراء، إدارة البيئة، تطوير 
 األغذية البيولوجية...اخل(

     

يوجد يف مؤسستكم أعضاء ىيئة التدريس قادرين على تدريس والقيام  01
 بالبحث حول التنمية ادلستدامة 

     

يوجد ضمن أعضاء ىيئة التدريس من يرغب بتدريس والبحث حول قضايا  01
 االستدامة

     

توجد يف مؤسستكم ىياكل متعددة التخصصات )معاىد أو مراكز(  00
 التنمية حول قضايا االستدامةللبحث، التعليم وسياسة 

     

      تدرج مؤسستكم ختصصات حول االستدامة والبيئة 03
      توجد زلاضرات أو دروس ضمن ادلنهاج الدراسي دلؤسستكم 00

3 4 
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 1جامعة سطيف 
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 
 
 
 
 
 
 
 

 : المعلومات الشخصيةالجزء األول

 أنثى            ذكر                            الجنس:      -  1
 سنة25أكثر من             44-42               44-42             44-81           :السن - 0

 المهنة أو المستوى:        -   3

 طالب طور ماسًت              طالب طور ليسانس             إداري                   أستاذ            

 طالب دكتوراه            

 المؤسسة أو الكلية: -4

 االقتصاد والتسيري                          رئاسة اجلامعة           العلوم والتكنولوجيا             

 العلوم الطبية           أداب ولغات، حقوق، علوم انسانية واجتماعية           

 علوم الطبيعة واحلياة              اذلندسة ادلعمارية وعلوم األرض            

 (Comportement Durable) : السلوك المستدامالثالثالمحور 

غير  العبارة الرقم
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 ةبشد

 développementىل مسعت مبصطلح "التنمية ادلستدامة" 11

Durable 
     

      Environnementىل مسعت مبصطلح "محاية البيئة" 10

      ادلصطلحني السابقنيىل تُفرِّق بني  13

      ىل دتارس عائلتك شلارسات التقليل من التلوث 10

      ىل دتارس شلارسات التقليل من التلوث يف ادلنزل 10

      ىل ميثل لك "التغري ادلناخي" هتديدا للعادل 10

      ىل يهمك تغري سلوك اجملتمع اجلزائري حنو محاية البيئة 10

 إعادة (3R)إذل أي مدى تقوم مبمارسات  10
، (Ré-utiliser)االستعمال إعادة ، (Recycler)التدوير

 (Réduire)التقليل من التلوث

     

أقوم بإطفاء ادلصابيح عند مغادرة حجرة الدراسة، أو مقام  10
 العمل

     

للتقليل من (Recto /Verso)أقوم بالطباعة على الوجهني  11
 استعمال الورق

     

      أقوم مبمارسات احملافظة على استعمال ادلياه 11

      ىل لديك دراية بقوانني االستدامة أو البيئة 10

"   CO2ىل قمت حبساب "بصمة الكربون اخلاصة بك  13

 (ادللقاة يف البيئة نسبة انبعاثاتك)
 
 

     

  

3 

 

3 

 )Questionnaire(2( االستمارة الثانية
أطروحة لنيل يشرفين أن اقدم بني أيديكم ىذا االستبيان ، والذي يهدف إذل معرفة آرائكم حول موضوع 

-مستدامة" دراسة حالة جامعة البازنحو وضع نموذج لجامعة حتت عنوان: " شهادة دكتوراه علوم
، حيث سوف يتم اعتبار أجوبتكم مرجعا نستند إليو لتقييم واقع االستدامة يف جامعة سطيف -سطيف

 رلمع الباز، لذلك حنيطكم علما أن ادلعلومات ادلدذل هبا من قبلكم ستحيطها السرية 
 ( في الخانة التي تعبر حقيقة عن آرائكمxيرجى وضع العالمة )

 

1 

2 

-
م 

رق
ق 

ح
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 (La vie dans l’Université): الحياة في الجامعة الرابعالمحور       
 

      حتتوي اجلامعة على بنايات بيئية خضراء 10
البنايات يف اجلامعة لديها تقنية جتميع مياه األمطار وإعادة  10

 استعماذلا
     

حتتوي البنايات على ملصقات ولوحات حتث على محاية  10
 البيئة

     

      تصميم البنايات يتناسق والبيئة احمليطة 10
      حتتوي اجلامعة على مساحات خضراء وحدائق للراحة  10
      تقدم اجلامعة أطعمة صحية 10
      تقدم اجلامعة أطعمة بيولوجية 01
      %855يد باألطعمة احمللية التور  01
      تقوم اجلامعة بالتزويد بالتقنيات اليت تقلل من استهالك ادلياه 00
جانب الطاقة الكهربائية الطاقات  تستعمل اجلامعة إذل 03

 النظيفة )الشمس، الرياح، ادلياه(
     

      ختصص اجلامعة حاويات للنفايات يف كل مكان 00
ختصص اجلامعة حاويات لفرز النفايات)العضوية، الزجاج،  00

 الورق، البالستيك( 
     

ختصص اجلامعة حاويات خاصة إلعادة استعمال ادلواد أو  00
 األدوات أو األجهزة

     

توجد مظاىر الالوعي البيئي ورمي الفضالت يف األماكن  00
 غري ادلخصصة ذلا

 

     

استعمل عند تنقلي من وإذل اجلامعة وسائل النقل  00
 ماعيةاجل

     

      إذل اجلامعة عند تنقلي سياريت اخلاصة استعمل  00
      إذل اجلامعةأستعمل الدراجة اذلوائية عند تنقلي  31

      ختصص اجلامعة مواقف خاصة بالدراجات اذلوائية  31

تقوم اجلامعة مببادرات تشجيع استعمال الدراجات  30
 اذلوائية

     

استخدم أكواب إعادة االستعمال )قارورة ادلياه، أكواب  33
 القهوة والشاي...(

     

)غاز،  حافالت النقل اجلامعي تسري بوقود غري ملوث  30
 كهرباء، زلرك ىجني(

     

 توفر اجلامعة شلرات خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة 30
  )األشخاص ادلعاقني...(

     

      توفر اجلامعة مصاعد لذوي االحتياجات اخلاصة 30

توجد مواقف سيارات خاصة لذوي االحتياجات  30
 اخلاصة

     

ضمن ادلنهاج تلقيت دروس خاصة باالستدامة والبيئة  30
 الدراسي

     

      خاصة بالبيئة داخل اجلامعة "مجعياتىل مسعت بـ" 30

لو مسحت لك الفرصة، ىل ستنخرط ضمن مثل ىذه  01
 اجلمعيات 

     

 

 



 

 

 قائمة المراجع
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 قائمت املراجع

 
 أوال: املراجع باللغت العربيت

 النتب:-أ

 

ت، ط، دار اإدارة الجودة الشاملت في التعليممدمد صادق،  ،اسماعُل -1 ، 1لكخب اإلاصٍر

  .4112اللاهرة، 

دان ؛عوض مدمد ،الترجوري -4 إدارة الجودة الشاملت في مؤسساث عرفاث ،  اغادًر ،حٍو

 .4119، دار اإلاسيرة، عمان، املعلوماثالتعليم العالي واملنتباث ومرالس 

 الوطً في البيئي الواقع حول  دراساث :والتصييع التىميت وقضاًا البيئت،  الخولي أسامت -3

 وآلاداب، والفىون  للثلافت الوطني اإلاجلس اإلاعرفت، عالم ، سلسلتالىاميت العربي والدول 

ذ،  .2002 الكٍو

الخخطُط مً – الاستراجيجي في الهلياث والجامعاثالتغيير داهُال حُمس وآخرون،  ،راووي -2

ب: عمرو اإلاالح، ط-أحل البلاء والازدهار اض، 1، حعٍر  .4114، العبُكان لليضر، الٍر

  .2000 مصر،  ، الغٍرب ، مكخبتاملعاصرة إلادارة  ، علي ،السلمي -5

لليضر والخوزَع، ، دار الُازوري إدارة الجودة الشاملتعِس ى ،  ،، كدادةرعد عبد هللا ،الطائي -6

 .4118عمان، ألاردن، 

، الطبعت ألاولى، دار  ISO9001/2000، إدارة الجودة الشاملت ومتطلباثكاسم هاًف  ،علوان -7

 .4119الثلافت لليضر والخوزَع، عمان، ألاردن، 

، مفاهيم أساسيت عً الضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملتمدمد ،  ،عِضووي -8

 خائل، السعودًت.الكلُت الخلىُت، 

، دار وائل املسؤوليت الاجتماعيت وأخالقياث إلادارةصالح،  ،العامري  ؛طاهر مدسً ،الغالبي -9

 .4115، 1ألاردن، طبعت  -لليضر والخوزَع، عمان

 والخوزَع، عمان،  لليضر رضا دار ،4ط ،ومبادئ عامت أسس التخطيط ،مدمد  عثمان ،غىُم -01

2001. 

التىميت املستدًمت: فلسفتها وأساليب ، ماحدة اخمد ،ابو زهط ؛عثمان مدمد ،غىُم -11

 .4117، دار صفاء لليضر والخوزَع، ألاردن، 1، طجخطيطها وأدواث قياسها

 .4115، مكخبت الجامعت الاسالمُت، غسة فلسطين، 1، طالتخطيط الاستراجيجي، ماحدالفرا  -14

ميي للمؤسست إجراءاث ضمان الجودة والاعتماد الامادهُفاء بيذ سلُمان ،  ،اللاض ي -13

اض، التعليميت،   .4112وكالت بدر اإلاداد، الٍر
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د راغب ،  ،الىجار -12 ، أميرال لليضر والخوزَع، اللاهرة،  إدارة الجامعاث بالجودة الشاملتفٍر

1999. 

، دار 1، الطبعت أخالقياث إلادارة ومسؤوليت ألاعمال في شرماث ألاعمال عبود هجم، ،هجم -15

   .4116وائل لليضر، ألاردن، 

التىميت املستدامت في دولت قطر: ، خسً إبراهُم ،، اإلاهىديهواز عبد الرخمً ،الهُتي -16

 .4118، اللجىت الدائمت للسكان، الدوخت، 1، طإلاهجازاث والتحدًاث

 
 

 التقارير و  املقاالث -ب

 

 ،أسس ومعاًير هظام الجودة الشاملت في املؤسساث التربويت والتعليميتمدمد،  ،البكر -17

ذ، اإلاجلت  ذ، الكٍو ت، حامعت الكٍو  .4111التربٍو

الجودة والخدسين  في ضوء جوكُد صمس عين لجامعت الاستراجُجُت الخطتحامعت عين صمس،  -18

 .4117(، 4111-4117اإلاسخمر )

الجودة الشاملت وهظم الاعتماد حمعت، عفاف صالح الدًً؛ مدمد، دالل ٌسرى هللا ،  -19

اإلاؤجمر الدولي ألاول "الاعخماد ألامادًمي في ضوء املعاًير الدوليت ملؤسساث التعليم العالي، 

 .4119ألاكادًمي لبرامج ومؤسساث الخعلُم الىوعي"، مصر، 

جقييم ألاداء الجامعي مً وجهت هظر أعضاء الهيئـت التدريسـيت الحجار، رائد خسين ،  -41

، سلسـلت ألاقصـى في ضـوء مفهـوم إدارة الجـودة الشـاملت، مجلـت جامعـت ألاقصـى بجامعـت

  .4112، 8، اإلاجلد 4العلـو م ؤلاوسـاهُت، العدد 

مت ،  -41 إلاطار الىظري للتىميت الشاملت خرفوش، سهام ؛ صحراوي إًمان؛ بوباًت، ذهبُت ٍر

خدامت والكفاء الاسخخدامُت ، ملخلى دولي خول الخىمُت اإلاساملستدامت ومؤشراث قياسها

ل   .4118للموارد اإلاخاخت، كلُت العلوم الاكخصادًت وعلوم الدسُير سطُف، الجسائر، أفٍر

، مجلت اجداد -جطبيقاث في إلادارة الجامعيت -إدارة الجودة الشاملتالخطُب، أخمد ،  -44

 .4111 ،3الجامعاث العربُت، عدد

 اإلاؤجمر العربي عمل أوراق ،املستدامت التىميت على الدوليت التجارة جأثير،  سالم سلمان، سالمت -43

 .  2006سبخمبر جووس، البُئُت، لإلدارة الخامس

جقييم جودة ألاداء الجامعي مً وجهت هظر أعضاء هيئت التدريس، عبابىت، صالح أخمد،  -42

، اإلاجلد 8، اإلاجلت العربُت لضمان حودة الخعلُم الجامعي، العدد جامعت الاداب مصراجت ليبيا

 .4111الرابع، 
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رة مجلت ،الاستراجيجي التخطيط هللا ، العلُل، عبد -45  فُفري، ، 11العدد ؤلالكتروهُت، الجٍس

 .2003 السعودًت، 

جرحمت مدمد كامل عارف،عالم  جقرير مستقبلىا املشترك،اللجىت العاإلاُت للبِئت والخىمُت،  -46

ذ،   .1978اإلاعرفت، الكٍو

، اإلاؤجمر العلمي الثالث، حامعت دور ملياث التربيت في جحقيق جودة املعلم مدمود ميس ي، -47

ل،   .4115حىوب الوادي، أفٍر

املراجعت البيئيت لأحد متطلباث املؤسست رمسي،  مدمد مدمد؛ حودي، مىصوري، كمال -48

اإلالخلى الدولي "الخىمُت اإلاسخدامت والكفاءة  املستدامت وجحقيق التىميت املستدامت،

، 1كلُت العلوم الاكخصادًت وعلوم الدسُير سطُف، ج–الاسخخدامُت للموارد اإلاخاخت 

ل   .4118ميضوراث م إ  م ف أ م، الجسائر، أفٍر

، مجلت بِئت اإلادن املباوي الخضراء املستدامت ولفاءة استخدام املياهمُلً، أالن ،  -49

 .4115، دبي، حاهفي 11دد الاكرجوهُت، الع

التهامل بين إدارة الجودة الشاملت وإلادارة الاستراجيجيت في الوادي، مدمود؛ الطائي، رعد ،  -31

، مجلت اجداد الجامعاث العربُت، هموذج مقترح لالرجقاء والتميز في الاداء–الجامعاث العربيت 

 .6عدد

ر -31 الشاملت،  التغطيت إلى السبيلالصحيت،  الىظم جمويلالعالم،  في بالصحت الخاص الخلٍر

 4111 العامليت للصحت      املىظمت 

 .21 اللرن  أعمال ألامم اإلاخددة، حدول  -34

 .4112، 1، حامعت سطُفميثاق ألاخالقياث والاداب الجامعيت -33
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 ثاهيا: املراجع باللغاث ألاجىبيت

 (Livres/Books)النتب:  - أ
 

 

34- Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, 

AFNOR publications, France, 2004. 

35- Alex Ryan, Education for sustainable development and curriculum change, higher 

education academy, UK, 2012. 

36- Anthony Rosa et autres, Guide pratique du développement durable, Afnor, France, 

2008. 

37- Beat Burgenmeier, Economie du développement durable, 2
ème

 édition, édition de 
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France, 2005. 
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39- Cullen Howe.J, The Law of Green Buildings: Regulatory and Legal Issues in 
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CEREN 21, France, 2007. 
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pour le 21
ème

 sciècle, press universitaire de revues, Rennes, 2005 
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France, 2007. 

47- John fielden, Global trends on University Governance, the world bank publications, 

Washington, USA, 2008. 

48- Mercier S., L’éthique dans les entreprises, Collection Repères, Editions La 

Découverte, Paris, 2004 

49- Michel Barnier, Atlas pour un monde durable, Acropole, Paris 2007 
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 الملخص:
 اللطاعاثيسخخدم مصطلح الخنميت املسخدامت بطسق مخخلفت عبر مجمىعت مخنىعت من 

 الخخصصاث، ازجأينا إلى اسلاطه ضمن مجال عملي هى الحسم الجامعي، مما يعكس إمكاهاثو 

الجامعاث لخطىيس أفكاز حديدة جخعلم بالخنميت املسخدامت، من خالل البدث والخعليم، يخطلب جطىيس 

خنا يه. فسضالحسم الجامعي هفس الحسم الجامعي املسخدام أيضا وضع جلك ألافكاز مىضع الخنفير على

يملك امللىماث التي جلىده هدى الاسخدامت.  -1سطيف–م الجامعي للباش س جنص على أن الح السئيسيت

مدي  ساخيث أحسينا دزاست اسخلصائيت  على عينخين مخخلفخين باسخمازجين مخخلفخين وخاولنا كي

جطبيم أبعاد الاسخدامت داخل الحسم الجامعي، وعلى السغم من أن هخائج املسح النىعي ال يمكن حعميمها 

فيما يخعلم  في حميع أهداء الجامعت، إال أنها حسمذ لنا لجعل العديد من الفسضياث ألاوليت بسهىلت

يم ضعيف لثالثت أبعاد . وجىصلنا إلى أهه يىحد جطب1سطيفجدليم خسم مسخدام في حامعت  بإمكاهيت

السخدامت الجامعت )الحىهمت، البدث والخعليم املسخدام، الحياة املسخدامت في الجامعت(، وجطبيم 

ملبىل لبعد "السلىن املسخدام. ومن خالل هلاط اللىة والضعف التي جم اسخخالصها من الدزاست 

 خلصنا إلى اكتراح همىذج لخصىز الجامعت املسخدامت.

البدث والخعليم املسخدام، الحىهمت الجامعيت، السلىن ، املسخدامت الجامعتصاصيت: املصطلحاث لا 

 .ام، الحياة املسخدامت في الجامعتاملسخد

 
Abstract : 

Sustainable developmentis a term that is applied in different ways across a variety of 

sectors and disciplines. One practical application is the Sustainable Campus, reflecting 

the potential of universities to develop new ideas concerning sustainable development, 

through research and teaching. Developing a sustainable campus also requires putting 

those ideas into practice on the campus itself. Our original hypothesis states that Setif1 

Campus has the foundations to be a sustainable campus. We conducted a qualitative 

survey of two questionnaires delivered to two different samples to assess perceptions 

of sustainable campus dimensions, at  University Of Setif1. Although the results of 

this qualitative survey cannot easily be generalized across the University population, 

they allow us to make several preliminary hypotheses regarding the possibility of 

achieving a sustainable campus at Setif1 campus. We have concluded that there is a 

weak application of three dimensions, except one –sustainable behavior-. Eventually, 

we have figure out strengths and weaknesses of the study, and made a model for a 

sustainable campus. 

 

Key words: Sustainable University, Sustainable Research and Education, University 

Governance, Sustainable Behavior, Sustainable Life at University. 
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