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:ملخص الدراسة  

المجتمعية  الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم به الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسؤوليةهذه هدفت        

المنهج باإلضافة إلى تم استخدام المنهج التاريخي لجمع البيانات الخاصة بالجانب النظري،  ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جامعتي عينة عشوائية من األكاديميين في  توزيعه علىالذي تم  ،االستبيان عن طريقلبيانات األولية جمع االوصفي التحليلي ل

فيما يتعلق بعبارات محاور تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحليل آراء العينة (. 301عددهم ) البالغ، الدراسة

أنَّ هناك جهوداً مقدرة  بذلت من قبل جامعتي الدراسة نحو نشر الوعي  أفراد العينةوفقاً آلراء غالبية الدراسة. وأظهرت النتائج 

 هناك جهوداً مقدرة تبذل لرفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها،وأيضاً  ،حول المسؤولية المجتمعية

من أجل تحقيق أهداف تين لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية باإلضافة إلى وجود العديد من اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامع

االنحدار الخطي المتعدد لدراسة طبيعة العالقة الخطية بين )جهود  استخدام تحليل االرتباط وتحليلكما تمَّ التنمية المستدامة، 

الجامعة المبذولة في رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة، وكذلك الجهود المبذولة في رفع مستوى 

عها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، واآلليات والممارسات التي تتب

 وجود عالقةتوصلت نتائج الدراسة إلى  .)تحقيق أهداف التنمية المستدامة( باعتباره متغير تابعوباعتبارها متغيرات مستقلة 

مواءمة بينهما. هداف التنمية المستدامة، مما يعني وجود دور للجامعات في الأبين متطلبات المسؤولية المجتمعية وتحقيق  طردية

 كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات.

العلوم  المسؤولية المجتمعية للجامعات، التنمية المستدامة للجامعات، جامعة أم درمان اإلسالمية، جامعة الكلمات المفتاحية:

 والتقانة.
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The Role of Sudanese Universities in Harmonizing the Requirements of Social 

Responsibility and Achieving Sustainable Development Goals Applied To Omdurman 

Islamic University and University of Sciences and Technology 

 

Abstract: 

    The study aimed to know the role played by Sudanese universities in harmonizing the 

requirements of social responsibility and achieving the goals of sustainable development.  The 

historical approach was used to collect data for the theoretical side, In addition to the descriptive 

analytical method for collecting primary data through a questionnaire which was distributed to a 

random sample of (103) academics at the two universities of the study. The results showed  that 

there are estimated efforts was made  towards spreading awareness about social responsibility, 

and also many efforts being made to raise the level of workers’ awareness of the concept of 

sustainable development and its goals, in addition to  many mechanisms and practices followed 

by the two universities to activate their social responsibility in order to achieve the goals of 

sustainable development. Correlation analysis and multiple linear regression analysis were also 

used to know the relationship between (the three above study axes) as independent variables, and 

the (achieving sustainable development goals) as a dependent variable. The results of the study 

revealed that there is a positive relationship between the requirements of social responsibility and 

the achievement of sustainable development goals, which means that there is a role for 

universities to harmonize between them. The study also came out with a number of 

recommendations. 

Keywords: Social responsibility of universities, sustainable development of universities, 

Omdurman Islamic University, University of Science and Technology. 

 

 مقدمة:. 1

التعليم والتنمية وجهان  التنمية والتطوير في أي بلد يرتبط بنجاح التعليم والعملية التعليمية فيه. مما يعني أنَّ  نَّ أمن المعلوم        

هي الجامعات فالتنمية، التعليم ومن ثمَّ تعتبر الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية التي يقع عليها دور كبير في ولعملة واحدة. 

فاءات عد أهم ركيزة في التنمية البشرية، وهي المنوط بها رفد المجتمع بالكالمصنع والمنتج الرئيس لرأس المال البشري الذي ي  

 التعليم والبحث العلمي. هدفي خدمة المجتمع بجانبهدف لجامعات الرئيسة لهداف األمن  هالمطلوبة في كل مجال. وال شك أن  
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وبما أنَّ الجامعات تديرها كفاءات بشرية من األكاديميين واإلداريين فهي منوط بها إحداث دور كبير من أجل قيادة عملية 

 ة في المجتمع على كافة األصعدة والمجاالت. التحول والتغيير نحو التنمي

ليشير  واالهتمام به في القرن العشرينية مجتمعولية الؤ، وقد ظهر مفهوم المسدمة المجتمع تعتبر مسئولية كبيرةكما أنَّ خ       

تطوراً  إلى أهمية دور المنظمات والمجتمعات بكل أنواعها في عملية التنمية المجتمعية. وتطور مفهوم المسئولية المجتمعية

ما ، إنَّ من األشكال ي شكلأب فقط نسانياً يتعلق بالحاجات االجتماعية وكيفية اشباعهاإبرنامجاً المسؤولية المجتمعية د تع  لم ف كبيرا  

 تمكنها منباعتبارها الوسيلة التي أي منظمة  استراتيجيةجزء ال يتجزأ من و ،اً تنتهجه المنظمات الحديثةإداري اً منهجأصبح 

 اشباع حاجات المجتمع، وتحقيق رفاهيته. 

احتياجات الحاضر  على تلبيةوتعمل ن تستمر بدون انقطاع مدى الحياة، أيفترض هي التنمية التي فالتنمية المستدامة أما        

جاتهم. اح على اشباعا يساعدهم جيال المستقبل مأل نما تستخدمها بشيء من التوازن الذي يبقيإأن تستهلك كل الموارد دون 

 ستوجبي مما، ر حاجات المجتمعتتجدد مع تجدد وتغي  أي ، والمالءمة واالستمراريةالمواكبة  ها عملية تتطلبأنَّ وذلك يؤكد على 

وقد حظي مفهوم التنمية المستدامة باهتمام كبير في  (،331م: 0003:وحدادعبيد وليست عشوائية ) مخططةتنمية ن تكون أ

 العملية.كذلك المؤسسات و )األكاديمية( اآلونة األخيرة من قبل الحكومات والمؤسسات، ال سيما المؤسسات العلمية

حداث التوازن في معادلة اإليفاء باحتياجات الحاضر دون االضرار باحتياجات مستقبل إنَّ عملية إذن يمكن القول أ        

نشر وتعليم هذا المفهوم لكافة شرائح المجتمع. وهنا يأتي دور الجامعات جهود كبيرة ل ضرورة بذلاألجيال القادمة، يتطلب 

ت هي التي تقوم بتقديم كافة أنواع العلوم والمعارف، الجامعاف. والقيم والمهارات لدورها الكبير في إنتاج ونقل ونشر المعرفة

مما يعني أنَّها المنوط بها إحداث التحول نحو  ،احتياجات المجتمعلتغير في وفقاً ل بصورة مستمرة وتعمل على تطوير برامجها

 وأاالقتصادية واء سالتنمية  في كافة برامجمساعدة المجتمع على تكييف المعرفة وتوظيفها التنمية المستدامة من خالل 

 ستدامة.االأو غيرها والنظر إليها بالنظرة االستراتيجية المستقبلية المرتبطة باالجتماعية 

 :الدراسةوتساؤالت مشكلة . 1.1

في الكثير من الدول  إال أنَّ  ،على الرغم من االهتمام العالمي المتزايد نحو موضوع التنمية المستدامة وبرامجها المختلفة        

لخططها في هذا  مرضية ومنها السودان لم تظهر نتائج واقعية - ما تسمى بالدول النامية - العالم العربي واإلسالمي خاصة

المجال، مع العلم أنَّ هناك جهوداً مقدرة قد بذلت نحو التعريف بهذا المفهوم والتنوير به منذ سنوات من خالل المؤتمرات 

، ومازالت تجرى وت دار حوله المؤتمرات، في خطط التنمية القومية الشاملة المفهوم من ذلك، كما ض  والندوات والبحوث العلمية

يعود القهقري بعد أن تحققت بعض كأنه والناظر بتفحص يرى أنَّ المردود والعائد فيما يتعلق ببرامج التنمية المستدامة 

ما تمر به البالد من متغيرات سياسية واقتصادية إلى ذلك  ىيعزوقد  ،اإلنجازات التي يمكن القول أنَّها كانت مقبولة إلى حد ما

هداف التنمية المستدامة أأنَّه ما زال متعثر الخطى نحو تحقيق يشير إلى  البلد واقعكما أن ً  انعكست سلباً على مسيرة التنمية.

 الصراعات والحروب، مشاكل المياهاستمرار ، الفقر والبطالةوجود الكثير من المشكالت المتمثلة في ازدياد معدالت بدليل 

 ومشاكل التعليم. والتصحر ، الجفافوالتلوث البيئي
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لكن يمكن النظر إلى هذه المشكالت من زاوية أخرى باعتبارها فرصاً للجامعات لتحفزها على القيام بدورها في التنمية  

يجاد حلول باستخدام المنهجية العلمية وبمشاركة تجاه المجتمع والعمل على إ المجتمعية وليتهاؤالمستدامة من خالل تفعيل مس

صياغة المشكلة في السؤال وعلى ضوء ذلك يمكن هداف التنمية المستدامة. ألتحقيق  فئات المجتمع المختلفة ليكون ذلك سبيالً 

 التالي:

وتحقيق أهداف التنمية الجامعات السودانية في تحقيق المواءمة بين متطلبات المسؤولية المجتمعية ب المنوط دورالما هو 

 المستدامة؟

 الدراسة:تساؤالت . 2.1

 :وهوالتساؤل الرئيس  تسعى الدراسة للوصول إلى إجابات عن      

من وجهة  ما هو دور جامعتي الدراسة في تحقيق المواءمة بين متطلبات المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 ؟نظر أعضاء هيئة التدريس

 التالية:الفرعية التساؤالت اإلجابة على  وذلك من خالل 

التساؤل األول: ما هي الجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين بها لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها من وجهة نظر أعضاء التساؤل الثاني: ما مدى جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك 

 هيئة التدريس؟

التساؤل الثالث: ماهي اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

عوقات التي تعيق الجامعات من النجاح في تفعيل مسؤوليتها المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية التساؤل الرابع: ما هي الم

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 أهمية الدراسة:. 3.1

التنمية وطار النظري عن مفهومي المسؤولية المجتمعية اإلتفيد الباحثين بتقديم  كونهالهذه الدراسة من  األهمية العلميةتنبع       

 .المستدامة والعالقة بينهما في الجامعات

تها في االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في امر الجامعات وقيادأتتمثل في إفادة القائمين على  األهمية العمليةأما      

 . التنمية المستدامةموضوعات ب ربطهموضوع المسؤولية المجتمعية وتفعيل 
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 :أهداف الدراسة. 1.1

 تحقيق األهداف التالية:إلى تسعى الدراسة 

/ توضيح مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات وأهدافها وخصائصها، وكذلك مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وكيفية تحقيق 3

 أهدافها.

لعالقة بين ا بها في معرفةمستوى إدراك العاملين مستوى الجهود المبذولة من قبل الجامعات من أجل رفع / التعرف على 0

 ولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة.ؤمفهومي المس

 دامة.ولية المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستؤ/ الوقوف على اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعات في جانب المس1

 / الكشف عن المعوقات التي تعيق الجامعات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خالل واقع مسؤوليتها المجتمعية.4

 أدوات الدراسة:منهج و. 5.1

الكتب والدوريات والدراسات المنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى المنهج التاريخي، كما أعتمد على  االعتماد علىتم       

 من مجتمع الدراسة. األولية واالستبيان كأداة لجمع البيانات (،)البيانات الثانوية السابقة ومواقع اإلنترنت في الجانب النظري

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 التنمية المستدامة، التنمية المستدامة للجامعات، جامعة أم درمان اإلسالمية، جامعة العلومالمسؤولية المجتمعية للجامعات، 

 .والتقانة

هيئة التدريس، اإلداريين،  )أعضاءسياسة الجودة األخالقية ألداء المجتمع الجامعي "المسؤولية المجتمعية للجامعات:  -

الموظفين والطالب( عن طريق اإلدارة المسؤولة عن اآلثار التربوية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة في حوار 

 (.311م،0032)محمد: ."تفاعلي مع المجتمع لتعزيز التنمية البشرية المستدامة

من خالل الدعم والمساندة الالزمين لنمو مهاراته بشكل متواصل عن العملية التي يتلقاها اإلنسان "  التنمية المستدامة: -

طريق عمليات التعل م والتدريب المخطط حتى يتمكن من استثمار موارده بصورة تتناسب مع الظروف الزمانية 

 (02م، 0032) أحمد:  ."والمكانية التي يعيش فيها

في التعليم وتطويره من أجل تزويد المتعلمين بمهارات هي التخطيط واالستثمار " :التنمية المستدامة للجامعات -

تساعدهم في حل المشكالت بطريقة علمية، وكذلك رفد المجتمع بالكفاءات والخبرات القادرة على التطوير والتحسين 

 . "المستمر في كافة المجاالت وإيجاد نماذج حياتية وحلول أكثر استدامة

عات الحكومية السودانية بها عدد من الكليات والمعاهد والفروع ولها دور إحدى الجام جامعة ام درمان اإلسالمية: -

كبير في الخدمة المجتمعية من خالل مشاركتها في العديد من األنشطة التوعوية في المجال الدعوي والصحي 

 والعلمي.
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د، وهي من أولى الجامعات الخاصة وبها عدد من الكليات والمعاهالسودانية جامعة العلوم والتقانة هي إحدى الجامعات  - 

التي ركزت على المجاالت التقنية في أساليبها التدريسية، بها عدد من المراكز البحثية في المجاالت الطبية، الثقافية 

 واالجتماعية.

 النظري للدراسة: . اإلطار2

 :للجامعات المسؤولية المجتمعية .1.2

 .وعوامل نجاحهاأبعادها، ، عناصرها، أهميتها، للجامعات سيتم تناول مفهوم المسؤولية المجتمعية   

 :وعناصرها ية للجامعاتمفهوم المسؤولية المجتمع .1.1.2

من المفاهيم القديمة التي نادت بها كل الديانات السماوية، وقد ركز اإلسالم في كل  مفهوم المسؤولية المجتمعيةيعتبر        

لحفظ النفس والعقل باعتبار الفرد نواة كبيرة أولت مقاصد الشريعة اإلسالمية أهمية  كماتعاليمه على دور الفرد في المجتمع، 

 قيمإعالء في   ذلكمثالً تحث اإلسالم على العمل الجماعي في العبادات والمعامالت م .ومناط به عمارة األرض المجتمع

المسؤولية االجتماعية يمان. أما رواج مصطلح وجعل اإلحساس باآلخر واالهتمام به من كمال اال التكافل االجتماعي التعاون،

في القرن العشرين ليشير إلى مسؤولية المؤسسات والمنشآت تجاه ظهر فقد ومكثفة في الشركات  والتركيز عليه بصورة واسعة

لي يمكن ذكر فيما ي، وهو يشاركه نفس المعنى، ومفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعاتمنه  أستوحى المجتمع الموجودة فيه. وقد

 عدد من التعريفات الواردة حول مصطلح المسؤولية المجتمعية للجامعات.

هيئة التدريس، اإلداريين،  )أعضاءخالقية ألداء المجتمع الجامعي سياسة الجودة األ"المسؤولية المجتمعية للجامعات هي:       

الموظفين والطالب( عن طريق اإلدارة المسؤولة عن اآلثار التربوية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة في حوار تفاعلي 

 (.311م،0032:محمد. )"مع المجتمع لتعزيز التنمية البشرية المستدامة

عد األخالقي يتبين من التعريف السابق أنَّ العناصر األساسية التي ترتكز عليها المسؤولية المجتمعية للجامعات تتمثل في الب       

كواجب حتمي يتطلب وضع تبني منهج االستدامة والنظر إليه تحمل المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك بالذي يشير إلى ضرورة 

لى إة للوصول ئيالقائمة على التشخيص الواعي للب من خالل وضع االستراتيجياتإال  ذلك يتمن أبرنامج مستمر، وال يمكن 

، والتركيز على نقاط القوة المتمثلة في كوادرها المختلفة وطالبها وتفعيل كل دة فيهوتحديد دقيق وواقعي لحاجات المجتمع الموج

خالل الشراكات المتنوعة، الغتنام الفرص والتغلب على  ذلك بالحوار مع المجتمع الخارجي بكافة شرائحه ومكوناته من

ية العلمية من نقاط الضعف باالعتماد على المنهجمعالجة والعمل على وضع حلول علمية تمكنها من تصحيح الخلل و ،التحديات

 وااللتزام بالتحسين المستمر كهدف استراتيجي. أجل مواكبة التغيير،

 وأهدافها:للجامعات  يةأهمية المسؤولية المجتمع .2.1.2 

تحسين سمعة الجامعة،  :ما يمكن أن يعود على الجامعة من منافع تتمثل فيتتمثل أهمية المسؤولية المجتمعية للجامعات في      

 جذب الكفاءات من العاملين المميزين واالحتفاظ بهم، رفع القدرة التنافسية للجامعة وتحقيق التميز، 
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طراف في الجامعة، تحسين األداء المالي للجامعة، لى إشاعة روح التعاون بين جميع األإدي تحسين مناخ العمل الذي يؤ

 .(313م،0032: محمد) والعمل على توفيرها. المجتمع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع، واالرتقاء بحاجات

المساهمة في التنمية المستدامة من خالل االستخدام  هوالتركيز على المسؤولية المجتمعية للجامعات  منالهدف الرئيس أما      

حالياً دون حرمان أجيال المستقبل منها، وذلك ال يتم إال من خالل بناء منظومة متكاملة لديها األمثل للموارد الموجودة الرشيد و

جل تحقيق أهداف التنمية أر من المساعدة في العمل على التحسين المستماألخذ بكافة الوسائل والعمل على إلدارة هذه الموارد، 

 م(.0032:واألغا )حماد. 000000مثل مواصفة اآليزو مثل االلتزام بالجودة ومعايير الجودة العالمية المستدامة 

 :للجامعات وعوامل نجاحهاأبعاد المسؤولية المجتمعية  .3.1.2

إدارة المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة وأن تكون من ترتكز المسؤولية المجتمعية للجامعات على ثالث ركائز هي:         

ولويات اإلدارة العليا وأن يتم وضعها ضمن االستراتيجيات الرئيسة، باإلضافة إلى أهمية دعم المجتمع الداخلي في مبادراته أ

خالل بناء العالقات وعقد  ره تجاه المجتمع، كذلك ال بد من دعم المجتمع الخارجي مناالمختلفة وتنوريه وتذكيره الدائم بأدو

 (.312-310م،0032: )محمد ولية المجتمعية والتواصل مع أصحاب المصالح لكسب ثقتهمؤالشراكات ونشر ثقافة المس

أما العوامل المساعدة على نجاح المسؤولية المجتمعية للجامعات فتتمثل في: ضرورة قناعة جميع العاملين في الجامعة        

رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي، وأنه واجب وليس تطوع،  المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع، ووضعبأهمية قضية 

المدى  قصيرةهداف أعلى شكل البدء بتنفيذ وللجامعة، المجتمعية ضمن األنشطة الرئيسة  إدراج المسؤوليةباإلضافة إلى 

التركيز على النتائج وأن يتم ، بعد التأكد من التطبيق الصحيح هداف أخرىألى إ، ثم االنتقال بأول والً أومتابعتها وتقييمها 

 (32م 0034:)األسرج منعاً لإلحباط.وذلك التركيز على االعالم عن البرامج قبل تنفيذها  الحقيقية المستفادة بدالً من

 التنمية المستدامة: .2.2

والمعوقات التي تحد من تطبيقها،  بعادها، خصائصها،أسيتم التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها وأهدافها،      

 . وكيفية التغلب عليها

 :وأهميتها وأهدافها مفهوم التنمية المستدامة .1.2.2

حث اإلسالم على التنمية المستدامة، بالتركيز على كرامة اإلنسان وتحقيق احتياجاته دون إفراط أو تفريط في الموارد،        

، وذلك يتطلب التغيير في سلوكيات أفراد إال عملية تحول كامل في المجتمع التنمية المستدامة ماهيو .ونادى بعدم التبذير

 يكفي، ألن عملية التغيير في السلوكيات تتطلب جهداً  ن يتم ذلك بالقوانين والتشريعات، ولكن ذلك وحده الأالمجتمع، ويمكن 

. وهنا يأتي دور مؤسسات التعليم وعلى رأسها بأهميتها كضرورة مستمرالالتذكير على التعليم والتدريب و كبيراً باالعتماد

( مما فوق الجامعيلى التعليم إمن التعليم قبل المدرسي من يقدم التعليم في كل مراحله )وتنتج الجامعات ألنَّها هي التي توفر 

 (.0032: رد)الكيعني أنَّ هذه المهمة تقع على عاتق الجامعات ومنوط بها العمل على تحقيقها 
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منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وتعددت التعريفات الواردة  واسعاً  دولياً  إنَّ مفهوم التنمية المستدامة لقي استخداماً        

 ،تعزيز التنمية االقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية : "( بأنهام3992حول التنمية المستدامة، فقد عرفتها األمم المتحدة )

م مفهوم االستدامة أكثر فأكثر يوضمان مواصلة التنمية االجتماعية والبيئية والسياسية والمؤسسية على أساس المساواة، وتدع

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس " بأنَّها:  عرفت التنمية المستدامة. كما "حول موضوع تنمية الموارد البشرية

 ".القادمة على تلبية احتياجاتهم. وهي عملية مستمرة في مجال التنمية االقتصادية والعلمية واالجتماعيةبقدرة المستقبل واألجيال 

 (.0032: )الكرد

 خصائصها:وأبعاد التنمية المستدامة  .2.2.2

 :(39م،0003لبادة: )  :هي أبعاد بعادها في ثالثةنمية المستدامة فقد حصرت أبناء على التعريفات الواردة حول مفهوم الت       

عد االقتصادي المتمثل في ) حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية، والعمل على المساواة في توزيعها بين األفراد، الب  

عد الثاني فهو البعد االجتماعي ويشتمل ما الب  االحد من تفاوت الدخول، وكذلك إيقاف تبديد الموارد بمعنى االستخدام الرشيد لها(، 

على ) اتباع األسلوب الديمقراطي في نظام الحكم، واالهتمام بالمستلزمات االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، أهمية توزيع 

البيئي ) الذي يركز على وهو الب عد  الثالث عدتمام بالتعليم والصحة والمرأة والطفل وغيرها(، باإلضافة إلى الب  هالسكان، واال

متمثالً في التكنولوجي )ية، المناخ، المياه، والهواء، والتربة(. وهناك من أضاف بعداً رابعاً أسماه البعد حماية الموارد الطبيع

 عد الثالث.ضمن الب  داخالً االستخدام النظيف للتكنولوجيا( وقد يكون 

ها تنمية طويلة المدى تعتمد على تنمية المستدامة يمكن إيجازها في أن تكون النظرة إلى التنمية المستدامة بأنَّ ما خصائص الأ      

تقديرات الحاضر للتنبؤ بالمستقبل، وأن تراعى فيها أنَّها تنمية لتلبية احتياجات المستقبل واألجيال القادمة في الموارد الطبيعية، 

محتوى البيئي بكل بالتركيز على الحاجات األساسية لألفراد في المقام األول، كما يراعى في هذه التنمية خاصية الحفاظ على ال

والمحافظة  ،تكنولوجيا من جهةالالطاقات الحيوية. وذلك يتطلب الموازنة بين االستثمارات والتطور في  مكوناته وعدم استنزاف

 (21م،0039؛ بحوص: )بوساحةعلى البيئة والموارد من جهة أخرى حتى يمكن تحقيق االنسجام بينهما. 

 :التغلب عليهاالمعوقات التي تحد من تطبيق التنمية المستدامة، وكيفية  .3.2.2

النمو السكاني المتزايد، صحة االنسان،  :يمكن حصر المعوقات التي تعطل عملية التنمية المستدامة في الدول النامية في       

النزوح المستمر بسبب الحروب والصراعات، أو بسبب الكوارث الطبيعية، السكن العشوائي الذي يعكس بيئة غير صحية وغير 

برات (، باإلضافة إلى الفقر والديون المتراكمة على الدول، عدم توفر التقنيات الحديثة المواكبة، نقص الخم0030آمنة )غانم:

ويمكن أن  ضعف الميزانيات العامة للدول، وضعف في السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومتابعة تطبيقهاوهجرة الكفاءات. 

 .يضاف إليها التدهور األخالقي مثل غياب األمانة، مشكالت الفساد بكافة أشكالها

االنطالق نحو كل ما هو حديث ومواكبة  لب عليها ال بد لها منوحتى تتمكن الدول من تذليل هذه العقبات والعمل على التغ        

االعتماد على منهج واحد في ممارساتها، ويتطلب ذلك تنسيق الجهود على جميع المداخل الحديثة في العمل اإلداري بدالً من 

كل ذلك ل والرؤية االستراتيجية والعلمي الشامنتهاج التفكير المستويات للمسارعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل ا

 التزام كامل من القيادات،ال بد أن يرافقه 
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وضع سياسات عمل مرنة وواضحة وإدماجها بصورة سلسلة تحقق التوازن في تطبيق الخطط المتعلقة بأبعاد باإلضافة إلى  

االهتمام بالتعاون والمشاركة مع عد آخر، كما ينبغي عد على حساب ب  ال تنفذ بنود خاصة بب   معنى أنب ،التنمية المستدامة الثالثة

ستجدات على مستوى القطاع وفق آليات مدروسة ومواكبة لكل الم( Stakeholders)الجهات الخارجية من أصحاب المصلحة 

اسبة. طيافها، والعمل على توفير ميزانيات وسياسات تمويل منأالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بكافة و، الحكومي

ومن المهم جداً قياس األثر من خالل لجان مراجعة تحدد فيها الخطط الزمنية واآلليات الالزمة لذلك. ولعل من أسباب النجاح 

الموظفين والعاملين وتوفر المهارات الالزمة لهم، واكسابهم الخبرات للوصول إلى  المذكورة قدرةالتي تدعم هذه الوسائل 

 م(0000وآخرون:  )فيسونقة المواطنين في مؤسسات القطاع الحكومي. االحترافية، وكذلك زيادة ث

 جل تحقيق التنمية المستدامة:ؤولية المجتمعية في الجامعات من أتفعيل المس .3.2

 نبذة مختصرة عن الجامعات موضع الدراسة .1.3.2

م باسم المعهد العلمي ثم 3930م درمان اإلسالمية هي إحدى الجامعات الحكومية العريقة تأسست في العام أجامعة         

جامعة، وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية واألفريقية واتحاد جامعات أن اكتسبت مسمى تطورت عبر عدة مسميات إلى 

فروع خارج والية الخرطوم(،  2)و معاهد(  3)و   كلية( 03العالم اإلسالمي واتحاد جامعات جنوب شرق آسيا، بها عدد )

من التي تقدمها الخدمة المجتمعية  المجتمع المحلي واإلقليمي، يتمثل في  فيوعبر مسيرتها الطويلة كان لها دور كبير وما زال 

 خالل مشاركتها في العديد من األنشطة التوعوية في المجال الدعوي والصحي والعلمي.

م، وهي عضو في 3993تأسست في العام  من الزمان من عقدين أكثرجامعة خاصة لها فهي جامعة العلوم والتقانة ا أم        

اتحاد الجامعات العربية، وبها عدد من الكليات والمعاهد، وهي من أولى الجامعات التي ركزت على المجاالت التقنية في 

 مراكز بحثية منها في المجاالت الطبية، الثقافية واالجتماعية. 2كليات، و 2أساليبها التدريسية بها 

 المجتمعية افي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء مسؤوليتهالجامعات دور  .2.3.2

الجامعات هي الوعاء الذي يرفد المجتمع بالكفاءات المطلوبة في كافة التخصصات، ويعتبر المجتمع األكاديمي إنَّ         

باعتباره مصدر المعارف ومنبع اإلبداعات ل عليها في التنمية، عوَّ أهم الموارد البشرية التي ي  من الموجود في الجامعات 

الفكرية، وهو المعني دون غيره من فئات المجتمع بعملية التنوير والتوعية والتثقيف، ويقع على عاتق األكاديميين مسؤولية 

 الجامعات عليها . ذلك يعني أنَّ (04 م،0039:الخطيب) غرس مفاهيم الفكر التنموي المستدام داخل الجامعات وخارجها.

تركز على إعداد الخريج المؤهل والمواطن الواعي بدوره وأن االستثمار في العنصر البشري باعتباره مفتاح التنمية وأداتها، 

بالنماذج  المجتمعية، واالستعانةمن خالل توفير المناهج والمقررات الدراسية المواكبة وتعميق التدريس وربطه بالحاجات 

والتنمية المستدامة، وتشجيع االبتكار والمنافسة الشريفة بين الطالب وتحفيزهم وغرس قيم  الناجحة للتوعية بفكر االستدامة

 واطنة والديمقراطية وحرية الرأي. الم

من رسالتها  انطالقاً  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقدر كبير جداً  إذن يمكن القول أنَّ الجامعات منوط بها المساهمة       

مع  (المسؤولية المجتمعية)الثالث  مواءمة هدفها ويتطلب ذلك وفلسفتها وذلك من خالل المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة
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يكون الخريجين ملمين بمفاهيم التنمية المستدامة ومهاراتها وأهدافها كل في مجال تخصصه،  حتى (هداف التنمية المستدامةأ)

لى تنمية الموارد األخالقية والقيم في نفوس الطالب وغرس مفاهيم العدالة االجتماعية واالهتمام بالحقوق وذلك بالتركيز ع

حق للجميع باختالف تنوعاتهم االثنية أو الفكرية أو الدينية، مما متاح وبمثابة ذلك يكون  والكرامة واالنصاف والرفاهية، وأنَّ 

ن يتم في ضوء المسؤولية أ (. وكل ذلك يمكن0033بدأ الوالء لبلده ) فضل:دون االخالل بم ،يجعل الخريج مواطن عالمي

المجتمعية للجامعات من خالل ربط العلوم بسوق العمل، والعمل على نقل معايير السلوك االجتماعي السائد إلى األجيال القادمة 

 اإلبداع واالبتكار وحرية البحث من أجلمما يساعدهم في خلق مجتمع مرن يتقبل التغيير وتكون فيه الفرص متكافئة للجميع، 

  (20-02، 0003: )عبوداصلة في تنمية األفكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمو

 الدراسات السابقة: .1.2

عية اهتمام العديد من الباحثين وكتبت حوله عدداً من مجتملقد وجد موضوع التنمية المستدامة وعالقته بالمسؤولية ال      

 .واألجنبية العلمية العربيةالدراسات والبحوث 

 العربية: الدراسات .1.1.2 

م( والتي هدفت إلى معرفة دور الجامعات األردنية في تحقيق المسؤولية 0000: ؛ وأبو حميدان)الطراونةدراسة  -       

من الجامعات األردنية الرسمية  أكاديميقائد  193االجتماعية وفق متطلبات التنمية المستدامة. وتكونت عينة الدراسة من 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية لثالث جامعات رسمية وثالث خاصة. وتمثلت أبرز النتائج في أنَّ المسؤولية  والخاصة

، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات في جامعات الدراسةوفق متطلبات التنمية المستدامة قد تحققت بدرجة عالية المجتمعية 

لة إحصائية في تقديرات القادة األكاديميين في كل الجامعات حول دور الجامعات في تحقيق المسؤولية المجتمعية وفق دال

متطلبات التنمية المستدامة، بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متغير الكلية ولصالح الكليات العلمية عند المجالين 

 راسة بعدد من التوصيات.وقد خرجت الداالقتصادي والبيئي، 

لى التعرف على دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية إ( وقد هدفت هذه الدراسة 0039)العرقاوي؛ وعجوز:  دراسة -      

إلى أنَّ وظيفة مؤسسات التعليم العالي قد المستدامة من خالل الوظيفة االجتماعية التي تؤديها الجامعات. توصلت الدراسة 

عمال، كما أشارت الدراسة إلى أهمية اقتصاد المعرفة بحت تلعب دوراً مهماً في التفاعل بينها وبين مؤسسات األتطورت وأص

مر الذي يتطلب وجود نظام تعليمي ذي كفاءة عالية ومؤسسات تعليمية راقية تواكب معايير الجودة العالمية مما ينعكس إيجاباً األ

 على فرص التنمية المستدامة.

( هدفت الدراسة إلى معرفة دور الجامعة في تفعيل التنمية المستدامة. أجريت الدراسة 0039؛ وبحوص: )بوساحة دراسة -      

من األساتذة الجامعيين بمركز تيسيمليت الجامعي في الجزائر باستخدام االستبيان. وأسفرت نتائج الدراسة  30على عينة عددها 

التنمية المستدامة سواء في مجال البحث العلمي، او في مجال طرق ومناهج التدريس  عن نقص في تأدية المركز لمهامه لفائدة

والتدريب، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تربط التنمية المستدامة بالمتغيرات الديموغرافية المتمثلة في 

 الرتبة العلمية، المستوى التأهيلي وسنوات الخبرة.
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لى تناول مفهوم الجامعة المستدامة كإطار مفاهيمي، ومعرفة إم( هدفت هذه الدراسة 0030؛ وخضر: يعقوب) دراسة -      

مدى مالءمة الجامعة المستدامة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة في البيئة العراقية. وقد تم عمل دراسة استطالعية آلراء 

د من االستنتاجات والتوصيات من أبرزها اسهام تبني الجامعة المستدامة عينة من األساتذة الجامعيين. وخرجت الدراسة بعد

 والحرم الجامعي المستدام في تحقيق التنمية المستدامة.

م( هدفت الدراسة إلى التعرف على برامج التنمية المستدامة في جامعة السودان للعلوم 0033 دراسة )محمد: -     

التي تواجهها في تحقيق التنمية المستدامة في السودان، تكونت عينة الدراسة من عمداء والتكنولوجيا، ودورها، والمعوقات 

( باالعتماد على االستبيان كأداة لجمع 100كليات، ورؤساء أقسام، وأساتذة، وطالب من الكليات المختلفة بالجامعة والتي بلغت )

رز برامج التنمية المستدامة كانت في برامج العلوم التربوية، البيانات. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أنَّ أب

 .الغابات، وبرامج البحث التطبيقي

 الدراسات األجنبية: .2.1.2

( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي تعمل بها الجامعات حالياً على Schimperna& etal: 2022 دراسة ) -      

جتمعية، مع اإلشارة إلى بعض التحديات واالتجاهات الناشئة عن قضايا المسؤولية تحسين طريقة تدريس المسؤولية الم

وثيقة. وقد ركزت نتائج الدراسة  13عام مضى، وركز التحليل على بيانات  00المجتمعية، تم الرجوع إلى الوثائق المتوفرة ل

ل تطوير مناهج وطرق لمجتمعية من خالعلى تسليط الضوء على كيفية قيام الجامعات بتحسين طريقة تدريس المسؤولية ا

 يات وهذه الدراسة مفيدة جداً للكادر األكاديمي والمهني.توص ةكما خرجت بعدتدريس جديدة، 

( هدفت الدراسة إلى قياس درجة تكامل المسؤولية المجتمعية في وثائق التخطيط طويل Nardo& etal: 2021دراسة ) -      

خطة استراتيجية  00اإليطالية. اعتمدت الدراسة على منهج تحليل المحتوى واختارت عينة تمثلت في ومتوسط المدى للجامعات 

لجامعات إيطالية كبيرة وعريقة، وقد تم تطوير أداة للترميز مسترشدين باألهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي وضعتها 

أعطت القليل من االهتمام في خططها االستراتيجية لألهداف الخاصة  األمم المتحدة. أظهرت نتائج الدراسة أنَّ بعض الجامعات

بالمسؤولية المجتمعية وخاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة مما يؤدي إلى فشل الجامعات في تنفيذ مسؤوليتها المجتمعية. بينما هناك 

جة في وثائق ومستندات التخطيط لدى هذه حساسية عالية لدى البعض اآلخر من الجامعات تجاه قضايا المسؤولية المجتمعية مدر

، كما أنَّ هناك ممارسات أكثر نضجاً من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم االستدامة في وثائق التخطيط الجامعات

 الخاصة بها.

ة هدفت الدراسة إلى التعرف على مكونات وممارسات الجامعة في جانب المسؤولي (Ragmoun: 2020)دراسة  -      

واعتبرت المسؤولية االجتماعية وتأثيره على التنمية المستدامة.  -انطالقاً من مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات -المجتمعية 

تم اتباع المنهج االستكشافي القائم على مراجعة األدبيات كمرحلة أولى، وذلك بالتطبيق على جامعة للشركات متغير وسيط. 

تم القصيم لمعرفة العناصر التي تنتهجها الجامعة في جانب المسؤولية المجتمعية، كما تم استخدام االستبيان كمرحلة ثانية. 

توصلت الدراسة إلى عدة توصيات مفادها أن ً االهتمام بالمسؤولية ضيات في اختبار الفر الهيكليةاالعتماد على تحليل المعادلة 

 .المجتمعية يجعل الجامعة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة
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 تعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية: 

لتنمية المستدامة من خالل المسؤولية تتشابه في تناولها لدور الجامعات في تحقيق ا جميع هذه الدراسات يالحظ أنَّ       

بوساحة وبحوص، وكذلك دراسة يعقوب وخضر في التطبيق على أساتذة دراسة قد اشتركت دراسة الطراونة، وفالمجتمعية. 

وأفراد  )الطالب( ومن خارج الجامعة )األكاديميين، أما دراسة محمد فقد اشتملت على عينة متنوعة من داخل الجامعة الجامعات

فقد ركزت على الجانب النظري واألدبيات Nardo& etal و Schimperna& etal المجتمع(، أما بالنسبة لدراسة من 

الموجودة في الوثائق والخطط االستراتيجية للجامعات محل الدراسة للخروج بإطار مفاهيمي علمي. كما جاءت دراسة 

Ragmoun   التطبيقي.لتجمع بين المنهجين التاريخي الوثائقي مع المنهج 

االختالف في  بينماالدراسات السابقة يتمثل في المنهج المستخدم، وأداة جمع البيانات، الدراسة الحالية وجه الشبه بين أما و    

التي ربطت بين المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة  -حد تتبع الباحْثين  -كما تعتبر من الدراسات القليلة على بيئة الدراسة. 

 الجامعات السودانية.في 

 الميدانية( )الدراسةالتطبيقي  طاراإل. 3

 يدانية إجراءات الدراسة الم .1.3

 :مجتمع الدراسة .1.1.3

جامعتي أم درمان اإلسالمية والعلوم والتقانة بعدد من الكليات  فيشمل مجتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس 

 الرئيسة( )المراكزدرمان بوالية الخرطوم  والمعاهد التابعة للجامعتين في محافظة أم والمراكز

 .في الجامعتينالقيادات األكاديمية واإلدارية من  301بلغت تم أخذ عينة عشوائية  :راسةعينة الد .2.1.3

الرجوع إلى عدد من االستبيانات في فراد العينة، بعد أتم تطوير استبيان بغرض الحصول على آراء أداة الدراسة: . 3.1.3

 واالستفادة منها. دراسات مشابهة

 المختلفة:تحليل البيانات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة حسب خصائصهم الديمغرافية  .1.1.3

وذلك بهدف التعرف على صفات أفراد العينة.  الدراسة،تم استخدام التكرارات اإلحصائية لتحديد خصائص مجتمع       

المؤهل العلمي والخبرات  ،المرتبة العلمية ،العمر النوع، الجامعة، الديمغرافية:يما يلي التوزيعات التكرارية للمتغيرات وف

 والتخصص العلمي والوحدة اإلدارية. ،الخبرة العملية ،المؤهل العلمي ،العملية والتخصص العلمي

 (: تحليل البيانات الشخصية1جدول رقم )

 النسبة التكرار المستويات المتغير

 النوع     
 %41.2 43 ذكر

 %30.1 32 أنثى
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 النسبة التكرار المستويات المتغير

الفئة     

 العمرية

 %00.4 03 سنة 13سنة وأقل من  03

 %13.0 10 سنة 43سنة وأقل من  13

 %10.0 11 سنة 33سنة وأقل من  43

 %30.0 31 سنة فأكثر 33

الرتبة 

 األكاديمية

 %14.0 13 محاضر

 %42.3 30 أستاذ مساعد

 %30.0 31 أستاذ مشارك

 %4.9 3 أستاذ

المؤهل 

 العلمي

 %13.0 10 ماجستير

 %03.0 02 دكتوراه

 مدة 

 الخدمة

 %30.2 33 سنوات 3أقل من 

 %30.3 32 سنوات 30سنوات وأقل من  3

 %10.3 13 سنة 33سنة وأقل من  30

 %40.2 44 سنة فأكثر 33

نوع الوحدة 

 اإلدارية

 %1.9 4 كلية صحية

 %43.2 41 كلية علمية

 %00.1 01 كلية نظرية

 %2.2 2 كلية شرعية

 %03.4 00 إدارة

 %0.9 1 مركز بحوث

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

مهن اإلنهاث أعلهى مهن الهذكور  نسهبة المسهتجيبين( أنَّ مجتمع الدراسة تغلب عليهه الصهفات اآلتيهة: أنَّ 3جدول ) بينت نتائج        

مقارنهة بهاآلخرين  %03سنة حيث بلغت نسبتهم  33و  13كما أنَّ غالبية المستجيبين تتراوح أعمارهم بين  ،%30.1حيث بلغت 

 العلمهي حيهثوقد يعزى ذلك ألنَّ الفئة المستهدفة ممن يشغلون وظائف أكاديمية وإدارية. وهي نفس النتيجهة للغالبيهة فهي المؤههل 

سهنة فهاكثر  33سهنوات و 30، وقد اتفقت مع أنَّ غالبية المستجيبين ممهن لههم مهدة خدمهة طويلهة %03نسبة حملة الدكتوراه  بلغت

أمهها بالنسههبة لمتغيههر الوحههدة اإلداريههة  ،%42.3، كمهها جههاءت الغالبيههة مههن مرتبههة اسههتاذ مسههاعد بنسههبة %20.2وقههد بلغههت نسههبتهم 

 .%04الكليات العلمية والنظرية بنسبة فالغالبية كانت من الذين يعملون في 
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 تقييم الثبات والصدق الذاتي لعبارات االستبيان: .5.1.3

اختبار يوضح نتائج  (0رقم )والجدول  االستبيان،كل محاور قياس الصدق والثبات لل .كرونباخ -معامل ألفا استخدامتم 

 الصدق والثبات للعبارات الواردة في االستبيان.

 االستبيان عبارات ثبات وصدقختبار معامل ألفا كرونباخ ال( 2جدول رقم )

 الصدق الثبات عدد العبارات الدراسةمحاور 

 0.232 0.900 30 المحور األول

 0.322 0.200 30 المحور الثاني

 0.230 0.900 30 المحور الثالث

 0.242 0.903 30 المحور الرابع

 0.230 0.900 40 كل عبارات االستبيان

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

معامل و ،(%90.0( بنسبة )0.900معامل الثبات لجميع عبارات االستبيان قد بلغ )( أنَّ 0نتائج جدول ) اتضح من         

  .قياسلصالح ل ياناالستبأنَّ  مما يعني( وهما معامل ثبات وصدق مرتفعين. %23.0( بنسبة مئوية )0.230الصدق هو )

  الدراسة:( )تساؤالتتحليل اتجاه آراء المستجيبين للعبارات الواردة في محاور  .2.3

ما هي الجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين بها لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة  / التساؤل األول:1

 عضاء هيئة التدريس؟من وجهة نظر أ

 األول تساؤلعبارات اللالوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (3جدول رقم )

 العبارات
الوسط الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

. تقوم الجامعة بعمل برامج ثقافية للتوعية بمفهوم  3

 المجتمعية.المسؤولية 
 3 مرتفعة 3.322  4.00 

. تضع الجامعة المسؤولية المجتمعية ضمن خططها  0

 االستراتيجية.
 1 مرتفعة 3.003 4.33

/ أو وحدة تشرف على برامج  . توجد بالجامعة هيئة1

 المجتمعية.المسؤولية 
 2 مرتفعة 3.02 1.20

. تصدر الجامعة تقارير عن ممارساتها المتعلقة 4

 المجتمعية.بالمسؤولية 
 9 مرتفعة 3.320 1.24
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 العبارات
الوسط الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

. تقوم الجامعة بعقد شراكات مع المجتمع الخارجي 3

 المجتمعية.لنشر ثقافة المسؤولية 
 4 مرتفعة 3.039 4.02

. تعقد الجامعة ورش عمل بصفة دورية ومستمرة 0

 المجتمعية.لمناقشة توجهات الجامعة نحو المسؤولية 
 2 مرتفعة 3.009 1.22

. تدرج الجامعة موضوعات المسؤولية المجتمعية ضمن 2

 للطالب.أنشطتها الالصفية 
 0 مرتفعة  3.313 1.90

. ترى الجامعة أنَّ المسؤولية المجتمعية التزام أخالقي 2

  به.يجب القيام 
 3 مرتفعة جداً  0.940 4.03

. تشارك الجامعة من خالل منسوبيها في المناسبات 9

 المحيط.االجتماعية والثقافية في المجتمع 
 0 مرتفعة 0.229 4.39

. تصمم الجامعة برامج تدريبة بشكل مستمر لمواكبة 30

 المجتمع.المستجدات فيما يتعلق بحاجات أفراد 
 30 مرتفعة 3.310 1.24

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم 

 المسؤولية المجتمعية للجامعة 
  مرتفعة .0.83 1..3

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

آلراء أفراد عينة الدراسة  عبارات وفقاً الأنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع  اتضح( 1من خالل نتائج تحليل بيانات جدول )     

أفراد العينة موافقون على أنَّ هناك جهوداً  جميع(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.219( وبانحراف معياري )1.90قد بلغت قيمته )

وقد بلغت العبارة الثامنة  .، وكانت درجة الموافقة مرتفعةر الوعي حول المسؤولية المجتمعيةمقدرة من قبل الجامعة نحو نش

 4.03نسبة موافقة مرتفعة جداً، بقيمة وسط حسابي  به()ترى الجامعة أنَّ المسؤولية المجتمعية التزام أخالقي يجب القيام 

  بلغت العبارة العاشرة أقل نسبة موافقة. نما، بي0.940وانحراف معياري بقيمة 

مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها من وجهة نظر  ما مدى جهود الجامعة في رفع / التساؤل الثاني:2

 أعضاء هيئة التدريس؟؟

 التساؤل الثانيلعبارات الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (1جدول رقم )

 العبارات

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 0 مرتفعة 0.990 1.90 منسوبيها.. تعمل الجامعة على نشر ثقافة وفكر االستدامة بين 3

. تعقد الجامعة لقاءات دورية للتعريف بأهمية التنمية المستدامة 0

 وأهدافها.
 2 مرتفعة 3.001 1.30
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 العبارات

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

. تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية 1

 المستدامة.المحلية واإلقليمية الخاصة بالتنمية 
 2 مرتفعة 3.100 1.02

 3 مرتفعة 3.011 1.92 االستراتيجية.. تضع الجامعة موضوع التنمية المستدامة ضمن خططها 4

. تعمل الجامعة على إدخال فكر التنمية المستدامة ضمن مناهجها 3

 التخصصات.الدراسية لجميع 
 0 مرتفعة 3.310 1.20

 1 مرتفعة 3.300 1.23 المستدامة.. تدعم الجامعة البحوث العلمية في مختلف مجاالت التنمية 0

. تقوم الجامعة بنشر معلومات عن التنمية المستدامة عبر إذاعتها 2

 االلكتروني.وموقعها 
 3 مرتفعة 3.090 1.23

. تقوم الجامعة بوضع ملصقات لتعريف الطالب بالتنمية المستدامة 2

 وأهدافها.
 4 مرتفعة 1.256 1.24

. تقوم الجامعة بزيارات ميدانية للكليات والوحدات للتوعية بأهمية 9

 المستدامة.التنمية 
 9 مرتفعة 1.265 3.53

. تقوم الجامعة بطبع كتيبات ومطويات للتوعية بأهداف التنمية 30

 المستدامة.
 30 مرتفعة 1.311 3.43

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية 

 المستدامة وأهدافها. 
  مرتفعة 0.930 3.69

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية،   

قد بلغت قيمته أنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات هذا المحور  ( تبين4من خالل نتائج تحليل بيانات جدول )       

آراء أفراد العينة جميعهم موافقون على أنَّ هناك جهوداً  اتجاه(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.910( وبانحراف معياري )1.09)

مة وأهدافها، وكانت درجة الموافقة مرتفعة. وما مقدرة تبذل من قبل الجامعة لرفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدا

يؤكد ذلك أنَّ العبارة الرابعة )تضع الجامعة موضوع التنمية المستدامة ضمن خططها االستراتيجية( قد بلغت نسبة موافقة 

  ، بينما أخذت العبارة العاشرة أقل نسبة موافقة.3.011وانحراف معياري بقيمة  1.92بقيمة وسط حسابي  ،مرتفعة

ما هي اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية / التساؤل الثالث: 3

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟؟
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 الثالثلعبارات التساؤل الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (5جدول رقم )

 العبارات

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 مرتفعة 1.004 3.98 العمل.. تربط الجامعة برامجها التعليمية بحاجة ومتطلبات سوق 3

 خارجية لتحسين. تقوم الجامعة بشراكات واتفاقيات مهنية مع جهات 0

 للجامعة.الوضع المالي 
 7 مرتفعة 1.098 3.87

 8 مرتفعة 1.064 3.81 المجتمع.. تروج الجامعة ألنشطة ومشاريع اقتصادية تنموية ألفراد 1

. تعمل الجامعة على توعية منسوبيها للتحول من ثقافة النمط 4

 اإلنتاجي.االستهالكي إلى النمط 
 10 مرتفعة 1.113 3.74

 5 مرتفعة 0.983 3.92 منسوبيها.. تعمل الجامعة على نشر ثقافة العمل الطوعي بين 3

 9 مرتفعة 1.086 3.81 مجتمعاتهم.. تشجع الجامعة طالبها على نشر فكر االستدامة بين 0

. تقوم الجامعة بمبادرات وقوافل لنشر ثقافة االستدامة بين المجتمعات 2

 المحلية.
 6 مرتفعة 1.042 3.87

 3 مرتفعة 1.090 3.99 منسوبيها.. تعمل الجامعة على غرس قيم النزاهة ومحاربة الفساد بين 2

 2 4.09 0.952 4.09 الطالب.. تعزز الجامعة ثقافة وقيم الحوار والتفاعل بين 9

 1 مرتفعة 0.873 4.18 . تشجع الجامعة على نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.30

اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية 

 المستدامة.التنمية  وتحقيق أهداف
  مرتفعة  0.7.2 2..3

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

آلراء أفراد عينة  ( أنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات هذا المحور وفقاً 3نتائج تحليل بيانات جدول ) أوضحت  

آراء أفراد العينة جميعهم موافقون  اتجاه(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.290( وبانحراف معياري )1.90الدراسة قد بلغت قيمته )

وكانت درجة  ،أهداف التنمية المستدامة المجتمعية وتحقيقعلى وجود عالقة بين اآلليات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها 

وافقة مرتفعة. وما يؤكد ذلك أنَّ العبارة العاشرة )تشجع الجامعة على نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.( قد بلغت الم

  ، بينما بلغت العبارة الرابعة أقل نسبة موافقة.0.221وانحراف معياري بقيمة  4.32بقيمة وسط حسابي  ،نسبة موافقة مرتفعة

لمعوقات التي تعيق الجامعات من النجاح في تفعيل مسؤوليتها المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية ما هي ا/ التساؤل الرابع: 1

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟؟ 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            223  

 ISSN: 2706-6495 

 
 الرابعلعبارات التساؤل الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (1جدول رقم )

 العبارات

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 3 مرتفعة جداً  0.944 4.00 . ضعف التدريب على آليات تفعيل المسؤولية المجتمعية.3

. ضعف في وعي بعض المنسوبين بدور الجامعة نحو المسؤولية 0

 9 مرتفعة 3.314 1.94 المجتمعية.

 2 مرتفعة 3.023 1.93 التدريسية.. النظرة التقليدية لدور الجامعة الذي يحصرها في العملية 1

 1 مرتفعة 0.943 4.00 . ضعف التنسيق مع الجهات المنظمة للعمل االجتماعي.4

. قلة المهارات والخبرات لدى القائمين على تنفيذ برامج المسؤولية 3

 المجتمعية.
 2 مرتفعة 3.002 1.93

 30 مرتفعة 3.334 1.90 . غياب الرؤية االستراتيجية لالهتمام بفكر التنمية المستدامة وأهدافها. 0

. نقص برامج التوعية في الدور االجتماعي للجامعة في تحقيق التنمية 2

 المستدامة.
 0 مرتفعة 3.011 1.92

. عدم توفر لجان للمراقبة والمتابعة لبرامج المسؤولية المجتمعية في 2

 المستدامة.مجاالت التنمية 
 3 مرتفعة 3.000 1.92

. نقص في الكوادر المتخصصة الالزمة إلدارة برامج المسؤولية 9

 المجتمعية 
 4 مرتفعة 3.032 4.03

 0 مرتفعة 3.309 4.09 التمويل.. ضعف الميزانيات وسياسات 30

المعيقات التي تعيق الجامعات السودانية من النجاح في تفعيل 

 مسئوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
  مرتفعة 0.801 1.01

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

آلراء أفراد عينة  ( أنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات هذا المحور وفقاً 0نتائج تحليل بيانات جدول ) أوضحت      

آراء أفراد العينة جميعهم موافقون  اتجاه(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.203( وبانحراف معياري )4.03الدراسة قد بلغت قيمته )

وكانت درجة  ،أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المجتمعية منعلى وجود معيقات تحد من تفعيل الجامعة لمسؤوليتها 

على رأس المعيقات قد  (المجتمعيةتفعيل المسؤولية ات الموافقة مرتفعة. وقد جاءت العبارة األولى )ضعف التدريب على آلي

، بينما أخذت العبارة السادسة أقل نسبة 0.944نحراف معياري بقيمة وا 4.00بقيمة وسط حسابي  ،نسبة موافقة مرتفعة بلغت

 .موافقة

ما هو دور الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسئولية المجتمعية  :لدراسةل السؤال الرئيساإلجابة على  .3.3

 ؟المستدامةوتحقيق أهداف التنمية 
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األسئلة الثالث األولى المتعدد لدراسة طبيعة العالقة الخطية بين  الخطي وتحليل االنحدار االرتباط تحليل سيم استخدام

رفع مستوى إدراك جهود الجامعة في ، هوم المسؤولية المجتمعية للجامعة)جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين لمف

اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( و، أهدافهالمفهوم التنمية المستدامة و بها العاملين

هذه معرفة إن كان للذلك و  .غير تابع)تحقيق أهداف التنمية المستدامة( باعتباره متربطها مع وباعتبارها متغيرات مستقلة 

 . وقدهداف التنمية المستدامةأمة بين متطلبات المسؤولية المجتمعية للجامعات وتحقيق دور في المواء المتغيرات الثالث المستقلة

 صياغة التساؤل في شكل فرضية هي:ذلك من خالل تم 

0H المستدامة. : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات المسئولية المجتمعية وأهداف التنمية 

1H المستدامة.: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات المسئولية المجتمعية و أهداف التنمية 

 التالي:من خالل النموذج تم اختبارها هذه العالقة كمياً عن طريق تقدير معالم النموذج الخطي المتعدد لقياس و

𝑦 = β + α
1
𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑥3 

( المتغيرات المستقلة علي الترتيب )جهود الجامعة في sxأهداف التنمية المستدامة( ويمثل )( المتغير التابع )تحقيق yحيث يمثل )

لمفهوم بها رفع مستوى إدراك العاملين جهود الجامعة في  ،رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة

( sα( الثابت أما )βوتمثل ) ،الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( اآلليات والممارسات التي تتبعهاو ،التنمية المستدامة وأهدافها

الذي يوضح نوع وقوة العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة  االرتباط( معامل R)و ،معامالت المتغيرات المستقلة فتمثل

يوضح النسبة المئوية للتغير في المتغير التابع التي فقد تم استخدامه ل( وهي معامل التفسير 2Rما )أ ،مجتمعة والمتغير التابع

 .(2وذلك يوضح من خالل الجدول رقم )يفسرها التغير في المتغيرات المستقلة مجتمعة . 

 الرئيس للتساؤلالخطي  واالرتباط االنحدار( تحليل 7جدول رقم )

 معامل التفسير االرتباطمعامل  االنحدارمعامل  معنوية النموذج المتغير

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابع:المتغير 

0.032 

β = 3.000 

R = 0.439 R2 = 0.320 

  المستقلة:المتغيرات 

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين 

 لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة

α1 = 0.002 

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين 

 المستدامة وأهدافهالمفهوم التنمية 
α2 = 0.122 

اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل 

 مسؤوليتها المجتمعية
α3 = -0.320 

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 
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 :ما يلي( 2جدول ) توضح نتائج        

( وهي أصغر من مستوى المعنوية P-Value( )0.032لمعنوية النموذج ) االحتماليةيالحظ أنَّ القيمة معنوية النموذج :  .3

(Significance Level( )0.03لذلك تكو )والقول بوجود عالقة خطية بين دور ن قاعدة القرار هي رفض فرض العدم ،

في رفع مستوى إدراك  الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسئولية المجتمعية من حيث )جهود الجامعة

اآلليات  ،رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ،العاملين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة

وبذلك يكون النموذج  ،والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 وي .الخطي معن

( ومعامالت المتغيرات المستقلة وقيمها على الترتيب 3.000للنموذج معامالن قيمة الثابت وهي ) االنحدار:معامالت  .0

 وعليه تصبح المعادلة الخطية للنموذج  (.-0.320) ،(0.122) ،(0.002آلتي )اك

𝑦 = 1.260 + 0.207𝑥1 + 0.378𝑥2 − 0.186𝑥3 

( وهذا يدل على 0.439بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت ) االرتباطيالحظ أنَّ قيمة معامل  االرتباط:معامل  .1

 المتغيرين.وجود عالقة طردية ضعيفة بين 

في تحقيق  الذي يحدث( من التغير %32.0وهذا يعني أنَّ ) .(0.320بلغ معامل التفسير قيمة قدرها ) التفسير:معامل  .4

 السودانية )موضعمما يعني أن ً الجامعات  متطلبات المسؤولية المجتمعية، في لتغيرإلى ا عزىأهداف التنمية المستدامة ي

تحقق يكون لها دور ومساهمة في لمتطلبات المسئولية المجتمعية فيها توفير بين  والتوافق المواءمة تعمل علىالدراسة( 

طلب بذل جهود أكبر في التوعية بنشر ن أنَّ هذه النسبة غير مرضية، مما يتالكن يرى الباحث .أهداف التنمية المستدامة

 به من أجل تحقيق التنمية المستدامة. توعيةمفهوم المسؤولية المجتمعية وال

 

 الخاتمة:. 1

 وتشتمل على النتائج والتوصيات 

 لنتائج:ا. 1.1

االنحدار الخطي استناداً إلى نتائج تحليل البيانات عن طريق استخدام الوسط الحسابي المرجح، واالنحراف المعياري، و       

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية دفقالبسيط والمتعدد 

من تبذل هناك جهوداً مقدرة  عينة موافقون على أنَّ الأفراد  غالبيةأنَّ وضحت نتائج التحليل أآلراء أفراد عينة الدراسة  وفقاً / 3

الوسط الحسابي المرجح  حيث بلغ. قبل الجامعة نحو نشر الوعي حول المسؤولية المجتمعية، وكانت درجة الموافقة مرتفعة

 (.0.219( وبانحراف معياري )1.90قيمة )لجميع العبارات 

آلراء أفراد عينة الدراسة أوضحت نتائج التحليل أنَّ غالبية أفراد العينة موافقون على أنَّ هناك جهوداً مقدرة تبذل من  / وفقاً 0

الوسط  حيث بلغ. قبل الجامعة لرفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وكانت درجة الموافقة مرتفعة

 (.0.910( وبانحراف معياري )1.09)ات الحسابي المرجح لجميع العبار
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آلراء أفراد عينة الدراسة أوضحت نتائج التحليل أنَّ غالبية أفراد العينة موافقون على أنَّ الجامعة لديها آليات متعددة  / وفقاً 1

وكانت درجة الموافقة  ،ممارسات تفعيل مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة هاتوضح من خالل

 (.0.290( وبانحراف معياري )1.90قد بلغت قيمته )الوسط الحسابي المرجح لجميع العبارات  حيث بلغ. مرتفعة

وجود معيقات تحد من تفعيل آلراء أفراد عينة الدراسة أوضحت نتائج التحليل أنَّ غالبية أفراد العينة موافقون على  وفقاً / 4 

الوسط  حيث بلغ. وكانت درجة الموافقة مرتفعة، أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمجتمعية مناالجامعة لمسؤوليتها 

 (. 0.203( وبانحراف معياري )4.03)الحسابي المرجح لجميع العبارات 

المسئولية لجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات واضح لدور  يوجداالنحدار الخطي المتعدد أن  نتائج طريقةت بين/ 3

(. وما يؤكد وجود 0.320قيمة قدرها ) (2R)  حيث بلغت قيمة معامل التفسير .المجتمعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة

معامل االرتباط بين  قيمةبينت إال أنَّ هذه العالقة ضعيفة حسب ما ، (3،0،1الفقرات ) النتائج فيعالقة ما أشارت إليه 

(، وقد يعزى ذلك إلى وجود معيقات كثيرة تحد من عملية تفعيل 0.439المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والتي قد بلغت )

 الجامعة لمتطلبات مسؤوليتها المجتمعية بالمستوى المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

 التوصيات:. 2.1

 دراسة يتم وضع التوصيات التالية:وفقا  للنتائج التي توصلت إليها ال   

شتمل على وحدات لها تتنظيمي الهيكل وضع واضح في الالمسؤولية المجتمعية، ولها متخصصة في  منفصلة جهةإنشاء  /3

أو تفعيلها بالشكل األفضل لتعكس دورها الحقيقي بوضوح في واقع  .إن لم تكن موجودة عالقة بالعمل المجتمعي بكافة أشكاله

 المجتمع.

/ وضع أولوية للموضوعات التي سيتم تفعيلها في مجال المسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة إلبراز 0

 دور الجامعات بشكل واضح في المساهمة في حل مشكالت المجتمع.

وإجراء البحوث  تمرة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وسط منسوبي الجامعات من خالل التدريب المستمر./ التوعية المس1

والدراسات في كافة موضوعات التنمية المستدامة، والعمل على تنفيذ التوصيات التي تخرج بها الفعاليات من ندوات او 

 مؤتمرات وغيرها. 

علة في مجال التنمية المستدامة واالستفادة من خبرات أبناء الوطن بالخارج / بناء عالقات وشراكات مع الجهات الفا4

 والتواصل المستمر معهم لنقل خبراتهم.

معهد الدراسات  الدراسة وتوفير الدعم الالزم لها لتحقيق رسالتها وأهدافها، مثل تي/ تفعيل المراكز والمعاهد البحثية في جامع3

 العلوم والتقانة(. )جامعةأم درمان االسالمية(، ومركز الشراكة المجتمعية  جامعة)نسكو اليواألسرية واالجتماعية، وكرسي 
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 المراجع. 5

 المراجع العربية .1.5

مجلة كلية المصطفى الجامعة. العدد الخاص م(. دور الجامعات في التنمية المستدامة. 0003عيادة. هبة توفيق. )أبو  /3

 بالمؤتمر الدولي الرابع المدمج )رؤية علمية في حاضر العراق ومستقبله للتنمية المستدامة(. العراق. 

م(. دور وحدات التعليم المستمر بالجامعات السودانية ألجل التنمية المستدامة. مجلة 0032/ أحمد. زهراء أحمد محمد. )0

(. المعهد الماليزي للعلوم والتنمية 0(. ع )1مجلد ) رية والتعليم لألبحاث التخصصية.التنمية البش

jhdesr.misd.tech/030202   

ها في التنمية المستدامة للمملكة م(. المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودور0034األسرج. حسين عبد المطلب. )/ 1

   muenchen.de/54977/-https://mpra.ub.uniOnline at.العربية السعودية.                           

 MPRA Paper No. 54977, posted 02 Apr 2014 09:17 UTC 

م(. دور الجامعة في تجسيد التنمية المستدامة: دراسة ميدانية لعينة من 0039بوساحة. محمد لخضر؛ وبحوص. نسيمة. )/ 4

  .(34)ع  (،1)االساتذة الجامعيين بالمركز الجامعي تيسمسيلت. مجلة شعاع للدراسات االقتصادية. مج 

الممارسات الرئيسة إلدارة المسؤولية المجتمعية في جامعة القدس  م(.0032األغا. ناصر جاسر. )/ حماد. شريف علي؛ و3

. بحث مقدم إلى مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية الذي 00000المفتوحة في ضوء المواصفة القياسية 

 00/4-39تنظمه جامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة. 

اديمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية في ضوء (. دور المجتمع األكم0039/ الخطيب. خليل. )0

إصدارات الشبكة اإلقليمية للمسؤولية  مسؤولياته االجتماعية. الكتاب العربي في المسؤولية االجتماعية. الجزء الثالث.

 االجتماعية.

ردنية في تحقيق المسؤولية المجتمعية في م(. دور الجامعات األ0000)  أبو حميدان. عفت محمد./ الطراونة. علي عودة؛ و2

 (.2) (. ع0مجال التنمية المستدامة. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية. مج )

ثر تطبيق قواعد الحكم الرشيد في مؤشرات التنمية أم(. 0003د؛ وحداد. تمارا محمد زهدي زيتون. )م/ عبيد. شاهر مح2

نموذجاً. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلدارية االمستدامة في بلديات الضفة الغربية: محافظة رام هللا والبيرة. 

 (.30(. ع )0واالقتصادية. مج)

في التنمية المستدامة من خالل المسؤولية م(. مساهمة مؤسسات التعليم العالي 0039) / العرقاوي. سامر؛ وعجوز. موسى.9

 )التزامم: المسؤولية المجتمعية للجامعات االجتماعية. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الدولي الثاني المحك

 .33/ 4-1وتشريعات(. الردن. جامعة عمان العربية. 
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في دول العالم اإلسالمي: دراسة تحليلية بالتطبيق على  (. معوقات التنمية المستدامةم0030) / غانم. سمر خيري مرسي.30

الملتقى الدولي: مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد  . بحث علمي مقدم إلىجمهورية مصر العربية

  4/30-1اإلسالمي. جامعة قالمة 

التنمية المستدامة. بحث مقدم لمؤتمر  م(. الدور المأمول من الجامعات الفلسطينية في تعزيز0032. )أحمد/ الكرد. ضياء 33

 .03/4التنمية المستدامة في ظل بيئة متغيرة. كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين. 

 التنمية أهداف تحقيق في الفلسطينية الجامعات لدى العامة العالقات دوائر فاعلية مدى(. م0003. ) حسام رزان. لبادة/ 30

 النجاح جامعة. العامة العالقات في منشورة غير ماجستير رسالة. أنموذجاً  الوطنية النجاح جامعة: وتطويرها المستدامة

 .فلسطين. الوطنية

 كلية مجلة. فيصل الملك لجامعة المجتمعية المسؤولية لممارسة مقترحة رؤية (.م0032. ) الحاجي حسن سميرة. محمد/ 31

 (.320) ع. األزهر جامعة. التربية

 السودان جامعة حالة دراسة: السودان في المستدامة التنمية تحقيق في الجامعات دور(. 0033. )احمد آدم أحمد. محمد/ 34

 (. 3) ع(. 30) مج. والدراسات للبحوث جرش مجلة. والتكنولوجيا للعلوم

: المستدامة التنمية لتحقيق الطريق خارطة المستدامة الجامعة(. م0030. )عباس زينة. وخضر إسماعيل؛ ابتهاج. يعقوب/ 33

 أهداف: األول العلمي المؤتمر في مقدمة عمل ورقة. العراقية البيئة في الجامعيين األساتذة من عينة آلراء تحليلية دراسة

 قسم. واالقتصاد اإلدارة كلية. المستنصرية الجامعة. مستدام تنموي إطار في الطريق خارطة 0010 المستدامة التنمية

 .04/30 .المحاسبة
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 منشورات:. 3.5

م(. التعليم من أجل التنمية المستدامة في السودان )رؤية مستقبلية( على مشارف 0033/ فضل. مختار أحمد مصطفى. )3

 .33/30المؤتمر القومي للتعليم. جريدة الصحافة. 

 مواقع االنترنت. 1.5

. تاريخ 02/3/0003بريطانيا. تاريخ النشر  الدولية.الزدجالي. إسماعيل محمد. تعريف المسؤولية المجتمعية. منصة أريد  /3

 م.31/30/0000االطالع 

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/956928e3-9966-4b1d-a306-35259308291a?t 

كيف يمكن  –م(. حوكمة أهداف التنمية المستدامة 0000 )سوريا. فيسون. سارة؛ و ليندبيرغ. كارينا؛ وموراليس. إرنيستو / 0

م. 03/30/0000. تاريخ االطالع 30/9/0000تاريخ النشر مجلة دبي للسياسات.  .قيادة دفة تحقيقها بأسرع ما يمكن

https://dubaipolicyreview.ae/ar 
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