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بريتش  جامعتي يفدراسة مقارنة للتعليم من أجل االستدامة 
  جامعة األزهريفوإمكانية اإلفادة منها كولومبيا ونوتنجهام 

 :مقدمة
ندرك جميعاً، وفى شتى بقاع األرض مدى ما يعانيه العالم من تغيرات وكوارث      

ت الـسامة    للماء والهواء، وتـراكم الفـضال      والعالمي واإلقليميبيئية كالتلوث المحلى    
وتدمير واستنفاذ الغابات والتربة الزراعية والمياه، واستنفاذ طبقـة األوزون وانبعـاث     

 يهدد بقاء البشر ويهدد آالف الفصائل الحية األخـرى        الذي" البيوت الخضراء   " غازات  
 وموروثات األجيال المستقبلية، وترجع كل      البيولوجيكما يهدد سالمة األرض وتنوعها      

 تـؤدى  والتي البيئية إلى نماذج االستهالك غير المنصفة وغير المستدامة    هذه التغيرات 
  .  مناطق كثيرة من العالمفيإلى تفاقم وزيادة الفقر 

 إلى التنمية   اهتمامهاونتيجة لهذه التهديدات أولت الدول والمجتمعات المختلفة        
ـ            ات األجيـال   المستدامة كوسيلة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتـوفير احتياج

  . الحالية واألجيال المستقبلية
فالتنمية المستدامة ليست هدفاً ولكنها وسيلة إلدارة الـسيناريوهات المالئمـة      

 تعنى البحث عن طرق فهي، االجتماعيللمستقبل وتعزيز طرق جديدة للحوار   والمحتملة
فاظ على التناسق واالحتماالت واألولويات الجديدة مع الح  لتعزيز التوازنات، واالختيارات  

 (Ospania, 2000,p32).يء كل شفيواالنسجام 
 فـي بقضايا التنمية المستدامة والتنمية البيئيـة       الدولي  ومن مظاهر االهتمام    

رات اآلونة األخيرة، عقد عدة مؤتمرات لمناقشة هذه القضية حيث تناولت هذه المـؤتم            
 بالقـضايا البيئيـة     الـوعي ة  أدت هذه المؤتمرات إلى زياد    القضايا البيئية المختلفة، و   

واالستدامة، ولكن لم يكن ذلك كافياً للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة حيث أثر التقدم       
 على البيئة الطبيعية بينما ظلت التنمية المستدامة تحدياً كبيراً، ومن هنا جاء           االقتصادي

كاستجابة عالمية لهـذه  الستدامة أو التعليم من أجل التنمية المستدامة        من أجل ا  التعليم  
 .األزمة

ذا كان المجتمع يواجه تحديات هائلة للتحول تجاه نماذج حيـاة وتطبيقـات             إف
حداث هذا التحول، حيث يمكن للتعليم من أجـل         إ في أساسيمستدامة، فالتعليم له دور     

 بـرامج التنميـة     إدخـال  تشكيل المناهج والبرامج كما يمكـن        فيأن يسهم    االستدامة
مكون أساس من     كل مستويات التعليم، لذا بات التعليم من أجل االستدامة         فيالمستدامة  

 فـي  وإرشادي أساسي التنمية المستدامة كمبدأ    حقيق مواطنين قادرين على ت    إعدادأجل  
 .حياتهم
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 في فالتعليم يعد من أكثر الوسائل تأثيراً وقدرة على تحقيق هذا التحول المنشود
لطالب، وذلك عن طريق تـوعيتهم وتعميـق فهمهـم          قيم وآراء ومهارات وسلوكيات ا    

لقضايا واهتمامات التنمية المستدامة، ألن االستدامة تتطلب تغيير تفكير األفراد وأساليب      
 النقدي التفكير  تنميةفيأن التعليم يسهم  كما (Qablan, 2005, 22-23) .معيشتهم

اجتماعياً لألجيـال الحاليـة     ومهارات حل المشكلة لبناء عالم مستدام بيئياً واقتصادياً و        
 (Tareef and Abu-Hula, 2009,1287-1288) .واألجيال المستقبلية

 في االستدامة اتجهت معظم الدول إلى دراسة سبل تطبيق التعليم من أجل            قدو
، لما له من له الجامعي إلى التعليم األساسيأنظمتها التعليمية المختلفة، بداية من التعليم 

ير سلوكيات وعادات األفراد بما يساعد على حماية البيئـة وتحقيـق             تغي فيدور كبير   
 تلبى احتياجات األجيال الحالية بدون المساس باحتياجات األجيال         التيالتنمية المستدامة   

   .المستقبلية
 عالمنا اليوم في اهتماماً خاصاً، حيث يقع عليها   العاليوالقت مؤسسات التعليم    

 الناتج عن األنشطة المختلفة المباشرة وغير البيئي أثرها ، فعليها أن تخفضمهام عديدة
 مجال االستدامة، فيم تعليم يأبحاث وتقد تقوم بإجراء تتم بالمؤسسة، وأن التيالمباشرة 

 بيئة تسمح للطالب والعاملين بتطوير قدرات جديـدة تـؤدى إلـى ممارسـات         أن تعد و
  (Disterheft et al, 2012, 80).مستدامة، مما ينتج عنه مجتمع أكثر استدامة

فهناك التزام من قبل الجامعات تجاه تحقيق التنمية المستدامة وهـذا االلتـزام     
   (Al-Khateeb, Al-Ansari,Knutsson,2014, 323):نابع من كونها

o           مؤسسات حكومية وعامة ولديها احتياجات من الطاقة والمصادر الطبيعية لكى
سـائلة وصـلبة   ( الى تخرج نفايات    يمارس الطالب واألساتذة مهامهم، وبالت    

، ولها أثر مادى كبير، ولذا يجب أن تكون نموذجاً للمجتمع األكبر فى )وغازية
 . عملياتها

o   مؤسسات تعليمية بها عدد من األكاديميين والطالب والموظفين يجب أن يدربوا
ه على ممارسة النماذج الحياتية المالئمة للبيئة، وأيضاً تعلم المجتمع أهمية هذ

 . النماذج لألجيال الحالية واألجيال المستقبلية
o مجتمع للتعلم يقدم المعلومات العامة والمعلومات األساسية للطالب . 

  )(Ralphand Stubbs, 2014,73-74 :ويضاف إلى ذلك
o         االستجابة لمتطلبات السياسة القومية والدولية، واالستجابة لالعالنات الدولية

 . مة فى التعليم الجامعىالتى تطالب بتطبيق االستدا
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o          االلتزام األخالقى باالستجابة للتحديات العالمية، فلقدرتها على تقديم المعلومات
مسئولية أخالقية تتمثل فى تعليم قادة المستقبل        واجراء األبحاث أصبح عليها   

 . باستخدام المعرفة التى تؤدى إلى تكوين بيئة مستدامة
 تحقيق االستدامة من خـالل      في الجامعيم  يتضح مما سبق الدور الكبير للتعلي     

 التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وفى ضوء المسئولية الكبرى فيجميع وظائفه المتمثلة 
يجب أن يكون قدوة      و لكونها تمثل مجتمعاً صغيراً     العاليالملقاة على مؤسسات التعليم     

ها وضـع الخطـط      جميع ممارساته لتحقيق االستدامة، أصبح لزاماً علي       فييحتذى بها   
  .  تحقيق االستدامةفيواتخاذ المبادرات للمساهمة 

 :مشكلة البحث
 ومن التعليمي كل مراحل النظام فيالستدامة لقد تزايدت أهمية التعليم من أجل ا

 -١٩٧٥( ، وكان برنامج التربية البيئية الدوليـة لألمـم المتحـدة    العاليبينها التعليم   
 تشجع األمم المتحـدة  ولكي،  العالي التعليم   فيتدامة  هو أول من قدم فكرة االس     ) ١٩٩٥

) ٢٠١٤-٢٠٠٥(الدول على تطبيق التعليم من أجل التنمية المستدامة جعلت العقد من            
عقداً للتعليم من أجل التنمية المستدامة باعتبار التعليم هـو القـوة الدافعـة للتغييـر                

وة الدول األعـضاء لتطبيـق      المطلوب، وتم تنصيب اليونسكو قائدة لهذا العقد، وتم دع        
 وكان الهدف من هـذا  (Liu,2009, 46).  خططهم التعليمية المحليةفيأهداف العقد 

  . كل مظاهر التعليم والتعلمفيالعقد دمج مبادئ وقيم وتطبيقات التنمية المستدامة 
 لليونسكو عن عقد التربية من أجل التنمية المستدامة النهائيوقد أشار التقرير 

(UNESCO, 2014: 116)جـامعي  تحقيق تعليم فيأنه بالرغم من وجود تطور  إلى 
الـدول    أبعد هي إال أن الدول العربية      العالميمن أجل التنمية المستدامة على المستوى       

 . تجاه التنمية المستدامة العاليتعليمها عن إعادة توجيه 
 وعلى صعيد آخر تؤكد بعض الدراسات السابقة على وجود تحـديات تواجـه            

 تحقيق التنميـة  في مصر، وعلى أهمية دور المؤسسات التعليمية  في التنمية المستدامة 
 :  مصر مثلإليها تسعى التيالمستدامة 

، والتى أظهرت وجود العديد من التحـديات    )٢٠١٠( ابراهيم دراسة زينب فؤاد   -
البيئية التى تواجه التنمية المستدامة فى مصر وأكدت الدراسة على أهمية نشر 

  . عى واالعالم البيئى والتربية البيئية من خالل المدارس والجامعاتالو
، والتى أكدت على ضـرورة قيـام        )٢٠١٣(  صالح دراسة مدحت عبد المنعم    -

المؤسسات التربوية المصرية بمسئوليتها تجاه المساهمة فى تحقيق التنميـة          
  . المستدامة البيئية
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ومن بين  ،  تنمية المستدامة  اتخاذ بعض الخطوات لتحقيق ال     فيبدأت مصر   وقد  
استراتيجية " ،  ٢٠١٥ / ١٤/٣ فيللتنمية المستدامة     استراتيجية  هذه الخطوات، وضع  

شمل اإلستراتيجية تحقيق أهداف رئيسية من وت ،"٢٠٣٠التنمية المستدامة، رؤية مصر 
، والتحسن المستدام لجودة الحياة ،االقتصاديرفع مستوى التعليم، وتحقيق النمو       :بينها

  وتقليل كثافة توليد النفايات    ، مصر فيوزيادة مساحة العمران    ،  وخفض استهالك الطاقة  
    )٢٠١٥، الهيئة العامة لالستعالمات(

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?C
atID=6705#.VlocxnYrLIU. 

سات المجتمـع   تتحقق التنمية المستدامة المنشودة يجب على جميع مؤس ولكي
 دور الجامعات،   يأتيأن تشارك وتعمل على تحقيق أهداف هذه االستراتيجية، ومن هنا           

فالمسئولية الملقاة عليها ضخمة، وباعتبارها مؤسسات ريادية وقائدة للمجتمع عليها أن 
  .  تحقيق التنمية المستدامةفيتقوم بدورها 

ال ينحصر  نمية المستدامة    تحقيق الت  في يمكن أن تؤديه الجامعات      الذيفالدور  
 اإلعداد والتوعية فقط ولكن يمتد إلى جميع وظائفها من تعليم وبحث وخدمة مجتمع،   في

 كاالستخدام الجيـد لمواردهـا وتقليـل        الجامعي تتم داخل الحرم     التيوجميع العمليات   
  . استهالكها من الطاقة

ية التنميـة  بات تحقيق أهـداف اسـتراتيج  للمتطولذا جاء هذا البحث استجابة      
 مجال التعلـيم مـن أجـل التنميـة          فيللتوجهات الدولية   المستدامة لمصر، واستجابة    

 التعلـيم مـن أجـل        تدعو إلى تطبيـق    والتيالمستدامة أو التعليم من أجل االستدامة       
 نشر في لمالءمة وظائفه الجامعي جميع المراحل التعليمية وخاصة التعليم       في االستدامة

  .  األجيال المستقبليةإعداد فيدوره الكبير لو مبادئ االستدامة
  :  األسئلة التاليةفيومما سبق تتضح مشكلة البحث 

 ؟االستدامةما األسس النظرية للتعليم من أجل  .١
 ما دور الجامعات فى تحقيق االستدامة ؟ .٢
 Britishا بريتش كولومبي ستدامة فى جامعتىمن أجل االما الوضع الراهن للتعليم  .٣

Columbia University  نوتنجهام وجامعةNottingham University؟ 
فى الجامعـات  من أجـل االسـتدامة  ما أوجه التشابه واالختالف بين تطبيق التعليم    .٤

 األجنبية المختارة ؟
  فى جامعة األزهر؟من أجل االستدامةما اإلجراءات المقترحة لتطبيق التعليم  .٥
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  :أهداف البحث
  : يليما هدف البحث إلى التعرف على 

 . االستدامةاألسس النظرية للتعليم من أجل  .١
 . دور الجامعات فى تحقيق االستدامة .٢
التعليم من أجل االستدامة فى جامعتى بريتش كولومبيا بكندا، وجامعـة نوتنجهـام      .٣

 .بالمملكة المتحدة
  .اإلجراءات المقترحة لتطبيق التعليم من أجل االستدامة فى جامعة األزهر .٤

 :أهمية البحث
المتزايد من قبل الهيئات الدولية والمنظمـات         االهتمام فيية البحث   تتمثل أهم 

 القرار ببحث أساليب تحقيق التنمية المـستدامة كوسـيلة        ومتخذيالمدنية والمسئولين   
المصالح البيئية واالجتماعية واالقتصادية وبناء مـستقبل مـستدام، وتـوفير             لحماية

 الوسـائل   كإحـدى ية، واهتمامهم بـالتعليم     احتياجات األجيال الحالية واألجيال المستقبل    
 إرشـادية  تقـديم خطـوات      فيكما يمكن أن يسهم البحث       .الهامة لتحقيق هذه التنمية   

  . الجامعاتفيلتطبيق التعليم من أجل االستدامة   القرار،ومتخذيللمسئولين 
  :حدود البحث

 أهداف :يقتصر البحث فى تناوله للتعليم من أجل االستدامة فى الجامعات على -١
وإدارة التعليم من أجل االستدامة، وتطبيقات التعليم من  ،التعليم من أجل االستدامة

أجل االستدامة، حيث تمثل النقاط السابقة الخطوات األساسية التى تتبعها الجامعات 
  . للتحول تجاه االستدامة

ضع جامعتى بريتش كولومبيا بكندا، باعتبارها أول جامعة كندية ت االقتصار على -٢
سياسة رسمية لالستدامة، كما أكدت التزامها باالستدامة بتوقيعها على عدة اعالنات 

وجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة  دولية خاصة بتطبيق االستدامة بالجامعات،
 لمدة ستة IGMفى تصنيف جامعة اندونسيا األخضر  لحصولها على مراكز متقدمة

 . أعوام متتالية
  : مصطلحات البحث

  :التاليدد مصلحات البحث على النحو تتح
 Education for Sustainability التعليم من أجل االستدامة

 Education for التعلــيم مــن أجــل االســتدامة مــصطلحييــستخدم 
Sustainability  ــستدامة ــة الم ــل التنمي ــن أج ــيم م  Education for والتعل
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Sustainable Developmentفهوم، كمـا تـستخدم    بالتبادل لإلشارة إلى نفس الم
 و التربية Sustainability Educationالمصطلحات األخرى كتعليم االستدامة  بعض

 Environmental Education forالبيئيـــة مـــن أجـــل االســـتدامة 
Sustainability والتعليم من أجل مستقبل مستدامEducation for Sustainable 

Futureًولكنها أقل استخداما ، (Disterheft et al, 2013,10)   ولـذا سيـستخدم ،
 هذا البحـث   فيالستدامة والتعليم من أجل التنمية المستدامةمن أجل ا التعليم  مصطلحي

 .  إلى نفس المفهوملإلشارة
 بأنـه رؤيـة جديـدة    )٩، ٢٠٠٥( التعليم من أجل االستدامة  تعرف اليونسكو 

ية من بناء مستقبل ممتع  مختلف المراحل العمرفي يهدف إلى تمكين األفراد الذيللتعليم 
 للترابط واعي عملية تعلم مدى الحياة موجهة إلى تأكيد أن هناك قبول أنها أي .ومستدام

  . المتبادل بين البشر واألنظمة البيئية
 Quality Assuranceوتعرفه هيئة ضمان الجـودة بالمملكـة المتحـدة    
Agency for Higher Education, 2014, 5 QAA, ،زويد الطالب بأنه عملية ت

بالمعرفة والفهم والمهارات والصفات المطلوبة للعمل والحياة بطريقة تحمى المـصالح           
  . لكل من األجيال الحالية واألجيال المستقبلية واالقتصادية واالجتماعية البيئية،

 بأنه التعليم لتحقيق التحـول  (UNESCO 2012,29)كما عرفته اليونسكو 
رتبط بجميـع أوجـه التعلـيم    يين مجتمع أكثر استدامة  مع تحقيق هدف تكو   االجتماعي

شمل التخطيط، تنمية السياسات، سياسة التنمية، تطبيق البرامج، التمويل، المناهج،          يو
  . التعلم، التدريس، التقييم، واإلدارة

مـن أجـل     الجامعات تقوم بها    التي هذه الدراسة جميع الجهود      فيويقصد به   
 . ع وظائفها، التعليم والبحث وخدمة المجتمعمن خالل جمي االستدامةتحقيق 

  : الجامعة المستدامة
لعلـى تقليـل اآلثـار البيئيـة واالقتـصادية            تعم العالي مؤسسة للتعليم    هي

والمجتمعية السلبية على الصحة إلى الحد األدنى عند استخدامها لمصادرها ووظائفهـا            
مساعدة المجتمع علـى    ، وذلك ل  وإشرافاألساسية من تدريس وبحث وتوعية وشراكة       

  (Too and Bajracharya, 2015, 58-59) .التحول تجاه نماذج حياتية مستدامة
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 :الدراسات السابقة
 تحقيق  فياالستدامة، ودور التعليم    تناولت عدد من الدراسات التعليم من أجل        

م  عرض لبعض الدراسات العربية واألجنبية مرتبة من األقديلي، وفيما التنمية المستدامة
 : إلى األحدث

تقييم العوامل المؤثرة فى االستدامة    :معوقات االستدامة فى مؤسسات التعليم العالى      -١
 (Velazquez et al,2005) فى مؤسسات التعليم العالى

 فـي هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيـق مبـادرات االسـتدامة             
هم تجـاه االسـتدامة    لمساعدة المؤسسات على تحسين جهـود      العاليمؤسسات التعليم   

ولذا قام الباحثون بعرض لألدبيات من .واالستعداد لعقد التعليم من أجل التنمية المستدامة
المقاالت المنشورة وغير المنشورة والمؤتمرات وتقارير الجامعات والكتـب والوثـائق          

 عدة نتائج مـن أهمهـا       إلىالدراسة  ، وتوصلت   ٢٠٠٢ إلى عام    ١٩٩٠بداية من عام    
، العـالمي  على المـستوى  الجامعي الحرم فيقات عديدة لمبادرات االستدامة وجود معو 
االهتمام، ونقص التمويل، ومقاومة التغييـر،      قلة  و ،الوعيالمعوقات قلة   هذه   ومن بين 

 . وقلة مؤشرات األداء، ونقص سياسات تعزيز االستدامة
مة فـى جامعـات     التطبيقات الالمنهجية المرتبطة بالتعليم من أجل التنمية المستدا        -٢

 (Lipscombe et al, 2008)المملكة المتحدة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على التطبيقات الالمنهجية المرتبطة بالتعليم مـن           

 جامعات المملكة المتحدة والتعرف على نقاط القـوة ونقـاط           فيأجل التنمية المستدامة    
  .الضعف والمعوقات المرتبطة بالعمل الالمنهجى

 عـام   فـي  جميع جامعات المملكة المتحدة      في بتطبيق استبيان    وقام الباحثان 
أن األنشطة الالمنهجية المرتبطة    عدة نتائج من أهمها،     ، وتوصلت الدراسة إلى     ٢٠٠٦

 الطريقة األساسـية  هي الجامعات وكانت فيبالتعليم من أجل التنمية المستدامة منتشرة    
من الجامعات، ومـن أكثـر هـذه       % ٣١ فيلتطبيق التعليم من أجل التنمية المستدامة       

ـ  و تنظم داخل الجامعة، التي حداثاألنشطة انتشاراً، حمالت التوعية واأل   م أجمعـت معظ
 التعليم من أجل التنميـة     نشر المساعدة على    فيمنهجية  اآلراء على أهمية األنشطة الال    

  . العالي التعليم فيالمستدامة 
 ,Bajracharyaand Too). دراسة حالة لجامعـة بونـد   :بناء جامعة مستدامة -٣

2009)  
 تطبق بجامعة بوند، التيهدفت الدراسة إلى التعرف على المبادرات المستدامة        

ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحثان بدراسة األدبيات لرصد تطبيقـات االسـتدامة              
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 جامعات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، واستخلـصا بعـض           فيالحالية  
 تحليلي كإطار تشكل الجامعة المستدامة، ثم استخدما هذه المبادئ         التيئ الرئيسة   المباد

وقد توصلت الدراسة إلى تقديم عدة مبادئ        . المستدامة المطبقة بجامعة بوند    للمبادرات
 مستدام، كما قدمت أمثلة لهذه المبـادئ بجامعـة          جامعييمكن من خاللها تطوير حرم      
  . كار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعاتبوند، وانتهت بتقديم بعض األف

جامعـة األردن    :التعليم من أجل التنمية المستدامة فى مؤسسات التعلـيم العـالى           -٤
 (Tareef and Abou-Hola, 2009). كدراسة حالة

 التعليم من أجل    في األردن   فيهدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات        
 مقابالت مع أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بإجراءام الباحثان التنمية المستدامة، وق

التربوية بجامعة األردن للتعرف على آرائهم الشخصية، واألنشطة التعليميـة الخاصـة         
 تواجه التعليم من أجل التنمية المستدامة وطرق التغلب عليهـا،           التيبهم، والصعوبات   

 معظم أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ن عدة نتائج من أهمها، أ     وتوصلت الدراسة إلى  
واضح لمعنى الجامعة المستدامة وليس لديهم معلومات عن         إدراكليس لديهم   مقابلتهم  

 فـي التعليم من أجل التنمية المستدامة، كما أن معظمهم ال يتناول قـضايا االسـتدامة               
  . التدريس

 ,Lipscombe )لعالىلمداخالت التنمية المستدامة فى التعليم ا التعليم الالمنهجى -٥
2009) 

 العالي التعليم   فيهدفت هذه الدراسة إلى بحث استخدام المداخالت الالمنهجية         
 من خالل البريد لمؤسسات     ٢٠٠٦ عام   فيمن أجل التنمية المستدامة، وتم عمل مسح        

 حول فائدتها، كما    نالمستجيبي وتسجيل نوع المداخالت المستخدمة وآراء       العاليالتعليم  
 دراسة حالة من خالل بحث عمل للتوصل إلى استخدام المداخالت الالمنهجيـة     ءإجراتم  

 لمدة عام العالي مؤسسات التعليم إحدى فيالمرتبطة بالتعليم من أجل التنمية المستدامة    
، وكان هناك اتصال دائم مع مجموعة من األعـضاء والطـالب           )٢٠٠٧-٢٠٠٦(كامل  

وجدت و، وأفعالهم المرتبطة بالتنمية المستدامة  أفكارهم   في حدثت   التيلمعرفة التغيرات   
منهجية المرتبطة بالتعليم من أجل التنمية المستدامة تستخدم        الدراسة أن المداخالت الال   

التعليم مـن   برامج  في   بالمملكة المتحدة وأن لها وضع بارز وواضح         العالي التعليم   في
 تعلـم الطـالب   فيرات تساهم  تقدم خب هذه المداخالتوجد أنو .أجل التنمية المستدامة 

 للتعليم من أجل التنمية المـستدامة       تكميليأنها جزء   و،  المؤسسي إلى التغير    باإلضافة
  . المناهج وطرق التدريسفيمرتبط بعملية التجديد 
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 )٢٠١٠ابراهيم، (آليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة فى االقتصاد المصرى  -٦
هوم التنمية المستدامة وتوضـيح مـا     لمف النظريهدفت الدراسة إلى التأصيل     

 يمكن من خاللها معرفة مدى      التيالتعرف على المؤشرات     و   يتضمنه من أبعاد مختلفة   
 سبيل تحقيق التنميـة     فيقياس مدى تقدم مصر     و،  االقتصادي التنموياستدامة المسار   

 ، مـصر  في تعوق التنمية المستدامة     التيتوضيح المشكالت   كما هدفت إلى    . المستدامة
  . مصرفيبيان أهم السياسات الموجهة الستهداف التنمية المستدامة و

 من خالل رؤيـة عمليـة نظريـة،         االستقرائيوقد استخدمت الدراسة المنهج     
على الرغم مـن    و  لم تحقق تقدم كبير تجاه التنمية المستدامة،         أن مصر وتوصلت إلى   

نـاك  وأن ه المؤشرات،   بعض   في اإلخفاقاتتحقيقها لبعض االنجازات، فان هناك بعض       
اجتماعية  وأ مصر سواء اقتصادية في تواجه التنمية المستدامة التيالعديد من التحديات 

 والتربية البيئية من خالل المـدارس       البيئي الوعيوقد أوصت الدراسة بنشر     . بيئية وأ
  . اإلعالموالجامعات ووسائل 

عبـد البـاقى،   (ى الطـالب   التعليم الجامعى وتنمية بعض قيم التنمية المستدامة لد        -٧
٢٠١٠(  

 الجـامعي  يقوم بـه التعلـيم   الذياستهدفت الدراسة التعرف على واقع الدور     
 تفعيل فيلتنمية بعض قيم التنمية المستدامة لدى الطالب، ووضع رؤية مستقبلية تسهم     

 مجال تنمية قيم التنمية المستدامة لدى طالبها، كمـا       فيدور الجامعة كمؤسسة تربوية     
إلى الوقوف على بعض القيم البيئية و االجتماعية للتنمية المـستدامة المنـشود            هدفت  

 تنميـة  في واألنشطة الجامعية    الجامعيتنميتها لدى طالب الجامعة، وواقع دور األستاذ        
، الوصـفي بعض قيم التنمية المستدامة لدى الطالب، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج             

يئة التدريس جاء بدرجة متوسطة، وأن دور        أعضاء ه  إسهاموتوصلت الدراسة إلى أن     
 تنمية هذه القيم جاء بدرجة منخفـضة، وقـد أوصـت الدراسـة      فياألنشطة الجامعية   

 تعزيـز قـيم التنميـة       في أساتذة الجامعة واألنشطة الجامعية بدورهم       إسهامبضرورة  
  . المستدامة االجتماعية والبيئية

الزنفلى، ( :ة متطلبات التنمية المستدامة   التخطيط االستراتيجى للتعليم الجامعى لتلبي     -٨
٢٠١٠( 

 بحيث يصبح الجامعياستهدفت الدراسة محاولة وضع خطة استراتيجية للتعليم 
قادراً على متطلبات التنمية المستدامة، كما هدفت الدراسة إلى تحليل البيئـة الداخليـة              

 الجامعير التعليم   وتطوي إلصالح واقتراح خطة    الجامعيوالخارجية المؤثرة على التعليم     
وتوصلت الدراسة إلى أن التعلـيم      . لجعله قادراً على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة      
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 تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ولذا تم وضع في غير مهيأ للقيام بمسئولياته الجامعي
  .  للقيام بدورهالجامعيخطة استراتيجية لتطوير التعليم 

التعليم من أجل التنمية المستدامة فى مناهج الجامعـات         مفاهيم ومنهجيات تطبيق     -٩
 )(Klavins and Pelnena, 2010.بالتفيا

 تستخدمها مؤسـسات التعلـيم      التيهدفت الدراسة إلى التعرف على الوسائل       
 مناهجها، وقام الباحثـان     في التعليم من أجل التنمية المستدامة       إلدخال التيفا   في العالي

جامعات، ثم تم تقييم المبادرات والتطبيقات، وتوصلت الدراسـة   ٨بتطبيق استبانة على  
 أول مرحلة لتحويل مناهجها تجاه التعليم من  في ال تزال    العاليإلى أن مؤسسات التعليم     

 . أجل التنمية المستدامة
-Al-Khateeb & Al)نموذج الجامعة المستدامة فى التعليم العالى بالعراق  -١٠

Ansari, 2014) 
 العـراق   فيالتعرف على التحديات المختلفة للتنمية المستدامة       هدفت الدراسة   

 بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة، كما هدفت إلى تقديم نموذج الوعيقلة   والناتجة عن 
، وانتهـت بتقـديم     الوصـفي للجامعة المستدامة بالعراق، واستخدمت الدراسة المنهج       

رابط بين المـصادر البـشرية ورؤوس       نموذجاً عراقياً للجامعة المستدامة يشير إلى الت      
االستدامة البيئية،  :أمول التنمية المستدامة بالجامعة من خالل أربعة أفكار رئيسية وهى     

 للمؤسسة، كما   االجتماعية للطالب، والمسئولية    االجتماعيةوالبيئة العاملة، والمسئولية    
عـة بـالمجتمع    أكدت الدراسة على أهمية تنمية رؤوس أموال االستدامة وربـط الجام          

  . والحكومة
  : التعليق على الدراسات السابقة

 تناولهـا لموضـوع     فـي تتشابه الدراسات السابقة مـع الدراسـة الحاليـة          
محـاوالت   الدراسـات الـسابقة علـى        بعـض بينمـا ركـزت      ،االستدامة بالجامعات 

 الجامعـات مـن خـالل مجـاالت متفرقـة           فـي تطبيق التعليم من أجـل االسـتدامة        
المنهجية أو التعليم أو التوعية، كمـا تناولـت دراسـات أخـرى مبـادئ                ال ةكاألنشط

 إطـار  حـين حاولـت الدراسـة الحاليـة وضـع            في ،ومبادرات الجامعات المستدامة  
 الجامعـات، بدايـة مـن       فـي  شامل لخطوات تطبيق التعلـيم مـن أجـل االسـتدامة          

عرضـت   كمـا  ، المجـاالت المختلفـة    فيالتخطيط، ثم اإلدارة، ثم تطبيقات االستدامة       
 بـريتش كولومبيـا ونوتنجهـام لالسـتفادة مـن           جامعتي فيالدراسة هذه الخطوات    

 فـي  وضع خطوات إجرائيـة لتطبيـق التعلـيم مـن أجـل االسـتدامة                فيخبراتهما  
، اسـتخدمت  الوصـفي جامعة األزهر، وبينما استخدمت الدراسـات الـسابقة المـنهج     
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الدراسـة الحاليـة مـن الدراسـات         وقد اسـتفادت   .الدراسة الحالية المنهج المقارن   
  . النظريطار عداد اإلإ فيالسابقة 

  : خطواتهمنهج البحث و
 وصف الظاهرة موضـوع     في يتمثل   الذيسوف يتبع البحث المنهج المقارن،      

ثم يتم بعد ذلك التحليل       الدول األجنبية المختارة   فيالبحث، ومن ثم عرض هذه الظاهرة       
  : ق الخطوات التاليةوعلى ذلك يسير البحث وفالمقارن، 

 . عرض األسس النظرية للتعليم من أجل االستدامة فى الجامعات -١
وصف التعليم من أجل االستدامة بالجامعات فى ضوء األدبيـات ذات العالقـة              -٢

 . وتحليلها
 .وصف التعليم من أجل االستدامة فى جامعتى بريتش كولومبيا ونوتنجهام -٣
 . عليم من أجل االستدامة بالجامعتينتفسير أوجه التشابه واالختالف بين الت -٤
بجامعـة   التوصل إلى إجراءات مقترحة لتطبيق التعليم من أجـل االسـتدامة           -٥

 . األزهر
  .  لهذه الخطواتتفصيلي بيان يليوفيما 

  :من أجالالستدامة األسس النظرية للتعليم: أوالً
 : مفهوم التعليم من أجل االستدامة -١

ستدامة بأنه عملية تعلم قائمة على مبـادئ  تعرف اليونسكو التعليم من أجل اال    
ـ وتحق ،م تعليم جيد  يتقدتؤكد على   االستدامة، وتتعلق بكل مستويات وأنواع التعلم و       ق ي

  (Disterheftet al, 2013,10) .التنمية البشرية المستدامة
 Aleixo et): وألن االستدامة تتكـون مـن ثالثـة أبعـاد أساسـية وهـى      

el,2016,164-166)  
يشير إلى أثر المجتمع على المصادر الطبيعية واألنظمة البيئية،         و :بيئىالبعد ال   - أ

 . أى أثر الفرد على البيئة وأثر ذلك على األجيال المستقبلية
ويشير إلى الجدوى اإلقتصادية للنظام الذى يهدف إلى تلبية          :البعد اإلقتصادى  -  ب

 يجب أن يتم    اإلحتياجات اإلقتصادية وتشمل النمو االقتصادى والمساواة والتى      
 . تناولهم على المدى الطويل وللجميع

ويشمل االحتياج للعدالة القائمة على التماسك والـذى ينـتج    :البعد اإلجتماعى   - ج
عنها تغيرات فى السياسة االقتصادية، أى يجب أن يكون الهدف هو احتياجات            

 . األفراد للعمل من أجل الغذاء والصحة والطاقة
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 يعمل على تحقيق االسـتدامة      الذيامة، هو التعليم    فإن التعليم من أجل االستد    
بجميع أشكالها، االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية، عن طريق تغيير سلوكيات األفـراد           

  . وتعليمهم نماذج حياتية مستدامة
وقد حددت اليونسكو بعض العناصر األساسية للتعليم من أجل االستدامة وهى           

  (UNESCO,2005,9): أنه
علم باكتساب المهارات والقدرات والقيم والمعرفة المطلوبة لـضمان  يسمح للمت   - أ

 .تحقيق التنمية المستدامة
يقدم فى كل المستويات التعليمية والسياقات االجتماعية كاألسـرة والمدرسـة            -  ب

 .والعمل والمجمتع
يعد مواطنين مسئولين ويشجع الديمقراطية، و يسمح لألفراد والمجتمعـات أن      - ج

 . قوم بمسئولياتهاتتمتع بحقوقها وت
 . مبنى على مبدأ التعلم مدى الحياة  - د
 .يحقق التنمية المتوازنة للفرد  - ه

 المحـاور    يشمل التعليم من أجل االستدامة    أشار ستيرتنج وسكوت إلى أن     كما
  (Sterling and Scott ,2008,386)التالية 
 .تحسين جودة التعليم األساسى  - أ

 . تدامةاعادة توجيه التعليم العالى ليخاطب االس -  ب
 . تحسين االدراك والوعى العام  - ج
 . تقديم برامج تدريبية لكل قطاعات المجتمع الخاصة والحكومية والمدنية  - د

 : و من خالل ما سبق نستخلص المعطيات التالية
 على مبادئ وقيم التنمية المستدامة يقوم التعليم من أجل اإلستدامة . 
 يئة والمجتمع واالقتصاديتعامل مع األبعاد الخاصة باالستدامة، وهى الب. 
            يستخدم مجموعة من األساليب التدريسية تعزز التعلم التـشاركى ومهـارات

 .التفكير العليا
 يعزز التعلم مدى الحياة . 
 يرتبط بالظروف المحلية ويتالءم مع الظروف الثقافية . 
 يرتبط بالتعليم الرسمى وغير الرسمى . 
 ةيستوعب الطبيعة المتطورة لمفهوم االستدام . 
 يبنى القدرة المدنية التخاذ القرارات والتسامح االجتماعى، واالشراف البيئى . 
 يهتم بالقضايا العالمية واألولويات المحلية . 
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            متداخل التخصصات، فال يستطيع نظام واحد أن يدعى أن التعلـيم مـن أجـل
 . التنمية المستدامة خاص به، فكل األنظمة يمكن أن تسهم فى هذا التعليم

 سر للجميع االنتفاع بمختلف مستوياته أيا كان السياق االجتماعىيي . 
  مكن الدارسين من اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف لضماني

 . تنمية مستدامة
 يعمـل علـى   الـذي هو التعليم يالحظ مما سبق أن التعليم من أجل االستدامة        

والبيئية واالجتماعية، عن طريـق تغييـر   تحقيق االستدامة بجميع أشكالها، االقتصادية   
ال يختص بمرحلة عمرية أو      ، كما أنه  سلوكيات األفراد وتعليمهم نماذج حياتية مستدامة     

 جميـع مراحـل التعلـيم وجميـع المؤسـسات      فيتعليمية محددة، ولكن يمكن تطبيقه   
مج للتعليم  تقديم برافيالتعليمية، وتستطيع المنظمات الحكومية والمدنية أيضاً أن تسهم 

  . من أجل االستدامة
   :االستدامةمبادئ التعليم من أجل  -٢

 يلـي  على عدة مبادئ حددتها اليونسكو فيمـا      االستدامةيقوم التعليم من أجل     
(UNESCO, 2009) 

 . حماية البيئة واصالحها  - أ
 . صون الموارد الطبيعية واستخدامها استخداماً مستداماً -  ب
 .  غير المستدامةالتصدى ألنماط االنتاج واالستهالك  - ج
 . اقامة مجتمعات عادلة ومسالمة  - د
 .دعم استدامة الحياة والديمقراطية ورخاء االنسان  - ه

فالتعليم من أجل االستدامة ال يهتم بحماية البيئة والموارد الطبيعية فقط، ولكنه   
 والمجتمع مـن خـالل    اإلنسان، فهو يقوم على تنمية      اإلنسانيهتم بكل ما يحقق رخاء      

والحياة الكريمة،   الموارد الطبيعية، وتوفير فرص متكافئة من التعليم الجيد،الحفاظ على
  . بالمساواة والعدالة والديمقراطيةاإلنسان يتمتع فيها التي

كما وضعت الحكومة االسترالية بعض المبادئ الخاصة بـالتعليم مـن أجـل             
 , Australian Government)( التعليم في خطتها لتطبيق االستدامة فياالستدامة 

  : وتشمل 29 ,2009
ليس مجرد تقديم معلومات ولكنه      فالتعليم من أجل االستدامة    :التحول والتغيير   - أ

يتضمن اكساب األفراد المهارات والقدرة والدافع لتخطيط وإدارة التغيير تجـاه          
 .االستدامة داخل المنظمة وداخل المجتمع
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يشمل فهم واسع للتعليم والتعلم فالتعليم لالستدامة  :التعليم للجميع ومدى الحياة -  ب
األعمار والخلفيات وفى كل مراحل الحياة وفى كـل أنظمـة       ألفراد من مختلف  

 . التعلم سواء الرسمية أو غير الرسمية، فى المدارس وفى العمل وفى المنازل
فالتعليم من أجل االستدامة يعد أفراد قادرين علـى فهـم            :التفكير فى األنظمة    - ج

 . ظمة المختلفة البيئية والسياسية واالجتماعية واالقتصاديةالعالقات بين األن
فالتعليم من أجل االستدامة يربط األفراد من خالل تكوين  :رؤية أفضل للمستقبل  - د

 . رؤية مشتركة لمستقبل مستدام
يعزز التعليم من أجل االستدامة قدرة األفراد والمجوعـات علـى            :تفكير نقدى   - ه

 .  العالميةتدبر الخبرات الشخصية واآلراء
حيث يشجع التعليم من أجل االسـتدامة علـى مـشاركة األفـراد              :المشاركة  - و

 . والمجموعات فى االستدامة
أى استخدام الشراكة لبناء شبكات وعالقـات بـين          :الشراكة من أجل التغيير     - ز

 .قطاعات مختلفة فى المجتمع
لـى  يتضح مما سبق أن التعليم من أجل االستدامة ال يقتصر على الحفـاظ ع             

 تحققـت،   إذا التيالموارد الطبيعية والبيئة فقط ولكنه يقوم على مجموعة من المبادئ           
   : والمجتمع ومن أهمهااإلنسانأدت إلى رفاهية 

  .المساواة بين الجنسين -
  . مجتمعات عادلة ومسالمة -
  . االهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية -
  . التسامح االجتماعى -
  .القضاء على الفقر -
  .التعلم مدى الحياة -
  . التفكير النقدى -
  . تنمية االنسان والمجتمع -
  . االحساس بالمسئولية االجتماعية والمدنية -

  : أهداف التعليم من أجل االتنمية الستدامة -٣
يهدف التعليم من أجل االستدامة إلى إعداد األفراد والمؤسسات والمجتمعـات           

واالقتصادية والبيئية المعقدة والمتـشابكة      االجتماعيةإلى التعامل بفعالية مع التحديات      
 حياتهم الشخصية والعملية، وبطريقة تحمى اهتمامات األجيـال         في سيواجهونها   والتي

  (Australian Government, 2007, 4). المستقبلية
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  : كما أكدت اليونسكو على األهداف التالية
بتكار مـستقبل   توفير تفاعل بين التعليم ووعى المجتمع والتدريب مع رؤية ال           - أ

 (UNESCO,2012,29). أكثر استدامة
 تنمية مواطنين لديهم المعرفة والمهارات واآلراء والقيم الضروروية لتكوين          -  ب

 (UNESCO, 2013,parag.1). مجتمع مستدام
فالتعليم من أجل االستدامة، هو تعليم يهدف إلى تحقيـق االسـتدامة بجميـع              

  (Kopnina and Meijers, 2014, 188-207):أشكالها
  الحفاظ على رأس المـال البـشرى كالـصحة والتعلـيم            :االستدامة البشرية

 . والمعرفة
  المنظمـات  (لحفـاظ علـى رأس المـال االجتمـاعى          ا :االستدامة اإلجتماعية

 )والشبكات
 الحفاظ على رأس المال :االستدامة االقتصادية. 
    األرض   –ميـاه   ال (حماية رأس المال الطبيعى    :)البيئية(االستدامة الطبيعية – 

 ) المعادن–الهواء 
 تم تطبيق التعليم من أجل االستدامة بأسلوب متكامل، سيؤدى ذلـك إلـى              فإذا

 قرارات تحسين نوعية الحياة     فيتنمية المعرفة والقيم والمهارات الضرورية لالشتراك       
، كمـا   محلياً وعالمياً، فالتعليم من أجل االستدامة هو وسيلة لنقل المعرفة وتكوين القيم           
 . أنه وسيلة لتنمية القدرة البشرية والقدرات الشخصية على اختيار بدائل مستدامة

بجميـع   االسـتدامة  تحقيـق    في يالحظ مما سبق أن التعليم لديه دور كبير          
 واالقتصادية والبيئية، وأن المؤسسات التعليمية تستطيع       واالجتماعيةالبشرية   أبعادها،

ونـشر    التنمية المستدامة وزيادة وعى الطالب بها      تحقيق ذلك من خالل غرس مبادئ     
 كان للمؤسسات التعليمية هذا الدور الكبير، فان الدور األكبر يقع        وإذا مفهوم االستدامة، 

 فـي مؤسسات ريادية وقائدة للمجتمع عليها أن تقوم بدورها         على الجامعات باعتبارها    
  . تحقيق التنمية المستدامة

 فـي ال ينحـصر     تحقيق االستدامة    فيه الجامعات    يمكن أن تؤدي   الذيفالدور  
اإلعداد والتوعية فقط، ولكن يمتد إلى جميع وظائفها من تعليم وبحث وخدمة مجتمـع،              

كاالستخدام الجيـد لمواردهـا وتقليـل        ،الجامعي تتم داخل الحرم     التيوجميع العمليات   
 تحقيـق   فـي   علـى دور الجامعـات     التاليسيركز الجزء   استهالكها من الطاقة، ولذا     

  . االستدامة
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 :  الجامعات فيالتعليم من أجل االستدامة: ثانياً
 وأن تستخدم االستدامةمن أجل    يتوقع من الجامعات أن تكون جزءاً من التعليم       

 غرس مبادئ التنمية في وخدمة المجتمع العلميوظائفها األساسية من التدريس والبحث 
جامعات أن تدرس للطـالب عـن التنميـة         فمن خالل التدريس يتوقع من ال      .المستدامة

المستدامة برؤية تشجعهم على اتخاذ اختيارات مستدامة، ومن خالل خدمة المجتمع فان        
 فـي  للخروج خلف مجتمع الجامعة وأن تشرك أفراد المجتمع          اإلمكانيةالجامعات لديها   

طالب الذين التنمية المستدامة، ويكون دور الجامعة أكثر أهمية عندما تدرك حقيقة أن ال           
 المجتمع قرارات المستقبل ومطوريه وهم مديرو مؤسسات متخذييدرسون بالجامعة هم 

 المستقبل، وللجامعة أيضاً أثر كبير على الصناعة وسياسات الحكومـة وقراراتهـا،     في
 إليهم عنـد    نحتاج الخبراء الذين    إلنتاج وضروري أساسي العالي التعليم   فيفاالستثمار  

ولذا كان هناك اهتماماً دولياً بـدور        والمشكالت المجتمعية األخرى،     مخاطبة االستدامة 
  .  التعليم من أجل االستدامةفيالجامعات 

 : من أجل االستدامةاالهتمام الدولى بدور الجامعات فى التعليم  -١
 االستدامة التعليم من أجل في يمكن للجامعات أن تؤديه الذينتيجة للدور الهام  

 تحقيق االستدامة، وكان برنـامج التربيـة        في دولياً بدور الجامعات     كان هناك اهتماماً  
 فـي هو أول من قدم فكرة االستدامة       ) ١٩٩٥ -١٩٧٥( البيئية الدولية لألمم المتحدة     

 ثم جاءت العديد من المبادرات الدولية لتؤكد على أهمية التعليم لالستدامة            العاليالتعليم  
 ركزت علـى التعلـيم   والتي المبادرات، ومن أهم هذا     الجامعي التعليم العام والتعليم     في

  : العالي
 Talloires Declaration ١٩٩٠اعالن تالوار   - أ

 ،ULSF قدمته هيئة قادة الجامعات من أجل مستقبل مستدام         تطوعي هو اتفاق 
 جامعة يمثلون خمسون دولة مختلفة، وكان الدافع لهذا     ٤٣٠وقد تم توقيعه من رؤساء      

، وقد أكدت خطة العمل المقدمة والمكونة مـن عـشر     البيئيالتدهور  اإلعالن القلق من    
 ). نقاط على االستدامة ومحو األمية البيئية عبر البحث والتدريس والتوعية والسياسات

Too and Bajrachyary, 2015, 59)  
 ,ULSF ) :وتضمنت خطة العمل المكونة من عشرة نقاط األعمـال التاليـة  

1990)  
استخدام كل الفرص المتاحة لزيادة وعى  :نمية المستدامة بيئياًزيادة الوعى بالت .١

 والحكومة والمؤسسات والجامعات لمخاطبة االحتياج الملح للتحرك تجاه ألفرادا
 .مستقبل مستدام
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تشجيع كل الجامعات لربط البحث والتـدريس        :خلق ثقافة مؤسسية لالستدامة    .٢
نمية للتحرك تجـاه اسـتدامة      وتبادل المعلومات وسياسة الجامعة بالبيئة والت     

 . عالمية
اعداد برامج تعـد خبـراء فـى اإلدارة    : التعليم من أجل مواطنة مسئولة بيئياً   .٣

البيئية، والتنمية االقتصادية المستدامة، للتأكيد على أن كل خريجى الجامعـات   
سيكون لديهم ثقافة بيئية ولديهم ادراك وفهم ليصبحوا مـواطنين مـسئولين            

 .بيئياً
اعداد برامج لتنمية قدرات أعـضاء هيئـة         : محو األمية البيئية للجميع    تعزيز .٤

 . محو األمية البيئية للطالب والخريجينسهموا فىالتدريس بالجامعات لي
تقديم مثال للمسئولية البيئية ووضع سياسـات     : ممارسة علم البيئة المؤسسى    .٥

ر والحد من وممارسات بيئية فى المؤسسة للحفاظ على المصادر واعادة التدوي     
 .النفايات

تشجيع اشتراك الحكومة والمؤسسات فى دعم      : اشراك جميع أصحاب المصالح    .٦
البحث والتعليم ووضع السياسات وتبادل المعلومات فى مجال التنمية المستدامة 
بيئياً، والتوسع فى الشراكة مع المجتمع والمنظمات غير الحكومية للمـساعدة      

 . ةفى ايجاد حلول للمشكالت البيئي
ربط أعضاء هيئـة التـدريس       :التعاون من أجل منهجيات متعددة التخصصات      .٧

بالجامعة واإلداريين مع المتخصصين فى البيئة لتطـوير منهجيـات متعـددة            
التخصصات فى المناهج والبحث والعمليات وأنشطة التوعية التى تدعم مستقبل 

 .مستدام بيئياً
عمل شراكة مع المدراس اإلبتدائية      :زيادة قدرات المدارس االبتدائية والثانوية     .٨

والثانوية للمساعدة على تنمية قدراتهم على التدريس عن الـسكان والبيئـة            
 . والتنمية المستدامة

العمل مع منظمات محلية ودولية     :التوسع فى الخدمات والتوعية محلياً ودولياً      .٩
 . لتشجيع جهود الجامعة العالمية

 هذه المعاهدة ولكـى  لمتابعةتارية ولجنة انشاء سكر :الحفاظ على هذه الجهود   .١٠
 . تعلم وتدعم جهود اآلخرين لتنفيذ ما جاء فى هذا االعالن

 نادت بتطبيق التي تالوار باعتباره من أوائل المبادرات إعالنبالرغم من أهمية 
 الجامعات لتحقيق مستقبل مستدام، إال أنه يركز على البعد         فيالتعليم من أجل االستدامة     

 باالستدامة البيئيـة، وربـط      الوعيفقط من أبعاد االستدامة، حيث طالب بزيادة         البيئي
وظائف الجامعة بالبيئة والتنمية، وتنمية المسئولية البيئية لدى الطالب، ومحو األميـة            

 فـي  مجال االستدامة البيئية، ولكنه كان خطوة جيدة         فيوالشراكة مع المجتمع     ،البيئية
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 تطبيـق  فـي ت، كما كان إلزاماً للجامعات المشاركة لتبـدأ   الجامعا فيطريق االستدامة   
 . مبادئ التعليم من أجل االستدامة

  ١٩٩٣Kyoto Declarationاعالن كيوتو  -  ب
 International (IAU) الهيئة الدوليـة للجامعـات   أقرته رسميهو اتفاق 

Association of  Universities اليابـان، وكـان  في دورتها التاسعة المنعقدة في  
 فـي الهدف من هذا االلتزام وضع أساس واضح للجامعات التخاذ خطـوات ملموسـة              

، جراء األبحـاث  إسياستها للتنمية المستدامة، وقد حث على تعزيز قدرة الجامعات على           
، وزيـادة فهـم   البيئي الوعي المجتمع على مبادئ التنمية المستدامة لزيادة     فيوالعمل  

وفى المجتمع، كما حث الجامعات على مراجعة عملياتها األخالقيات البيئية داخل الجامعة 
 International Association of). لتعكس أفضل تطبيقـات للتنميـة المـستدامة   

Universties.1993)  
  :  التوصيات التاليةاإلعالنوقد قدم 

للتنمية المستدامة،  حث جامعات الهيئة الدولية للجامعات على وضع صورة واضحة -١
تى تلبى احتياجات الحاضر بـدون المـساس باحتياجـات األجيـال     وهى التنمية ال  

المستقبلية، وعلى تشجيع مبادئ وتطبيقات التنمية المستدامة على الصعيد المحلى          
  .واإلقليمى والدولى بطرق تتالءم مع رسالتها

األخطار الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية     االستفادة من مصادر الجامعة لتوضيح     -٢
يما بينها والتى تواجه كوكب األرض، والتعرف على االعتماد المتبادل          المترابطة ف 

 واألبعاد الدولية للتنمية المستدامة 
 والـذى هـو   ، استهالك المـصادر  عندالتأكيد على االلتزام األخالقى للجيل الحالى        -٣

 .أساس التنمية البيئية
قيق مبـادئ   تعزيز قدرة الجامعة على اجراء األبحاث والعمل فى المجتمع على تح           -٤

التنمية المستدامة لزيادة الوعى البيئى وتعزيز فهم االخالقيات البيئية داخل الجامعة 
 .وفى المجتمع

 تحقيق التنمية المستدامة من خـالل       فيأكد إعالن كيوتو على دور الجامعات       
 وأهميته  األخالقيجميع وظائفها، التعليم والبحث وخدمة المجتمع، كما أكد على االلتزام           

 تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتحقق االستدامة من خالل الممارسات المـستدامة            في
 الحصول على احتياجـاتهم، وطالـب بتحقيـق         في تضمن حق األجيال المستقبلية      التي

 تلبى احتياجات األجيال الحالية دون المساس باحتياجات األجيال         التيالتنمية المستدامة   
  .المستقبلية
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 :١٩٩٨تعليم العالى فى القرن الواحد والعشرين مؤتمر اليونسكو لل  - ج
 في وأكد أن من أهمها المساهمة العاليحدد هذا المؤتمر مهام ووظائف التعليم 

 خريجين ومواطنين مسئولين وقادرين على وإعدادالتنمية المستدامة وتحسين المجتمع، 
ث، وتقديم خبـراء    وتقديم المعرفة من خالل األبحا     تلبية احتياجات القطاعات المختلفة،   

 ,UNESCO) .واالقتـصادية  واالجتماعيـة  التنمية الثقافيـة  فيللمجتمع لمساعدته 
1998, 21) 

 للتعليم من أجل التنمية المـستدامة       العالمي مؤتمرها   فيوقد طالبت اليونسكو    
 والبحث وتطوير معارف جديدة ألغراض التعليم من أجل العلميبتشجيع وتعزيز االمتياز  

 عقـد   في والبحث   العاليمن خالل مشاركة شبكات مؤسسات التعليم       ،  مستدامةالتنمية ال 
 التعلـيم   أيالتعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعبئة الوظائف األساسية للجامعـات،           

والبحث وخدمة المجتمع المحلى من أجل تعزيز المعارف العالمية والمحلية بشأن التعليم    
  (UNESCO, 2009) .من أجل التنمية المستدامة

 تحقيـق   فـي يالحظ مما سبق أن اإلعالنات الدولية قد أكدت على دور التعليم            
االستدامة، وقد وضعت بعض األطر اإلرشادية لتقديم تعليم يعمل على تـشجيع مبـادئ              
وتطبيقات االستدامة، ويعد مواطنين مسئولين وقادرين على تحقيق التنمية المستدامة،          

  .  التعليم من أجل االستدامةفيدور الجامعات  التاليولذا سيتناول الجزء 
  : االستدامة من أجل التعليم فيدور الجامعات  -٢

وتطوير استراتيجيات  االستدامة دعم فيتستطيع الجامعات أن تلعب دوراً كبيراً 
 فـي وتطبيق االسـتدامة     المستدامة من خالل البحث وتعليم األجيال المستقبلية       التنمية

، تستطيع أن التعليمي النظام فيها مراكز بحثية كبرى ومؤسسات هامة تنظيماتها، فلكون
تسهم بتقديم حلول مستدامة لتحديات القرن الواحد والعـشرين مـن خـالل األبحـاث               

 توليد المعرفة واالستجابات المالئمة في، ومن خالل دورها  ةالتطبيقياألساسية واألبحاث   
 الحكومـة واألعمـال     فيرارات المستقبل    ق متخذي إكساب فيللعالقات المتبادلة تسهم    

المعرفة والمهارات المطلوبة لتشكيل المستقبل، وذلك عن طريق دمج قضايا االستدامة           
  (Huffand Naguyen, 2014,3044).  مناهجهافي

 اإلرشـادية ق الدولية بعض الخطـوط واألطـر        ي والمواث اإلعالنات وقد قدمت 
 أكـدت   التي نظامهم، ومن أهم العناصر      فية   لتضمين االستدام  العاليلمؤسسات التعليم   

  (Lozano et al, 2013, 12) اإلعالناتعليها 
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 التركيز على التدهور البيئى، وتهديدات المجتمع واالستهالك غير المستدام . 
            االلتزام األخالقى واألدبى لقادة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس للعمل تجـاه

 . مجتمعات مستدامة
 لمستدامة فى جميع المناهج واألنظمةادخال التنمية ا . 
 تشجيع البحث فى مجال التنمية المستدامة . 
 لالستدامة توجيه العمليات الخاصة بالحرم الجامعى . 
 التعاون مع الجامعات األخرى فى مجال االستدامة . 
           اشتراك وتعاون واضعوا السياسات والحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة

 . االستدامةورجال األعمال لتحقيق 
 التكامل بين كل النقاط السابقة . 

كمـا أقرتـه المـؤتمرات      التعليم لالستدامة  فيويمكن تلخيص دور الجامعات     
 : (AECID, 2011, 9) المختلفة في النقاط التالية واإلعالنات

  على الجامعات أن تحقق التغيير من خـالل اعـداد الخـريجين        :التزام أخالقى
  . بيئيةللتعامل مع المشكالت ال

  يجب أن تطبق الجامعات معرفتها فى حل مشكالت المجتمع على         :خدمات عامة
  . بهاحيطة المجتمعات الم

   مكون أساسى لكى تكـون      تعتبر الجامعة الخضراء   :عمليات طبيعية مستدامة
  . الجامعة مستدامة

   هناك احتياج أن تساعد الجامعات فى محو األمية البيئيـة           :محو األمية البيئية
أثر االنسان على البيئة وترجمة الفهم إلى      وساعدة على فهم وظائف العالم،      للم

  . عمل
    يجب أن تظهر المقررات ارتباط بالبيئـة        :تطوير مناهج متداخلة التخصصات

  . لمساعدة الطالب على أن يصبحوا أكثر فهماً للبيئة
   ليـة  تشجيع األبحاث التى تسهم فى االستدامة المح       :تشجيع األبحاث المستدامة

  . واإلقليمية والعالمية
 يجب أن يكون هناك  :الشراكة مع الحكومة والمنظمات غيرالحكومية والصناعة

تشجيع على تنسيق الجهود، ألن الجامعة لـن تـستطيع أن تحقـق التغييـر               
  . االجتماعى بمفردها

 عملية تبادل المعلومات والتعاون فى ايجاد لتيسيروذلك  :التعاون داخل الجامعة 
 . عملية لمشكلة االستدامةحلول 

 تطبيـق  فـي يتضح مما سبق أن الجامعات يقع على عاتقها مسئولية كبـرى       
 فـي  مفـاهيم ومبـادئ االسـتدامة        إدراجالتعليم من أجل االستدامة، حيث يتطلب ذلك        
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 بمفـاهيم   الـوعي مناهجها، وتركيز األبحاث على مجاالت وقضايا االستدامة، وزيـادة          
 وخارجها، وتوجيه عملياتهـا وأنـشطتها تجـاه االسـتدامة،           االستدامة داخل الجامعة  

 حلول لمشكالت االستدامة، والتعاون مـع       إليجاد والدوليوالتعاون مع المجتمع المحلى     
الجامعات األخرى وتبادل الخبرات فيما بينهم، ولذا يتطلب تحقيق ذلك تنظـيم الجهـود              

ناجح للتعليم من أجل االستدامة داخل الجامعة، واتباع خطوات محددة من أجل التطبيق ال     
 .  الجامعاتفي
  :  فى الجامعاتمن أجل االستدامةتطبيق التعليم  -٣

 داخل المجاالت المختلفة   من أجل االستدامة    تطبيق التعليم  في تبدأ الجامعة    لكي
يمكن أن تحقق ذلك من خالل مجموعة من الخطوات، وقد حـدد فيرنانـديز              بالجامعة،  

(Fernandez et al ,2014,7-8)  يمكن أن تتبعهـا الجامعـة   التيبعض الخطوات 
  : وهى  التعليم من أجل االستدامةتطبيقل

وضع تعريف للتنمية المستدامة على المستوى المؤسسى        :الرؤية والرسالة   - أ
 . وعلى مستوى كل كلية) عام(

 . تطبيق معايير مستدامة على كل أنشطة الجامعة تتفق مع الرؤية والرسالة -  ب
مهارات والمعرفة والقيم المرتبطة بـالتعريف اإلجرائـى للتنميـة          تعريف ال   - ج

 . المستدامة
وضع عمليات تعليم تتناسب مع األهداف التربوية الجديـدة للتركيـز علـى          - د

التعليم المبنى على المشكلة، التعليم القائم علـى المـشروعات، األسـاليب            
 . التشاركية والتفاعلية، والطرق القائمة على البحث والعمل

تحديد مستويات اكتساب المهارة وتنسيق التقدم فى هذه المهارات فيجب أن             - ه
 . يكتسب الخريجون متطلبات المعرفة المرتبطة باالستدامة

البحث عن عملية تحسين مستمرة فى كل مناطق الجامعة مثـل التقييمـات               - و
 .وكتابة التقارير واالعتماد

ية لالستدامة وتـستخرج   تكون الجامعة مستدامة يجب أن يكون لديها رؤ    فلكي
 لذلك يجب أن يكون هناك لجنة لالستدامة بالجامعـة          وباإلضافةمنها رسالة لالستدامة،    

لتؤسس وتصدق على سياسات وأهداف االستدامة المتوافقة مع رسالتها، كما يجـب أن      
 طرق االستدامة المختلفة، فييكون هناك شبكات اتصال مع الجامعات األخرى للمشاركة        

 التدريس والبحث والتوعيـة     في استراتيجيات االستدامة للجامعة يجب أن تدمج        وأخيراً
  (Tooand Bajrachary, 2015, 59 ). والشراكة وعمليات الجامعة

أن  (Vagnoniand Cavicchi, 2015, 220) وتضيف فاجنونى وكافيتشى
  :  الجامعات تتم من خالل أربع خطوات أساسية وهىفيعملية االستدامة 
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يجب أن يرتبط التخطيط بالرؤية والرسـالة واالسـتراتيجية والتكـوين            :طالتخطي  - أ
التنظيمى لتحقيقأهداف االستدامة، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين التطبيقـات            

 . المختلفة لالستدامة
ويشير ذلك إلى التعليم والبحث والتطبيق، أى تقديم برامج استدامة واالبداع            :الفعل -  ب

المبـانى المـستدامة،    . (كنولوجيا لتقليل األثر البيئـى    ت والت فى المنتجات والعمليا  
 )وخفض الفاقد

 البيئـي  عـدد مـن المؤشـرات لقيـاس األداء           إعدادتتطلب هذه الخطوة     :التقييم -ج
 .  للجامعةواالقتصادي واالجتماعي

وهو ليس مجرد تطبيق عملية تحسين ألداء الجامعة، ولكن يشمل إعداد            :التحسين  - د
ارة إلى انجاز الجامعة فى االستدامة، واجـراء عمليـات المقارنـات            التقارير لالش 

 . المرجعية
 Ralph ):  تدمج االستدامة دمجاً كامالً بالصفات التاليـة التيالجامعة تتسم و

and Stubbs, 2014,73)  
  . قيادة ورؤية تعبران عن االلتزام باالستدامة وتشجيعها  - أ

  . س والبحث وكل األنظمة األكاديميةدمج مفاهيم وتطبيقات االستدامة فى التدري -  ب
  . التأكيد على أن التدريس والبحث يتبنيان حلوالً لتحديات االستدامة  - ج
التعرف على األثر البيئى للمؤسسة ووضع سياسات وتطبيقات فى عملياتهـا              - د

  وخدماتها لخفض هذا األثر 
 . المشاركة فى خدمة المجتمع لتعزيز االستدامة البيئية  - ه

 الجامعات ليس مجرد مقـرر  في من أجل االستدامة التعليم يتضح مما سبق أن 
 تتخذ،  تقرارا أو   الجامعييضاف لبرامج الدراسة أو أنشطة يتم ممارستها داخل الحرم          

ولكنها عملية شاملة ومتكاملة تتم وفق خطوات مسبقة وطبقاً لمعايير واضحة، فتشمل            
 جميع وظائف الجامعـة مـن      التخطيط والتنفيذ والتطبيق والمراجعة وكل ذلك من خالل       

تطبق كـل المبـادئ الخاصـة بالتنميـة      وعليها أيضاً أن ،  تعليم وبحث وخدمة مجتمع   
  . الجامعي جميع عملياتها داخل الحرم فيالمستدامة 

 تـسعى إلـى تحقيـق       التي نموذج للجامعة المستدامة     التاليويوضح الشكل   
  :من خالل جميع وظائفهاالستدامة 
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 نموذج الجامعة المستدامة) ١(شكل رقم 
Source: Velazquezet al, 2006, 814. 

يوضح الشكل السابق أن الجامعة المستدامة يجب أن تضع رؤية لالستدامة، ثم 
تستخرج منها رسالة لالستدامة، ثم تكون لجنة لالستدامة لوضع الـسياسات والغايـات    

ثم تنشر مبادئ االستدامة ا تم تحقيقه من أهداف، ومتابعة م ضوء رسالتها فيواألهداف 
، الجـامعي  جميع المجاالت، وهى التعليم والبحث وخدمة المجتمع وعمليات الحـرم            في

 .  هذه الخطواتالتاليويوضح الجزء 
  : للتعليم من أجل االستدامةرؤية وأهداف وضع   - أ

 من لتزاما منظمة تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات طويلة األجل إلى      أيتحتاج  
ــادة ــة القي ــذا  جه ــرجم ه ــا، وأن يت ــزامالعلي ــاتااللت ــى سياســات والتزام .  إل

(Chambers,2015,198) فــي فعلــى الجامعــات أن تحــدد تعريــف لالســتدامة 
استراتيجيتها، حيث يمثل ذلك التزاماً ويقدم نقطة البداية لتحقيق االستدامة، كمـا تُعـد              

سية لوضع أهداف قصيرة األجـل وطويلـة         المؤسسة األداة األسا   فيسياسة االستدامة   
وقد حددت  . يتم من خاللها الحكم على ما تم تحقيقه من خطوات          والتياألجل لالستدامة،   

Iso 14001      يلـي بعض متطلبات الـسياسة البيئيـة للمؤسـسة كمـا :(UNEP, 
2013,15-26) 

 . أن يتم وضعها من خالل اإلدارة العليا بالمؤسسة .١

 مستدامة  وضع رؤية لجامعة :Visionالرؤية 

  صياغة رسالة لجامعة مستدامة  missionالرسالة

لوضع األهداف والسياسات  Sustainability committee لجنة لالستدامة بالجامعة
  التمويل واإلشراف على المبادرات و

  Sustainability Strategiesاستراتيجيات االستدامة 

 خدمة المجتمع التعليم 
 

عمليات حرم 
  جامعي مستدام

  

 البحث 
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سسة وآثارها البيئية الناتجة عن أنـشطتها وخـدماتها   أن تتالءم مع طبيعة المؤ  .٢
 . ومنتجاتها

 . أن تشتمل على التزام بالتحسين المستمر ومنع التلوث .٣
 تتمكن الجامعة من تحقيق رؤيتها وأهدافها لالستدامة، يجب أن يكـون            ولكي

هناك جهة مسئولة عن متابعة هذه األهداف وقياس مدى تحققها، ويتم ذلك عادة مـن               
   .لجنة االستدامة بالجامعة أو مكتب االستدامةخالل 

 : وجود إطار إدارى للتعليم من أجل االستدامة - ب
 في للتحول تجاه االستدامة، ولذا يوجد       أساسي متطلب   إدارييعد وجود التزام    

أو لجنـة لالسـتدامة، تكـون        مكتب  تحقيق االستدامة  إلى تهدف   التيمعظم الجامعات   
 وإنشاء تكوين   فيتدامة بالجامعة، حيث يسهم وجودها      مسئولة عن تطبيق سياسة االس    

 ,Contreras): يلـي السياسات واألهداف ومتابعة ما تم انجازه، وتتمثل مهامها فيما 
2002,36)  

 . تطوير ومراجعة سياسة وأهداف وخطط عمل االستدامة بالجامعة .١
 . تنسيق مبادرات االستدامة .٢
 . توفير الدعم المادى .٣
 . تجنب تداخل الجهود .٤
 . التأكد من تنفيذ سياسة االستدامة .٥
 .تشجيع وتنسيق االتصال والتعاون بين األفراد المشاركين فى اللجنة .٦

ين من جميع فئـات مجتمـع الجامعـة         وتتكون لجنة االستدامة عادة من ممثل     
الطالب والعاملين واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس واالتحادات الطالبية، كما يمكن أن (

المجتمع المحلى، المؤسسات الحكومية، موظفين     (اء من خارج الجامعة،     ينضم لها أعض  
، حيث يعد تواجد واشتراك مجموعة كبيـرة ومتنوعـة لتـشارك            )خريجي الجامعة من  

 ,Rasmussen)األفكار ووضع األهداف من أنجح وسائل تطبيق مبادرات االسـتدامة  
2011, 66, UNEP,2013,27)  

  : نشر االستدامة بالجامعة -  ج
 التنميـة  فـي تحقق الجامعة االستدامة، ال يكفى أن تقدم مقرر أو برنامج    لكي

المستدامة ولكن يجب أن تنعكس االستدامة على عدة مجاالت أساسية، وهى المـنهج،             
التعليم من أجـل    تطبيق   مجاالت   التاليالمجتمع، ويوضح الشكل    و،  والبحث، والعمليات 

  . االستدامة بالجامعات
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  )٢(م شكل رق

  الجامعاتفي من أجل االستدامةمجاالت التعليم 
Source: (Macgregor, 2015, 28) (Cortese,2003,17)  

يشير الشكل السابق إلى وجود أربعة مجاالت رئيـسية، يجـب أن تتناولهـا              
االسـتدامة    يتناول موضوعات  الذيالتعليم   : طريقها تجاه االستدامة، وهى    فيالجامعة  

 يتنـاول قـضايا     الـذي البحـث   وهات ايجابية للتعامل مع البيئة،      ويكسب الطالب اتجا  
لزيـادة   ومشاركتها مع المجتمع داخل الجامعة وخارجها     ،  االستدامة ويضع لها الحلول   

 تتم داخل  التيوالعمليات  ،  مبادئ وأهداف االستدامة  ب  االستدامة والتعريف   بأهمية الوعي
الـشكل   كما يشير  .،د من آثارها البيئية   وكيفية الح  الجامعة لممارسة أنشطتها المختلفة   

السابق إلى وجود تداخل بين هذه المجاالت مما يؤكد الطبيعة المتداخلة لالستدامة، وأن             
ولكنها شبكة   ليست أنشطة منفصلة   البحث والتدريس والعمليات والعالقات مع المجتمع     

 بهـم، ويمكـن   متصلة من التعليم والخبرة يتعلم الطالب من خاللها ومن كل ما يحـيط        
  : يليتوضيح هذه المجاالت كما 

  
  
  

 اجلامعة
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  teaching: التعليم -١
 االستدامة أو تعلم تدعم التيويشير إلى المقررات والمناهج والمواد األكاديمية       

 ,Macgregor). تعلم الطالب نظريات وتطبيقـات االسـتدامة والتنميـة المـستدامة    
 رئيسة داخل مؤسـسات     ، ويعد دمج االستدامة داخل المناهج منطقة عمل       (2015,28

 االستدامة، وهناك أربعة طرق مختلفة يمكن اتباعهـا         لتحقيق تسعى   التي العاليالتعليم  
  (Ellis and Martin, 2015, 76-77 )لدمج االستدامة داخل المناهج وهى 

 .تناول قضايا بيئية أو إجتماعية داخل المقررات الموجودة  - أ
 . ناهج الجامعةإضافة مقرر كامل عن التنمية المستدامة لم -  ب
تناول التنمية المستدامة كمفهوم داخل المقررات مع وجود قضايا فى التنميـة            - ج

 .المستدامة مرتبطة بطبيعة كل مقرر
 . تقديم التنمية المستدامة كتخصص داخل إطار الكليات وداخل المؤسسة  - د

  Research: البحث -٢
ريها عادة األسـاتذة     يج والتي لقضايا االستدامة    التجريبييشير البحث إلى التحليل     

، وقد (Macgregor, 2015, 29)ن وتضع رؤى وحلول لمشاكل االستدامة ووالخريج
من   التنمية المستدامةفي الجامعيالتعليم على دور  اإلعالنات الدولية وخطط العمل أكدت

 تواجه  التيالتحديات االقتصادية والبيئية واالجتماعية      تخاطب    التي خالل إجراء األبحاث  
 تجرى داخل سـياق  التيكل األبحاث "  التنمية المستدامة بأنه    فيويعرف البحث    .لمالعا

  (UNESCO, 2014, 123).  التنمية المستدامة تحقيقفي بالجامعة وتسهم مؤسسي
 community :المجتمع -٣

تستطيع الجامعة أو الكلية أن تعمل كمجتمع متكامل تماماً وتحقق االسـتدامة            
 ,Cortese)لها، كما يمكن أن يمتد أثرها خارج أسوار الجامعة،  والبيئية داخاالجتماعية

 المشاركة الفعالة للطالب والعـاملين مـع المجتمـع المحلـى      من خالل(17 ,2003
  بـرامج االسـتدامة    في شتراكالعلى ا المجتمع   تشجع أفراد    والتي،  والعالمي واإلقليمي

(Tooand Bajracharya , 2015, 60)  عقـد  فـي  مـع  مـشاركة المجت وتتمثـل 
 –الطـالب  ( مجال التنمية المستدامة، مثل      فيالشراكات والتعاون مع أصحاب المصالح      

، ) المنظمات غير الحكوميـة    – والخاص    القطاع العام  – الجامعات األخرى    –الموظفين  
لتشجيع وتمكين المجتمع كله لتغيير السلوكيات والقيام بأفعال تحقق االستدامة البيئيـة            

(Abubakaret all, 2016,61)  فوجود شراكة وارتباطات بين الجامعة والمجتمـع ،
ينتج عنه فوائد متبادلة لكال الطرفين، فيساعد هذا االرتباط الجامعـات علـى اكتـشاف       

 مجال الصناعة   فيوتشجيع مشروعات االستدامة مع المجتمع المحلى من خالل التعاون          
الطـالب للمجتمـع    لية، ويقـدم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والحكومات المح   
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 الجامعة، كما يمكن أن يـساهم أعـضاء         في اكتسبوها ومارسوها    التياألفكار الجديدة   
 تحقيق التغيير بالجامعة من خالل عدة أشكال من المـشاركة، مـن   فيالمجتمع المحلى   
 Renner and). كممثلين للمجتمع  بالجامعةواإلرشاد لجان النصح فيبينها االشتراك 

Cross, 2009, 113)  
  Operations :العمليات -٤

تشبه الجامعات والكليات مدن صغيرة تحتوى على أنظمة نقل وبنيـة داخليـة        
وتستهلك كميات كبيرة من المصادر الطبيعية  ،للطاقة والمياه، وتخطيط المناظر الطبيعية    

مة وتبعث كميات كبيرة من غازات البيوت الخضراء، وعن طريق تطبيق مبادرات لالستدا
 تخاطب تلك القضايا، يكون هناك احتماالً أن ينقذ القادة التربويون المصادر            التيالبيئية  

 تحسين الصحة البشرية والبيئيـة،       ينتج عن ذلك   المادية عبر الوقت، وفى الوقت ذاته     
وعن طريق تطبيق هذه المبادرات تستطيع الجامعات أن تـوفر المـال وتحـافظ علـى      

 . كنماذج للتحـول   المجتمعاً للحلول المستدامة يستفيد منها      المصادر، وأن تكون نموذج   
(Rasmussen, 2011,30) 

 ذاتـه، لتقـدم     الجـامعي  من داخل الحرم     باالستدامةفتبدأ االلتزامات الخاصة    
 دراسـتهم وأبحـاثهم،     في للتنمية المستدامة، وتدعم ما يتعلمه الطالب        تطبيقينموذج  

 والتـي  من خالل عملياتها     البيئي األثر    جهود مؤسسات عديدة لخفض    فيونلمس ذلك   
تشمل برامج إعادة التدوير، حمالت ترشيد استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام وسـائل            

. النقل الخضراء، كما تـشمل سياسـات وأنظمـة معالجـة النفايـات وإدارة الميـاه               
(UNESCO, 2014, 125)  

 اآلونة فيمتزايداً     اهتماماً   القى االستدامةيتضح مما سبق أن التعليم من أجل        
 الترسيخ لحياة مستدامة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، من خالل تعليم          فياألخيرة ألهميته   

 هـذا   إدخال فياألفراد أساليب الحياة المستدامة، وقد بدأت معظم المؤسسات التعليمية          
ت، النوع من التعليم وتطبيقه بصور مختلفة، وعلى رأس هذه المؤسسات تأتى الجامعـا  

وذلك لمالءمتها لهذا النوع من التعليم من خالل ما تقوم به الجامعة من وظائف مختلفة، 
 عرض لخبرات بعض الجامعات     يليوفيما   ،ولمالءمة الفئة العمرية لطالب الجامعات له     

  . االستدامة تطبيق التعليم من أجل في
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  : مختارة الجامعات الفي االستدامةالوضع الراهن للتعليم من أجل : ثالثاً
 بـريتش كولومبيـا     جامعتي فييتناول هذا المحور التعليم من أجل االستدامة        

  :يليبكندا وجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة كما 
 :British Columbia University جامعة بريتش كولومبيا بكندا -١

ـ   كندا،فيتعد جامعة بريتش كولومبيا من كبرى الجامعات البحثية     ت ذوقد اتخ
 Moore et) :ة عدة مبادرات لتطبيق االستدامة البيئية بالجامعة ومـن بينهـا  الجامع

al,2005 ,66-67, Rojas A., Richer L., Wagher J., 2007,87)  
 Talloires بـالتوقيع علـى اعـالن تـالوار     ١٩٩٠قامت الجامعة فـى عـام    -

Declaration            لتعلـيم   والذى يعد التزاماً دولياً بتطبيق االستدامة البيئيـة فـى ا
 . العالى

 Halifax بـالتوقيع علـى اعـالن هاليفـاكس     ١٩٩١قامت الجامعة فى عـام   -
Declaration              والذى يؤكد على الدور القيادى للجامعـات فـى طريـق التنميـة

 . المستدامة
 وكانت أول جامعة كنديـة      ١٩٩٧تبنت الجامعة سياسة للتنمية المستدامة فى عام         -

ائدة فى مجال االستدامة، وأكدت هذه المبـادرة  تقوم بذلك بهدف أن تصبح جامعة ر 
على أن تلتزم الجامعة بممارسات مستدامة فى جميع عملياتها وأفعالها وأن يكتسب      

 . جميع الطالب الملتحقين بالجامعة معرفة عن االستدامة
، مكتباً الستدامة الحرم الجامعى، والذى ساعد الجامعـة علـى           ١٩٩٨أنشأت عام    -

 . ياسة التنمية المستدامةتحقيق تقدماً فى س
ولذا تعد الجامعة نموذج جيد للتعليم من أجل االستدامة، وسيتم عرض ذلك من     

، االسـتدامة ، وإدارة التعلـيم مـن أجـل         االستدامةخالل تناول أهداف التعليم من أجل       
  . االستدامةوتطبيقات التعليم من أجل 

 :بيامن أجل االستدامة بجامعة بريتش كولوم أهداف التعليم  - أ
وضعت جامعة بريتش كولومبيا استراتيجية لالستدامة بالجامعة، وقد ركـزت          

 اكتشاف األبعاد المختلفة لالستدامة من خالل البحث        فياالستراتيجية على دور الجامعة     
 عملياتها واألنشطة المرتبطـة بهـذه   فيوالتعليم والتعلم، وأن تكون نموذجاً لالستدامة  

أن "  :وتنص رؤية الجامعـة لالسـتدامة علـى   ،  الجامعي العمليات داخل وخارج الحرم   
 من خالل التدريس والـتعلم والبحـث        ٢٠٣٥ الجامعة بحلول عام     فيتنتشر االستدامة   

 وصحيوالشراكات والبنية الداخلية ومجتمع الجامعة، وأن يصبح مجتمع الجامعة نشط           
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  ،"ت احتـرام متبـادل    ومرتبط بالمجتمع المحيط وبالشركاء حول العالم بعالقات دائمة ذا        
 (UBC,2014,1-5 ): يلياالستراتيجية أهداف االستدامة بالجامعة فيما  وقد حددت

 .دمج االستدامة فى التعليم والتعلم والبحث .١
اكساب الطالب المعرفة والمهارات والخبرات التى تمكنهم أن يصبحوا وكالء للتغيير  .٢

 .وقادة فى المجمتع ومواطنين مسئولين
أن تخاطب أبحاث الجامعة قضايا تحسين الحياة البيئية والبشرية داخـل الجامعـة              .٣

 .وخارجها
أن يصبح مجتمع الجامعة نموذجاً للمجتمع المـستدام وأن يعكـس ويـشجع قـيم           .٤

 . االستدامة المرتبطة برفاهية االنسان والحفاظ على البيئة
 .يتها الداخليةدمج االستدامة فى التخطيط والتطبيق لعمليات الجامعة وبن .٥
تحويل الحرم الجامعى إلى معمل حى لالسـتدامة لتظهـر تطبيقـات وتكنولوجيـا               .٦

مستدامة يشارك فيها كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين وأعـضاء            
 . المجتمع

 الحرم الجامعى، أى خارجترسيخ دور الجامعة كعامل فى التغيير من أجل االستدامة  .٧
 والمجتمـع   ، شراكات بين الجامعة، والحكومة، والـصناعة      أن تعزز الحوار وتعقد   

 . للبحث عن أفكار وحلول لالستدامة تزيد من تقوية نسيج المجتمع العالمى ،المدنى
 وضعتها الجامعة من أجل تحقيق االستدامة،       والتييالحظ أن األهداف السابقة     

 ومشاركة المجتمع، تناولت جميع مجاالت ووظائف الجامعة، حيث تناولت التعليم والبحث
 إلى عمليات الجامعة، فهدفت إلى تضمين المقررات والمناهج مبادئ وقـضايا            باإلضافة

االستدامة، وأن يركز البحث على قضايا االستدامة ويسعى إلى تحسين الحيـاة البيئيـة           
 الطالب إكسابوالبشرية، وأن يكون مجتمع الجامعة نموذجاً للمجتمع المستدام من خالل 

 . تمكنهم من تحقيق ذلكالتيلين المهارات والخبرات والعام
 : إدارة التعليم من أجل اإلستدامة - ب

تتم إدارة التعليم من أجل االستدامة بالجامعة من خالل لجنة توجيه االستدامة،            
  : ويمكن توضيح دورهما كما يلى، ومكتب االستدامة

  : لجنة توجيه االستدامة -١
قيادات العليا بجامعة بريتش كولومبيا، وهى تتكون لجنة توجيه االستدامة من ال

وتتشكل عضوية اللجنة من  ،المسئولة عن وضع رؤية واستراتيجية االستدامة بالجامعة    
(UBC,2015,Sustainability, Steering Committee)  

 . رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية -
 . عميد كلية العلوم التطبيقية -
 . جامعة المشارك لتخطيط الحرم الجامعىنائب رئيس ال -
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 . نائب رئيس الجامعة للبحث والشئون الدولية -
 . ممثل من مركز الطالب لالستدامة -
 : مكتب استدامة الحرم الجامعى -٢

، وهـو هيئـة     ١٩٩٨ عام   جامعة مكتب استدامة الحرم الجامعي في     أنشأت ال 
ى تقوم بدورها بتحديد األولويات رشادية ويقوم بتقديم المقترحات إلى إدارة الجامعة والتإ

 ,.Moore J): وتوفير التمويل، كما يقوم المكتب بمجموعة من المهام مـن أهمهـا  
2005, 185)  

 تعليم العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطالب عن االستدامة . 
  رفع التقارير إلى لجنة االستدامةsustainability committee . 
 اصة بعمليات الحرم الجامعى، ومجموعة من تنفيذ عدد من المشروعات الخ

 .البرامج التعليمية وخدمة المجتمع
 نشر ثقافة االستدامة فى الجامعة . 
 تنظيم لقاءات بين أعضاء هيئة التدريس للتحدث حول قضايا االستدامة . 

يالحظ مما سبق حرص الجامعة على تطبيق بـرامج االسـتدامة مـن خـالل          
مكتـب  (ابعة برامج االسـتدامة المختلفـة       ة عن مت  تخصيص جهة إدارية تكون مسئول    

 تعمل علـى    التي، فيقوم مكتب االستدامة بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات         )االستدامة
 تعمل على نشر ثقافة االستدامة  التي الجامعة، وتنظيم بعض األنشطة      فينشر االستدامة   

، مما يساعد علـى تحقيـق       كما يقوم برفع التقارير إلى اإلدارة العليا       ،الجامعيبالحرم  
  .  وضعتها الجامعةالتيأهداف االستدامة 

 :  البيئيةاالستدامةتطبيقات التعليم من أجل  -ج
يتم تطبيق التعليم من أجل االستدامة بالجامعة من خالل عدة مجـاالت وهـى              

  :  توضيح لهذه المجاالتيليالتدريس والبحث والمجتمع والعمليات، وفيما 
 : عليمالت -١

 االستدامة ومن عليم تقدم بالجامعة لتالتيالمقررات والمناهج والمسارات تتنوع 
  (UBC,2015, sustainability: courses-degree): أهمها

  :المقررات -
تقدم الجامعة أكثر من ستمائة مقرراً فى المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات           

، وتنقسم هذه المقـررات     اديةالعليا تتناول أوجه اإلستدامة البيئية واإلجتماعية واإلقتص      
  : إلى

         مقررات خاصة باالستدامة، وهى مقررات تركز علـى مفهـوم االسـتدامة أو
 . تتناول قضية أو موضوع يركز على االستدامة
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  مقررات تشمل االستدامة، وهى تتناول وجه أو أكثر من أوجه االستدامة كمقرر
  . أو مكون أو وحدة

 : الدرجات الجامعية -
 مرحلـة البكـالوريوس،    أكثر من خمسة وأربعين برنامجاً فـى         تقدم الجامعة 

والدراسات العليا، والدراسات المهنية، تسمح للطالب أن يوجه درجته الجامعيـة حـول    
  . موضوع االستدامة

 : مسارات تعلم اإلستدامة -
مسار تعلم االستدامة هو مجموعة من المقررات الموجهة لالسـتدامة والتـى           

 تخصصهم الرئيسى، والتى تمدهم بأساس قوى عن االسـتدامة،          يدرسها الطالب بجانب  
وذلك بهدف أن يتوفر لكل طالب خبرات وقدرات تمكنه من المـساهمة فـى مـستقبل                

  . مستدام
 : التعليم المستمر -

يقدم مركز التعليم المستمر بالجامعة مقررات وبرامج للموظفين الذين يرغبون         
االقتصادية، حيث تقدم مجموعـة مـن البـرامج       فى فهم القضايا االجتماعية والبيئية و     

  . والمقررات عن االستدامة لها أثر ايجابى على المجتمع ومؤسساته
 : اختيارات بديلة -

تقدم الجامعة طرق غير تقليدية لتطوير معرفة الطالب باالستدامة وفى الوقـت    
ـ             ازة ذاته الحصول على رصيد أكاديمى، مثل االشتراك فى مشرعات وأنشطة خالل األج

  .الصيفية ويتم احتسابها ضمن الساعات المعتمدة للطالب
  

 :البحث -٢
كبيراً باألبحاث المرتبطـة باالسـتدامة،      تولى جامعة بريتش كولومبيا اهتماماً      

سـتدامة، وبعـضها متـداخل     تعمل فى مجـال اال   يا العديد من المراكز البحثية الت     وبه
ـ    فيالتخصصات والبعض اآلخر يتخصص      ن بـين هـذه المراكـز        مجاالت محددة، وم

(UBC. 2015. Sustainability: Centers, institutes,groups)   
  البيئيمركز أبحاث التنوع .  
 مركز أبحاث االستدامة .  
 مركز القانون والبيئة .  
 مركز أنظمة الغذاء المستدام .  
 مركز الطاقة النظيفة.  
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 مركز التصميم من أجل االستدامة .  
 ستدامةالتربة والمياه ومجموعة اال . 
 : المجمتعمشاركة  -٣

تقدم الجامعة برامج متنوعة يتم من خاللها مشاركة مجتمـع الجامعـة مـن              
 التحـول   فيوالمساهمة    جهود االستدامة  فيالطالب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس      

 UBC.,2015, Sustainability: Get)تجاه مجتمع مستدام، ومن بين هذه البرامج 
Involved)  

  Sustainability scholars programاء االستدامة برنامج علم -
تقدم مبادرة االستدامة بالجامعة بالتعاون مع شركاء بداخل الجامعة وخارجهـا     

    مجال االستدامةفي مشروعات ممولة في الجامعة للعمل لخريجيفرص 
   Sustainability Ambassadors: سفراء االستدامة -

علـيم االسـتدامة، حيـث يتعـاون        يعد هذا البرنامج نشاط توعية خـاص بت       
المتطوعون من طالب الجامعة مع مرشد االستدامة بالجامعة لتوصيل فكرة االسـتدامة            
وبرامجها لزمالئهم بالجامعة، كما يعدوا شبكات للتواصل مـع الطـالب لنـشر تعلـيم               

  . االستدامة
   Reads Sustainability: قراءة االستدامة -

 مجـال االسـتدامة     فية مؤلفين مشهورين    تقوم فكرة هذا البرنامج على دعو     
  .  ندوات ومناقشات حول االستدامةفيللمشاركة 

   Sustainability Coordinator:منسق االستدامة -
المختلفة بالجامعة من تطبيق ممارسات في األقسام يمكن هذا البرنامج العاملين 

 يحتاجون إليهـا    التي أقسامهم، حيث يقدم لهم الدعم والمهارات واألدوات         فيمستدامة  
  .  مكان عملهمفيلتعزيز االستدامة 

 Social Ecologicalبرنامج دراسات التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية  -
Economic Development Studies (SEEDS Program)  

 عـن طريـق عقـد       الجامعييساعد هذا البرنامج على تطوير استدامة الحرم        
 مشروعات بحثية مبتكـرة،     فيوأعضاء هيئة التدريس    شراكات بين الطالب والعاملين     

حيث يدمج طاقة الطالب وحماسهم لالستدامة مع الخبـرات البحثيـة ألعـضاء هيئـة               
 الجامعة، ويساعد هذا البرنـامج  فيالتدريس والتزام وخبرة العاملين لتحقيق االستدامة  
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 لقضايا االستدامة   على ربط عمليات الجامعة بالمشروعات البحثية إليجاد حلول تعاونية        
  (Brunetti et al, 2003, 211)الجامعي الحرم في

   Sustainability Student Council: مركز الطالب لالستدامة -
يقدم مركز الطالب لالستدامة التغذية الراجعة لمشروعات وبرامج ومبـادرات          

 فيستدامة االستدامة بالجامعة، فيعتبر المركز قناة لتوصيل آراء الطالب فيما يختص باال
ــرم      ــات الح ــنح وعملي ــث والم ــتعلم والبح ــيم وال ــرامج التعل ــامعيب . الج

(UBC,2015,Sustainability, Student Council) 
، الخارجيتدرك إدارة الجامعة أنه كلما زاد التعاون والشراكة مع المجتمع           كما  

ـ            ام كلما كان األثر المتوقع أكبر، وأنه من خالل الـشراكة مـع القطـاع الخـاص والع
 مجال االستدامة  فيوالمنظمات غير الحكومية ستكون الجامعة قادرة على زيادة خبرتها          

تـستطيع   حيث تمكنها الشراكة من تحقيق مـا ال  ،الجامعيونشرها وراء أسوار الحرم     
تحقيقه بمفردها، فيساعد القطاع الخاص على تسويق منتجات الجامعـة الناتجـة عـن     

 إعـداد الـسياسات     فـي يع القطاع العام المـشاركة      الجهود المشتركة بينهما، ويستط   
واألنظمة، ثم نشر النتائج للمجتمعات األخرى، ويستطيع قطاع المنظمات غير الحكومية           

 ,.UBC) قضايا المجتمع وعرض الدروس المستفادة على العالم األوسع فيالمساعدة 
2015, Sustainability: Partnerships) 

 تهدف التي Vancouverبيا ومدينة فان كوفر وقد قامت جامعة بريتش كولوم
، بعقد اتفاقية للتفاهم يقوم من خاللهـا    ٢٠٢٠أن تكون أكثر مدينة خضراء بحلول عام        

، وهدفت هذه االتفاقية إلى تحديد إطار و مجموعة من     االستدامةالطرفان بتحقيق أهداف    
م المشتركة والمرتبطة  المبادئ المنهجية للتنسيق والتعاون بين الطرفين لدعم اهتماماته       

ومن بين البرامج .بأهداف االستدامة بالجامعة وجهود المدينة لتصبح أكثر مدينة خضراء
 يعمـل مـن     والذيالمدينة برنامج منحة الخريجين،       قدمتها الجامعة بالتعاون مع    التي

 مشروعات بحثية بالمدينة تساعد على تحقيـق االسـتدامة،          في الجامعة   خريجيخالله  
لبرنامج بالشراكة بين مجموعة االستدامة بالمدينة ومكتـب التـدريس والـتعلم    ويدار ا 

 تمت من خـالل هـذا    التيوالبحث الخاص باالستدامة بالجامعة، ومن بين المشروعات        
  ( Munro et al, 2016 , 814-819) :البرنامج

 ) مشروعات ٦( االقتصاد األخضر  -
 ) مشروعات ٤( المبانى الخضراء  -
 ) مشروعات ٩( خضر االنتقال األ -
 )  مشروعات ٩( ال نفايات  -
 ) مشروعات ١٠( قيادة المناخ  -
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 )  مشروعات٦( االرتباط بالطبيعة  -
  ) مشروعات٥( أثر بيئى أقل  -

  :  لعمليات الجامعةالبيئي خفض األثر -٤
 مستدام مـن خـالل      جامعيتسعى الجامعة إلى تحويل حرم الجامعة إلى حرم         

ـ  البيئـي خفض األثر   ,UBC)ن عمليـات الجامعـة وذلـك مـن خـالل       النـاتج ع
2015,Sustainability: CampusInitiatives) 

 تمكنت الجامعة فى العقد الماضى من خالل مشروعاتها البحثية  :المناخ والطاقة
ذاتية التمويل، أن تخفض استهالك الطاقة وانبعاثات غاز البيـوت الخـضراء            

ما حققت تـوفير فـى نفقـات    وتعزيز بيئة الحرم الجامعى وخفض الصيانة، ك   
  . التشغيل

   ٦١تقوم الجامعة فى الوقت الحالى بإعادة تـدوير     :النفايات واعادة التدوير %
الناتجة عن التشغيل والبناء والهدم، كما وضعت الجامعـة خطـة      من النفايات 

  . عمل شاملة لتصبح جامعة بال نفايات
 مليون لتر سنوياً، ٤إلى تستهلك الجامعة كميات كبيرة من المياه تصل        :المياه 

 خفضاً فى استهالك المياه المستخدمة فى مبانى ٢٠١١وقد حققت الجامعة عام 
، وتسعى الجامعة إلى زيادة هذه النسبة من خالل إعـادة  %٥٠الجامعة بنسبة  

  . استخدام المياه وتكوين نظام مياه مغلق
  بـر الجامعـة     مبنى، ولذا تعت   ٤٠٠يوجد بالجامعة أكثر من     :المبانى الخضراء

عملية البناء داخل الحرم الجامعى لها تأثير كبير على البيئة، فتسعى الجامعة             
 إلى اتباع سياسات وبرامج مبتكرة لنشر فكرة المبانى والمجتمعات الخضراء،         

تؤكد الجامعة على فرق التصميم اتباع عملية االستدامة للمشروعات األكاديمية   
ل عن االستدامة ألعضاء كل مشروع للتأكد الكبرى، كما تقدم الجامعة ورش عم

  من وضوح مفهوم األهداف المستدامة فى تصميم المبنى 
 تسعى الجامعة إلى انشاء أنظمة غذاء مستدامة عـن طريـق وضـع              :الغذاء

األولوية للشراء المحلى واستخدام األسمدة من بقايا الطعام وفى أراضى الحرم           
تشرك الطـالب والعـاملين ومـوردى    الجامعى، وباعتبار الجامعة معمل حى،   

األغذية فى ابتكار حلول لتحسين االستدامة فى أنظمة الغذاء بالحرم الجـامعى            
 كما تقوم ببعض المبادرات مثل  وخارجه

 تحرص الجامعة على شراء منتجات مستدامة، كمـا تقـدم دليـل           :المشتريات
جـات  ارشادى للطالب والعاملين وأعضاء هيئة التـدريس عـن شـراء المنت           

 . المستدامة
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يالحظ مما سبق أن الجامعة تحرص على تطبيق برامج االستدامة من خـالل             
 لعمليـات  البيئـي عدة مجاالت، وهى التعليم والبحث ومشاركة المجتمع وخفض األثـر     

 المرحلة الجامعيـة    فيالجامعة، فمن خالل التعليم تقدم الجامعة برامج دراسية متنوعة          
 فـي تتنوع بين وحدات دراسية أو مقررات كاملة أو تخصص     ومرحلة الدراسات العليا،  

االستدامة، كما يقدم مركز التعليم المستمر برامج عن االستدامة لنشر مفهوم االستدامة            
بين العاملين بالجامعة، و تقدم الجامعة أيضاً أنشطة وبرامج صـيفية للطـالب تتعلـق           

 برامج فيشجيعهم على االشتراك  كساعات معتمدة للطالب لتإضافتهاباالستدامة، ويمكن 
 فياالستدامة بالجامعة، وفى مجال البحث أنشأت الجامعة عدة مراكز بحثية متخصصة            

أبحاث وقضايا االستدامة، وفى مجال مشاركة المجتمع تقدم الجامعة مجموعة متنوعـة         
 تهدف إلى نشر ثقافة االستدامة ومـشاركة        الجامعيمن البرامج واألنشطة داخل الحرم      

 برامج متعددة لتحقيق االستدامة، كما تقوم فيلطالب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ا
بعقد شراكات مع المجتمع المحلى للمساعدة على تحقيق االسـتدامة خـارج الجامعـة،      

 الناتج عن عمليات الجامعة من خـالل        البيئيوتحرص الجامعة أيضاً على خفض أثرها       
أنشطة وعمليات الجامعة، لخفض استهالك الطاقة       جميع   فيتطبيق ممارسات مستدامة    

  . والمياه و النفايات
  : Nottingham Universityجامعة نوتنجهام بالممكلة المتحدة  -٢

تتمتع جامعة نوتنجهام بشهرة دولية وقومية، وتلعب دوراً هاماً على الـصعيد       
شـهرتها   والبحث ونقل المعرفة، وقـد اسـتخدمت         العالي التعليم   في والدولي القومي

 The Higher). الماضـي  التنميـة البيئيـة خـالل العقـد     فيالعالمية لتكون رائدة 
Education Academy, 2012,2) ،  

 األخضر  ااندونيسي تصنيف جامعة    في وقد حصلت الجامعة على مراكز متقدمة     
IGM         ثـم المركـز     ٢٠١٠ عام   الثاني لمدة ستة أعوام متتالية، فحصلت على المركز ،

، ثم حصلت على المركز األول لمدة ثالث     ٢٠١٢ عام   الثاني، فالمركز   ٢٠١١األول عام   
 University of Nottingham , Sustainability)، ٢٠١٥ -٢٠١٣سنوات من 

Review,2015,4) الجامعي التعليم في، وبذلك تعد الجامعة مثاالً جيداً لالستدامة .  
  : أهداف التعليم من أجل االستدامة بالجامعة  - أ

جامعة استراتيجية لتطبيق التعليم من أجل االستدامة مـدتها خمـس        وضعت ال 
 هـذه االسـتراتيجية رؤيتهـا وأهـدافها تجـاه           في ووضحت   ٢٠٢٠-٢٠١٥سنوات  

 تكـوين مجتمـع     فيأن تسهم جامعة نوتنجهام      "فياالستدامة، وتحددت رؤية الجامعة     
 ,The University of Nottingham)) ".اجتماعيـا مـسئول   مـستدام و عـالمي 

Sustainability Strategy, 2015,4) 
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 هذه االستراتيجية ستة أهداف استراتيجية وأساسية للسنوات الخمـس      حددتو
وتدور أهـداف االسـتراتيجية   . لتكون جامعة مستدامة بالفعل إطارا وضعتالقادمة، كما   

خبرة الطالب، التعليم من أجل االستدامة، األبحاث مـن      :حول ستة مناطق رئيسية وهى    
 وضمان الجودة، وتتحدد    واإلدارة االستدامة، الشراكة، عمليات من أجل االستدامة،        أجل

 The University of) :.يلـي أهداف االستدامة كما حـددتها االسـتراتيجية فيمـا    
Nottingham, Sustainability Strategy, 2015, 5-16) 

 . دامةتعزيز خبرة الطالب من خالل تقديم بيئة تدعم التعلم من أجل االست -١
 . تمكين جميع العاملين والطالب من الوصول لتعلم يعزز من فهمهم لالستدامة -٢
دعم وتشجيع األبحاث المرتبطة باالستدامة والتأكيد على أن هذه األبحاث تـرتبط         -٣

 . بعمليات الجامعة
تقديم فرص للطالب وللعاملين وللمجتمع لتطوير معلوماتهم عـن كيفيـة جعـل              -٤

يسهموا فى تحقيق ذلك، وأن يتـشاركوا فـى معـرفتهم           الجامعة أكثر استدامة ل   
 . ومعلوماتهم

خفض األثر البيئى ألنشطة الجامعة واالسهام بايجابية فى المجتمع المحلى مـن             -٥
 . خالل االدارة الفعالة وعمليات الجامعة

التأكد من أن األهداف والغايات التى تم وضعها فى استراتيجية االستدامة تتحقق             -٦
 . بشفافيةبمعيار مرتفع و

 وضعتها الجامعة من أجل تحقيق االستدامة،       والتييالحظ أن األهداف السابقة     
تناولت جميع مجاالت ووظائف الجامعة، حيث تناولت التعليم والبحث ومشاركة المجتمع، 

 ألنشطة وعمليات الجامعة، فهدفت إلى تعلـيم الطـالب   البيئي إلى خفض األثر   باإلضافة
ا االستدامة، وأن يركز البحث على قضايا االستدامة وأن يطبق          والعاملين مبادئ وقضاي  

وأن يكون مجتمع الجامعة نموذجاً للمجتمع المـستدام مـن          ،ذلك على عمليات الجامعة   
  . تمكنهم من تحقيق ذلكالتي الطالب والعاملين المهارات والخبرات إكسابخالل 

  : إدارة التعليم من أجل االستدامة - ب
 The University of ): يلـي  مـا   بالجامعة من خالل االستدامةإدارةتتم 

Nottingham Environmental Strategy, 2010,p.5)  
  : نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة -١

  . وهو المسئول عن شئون البيئة وتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة
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  :لجنة البيئة -٢
وجيه الـسياسة   تشرف لجنة البيئة على األمور البيئية بالجامعة، كما تقوم بت         

المتعلقة بكل القضايا البيئية ويرأسها نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وتجتمع ثالث            
  : مرات سنوياً لتقديم التقارير لمجلس اإلدارة ومن اختصاصاتها

               تقديم المشورة لمجلس اإلدارة عن األمور البيئية التى يمكن أن تـؤثر علـى
  . الجامعة

    لخفض األثـر البيئـى لعمليـات وسياسـات          رصد ومراجعة وتقديم توصيات 
  . وإجراءات الجامعة كلما كان ذلك ممكناً

 رصد وتطبيق وتطوير السياسة البيئية للجامعة. 
كما تقوم اللجنة بإدارة تمويل المبادرة البيئية، وتتشكل عضوية لجنة البيئـة            

  : نم
 مدير االستدامة     
 المدير البيئى . 
 مهندس إدارة الطاقة . 
  البيئة والعدالة االجتماعية باتحاد الطالبمسئول . 
 عضو خارجى من مجلس الجامعة . 
 ممثلى المشتريات. 
 ممثل خدمات تكنولوجيا المعلومات . 
 ممثل للتدريس والتعلم . 
 ممثل للعالقات الخارجية . 
 ممثل للبحث العلمى . 
 عضو من العاملين فى اتحاد الطالب. 
 ممثلين للحرم الجامعى.  

 امة فريق االستد -٣
دراك واألداء البيئـى    ويعمل على إحداث التحسينات العملية فى االستدامة واإل       

  .بالجامعة
يالحظ مما سبق أن الجامعة تحرص على تطبيق االستدامة من خالل تخصيص            

فتقوم لجنة البيئـة بمتابعـة وتطـوير         ،جهة لتنفيذ ومتابعة برامج االستدامة     أكثر من 
، كمـا يقـوم فريـق    البيئـي ديم التوصيات لخفض األثر السياسة البيئية بالجامعة، وتق 

   . تحسن من االستدامة بالجامعةالتياألنشطة   علىباإلشرافاالستدامة 
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  :  التعليم من أجل االستدامة تطبيقات-ج
  : يلي جامعة نوتنجهام كما فييمكن تناول تطبيقات التعليم من أجل االستدامة 

  :التعليم -١
 جامعة نوتنجهام على في عليمصر قوى داخل برامج التتعد االستدامة البيئية عن

 تعكس  التي ومرحلة الدراسات العليا عبر مجموعة من األنظمة         الجامعيمستوى التعليم   
 تقدم داخـل المنـاهج      التيمن الوحدات   % ٢٢التحديات العالمية المستقبلية، وتشتمل     
 ,The Higher Education Academy). الدراسية على محتوى خاص باالستدامة

2012, 7) 
وتحرص جامعة نوتنجهام على أن يحصل جميع طالبها على تعليم مـن أجـل         

 University of): االستدامة أثناء فترة دراستهم بالجامعة، ويتحقق ذلك مـن خـالل  
Nottingham,2015,Sustainability:Teaching, Learning)  

مل هـذه األقـسام   تقدم بعض الكليات واألقسام مقررات ذات توجه بيئى وتـش        - أ
 : والكليات

 . قسم الهندسة البيئية الكيميائية -
 . قسم الهندسة المعمارية والبيئية -
 .كلية الجغرافيا -
 . قسم العلوم البيئية والزراعية -
 . المركز الدولى للمسئولية المشتركة -
 . مركز اإلدارة البيئية -
ملة مقررات   تسمح بعض الكليات لطالبها باختيار وحدات دراسية اختيارية لتك         -  ب

 : الدرجة، ومن بين هذه الوحدات
 . العولمة والمواطنة والهوية -
 . استراتيجيات المسئولية اإلجتماعية المشتركة -
 . هندسة الرياح والطاقة -
 . كفاءة الطاقة لالستدامة -
 .مقدمة فى الكيمياء الخضراء -

، وهـو   "نت  االستدامة والمجتمع وأ  "  مفتوح بعنوان    يالكترونإ ا تقدم الجامعة مقرر   -ج
 يمكـن أن    التـي  فرد، ويتناول االستدامة من عدة زوايا، ويوضح الخطوات          أليمتاح  

هذا المقرر حتـى اآلن      يتخذها األفراد ليكون لهم تأثير على المستقبل، وقد حصل على         
  .  دارس١٧٠٠٠أكثر من 



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٢٩ -

ـ       التي تقدم الجامعة بعض األنشطة الالمنهجية       -د ة  تهدف إلى تعليم الطالب عن التنمي
  : المستدامة، ومن بين هذه األنشطة

 :Nottingham Advantage Awardمنحة التميز لجامعة نوتنجهام -
، وصـمم لمـساعدة     ٢٠٠٨، بدأ تقديمه عـام      ومجاني منهجيهو برنامج ال    

التوظيف، التطوع، المشاركة  : عدة مجاالت مترابطة مثلفيالطالب على تطوير قدراتهم 
مية، كما يهدف إلى ربط الطالب باالستدامة، وتنمية التغير          المجتمع، والمواطنة العال   في

  . ، وفى الوقت ذاته تنمية معلومات وفهم ومهارات الطالباإليجابي السلوكي
 : اتحاد الطالب -

 أحد مجتمعات اتحاد الطالب العديدة على بناء تعلـيم مـن   في االشتراكيساعد  
 فـي تمع المحلـى، والمـشاركة    المجفيأجل التنمية المستدامة، ويتضمن ذلك التطوع      

  . ، ومناقشة القضايا العالميةالبيئي الوعيحمالت لزيادة 
 :البحث -٢

 أبحاثها ومراكزها البحثية بمجاالت البيئة واالستدامة، فيوجد        فيتهتم الجامعة   
 University of)عدة مراكز بحثية تهتم بقضايا االستدامة، ومن بين هـذه المراكـز   

Nottingham,2015,Sustainability:Research)  
 . مركز تكنولوجيا الطاقة المستدامة -
 . المركز الدولى للمسئولية االجتماعية -
 . معهد أبحاث تكنولوجيا الطاقة -
 . مركز الكيمياء المستدامة -
 . مركز دراسة العدالة االجتماعية والعالمية -
 . مركز اإلدارة البيئية -
 .منظمة محاصيل المستقبل -

ة من أفكار البحث العالمية لتقديم كـم كبيـر مـن            كما أعدت الجامعة مجموع   
 تتناول القضايا والتحـديات     التي نقل المعرفة    فياألبحاث والمعلومات المتميزة وتسهم     

  :العالمية، وتشمل هذا القضايا
 (University of Nottingham,2015,Sustainability:Research)  

 .الثقافات واالتصال -
 . المستقبل الرقمى -
 . ء االنسانالصحة ورخا -
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 . المجتمعات المستدامة -
 . التكنولوجيا التحويلية -

 :  المجتمعمشاركة -٣
تسعى الجامعة إلى تقديم فرص للعاملين والطالب والمجتمع األوسع لتطـوير           

 جعل الجامعة أكثر اسـتدامة  فيومشاركة معلوماتهم عن االستدامة، من أجل المساهمة   
(The University of Nottingham, 2015, 11) .   التـي ومن أهـم المبـادرات 

  :  مجال االستدامةفيتقدمها الجامعة لخدمة المجتمع 
 Environment initiative Fund: تمويل المبادرات البيئية  - أ

، لمـشروعات   ١٠٠,٠٠٠تخصص لجنة االستدامة بالجامعة ميزانية قـدرها        
الب سواء فرادى  يتقدم بها الطالب والعاملين بالجامعة، حيث يستطيع الط   التياالستدامة  

 تعزز االستدامة بالحرم    التي مجموعات التقدم للحصول على تمويل للمشروعات        فيأو  
 مظهر من مظـاهر     أي أو المجتمع المحلى، على أن تخاطب هذه المشروعات          الجامعي

 :University of Nottingham,2015, Sustainability). االســـتدامة
Environment Initiative Fund) 

 Staff Environmental Championsلبيئة من العاملينأبطال ا - ب
 تحسين األداء فيأبطال البيئة، هم مجموعة من العاملين المتحمسين للمساهمة 

 بالقضايا البيئية داخل الجامعـة أو مـن خـالل           الوعي للجامعة من خالل زيادة      البيئي
 فـي ت توعيـة    الخدمات المهنية، فيقوموا بتشجيع المبادرات البيئية والقيـام بحمـال         

 ,University of Nottingham, 2015)موضـوعات تتعلـق باالسـتدامة مثـل    
sustainability: Staff Environmental Champions) 

 . خفض النفايات -
 . ترشيد استخدام الطاقة والمياه -
 . السفر المستدام -
 . الشراء المستدام -

 Student Environmental Championsأبطال البيئة من الطالب -  ج
ستطيع الطالب من خالل هذا النشاط التعرف علـى مبـادرات ومـشروعات             ي

 عن الحياة الخضراء، واالشـتراك  وإرشاداتاالستدامة بالجامعة، والتعرف على نصائح     
 الذيويستطيع كل طالب اختيار النشاط       . فرص تطوعية تضيف إلى سيرتهم الذاتية      في

 ,University of Nottingham) : ومنهـا سيشترك فيه، حيث تتاح لهم عدة بدائل
2015, sustainability: Student Environmental Champions)  
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 حـول الـسلوكيات الخـضراء،    إرشادات التعرف على   فيالطالب الذين يرغبون    -
 تعـرض  والتي الخاصة بالجامعة االجتماعي صفحات التواصل فييمكنهم االشتراك   

  دورية عن االستدامة بالجامعة إرشادات
 االنضمام للشبكة دون االلتزام بأوقات محددة، يعرض        فيالب الذين يرغبون    الط -

 .عليهم فريق االستدامة فرص التطوع المتاحة
  األنشطة أو القيـام بحمـالت توعيـة   فيالطالب الذين لديهم استعداد للمشاركة   -

 . خاصة بهم، يمكنهم التواصل مع فريق االستدامة بالجامعة
ممثلـين    يمكنهم الترشح ليكونوارسمياستعداد للقيام بدور    الطالب الذين لديهم     -

 .  الطالبإلسكان كل مبنى فيللبيئة، حيث يوجد ممثل للبيئة 
ويقوم فريق االستدامة بالجامعة بدعم شبكات أبطال االستدامة مـن الطـالب            

 .والعاملين، كما يقوم بتنسيق جهودهم
 : التواصل من خالل مواقع التواصل االجتماعى  - د

 مثل تويتر والفيس بوك للتواصل      االجتماعيتخدم الجامعة قنوات التواصل     تس
 تتم بالجامعة والتواصل مع     التيمع مجتمع الجامعة، فمن خالل تويتر يتم نشر األحداث          

، ومن خالل الفيس بوك ينشر الطالب تجاربهم مع االستدامة،          ها المختلفة داخل  اإلدارات
شهرياً بعنوان نوتنجهام المستدامة، تنشر من خاللـه         إخبارياكما توزع الجامعة خطاباً     

 ,University of Nottingham).  تتم داخل الجامعةالتيأنشطة االستدامة األساسية 
2016, 20) 

 : عمليات الجامعةخفض األثر البيئى ل -٤
 مستدام من خـالل   جامعي إلى حرم    الجامعي هاتسعى الجامعة إلى تحويل حرم    

 مجاالت الطاقة وتكنولوجيا المعلومات فيج عن عمليات الجامعة  الناتالبيئيخفض األثر  
 University of ): يلـي مـا  ووسائل النقل والنفايات، وتحاول تحقيق ذلك من خالل 

Nottingham, 2015, sustainability)  
تعمل الجامعةعلى خفض استهالك الطاقة وزيـادة كفاءتهـا       :الكربون والطاقة   - أ

 .ددة لخفض األثر البيئى للكربونواستخدام مصادر طاقة متج
 طن من النفايات سنوياً، ٣٠٠٠تخرج الجامعة حوالى  :النفايات وإعادة التدوير -  ب

وكانت هذه النفايات يتم ردمها، ولكن الجامعة بدأت فى اتباع سياسـة إعـادة          
عام % ٥التدوير وتمكنت من زيادة نسبة النفايات التى يتم إعادة تدويرها من            

 .٢٠١٢ عام %٨٥، إلى ٢٠٠٥
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 طالب وموظف،   ٤٠,٠٠٠يتكون مجتمع الجامعة من أكثر من        :النقل المستدام   - ج
ولذا هناك استخدام كبير لوسائل النقل، وتحرص الجامعة على تشجيع الطالب           
والعاملين الستخدام وسائل نقل خضراء، فتقدم نظام لتأجير الدراجات للطـالب           

ات مخفضة، كمـا تقـدم نظـام        والعاملين، وتقدم وسائل نقل جماعية باشتراك     
 . للمشاركة بين العاملين فى سياراتهم الخاصة

تسعى الجامعة باستمرار لخفض األثـر البيئـى         :تكنولوجيا معلومات خضراء    - د
الناتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعـرف تكنولوجيـا المعلومـات           

 مـن    طن من الكربون خـالل الفتـرة       ٢٠٠٠بأنها توفير   بالجامعة  الخضراء  
١٠١٥-٢٠١٠ . 

تلتزم الجامعة ببناء مبانى منخفضة الكربون وبها أنظمـة          :المبانى المستدامة   - ه
صرف صحى مستدامة، كما تراعى مبادئ االستدامة فى كل مراحـل التنفيـذ             
كخفض االنتقاالت أثناء البناء، واستخدام مواد أعيد تدويرها، وخفض استهالك       

 . الطاقة، وتعزيز التنوع البيئى
ظ مما سبق أن الجامعة تحرص على تطبيق برامج االستدامة من خـالل             يالح

 لعمليـات  البيئـي عدة مجاالت، وهى التعليم والبحث ومشاركة المجتمع وخفض األثـر     
 المرحلة الجامعيـة    فيالجامعة، فمن خالل التعليم تقدم الجامعة برامج دراسية متنوعة          

 فـي ية أو مقررات كاملة أو تخصص تتنوع بين وحدات دراس    ومرحلة الدراسات العليا،  
 فرد دراسـته لنـشر      ألي خاص باالستدامة يمكن     ا إلكترونيا كما تقدم مقرر   ،االستدامة

 إلى ذلك تقوم بتنفيذ بعـض األنـشطة      باإلضافة المجتمع،   فيمفهوم ومبادئ االستدامة    
بحث وفى مجال ال  برامج االستدامة،فيالالمنهجية لضمان مشاركة أكبر عدد من الطالب 

 أبحاث وقضايا االستدامة، كما حـددت       فيأنشأت الجامعة عدة مراكز بحثية متخصصة       
 تهتم باألبعاد المختلفة لالستدامة، والتيمجموعة من القضايا البحثية المطلوب دراستها       

وفى مجال مشاركة المجتمع تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج واألنشطة داخل     
ى نشر ثقافة االستدامة ومشاركة الطالب والعـاملين وأعـضاء    تهدف إل الجامعيالحرم  

 برامج متعددة لتحقيق االستدامة، كمـا تـستخدم بـرامج التواصـل         فيهيئة التدريس   
 لتتواصل مع مجتمع الجامعة وعرض برامج وأنشطة االستدامة، وتحـرص           االجتماعي

من خـالل تطبيـق      الناتج عن عمليات الجامعة      البيئيالجامعة أيضاً على خفض أثرها      
 جميع أنشطة وعمليات الجامعة، لخفض استهالك الطاقة والمياه         فيممارسات مستدامة   

  . و النفايات
 بريتش كولومبيا ونوتنجهام،    جامعتييالحظ من خالل العرض السابق لخبرات       

يالحظ أن االستدامة البيئية     كما ، جميع المجاالت  فياهتمام الجامعتان بتطبيق االستدامة     
، وألن األفكار للمجتمع تحدياً كبيراً  األكبر، حيث يمثل الحفاظ على البيئةاالهتمامالت قد ن
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 لالستدامة، ودور   البيئيالبعد    تناولتها اإلعالنات والمؤتمرات كانت حول     التياألساسية  
  . تحقيق االستدامة البيئيةفيالجامعات 

 الجامعات األجنبية   في تحليل مقارن للتعليم من أجل التنمية المستدامة       :ثالثاً
  : المختارة

 بعقد مقارنـة تفـسيرية ألوجـه التـشابه          الحالييهتم هذا القسم من البحث      
 بريتش كولومبيا ونوتنجهام لبيان     جامعتي فيواالختالف بين التعليم من أجل االستدامة       

 ضوء بعض مفاهيم العلوم االجتماعيـة     فيأوجه التشابه واالختالف بينهم، ثم تفسيرها       
  : يليات الصلة، وذلك كما ذ
  :  أهداف التعليم من أجل االستدامة -١

وضع استراتيجية ورؤية لالستدامة بالجامعة، ومجموعة    فين  يتتشابه الجامعت 
 الـدولي من األهداف المراد تحقيقها خالل فترة محددة، وربما يرجع ذلك إلى االهتمـام          

ليـة الجامعـات والمؤسـسات       الجامعات، وحث المنظمات والهيئات الدو     فيباالستدامة  
تسعى إلى تحقيق أهـداف      التيمنظمة  وأن ال ،  التعليمية المختلفة على تطبيق االستدامة    

 االلتـزام العليا، وأن يترجم هذا       من جهة القيادة   التزامإلى  تحتاج  وغايات طويلة األجل    
   .(Chambers,2015,198). إلى سياسات والتزامات

ن األهداف الخاصـة بـالتعليم مـن أجـل           مجموعة م  فين  يوتتشابه الجامعت 
 التـي  التعليم والبحث، واالهتمام بإجراء األبحـاث        فيدمج االستدامة    :االستدامة وهى 

 ضوء تأكيد الهيئات والمنظمات العالمية على       فيتخاطب االستدامة، ويمكن تفسير ذلك      
لبحث، فقد  مخاطبة الجامعات لالستدامة من خالل جميع وظائفها وعلى رأسها التعليم وا          

 للتعليم من أجل التنمية المستدامة بتشجيع وتعزيز العالمي مؤتمرها فيطالبت اليونسكو 
 والبحث وتطوير معارف جديدة ألغراض التعلـيم مـن أجـل التنميـة              العلمياالمتياز  

 التعليم والبحـث وخدمـة      أيالمستدامة من خالل تعبئة الوظائف األساسية للجامعات،        
أجل تعزيز المعارف العالمية والمحلية بشأن التعليم من أجل التنمية المجتمع المحلى من 

  (UNESCO, 2009) .المستدامة
 للجامعة من خالل العمليات، البيئي هدف خفض األثر في الجامعتان تتشابهكما 

 ضوء في الطالب والعاملين مهارات ومفاهيم االستدامة، ويمكن تفسير ذلك وإكساب
 إندونيسياللجامعات، فقد ركز تصنيف جامعة  قاييس االستدامة وضعتها مالتيالمعايير 

 UI Green Metric Ranking of World األخضر للجامعات العالمية المتري
Universities استهالك الطاقة،  : للجامعات مثلالبيئي على معايير خاصة بخفض األثر

 المياه، وبرنامج إدارة مقاييس التكيف مع التغيرات المناخية، سياسة معالجة النفايات،
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 أساسيلذا يعد ذلك هدف  (Sariand Tjahyono, 2012,1). للنقل منخفض االنبعاث
  .  سياسة الجامعات تجاه االستدامة حرصاً منها على تطبيق معايير المقاييس العالميةفي

 هدف مشاركة المجتمع فيتختلف جامعة بريتش كولومبيا عن جامعة نوتنجهام 
بجامعـة   نشر االسـتدامة  في  ستدامة، فبينما شملت مشاركة المجتمع       مشروعات اال  في

 العاملين والطالب وأعضاء هيئـة التـدريس،       فينوتنجهام مجتمع الجامعة فقط متمثالً      
 أيضاً، وهـدفت    الخارجي جامعة بريتش كولومبيا المجتمع      فيشملت مشاركة المجتمع    

 للبحـث عـن     المدني والمجتمع   إلى تعزيز الشراكات بين الجامعة والحكومة والصناعة      
  . أفكار وحلول لالستدامة

  :  إدارة التعليم من أجل التنمية المستدامة -٢
 وجود جهة إدارية تشرف على تطبيق أهداف االسـتدامة  فيتتشابه الجامعتان  

حرص الجامعتين على  ضوء فيبالجامعة ومدى تحقق هذه األهداف، ويمكن تفسير ذلك       
 يشرف على تطبيـق هـذه   إداريوجود هيكل  أن  االستدامة و  تحقيق   فيالقيام بدورهما   

 ,Contreras, 2002). يساعد على تحقيق هذا الهـدف وتطويرها وتقييمها البرامج 
36)  

 تشرف على إدارة التعليم من أجـل االسـتدامة          التيتختلف مسميات الجهات    
  . وتكويناتها، ولكن المهام تكاد تكون مشتركة بينهما

  . من أجل االستدامة تطبيقات التعليم  -٣
  : في الجامعتان تتشابه

 جميع مراحل الدراسة سـواء      فيتقديم برامج دراسية متعددة عن االستدامة للطالب         -
الجامعية أو الدراسات العليا، وتنوع هذه البرامج بين مقررات أساسية أو اختياريـة أو          

وزيـادة   ،تدامةبموضوعات االس  الدولي ضوء االهتمام    في، ويمكن تفسير ذلك     إضافية
 في ترغب   التياالستدامة، لذا تحرص معظم الجامعات       الطالب على دراسة برامج      إقبال

" من أجل تحقيـق   االستدامة في تقديم مناهج ومقررات فيالحفاظ على مكانتها الدولية     
قدرة المنظمة علـى صـياغة   " وهى competitive advantage "الميزة التنافسية 

 مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملـة  في تجعلها   التيت  وتحقيق االستراتيجيا 
  )١٧١، ٢٠٠٨ بكر، أبو". ( نفس النشاطفي
 المجتمع، ويمكن تفسير ذلك     فيإجراء أبحاث مرتبطة باالستدامة والمشكالت البيئية        -
 البحث  في أساسيلها دور   الجامعات   وألن ضوء انتشار المشكالت البيئية وتفاقمها،       في

إلى االهتمام باألبحاث المرتبطة بالمـشكالت البيئيـة        ة المجتمع، فإن ذلك يدفعها      وخدم
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 للجامعـة   االجتماعية ضوء المسئولية    فيكما يمكن تفسير ذلك      .وتقديم حلول للمجتمع  
  .لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بالمجتمع

دامة الحـرم    مجموعة من األنشطة الالمنهجية لدعم اسـت       فيشراك مجتمع الجامعة     إ -
، "”social learning االجتماعي ضوء مفهوم التعلم في، ويمكن تفسير ذلك الجامعي

 Smith) " اجتمـاعي  سياق فيوهو تعلم األفراد من خالل تفاعالتهم مع أفراد آخرين 
and Berge,2009,439) ، عملية اكتشاف وتنمية االستدامة في ضروريايعد والذي 

 النوع من التعلم إلى تحقيق التغيير المنشود من خالل دى هذا، حيث يؤ العالي التعليم   في
  .  اتجاه تحقيق االستدامةفي للسير ضروريالحوار والتعاون بين األفراد، ولذا فهو 

 التي الناتج عن العمليات واألنشطة المختلفة  البيئيحرص الجامعتين على خفض األثر      -
الطاقة والمياه، واستخدام وسـائل     ، من خالل خفض استهالك      الجامعيتتم داخل الحرم    

 مستدامة، وشراء مواد وأغذية مستدامة، وخفض النفايـات         مبانينقل مستدامة، وبناء    
 ضوء سعى الجامعات إلى تحقيق مفهـوم  فيمن خالل إعادة التدوير،ويمكن تفسير ذلك  

 العـالي وهى مؤسسة للتعليم sustainable university” “the" الجامعة المستدامة"
ل على تقليل اآلثار البيئية واالقتصادية والمجتمعية السلبية على الصحة إلى الحـد             تعم

األدنى عند استخدامها لمصادرها ووظائفها األساسية من تدريس وبحث وتوعية وشراكة 
 Too) .، وذلك لمساعدة المجتمع على التحول تجاه نماذج حياتية مـستدامة وإشراف

and Bajrachary, 2015, 58-59)الذيالتحول إلى جامعة مستدامة هو الهدف ، ف 
 استجابة للمطالبات الدولية واالحتياجات المحلية      الحالي الوقت   فيتسعى إليه الجامعات    

 ضوء مفهوم المسئولية االجتماعية    فيكما يمكن تفسير ذلك      .ولتحقيق الميزة التنافسية  
اسـة الجـودة    وتعنى تطبيـق سي ”university social responsibility“للجامعة 

األخالقية ألنشطة مجتمع الجامعة، من خالل اإلدارة المسئولة لآلثار البيئية والمعرفيـة            
والتعليمية للجامعة ومن خالل الحوار المشترك مع المجتمع لتعزيز التنميـة البـشرية             

  (Alvarez and Lozano, 2012, 477). المستدامة
 بمشاركة المجتمـع، فبينمـا      تطبيقات االستدامة الخاصة   فيلجامعتان  تختلف ا 

 جامعة نوتنجهام على مجتمع الجامعة فقط، تقـوم مـشاركة          فيتقوم مشاركة المجتمع    
 أيضاً، من خـالل     الخارجي جامعة بريتش كولومبيا على مشاركة المجتمع        فيالمجتمع  

 فيعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام والمنظمات الحكومية لتحقيق فوائد مشتركة            
ستدامة ونشرها، والعمل مع شركائها من المجتمع على تقديم حلول لمشكالت           تحقيق اال 

 ضوء حرص مدينة فان كوفر أن تصبح أكثر         فيوقضايا االستدامة، ويمكن تفسير ذلك      
  .  أبحاث االستدامةفيمدينة خضراء ولذا تحرص على مشاركة الجامعة 
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 جامعـة  فـي مة إجراءات مقترحة لتطبيق التعليم من أجـل االسـتدا       :رابعاً
  :األزهر

 نتجـت  التـي  للبحث، وتأسيـساً علـى التعميمـات         النظري اإلطار ضوء   في
عن الدراسة المقارنة التفسيرية ألوجه التشابه واالخـتالف بـين التعلـيم مـن أجـل               

تطبيـق التعلـيم مـن    االستدامة بالجامعات المختارة يمكن تقديم إجـراءات مقترحـة ل     
 ضوء خبـرات جامعـات الدراسـة المقارنـة وبمـا      يفأجل االستدامة بجامعة األزهر   

  : يلي، وتتمثل هذه المقترحات فيما المصرييتفق مع طبيعة المجتمع 
 لتطبيق التعليم من أجل االستدامة بالجامعة وضع استراتيجية  -١

  :ويتحقق ذلك من خالل
  .بالتعليم من أجل االستدامةأن تعبر رؤية الجامعة عن االهتمام _ أ 
 .تحقيق االستدامةعلى رسالة الجامعة مل تأن تش-ب
 . من أجل االستدامة بالجامعة تحديد أهداف التعليم-ج
 . وضع خطط لتنفيذ اهداف التعليم من أجل االستدامة  - د
 . وضع خطط لمتابعة تنفيذ أهداف التعليم من أجل االستدامة  - ه
 . توفير قيادة واعية بأهمية التعليم من أجل االستدامة تيسر سبل التطبيق  - و
وضع اللوائح والقوانين التى تيسر من تطبيق التعليم مـن أجـل االسـتدامة                - ز

 . بالجامعة
 .  مجال االستدامةفي بناء شبكات للربط بين الجامعات لالستفادة من خبراتهم -ى 

 واالجتمـاعي  واالقتـصادي  البيئـي  إعداد مجموعة من المؤشرات لقياس األداء        -ط  
  . للجامعة

االسـتدامة  التعليم من أجـل      باالشراف على     هيكل إدارى يختص   إنشاء -٢
  : ويمكن أن تتحدد مهامه كما يلى بالجامعة

  . تطوير وتطبيق ورصد استراتيجية االستدامة بالجامعة  - أ
 . وضع أهداف التعليم من أجل االستدامة بالجامعة -  ب
 . تنظيم جهود نشر ثقافة االستدامة بالجامعة  - ج
 . معةاالشراف على تنفيذ برامج االستدامة بالجا  - د
 . متابعة تحقق أهداف االستدامة بالجامعة  - ه

  
 



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٣٧ -

 : الجامعة ويمكن تحقيق ذلك من خالل نشر االستدامة من خالل وظائف -٣
 : التعليم  - أ

 . تقديم مقررات فى المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا تتناول االستدامة -
 . ةفتح تخصصات جديدة فى مجال االستدامة حسب طبيعة الدراسة فى كل كلي -
 . تقديم مقرر موحد لجميع الطالب يتناول االستدامة وقضايا االستدامة -
 . تقديم مقررات اختيارية للطالب فى مجال االستدامة تضيف إلى خبراتهم -
تناول مفهوم االستدامة داخل المقررات مع عرض قضايا التنمية المـستدامة            -

 .المرتبطة بكل مقرر
 : البحث -  ب

 .امةتوفير ميزانية ألبحاث االستد -
حث أعضاء هيئة التدريس على إجراء أبحاث فى مجـال االسـتدامة بتقـديم               -

 . الحوافز لهم وتمويل أبحاثهم فى مجال االستدامة
 . انشاء مراكز بحثية لدراسة قضايا االستدامة -
 . إعداد خطة بحثية للكليات المختلفة لدراسة قضايا االستدامة -
 . ةتمويل المشروعات البحثية الخاصة باالستدام -

  :  المجتمع-ج
 . اقامة مؤتمرات وندوات داخل الجامعة لمناقشة قضايا االستدامة -
تقديم حمالت توعية داخل الجامعة وخارجها لزيادة الوعى بالقضايا البيئيـة و     -

 . للتعريف باالستدامة ومبادئها وأهدافها والقضايا المتعلقة بها
ج وأنـشطة االسـتدامة     استخدام وسائل التواصل االجتماعى لإلعالن عن برام       -

 .بالجامعة
تقديم برامج تطوعية يستطيع الطالب من خاللها االشتراك فى أنـشطة دعـم              -

 . االستدامة بالجامعة
 . تكوين شبكات اتصال بالجامعات األخرى لتبادل الخبرات فى مجال االستدامة -
اقامة شراكات مع المنظمات الحكومية والقطاع الخاص والـصناعة لدراسـة            -

 . الستدامة بالجامعةقضايا ا
إقامة مشروعات بحثية بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة  -

 . قضايا االستدامة بالمجتمع
اشراك ممثلين عن المجتمع الخارجى فى لجان االستدامة بالجامعة لالسـتفادة            -

 . بآرائهم حول قضايا ومشكالت االستدامة فى المجتمع
 .لية لتعزيز االستدامةعقد شراكات محلية ودو -
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  : خفض األثر البيئى للجامعة وذلك من خالل -٤
 . تطبيق أنظمة إلعادة تدوير النفايات بالجامعة  - أ

 . تقديم ندوات للطالب عن ترشيد استهالك المياه والطاقة -  ب
 .اتباع سياسة المبانى الخضراء عند انشاء مبانى جديدة بالجامعة  - ج
 .دامة فى االنتاج واالستهالكان يكون للمؤسسة سياسات وتطبيقات مست  - د
 . توفير وسائل نقل للطالب والعاملين  - ه
 . توفير وسائل نقل مستدامة داخل الحرم الجامعى  - و
 . شراء المنتجات المستدامة التى يمكن إعادة تدويرها  - ز
 خفض استهالك الطاقة عن طريق استخدام مصادر طاقة متجددة، لخفض           -ى

  للكربون البيئياألثر 
 .وقضاياها داخل الجامعة وخارجهافهوم االستدامة وعى بمالزيادة  -٥

  :ويتحقق ذلك من خالل
 . دراسة موضوعات وقضايا االستدامة فى المقررات والمناهج الدراسية  - أ

وحمالت  تقديم أنشطة طالبية للتعريف باالستدامة كالندوات، والمحاضرات،       -  ب
 التوعية، والمسابقات 

 . مة بالقضايا البيئيةلزيادة التوعية العا ندوات ولقاءاتتنظيم   - ج
 .تقديم حمالت توعية لقطاعات مختلفة من المجتمع  - د
 . تفعيل دور األنشطة الالمنهجية فى نشر االستدامة بالجامعة  - ذ
 تهـدد   التـي  طباعة كتيبات و منشورات تتناول بعض قـضايا االسـتدامة            -ه

  .المجتمع
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