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 في صناعة المستقبل وإحداث تنمية مستدامة تعليم الجامعيشباب الدور 
 الدكتورة/ سماح عبده علي زيد  قمحان 
 دكتوراه في اإلدارة والتخطيط االستراتيجي 

 اليمن- مدينة إب  -جامعات أهلية
samahkamhan1@gamil.com 

773122019Mobil:  
               ملخص البحث:

وذلك من خالل التعرف , تنمية مسـتدامة في صـناةة المسـتلبو ودادا   التعليم الجامعي شـبابمعرفة دور  إلى  هدف البحث الحالي         
وقد اســتخدم    التنمية التكنولوجيةكذا  والتنمية البيئية, و  ,والتنمية االقتصــادية  ،في التنمية االجتماعيةالتعليم الجامعي شــباب دور  ةلى

؛  تطلعات الشــباب المســتلبلية إةادة النظر في :  أهمها ما يلي  النتائجمن  ةدد إلى  الدراســةوتوصــل    البااثة المنهج الوصــ ي التحليلي,
والعربي والـدولي، وال يمنن ذلـك أن يتحلإ إال من مخرجـات التعليم الجـامعي للســــــــــــــو  المحلي  ويحللون    م هم من يمثلون المجتمعكونه

الجهات الراعية للشـــباب إةادة النظر في  ةلى  :تم التوصـــو إلى تلديم توصـــيات منهاكما    الجيد لتشـــجيع افكار الشـــباب   خالل التخطيط
من خالل وسائط متعددة أهمها  ةجلة التنمية إن تم استثمارها وتوجيهها   ون حركي من   هم  الشباببوصف أن  السياسات المتعللة بالشباب

 الجامعي    التعليم
 .التنمية المستدامةالشباب و شباب التعليم الجامعي , ، التعليم الجامعي  : لكلمات المفتاحيةا

 

the R0le  University Education in the Youth in making the Future and  Sustainable 

Development. 

the aim of the current research is to know the role of education youth in making the future and creating 

sustainable development, by identifying the role of university education youth in Social development, 

economic development, environmental development, as well as technological development. the 

researcher used the descriptive analytical approach, and the study reached a number of results, the most 

important of which are the following: Reconsidering the future aspirations of young people; being from 

me the most important results are the following: a reconsideration of the future aspirations of young 

people; Being the ones who represent the community and achieve the outcomes of university education 

for the local, arab and international market, and this can only be achieved through good planning to 

encourage the ideas and innovations of young people. recommendations were also reached, including: 

Youth sponsors should reconsider youth-related policies, describing youth as driving  

the wheel of development if they are invested and directed through multiple media, the most important 

 Education, University :Words                                   .of which is university education

University Education in the Youth, youth and sustainable development.             

    مقدمة: 

م اهتمام متزايد بـأهداف التنمية المستدامة وليس من صدفة أن يتزامن مع  2015شهد العالم منذ  

, ف ي منطلة الشر  االوسط وشمال  باب وضرورة االستثمار في طاقاتهمتنامي االهتمام العالمي بدور الش

من سنانها مما يعني أن العديد من    (%60) يشنو الشباب تح  سن الثالثين ما يزيد ةن  افريقيا وادها  
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,)مركز لةطهم ال ئة األكبر من سنان هذه المالتحديات التنموية العالمية ستؤثر ةليهم بشنو أكير باةتبار 

 في أبعادها بنافة التنمية ةمليات  ركيزة وهم األمة سواةد  يمثو  الشباب كما أن  ,  (6د ت:الشباب العربي,  

 ,المأمولة والنهضة المنشود  التلدم تحليإ شأنها من وابداةات  وطاقات قدرات  من  يمتلكونه بما, مجتمع أي

 برغم إنه,  المستدامة التنمية ووسيلة اللريب  بالمستلبو وقادته المجتمع ةماد  الجامعي الشباب  يمثو كما

 أهمها لعو المخاطر من  للعديد    يتعرض  خاصة بص ة  الجامعي والشباب  ةامة بص ة الشباب  فإن ذلك؛

 المجتمعات  به تمر لما    نظرا   والهدم العنف  أفكار وتبني ال كري  حرافاالن هو  اإلطال   ةلى خطورة وأكثرها 

 فضال   ؛ والثلافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية  األصعدة جميع ةلى متالالة وتغيرات  تحوالت  من

 أكبر بشنو الشباب  يستخدمها والتي االجتماةي التواصو  ووسائو الم تواة وات  لللن السلبية  التأثيرات  ةن

 ما وهو ، الوطنية بالهوية واإلاساس االنتماء ل كرة الهدافة االنحرافيه  األفكار  تبث  والتي  أخرى  فئة أي من

  الخدمة  تعتبركما  ,  الجامعي الشباب  ن وس في قيمه وتنمية االجتماةي السالم ثلافة  بنشر االهتمام يحتم

 إشباع  في مساةدتهم تستهدف والتي الجامعة داخو الشباب  فئة مع العاملة المهن أهم أاد  االجتماعية

 ( 3: د ت ,)هاشم, والتنموية والعالجية الوقائية رامجالب  مجموةة خالل من مشنالتهم ومواجهة ااتياجاتهم

ةلى أن هذه ال ئة العمرية تشّنو هي والط ولة الحجم  كما يتعارف جميع المعنيين يلضايا الشباب        

  , ايث أننا بصدد مجتمعات فتية وبالتالي فأسلوب التعامو معها سواء من األكبر من الهرم السناني ةربيا  

 جتمعات, كما أن الجميع يجمع ةلى والرةاية هو الذي سيحدد مستلبو هذه المايث البحث أو التنشئة 

  لبو الكوكب سينون في أيدي الشباب, ذلك أن فئة الشباب هي األكثر أن الشباب هم ثروة الوطن, وأن مست  

 ( 15: 2008)اجازي,  ,واادا  التنمية المستدامة في كو المجاالت  المستلبو صناةة توجها  نحو 

  مشكلة البحث: 
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، اتى أصبح محو اتهام  نمية في معظم دول العالم الثالث ظو التعليم الجامعي بعيدا  ةن أهداف الت

 الشباب   ره المنوط به تجاه تحليإ تطلعات ايث أنه لم يلوم بدو   -ةلى اٍد سواء    -الحنومات والشعوب  

 عمو الحاضرة والمستلبلية، فضال  ةن ةمإ ال جوة بين مخرجاته ومتطلبات سو  ال

التغيير والنمو    ميعاني من ةد شباب العربي  لكما أن ا تسخير االمنانيات الخاصة بهم من أجو 

مشاركتهم  ن  ضماوصنع اللرار إضافة إلى ضعف  إلنشاء أةمالهم االجتماعية ودشراكهم في قضايا التنمية  

المست جميع  تن يذ  ةلى  إلى  التصميم  مرالة  من  بدءا   لحلوقهم  ويات  وفهمهم  والبرامج  السياسات  ورصد 

 (  6الشباب العربي, د ت:  مهارات راسخة في القيادة,)مركز وتسليحهم بالمعرفة ودكسابهم 

ى  ستدامة تعز التنمية المالعربي بعيد ةن قضايا    العالم    شباب وبناء  ةلى ما ذكر فإننا نرى أن  

التعليم الجامعي ةن تحليإ التنمية المستدامة ةلى المستوى االقتصادي واالجتماةي والسياسي    دور  لضعف

ني من ان الت شبابة,  المجتمع الذي يعا   والثلافي  ومختلف المجاالت ذات الصلة، مما انعنس سلبا  ةلى

 وفي ضوء ما سبإ تتحدد مشنلة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي:  ه ولوطنه لمجتمعوضياع نهضته 

 مستدامة؟  تنمية   صناعة المستقبل وإحداثلالتعليم الجامعي شباب ما دور  "

 أهمية البحث: 
 فهم  التنمية، خطى ودافعي التلدم وااملي المستلبو قادة فهم المجتمع، ةماد  الجامعي الشباب  يعد     

 (Sadeqyar,2007,p1) الدول من  دولة أي واستلرار واستمرار,المجتمع تنمية منيتجرأ  ال جزء الشباب 

 أي في متميزة فئة الجامعات  طالب  نى أ إل  (23:  2018 ،زاني  اله(دراسة    أشارت ذلك إطار وفي     

 تتصف كما االجتماةي، التغيير مصادر من ومصدرا   ونشاطا ،  اركة المجتمع  فئات  أكثر هم بو مجتمع،

 . المجتمع بناء بمسئوليات  للنهوض  المؤهلين فهم المجاالت، كافة في  واإلبداع  والعطاء باإلنتاج ال ئة هذه

 به يمر بما بالغا   تأثرا  j  تشهد  التي المجتمع فئات  إادى  خاصة الجامعي والشباب  ةامة الشباب  كان ولما

 الذي المناسب  المناخ تعد  المرالة  هذه ألن وذلك والمحلي، العالمي الصعيدين ةلى تحوالت  من المجتمع
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 ،استلرارهاو  أمنها ومصدر األمم تلدم ةنوان فالشباب   واللناةات، الم اهيم فيه وتصنع األفكار فيه  تصاغ

 العنف ونحو البناء ال الهدم  نحو والهمم اللوى  هذه يوجه خطرا    يشنو  ال كري  االنحراف بداء اإلصابة ولكن

 استبداء" بلوله الشباب  سمات  بعض  إلى هللا رامه الرازي  ال خر أشار وللد  .والسالم  والطمأنينة األمن ال

 يتجه  وقد  يجتمعان، ال والغضب  الخوف ألن فيهم، الخوف يلو فإنه كذلك األمر كان ومتى فيهم،  الغضب 

  :12).2004اللحطاني،( ", والعار بالخزي  ةليهم ةاد  وان الجّهار الظلم ارتكاب  إلى هذا بهم

معرفة دور شباب التعليم الجامعي في صناةة  يتمثو الهدف الرئيسي للبحث الحالي في: "أهداف البحث:  

 : ل تحليإ األهداف ال رعية التاليةوسوف يتم تحليإ هذا الهدف من خال, مستدامة تنميةالمستلبو ودادا  

 التعليم الجامعي   البنية المعرفية لشباب م هوم وأهداف ووظائف التعليم الجامعي و معرفة   -1

    وأسباب مشنالت الشباب 

  ودور شباب التعليم الجامعي في تحليإ م هوم وأهمية واهداف التنمية المستدامة  معرفة   -2

التكنولوجية(   والتنمية  البيئية،  والتنمية  االقتصادية،  والتنمية  االجتماعية،  )التنمية 

 المستدامة"  

   مصطلحات البحث: 
 : يقصد به: الشبابأواًل: تعريف 

   (59: 2013) اليوسف, ,سن البلوغ إلى الثالثين" ا" هم من أدركو  •

 التعليم الجامعي: يقصد به:  : تعريفثانياً 

 التعليم في مؤسسات ) البنالوريوس (األكاديمي البرنامج في العلمية األقسام  كافة الجامعي التعليم •

اللبول،  وقواةد  شروط وفإ العامة الثانوية ةلى اصولهم بعد  الطلبة به يلتحإ التي الجامعي

 (  36: 2018الجودة، )المؤتمر العلمي األول للتطوير األكاديمي وضمان 

 ًا: تعريف التنمية المستدامة: يقصد بها:الثث
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الزيادة المستمرة في الدخو ال ردي في فترة زمنية طويلة ويجب أن يصحب تلك الزيادة في الدخو  •

ميزان   ودصالح  اإلنتاج  ةلى  ال رد  قدرة  وزيادة  ورفاهيته  ال رد  معيشة  مستوى  في  ارت اع 

 (  3: 2009،)العليان، المدفوةات"

 دراسات سابقة: 

 أواًل: دراسات عربية: 

وسليمان,) -1 منيب   الجامعي الشباب  لدى بالعنف الدراسة هذه مشنلة اهتم    (,2007دراسة 

 الذي  الشيء له، دافعة مؤثرات  و  مسببات  تعد  التي  ةماعياالجت و التغيرات الن سية ببعض  وةالقته

وقد توصل  النتائج إلى توصيات    في الظاهرة التغيرات تأثيرا   هذه من بأكثر التنبؤ ةلى يساةد 

الن سية   الدوافع ااتل   الحياة الجامعية ايث  في العنف ظاهرة وراء تكمن وأسباب  دوافع وجود :  منها

, المرتبة األولى المتمثلة في الشعور بالحرمان والغربة وفلدان األمن واألمان والعزلة مولدة لعنف

 مستويات المعيشة   ارت اع مع الرقابة الوالدية ضعف في تتمثو والتي األسرية الدوافع تليها

 متوسط  تأثير له االجتماةي التواصو  شبنات  أنايث أشارت   )  2014الباز، خطوة، أبو(   دراسة -2

 المرااو في الطلبة  توعية ةلى العمو بضرورة  وأوص   ، الجامعي الشباب  لدى ال كري  األمن ةلى

 بشنو االجتماةي  التواصو شبنات  استخدام بنيفية  الجامعي  الشباب  وخاصة المختل ة التعليمية 

 وةدمأفكارا  وآراء   من ةليهم يعرض  ما فرز من ليتمننوا  لديهم الناقد  ال كر تنمية ةلى والعمو آمن

   المجتمع وأمن  رراباستل  تضر التي الهدامة الدةوات  وراء االنسيا 

 دراسات أجنبية: ثانيًا:   -3

 فئات  أكثر هم الجامعي الشباب  أن  أوضح   والتي  Siddiqui & Singh, 2016)دراسة) -1

 من تنلله لما ةليهم، اآلثار من  العديد  لها  والتي  االجتماةي، التواصو لوسائو استخداما   المجتمع
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 الغزو ةن فضال   اإلنتاجية، وتدمير التعليمية،  األنظمة فشو إلى تلود  أن يمنن خاطئة معلومات 

 واألساليب  العنف إلى الشباب  تلود  والتي الم يدة   غير المدونات  بعض  نشر خالل من  ال كري 

 .المدمرة

 االجتماةي االستبعاد ايث أكدت هذه الدراسة ةلى أن  (Bushman, Et,Al,2018) دراسة, -2

 التي العوامو من المخدرة المواد  استخدام واساءة  واالةتداء المعاملة وسوء الشديد  واالستياء والعزلة

 وراءه يخلف ال كري  االنحراف أن كما .االجتماةي السالم  قيم وخر   للعنف  الجامعي الشباب  تلود 

 ، وهويتها األمة بثلافة الضرر فيلحإ واألمة، والمجتمع ال رد  او المخاطر ةلى اآلفات  من العديد 

 في يسهم كما الوسطية، ةلى اللائم لمنهجه ومنافية اإلسالم، لشريعة مخال ة أفكار من يحمله بما

 االمة  ثواب   في التشنيك

 مناقشة الدراسات السابقة

 أواًل: أوجه الشبه بين البحث الحالي والدراسات السابقة:

البحث الحالي مع    مع التعليم الجامعي, كما ات ل  الدراسات دور شباب  ات ل  الدراسات ةلى أهمية        

  الدراسات السابلة ةلى استخدام المنهج الوص ي التحليلي

 ثانيًا: أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة:                                       

مع      دور شـــــــــــــباب التعليم الجامعي  معرفةأدبيات ذات العالقة بالبحث من ايث   قدم البحث الحالي       

ــتدامة ــمو البحث الحالي ةلى التنمية المســــــــــ ــباب  معرفة  كما شــــــــــ وذلك  الم ترض  التعليم الجامعيدور شــــــــــ

)البعد االجتماةي، والبعد االقتصـــــــــادي، والبعد البيئي،  :التنمية المســـــــــتدامة الرئيســـــــــية، وهيبتوظيف أبعاد  

 لدى الشباب اضافة الى البعد التكنولوجي(، وذلك من أجو تنمية التعليم الجامعي 

 االطار النظري:
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 التعليم الجامعيو شباب الالمبحث األول: 
م هوم وأهداف ووظائف التعليم الجامعي  معرفة  مع أهداف البحث الحالي، والذي جاء فيها معرفة    اتساق ا      

فأن البااثة ستتناول هذا المحور ةلى  الجامعي وأسباب مشنالت الشباب  التعليم    والبنية المعرفية لشباب 

 النحو اآلتي:  

 أواًل: مفهوم التعليم الجامعي: 

 مرالة ةليا من التعليم ويختلف ةن التعليم المدرسي، "الجامعي بأنه:    ( التعليم2009ةرف اللطب، )    

العمو بعد أن ينال إادى الشهادات  ايث يتعلم الطالب في مجال متخصص يؤهله للعمو في أاد ميادين

 في تخصص معين أثناء دراسته الجامعية"  

 ثانيًا: أهداف التعليم الجامعي :

 ( 47: 2016خالل ما يلي: )ةناشة، من المستدامة بالتنمية الجامعي أهداف التعليم ترتبط 

مصـــــادر  وتوفير واالبتكارات، واألبحا   والتطوير، بالمعرفة يرتبط ما كو تشـــــمومعرفية:   أهداف -1

   بالتنمية المستدامة المتعللة واللضايا والتكنولوجية العلمية الموضوةات  اول المعلومات 

 وتزويده كنو الشـــــباب والمجتمع اقتصـــــاد  تطوير ةلى التعليم الجامعييعمو اقتصاااادية:   أهداف -2

ــرية من الموارد  بااتياجات   والتنمية، المعرفة مع للت اةو والتكنولوجية قدراتها البحثية وتعزيز البشـ

 .االقتصادية وقيم مهارات  وتنمية ةلى مشنالت، للتغلب  والخبرات 

 اجتماعية    مشنالت  من يواجه وما المجتمع استلرار ةلى تعمو التي وهية: اجتماعي أهداف -3

 وظائف التعليم الجامعي: ثالثًا:  

ــخيبي ) الوظائف  من بالعديد  الجامعي يلوم التعليم( أن 2013( وزيتون )2014يرى كو من الشـــــ

وتنمية   البشــرى  المال وتطوير رأس لتنمية مصــدرا   ونموه، باةتبارها شــباب التي تعمو ةلى تحليإ رغبات ال

 يلي:  كما المجتمع
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 أهداف لتحليإ المختل ة التخصصات  في ا  وثلافيً  ومهنياا  أكاديمي المؤهلة البشرية اللوى  إةداد  -1

 .الدقيلة المتخصصة المهنية الوظائف من العمو سو   ومتطلبات  المجتمع  -2

ــانية   المعرفة وتطوير والمجتمع، المواطنين لمشــــــــنالت  الول إيجاد  بهدف العلمي البحث  -3 اإلنســــــ

 .المجاالت  مختلف في التنموية واألهداف

والمبادئ  القيم وغرس المهارات، وتنمية المعرفة، تلديم خالل من البيئة وتنمية المجتمع خدمة -4

 المعارف  تبسيط خالل منالشباب  بين والثلافة المعرفة ونشر األخالقية،

 :التعليم الجامعي  لشبابالمعرفية  البنية  رابعًا:  

ترتكز البنية المعرفية للنشطاء الشباب ةلى أساسيات مجتمع المعرفة, واظهار جيو الشباب للدرة  

ةالية ةلى التعامو مع المنجزات المعرفية والتكنولوجية الحديثة, بو وةلى إيجاد استخدامات جديدة لها تخدم 

سااة   سع فضاء االاتجاج االجتماةي ةلىملتضيات الحراك ةلى األرض في مختلف المجاالت, ايث أت

ال ضاء   في  تسبح  جديدة  بأطر  التلليدية  االاتياج  أدوات  استبدال  في  وساهم  االنترن , 

 (.Melissa, 2007:258المعلوماتي,)

 (. 217 :  2007 :) قاسم,التعليم الجامعي  لشبابالمميزات االربعة خامسًا: 
: يرغب الشباب بالوصول السريع إلى أةلى الدرجات, وتحليإ  الشباب بالوصول السريع  رغبة -1

 كو األهداف دفعة واادة فالشباب في سن المراهلة يحلم ويخطط ويطمح  

المستقبل:   -2 دعامة  وصلبا     الشباب  متينا   التأسيس  كان  فإذا  تأسيسية  مرالة  الشباب  مرالة 

  ي المستلبو بثبات وفعالية ونجاح فومتوازنا  ومدروسا , تحلل  األهداف 

ورد ةن الرسول صلى هللا ةليه وسلم :"الشباب شعبة من الجنون"    الشباب شعبة من الجنون:   -3

  فالملصود بالجنون هنا الحيوية الكبيرة فالشباب شعبة من الحيوية والنشاط والحركة

 الدؤوبة فكو شيء يهون بنظر الشباب الذي يلتحم المصاةب بنو جرأة   
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والمفتوحة:  -4 العديدة  االفضو    الفرص  العمو  اختيار  في  الشباب  أمام  ومتااة  ةديده  ال رص 

 وفي مسيرة الحياة  وممارسة األداء االصوب ايث أن دوره يجعله مؤثرا  في المجتمع واالنجح 

 ( 59: 2013) اليوسف,  :الوسائل في التأثير على شباب التعليم الجامعي أهم سادسًا: 

   التركيز ةلى تهييج الغرائز والشهوات   -1

   ثلافة الصورة المتحركة  -2

   ثلافة الموضات والصراةات الحديثة  -3

   االهتمام بنو االذوا  واألمزجة الشبابية  -4

 أسباب مشكالت الشباب: سابعًا: 

 : ما يلي الشباب يواجهها  التي مشنالت ال  مسببات  أهممن 

 األسرة:  تراجع دور -1

  مجاال  منها تجعو بدرجة األسرية وثيلة العالقات  وكان   النطا ، واسعةقريب  ةهد  إلى األسرة كان        

تغيرات   المتكامو، بالنمو تسمح ايث  متنوةة الخبرة ةالقات  فكان   الخبرة وتللي لنلو خصبا أن  غير 

آثارها   تنعنس الحديثة إلى تغيرات  األسرة تتعرض  ايث    ،الحديثة األسرة مجال في وقع   وملموسة اساسية

 (  158:  2001الوظي ة التربوية,)أسعد, وخاصة لألسرة الوظيفية واألنماطاالساليب   ةلى مباشر غير بشنو

ويمنن اصر التغيرات التي ادث  في األسرة الحديثة في تغير وضع المرأة وامتهانها لمهن كان         

 ( 118: 2000منصور, الشربيني, ) االبناء ومتابعتهم مما ترتب ةن ذلك انرا وطريلة تربية 

يظهر من ةدم ااترام الحرية    ضعف الرقابة الوالدية أو الالمباالة من قبو الوالدين واالبناء وما -

 الشخصية للشباب والتعبير ةن آرائه  
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نجم ةن ذلك إةراض من  ةدم االهتمام أو متابعة السير الدراسي وانتظام االبناء في الدراسة ايث ي  -

 ةن تحمو المسؤولية ومواصلة التعليم   قبو االبناء

 االتجاه نحو ال ردية والمصالح الخاصة   -

   الصراع بين أةضاء االسرة الواادة -

 االنفتاح االعالمي:  -2

 زرع إلى  األولى بالدرجة المواقع هذه تسعى الشباب، فئة تجذب  التي بالمواقع العنكبوتية زاخرة الشبنة أن

 للمجتمع قيم ثلافية ودينية منافية والن زرع ةلى بالملابو وتعمو لمجتمعنا القيم الثلافية والدينية في الشك

 فكريا   منحرفة أو منظمات  لجماةات  ومواقع منتديات  ةلى الشبنة ااتواء إلى إضافة الشباب، أذهان في

 ( 39: 2004,)البداينه,  وانوماتهم مجتمعاتهم ضد  وتأليبهم ألفكارها الشباب  تبني إلى تهدف ومتطرفة

 : العولمة أو النظام العالمي الجديد -3

 البشري بصور الجنس وادة منظور من العالم لشعوب الحياة العالمية   من نمط إقامة  هو العولمة أهداف    

 خلإ الحداثة محاولة بعد  ما منظور من  وهي  العلائدية أو القيمية أو اللغوية سواء ،النسبية الثلافية تتجاوز

 (  177: 2002تحقيله,)الحدسي,   أويستحيو تجسيده الحياة االمرينية  لنموذج وفلا مواد  ةالمي مجتمع

 بالهيئات والمؤسسات الشبابية:عوامل مرتبطة  -4

    التي تلع ةلى كاهلها اللوم في ةدم أو تعد المؤسسات الشبابية والهيئات المنظمة بالشباب المنظومة        

وأهم ما يعاب ةليها ويجعلها سببا  في  التلليو من إشباع ااجات الشباب ألنها وجدت أساسا  لخدمة الشباب,  

ي صياغة السياسات والبرامج وتن يذها  , كما إن اغ ال المشاركة الشبابية فت الشباب كاالغتراب مثال  مشنال

ومراجعات  االجهزة الحنومية وغير الحنومية المهتمة بالشباب ت تلد إلى دراسات  وتلييمها, أضافة إلى أن  

  الشباب المشتغلين بلطع دورية لوضع الشباب والتغيرات التي تحيط بهم وتؤثر فيهم , كما أن تمركز اهتمام 
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الباز,  ),  زين دون غيرهم مما يؤدي إلى العزوف ةن ال عاليات الشبابيةوالرياضة بالمواهب والشباب البار 

2004 :162 )   

 في  تحقيق أهداف التنمية المستدامة:  التعليم الجامعي دور شابثامنًا: 

 شك  أدنى يساورنا وال . إنكاره يمنن  وال نؤديه، أن  ةلينا  مهم  دور   لنا كشباب  أننا فيه  شك  ال ومما

 نحوٍ  ةلى وسنست يد منها جميعا   اياتنا ةلى بالغ   إيجابي   أثر   له سينون  2030 ةام أهداف تحليإ أن في

ال يلتصر دورنا كجيو للمستلبو،   ذلك، ومع قاطبة؛ للشعوب  وةدالة إنصافا   أكثر العالم  يصبح ةندما  كبير،

 للعمو أيضا   ذلك يتعدى ولكن ةنها، والدفاع المستدامة فلط ةلى دةمهاأو مسؤوليتنا تجاه أهداف التنمية 

 مسارٍ  نحو  ةالمنا  لتحويو الوق   اان قد  أنه المؤكد  ومن اياتنا اليومية من يتجزأ ال جزءا   تكون  أن  ةلى

 وخطط ةمو أطر خالل من التمنين أسس  واةتماد  المستدامة، التنمية باالسترشاد بأهداف ومرنٍ  مستدامٍ 

 والذي التنمية المستدامة ألهداف االستشاري  الشباب  مجلس بإنشاء إنجازاتها أهم تتمثو والتي تنمية الشباب 

 (  6,)مركز الشباب العربي, د ت: المستدامة التنمية ألهداف الوطنية اللجنة مظلة تح   يعمو

 المستدامة الشباب والتنمية المبحث الثاني: 

م هوم وأهمية واهداف التنمية المستدامة ودور معرفة    البحث الحالي، والذي جاء فيهااتساق ا مع أهداف       

تحليإ   في  الجامعي  التعليم  والتنمية    شباب  البيئية،  والتنمية  االقتصادية،  والتنمية  االجتماعية،  )التنمية 

 البااثة ستتناول هذا المحور ةلى النحو اآلتي:   فأن التكنولوجية( المستدامة"  

 مفهوم التنمية المستدامة: أواًل: 

أصــــــــــــــبح تعريف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة مرنـا  إلى أبعـد الحـدود واجتهـدت فئـات من البـااثين ومن ذوي      

مجاالت  التخصــصــات المختل ة للدخول في هذا الميدان، ومحاولة تناول ةملية التنمية المســتدامة بما يخدم  

 تخصصاتهم، ويمنن تعريف التنمية المستدامة بأنها:
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 خالل من ااجاتها تلبية ةلى المســـــــــتلبلية قدرة األجيال من الحد  دون  الحاضـــــــــر، ااجات  تلبية" -

  االجتماةي"  النســجامااو  االقتصــادي النمو مع إلى جنب  جنبا الطبيعية للموارد  المســتدام االســتخدام

 (,2013،77 )الهيتي،

ــين وتطوير  ــتمر لتحسـ ــعي المسـ ــتدامة بأنها: " السـ نوعية اياة ال رد   و يمنن أن تعرف البااثة التنمية المسـ

 في كو المجاالت الحياتية" 

 ثانيًا: أهمية التنمية المستدامة:

  البشــــــــرية جوانبها كافة في المســــــــتدامة التنمية بلضــــــــية الســــــــواء ةلى والنامية المتلدمة الدول اهتم     

ــادية ــباب  واالجتماعية، واالقتصـــ األولى  بالدرجة يعود  االهتمام هذاوراء   المنطقية والدوافع العلالنية واألســـ

التنمية   ةناصــــر ومن ,أفضــــو معيشــــة مســــتوى  للمواطن تك و اقتصــــادية طمواات  تحليإ في الرغبة إلى

 ( 51، 2009،مدكور (ما يلي: األساسية

 .داخلية مجتمعية ةملية التنمية -1

 .مؤهلة بشرية لكوادر تحتاج التنمية -2

 .ودؤوب  جاد  بشري  لجهد  ومحصلة وابتكار إبداع ةملية التنمية -3

 التنمية  يتطلب  اليوم فمجتمع والتخلف، التلدم بين فارقة ضرورة المعرفة في االستثمار أصبح وللد 

غير   النمو في االســـــــــتثمار أي المعرفة في االســـــــــتثمار ةلى تتوقف المســـــــــتدامة والتنمية" المســـــــــتدامة،

والتكنولوجيا   رثية ا الو والهندســـــة واالتصـــــاالت  المعلومات  تلنيات  في االســـــتثمار يعني وهذا المحســـــوس،

 ال يسـمح بشـنو والمصـانع، األرض  إلى إضـافة البشـري  العلو تثقيف في االسـتثمار من البد  أي الحيوية،

التنمية    طريإ في كبيرة ةقبة فالتخلف التخلف، ادة كسر ةلى المستدامة التنمية تعمو كما،  الموارد  بهدر

  ( 33، 2001)إبراهيم، 

 : ثالثًا: مبادئ التنمية المستدامة 
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ن الملومات الســـــــياســـــــية واالجتماعية واألخالقية       تتمثو المبادئ الرئيســـــــية للتنمية المســـــــتدامة التي تكوّس

 (:61، 2012(، )الزن لي، 33، 2005(، )بارود، 51، 2001بالتالي:)السنبو،إلرسائها وتأمين فعاليتها 

اإلنصــاف، أي اصــول كو إنســان   ةلى المبنية العدالة ةلى المســتدامة التنمية : تلوماإلنصاااف -1

 ةلى اصة ةادلة من ثروات المجتمع وطاقاته 

 لرارات أو التأثير ةليها : أي إةطاء أفراد المجتمع إمنانية المشاركة ال ّعالة في صنع الالتمكين -2

: أي خضــــوع أهو الحنم واإلدارة إلى مبادئ الشــــ افية والحوار والرقابة حسااان اإلدارة والمساااا لة -3

 والمسئولية 

: بين األجيال وبين كو ال ئات االجتماعية داخو المجتمع وبين المجتمعات األخرى،  التضااااااامن -4

 .الالالة لألجيال الطبيعية والموارد  البيئة الح اظ ةلى أجو من

 : التنمية المستدامةأهداف رابعًا: 

 لى األهداف اآلتية: إ( 2017)اإلنمائي  ، يشير برنامج األمم المتحدة

 منان  كو في أشناله بجميع ال لر ةلى اللضاء  -1

  المستدام الزراةة وتعزيز المحسنة والتغذية الغذائي األمن وتوفير الجوع ةلى اللضاء -2

   األةمار جميع في وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمّتع ضمان -3

  للجميع الحياة مدى التعّلم فرص  وتعزيز للجميع والشامو المنصف الجيد  التعليم ضمان -4

  وال تيات  النساء كو وتمنين الجنسين بين المساواة  تحليإ  -5

   مستدامة إدارة وددارتها للجميع الصحي الصرف وخدمات  المياه توافر ضمان -6

   والمستدامة الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات  ةلى ميسورة بتكل ة الجميع اصول ضمان -7

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate                العدد الخاص الثاني                   مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة
 2021 ديسمبر 2-نوفمبر 3الشباب صناع الغد  المؤتمر الدولي االفتراضي

 

107 
 

ــادي النمو تعزيز -8 ــامو المطرد  االقتصــ ــتدام، للجميع والشــ  وتوفير والمنتجة، الكاملة والعمالة والمســ

  للجميع الالئإ العمو

 االبتكار وتشجيع للجميع، الشامو التصنيع وتح يز الصمود، ةلى قادرة تحتية ُبنى إقامة -9

  بينها وفيما البلدان داخو المساواة  انعدام من الحد  -10

 ومستدامة الصمود  ةلى وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية والمستوطنات  المدن جْعو -11

  مستدامة ودنتاج استهالك أنماط وجود  ضمان -12

 ا وآثاره المناخ لتغّير للتصدي ةاجلة إجراءات  اتخاذ  -13

 التنمية لتحليإ مســــــــتدام نحو ةلى واســــــــتخدامها البحرية والموارد  والبحار المحيطات  ا ظ -14

  المستدامة

ــتخدامها وتعزيز وترميمها البّرية اإلينولوجية النظم اماية -15 ــتدام، نحو ةلى اســـــــ  وددارة مســـــــ

 ووقف مساره، وةنس األراضي تدهور التصحر، ووقف ومنافحة مستدام، نحو ةلى الغابات 

 البيولوجي  التنوع فلدان

 التنمية تحليإ أجو من أاد  فيها ُيهّمش ال مســـــــــــــالمة مجتمعات  إقامة ةلى التشـــــــــــــجيع -16

 وخاضـــــعة فعالة مؤســـــســـــات  العدالة، وبناء إلى الجميع وصـــــول إمنانية ودتااة المســـــتدامة،

 المستويات  جميع ةلى للجميع وشاملة للمساءلة

 .المستدامة التنمية تحليإ أجو من العالمية الشراكة وتنشيط التن يذ  وسائو تعزيز -17

 :بأبعادها المختلفة التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامةشباب دور خامسًا: 

 يعّزز فهو تمنيني اإ أنه كما ذاته اد  في الشــباب   الو   من أســاســي اإ هو الجامعي التعليم

ــائر تحليإ ــادية والثلافية االجتماعية األخرى  الحلو   سـ ــية والمدنية واالقتصـ ــياسـ ــاس .والسـ  الذي وهو األسـ
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 الســـالم ويعزز والبيئية واالقتصـــادية االجتماعية أبعادها في يســـاهم أنه كما المســـتدامة، التنمية ةليه تلوم

 ومنها – اصـرها يمنن ال للشـباب  الجيد  التعليم في لالسـتثمارات  المترابطة ال وائد  إنايث         .واألمن

ــادية العائدات  من قدر أكبر توليد   ةلى دائمة تأثيرات    ادا  دو  والمجتمعات، لألفراد  والنماء االقتصــــــــــ

  التعليم دور شــــباب  ويلعب  اســــتلرارا  و  ومرونة أمنا   مجتمعات أكثر وخلإ الجنســــين، بين والمســــاواة  الصــــحة

ــية الهويات  تكوين في هاما   دورا   ــخصـ  االجتماةي، والتالام االجتماةي المال رأس وتعزيز والجماعية الشـ

)منظمة   ،الثلافي والتنوع اإلنســــانية الكرامةو  الحياة ااترام مبادئ أســــاس المســــؤولة ةلى المواطنة وتشــــنيو

ــاســــية فالمهمة  ( 21:  2015،األمم المتحد للتربية والعلوم والثلافة  هي ،الجامعي التعليم لمؤســــســــات  األســ

 تطوير إلى معظمها تســــعى لذلك رقيه؛ وتحليإ المجتمع بناء في تســــهم للشــــباب   متنوةة مخرجات  تلديم

ــتوى  ةالية مخرجات  تحليإ من يمننها وظائ ها، بما جودة وتحليإ أدائها ــباب   ااتياجات  تلبي المســ  ،الشــ

ــو ســــــــــــــو   ومتطلبـــــات  ــاري   ،(  53،ص 2011)الســـــــــــــــــــالمي،.العمـــ وةطـــ ــه  ــابنـــ (،)  46، ص 2010  ،)لبـــ

    ( 95، ص 2009(،) التميمي،73، ص 2009العبيدي،

التنمية المســتدامة بأبعادها   المجتمع ودادا   لتعليم الجامعي أهمية بالغة في تطوير  ولدور شــباب ا

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية المختل ة ويمنن توضيح ذلك باآلتي:  

 التعليم الجامعي في تحقيق التنمية االجتماعية: شباب دور (1

ــباب  يتمثو دور        ــتدامة في جميع برامج التعليم تحقيلا   شــ التعليم الجامعي في دمج م اهيم التنمية المســ

  وتعزيز الوةي العام ةلى نطا  واســــــــــــع وتدعيم التدريب المهني والعملي  ،لتعليم متعدد التخصــــــــــــصــــــــــــات 

  ( 52، 2015،الشمالن)

 ،من المســلمات أن التعليم الجامعي الناجح يســهم في تحليإ التنمية االجتماعية بم هومها الشــاموو 

ويعتبر التعليم الجامعي المســــــؤول األول ةن    ،في ن س الوق   الشــــــباب   تعليموأن التنمية تســــــاهم في نجاح  
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ياسـية والثلافية  أبعادها السـلتنمية تمثو ةملية التغير الواةي في باةتبار أن ا  الشـباب التنموية تحليإ أهداف

ــباب  ــخصـــــي وال إذ تهدف إلى نمو الشـــ ــاركة االجتماعية  مالشـــ هني ورفاهيته وقدرته ةلى اتخاذ اللرار والمشـــ

 (24: 2012الرواشدة،)، ست ادة من مؤسساته المجتمعيةوالسياسية بمجتمعه واال

 لشـــــــباب النافع المنتج و الصـــــــالح  فكلما زاد ةدد ا  الشـــــــاب   إيجاد دور هام في الجامعي له تعليم  الف

 ( 47، 2006)المصبح،   ،مجتمع الشباب ارت ع مستوى الت كير العلمي والمنطلي لدى 

التعليم الجامعي بالتركيز ةلى وضــــع البرامج الناجحة التي تؤدي بدورها إلى  ويجب أن يتمثو دور

ــباب تحليإ العيش الكريم   ــاء ةلى مخت للشــــ ــباب والتي لوضــــــرورة اللضــــ ف اآلفات الناجعة ةن البطالة للشــــ

ــية للتعليم ــســـ ــتثمارات الجديدة في اللطاةات لذا البد من إةادة ة الهينلية المؤســـ   تمثو كارثة في غياب االســـ

 (      36: 2013الجامعي من أجو التخفيف من ادة ال لر والبطالة، )خديجه،

التعليم الجــامعي بــالبعــد االجتمــاةي والــذي ُيعــد من أهم أبعــاد التنميــة  شــــــــــــــبــاب  كمــا وأن اهتمــام  

 بحيث  المشــاركة ةنصــر ةن فضــال والتعليم، الصــحية الرةاية مســتوى  تحســينيؤدي بدوره إلى المســتدامة 

 ( 74، ص 2016ةطوي، (، اياتهم في تؤثر التي التنموية رارات الل صنع في الشباب  يشارك

    

 التعليم الجامعي في تحقيق التنمية االقتصادية:شباب دور  (2

التعليم الجامعي في ةملية التنمية االقتصـــادية بالنظر إلى األهمية االقتصـــادية  شـــباب  يتضـــح دور 

ــر   ــر من ةناصـ ــر أهمية في الوق  الراهن و العائد لرأس المال البشـــري كعنصـ اإلنتاج بو أكثر هذه العناصـ

ــاهمة ــباب التعليم الجامعي  من التعليم ةلى ال رد ومســــ ــادية   شــــ ايث أنه  في تحليإ أهداف التنمية االقتصــــ

 قتصـاديةاال التنمية سـياسـات  ةليه تبنىاالقتصـادية   للتنمية زاوية كحجزالجامعي   التعليمأصـبح ينظر إلى 
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 ةلى يعمو الذي البشــري  المال بالرأس االقتصــاد  يمّول جهة من فهو الحالي، بم هومها البشــرية التنمية و

 التنظيم، االبتكارات،  المعرفة اســــتخدام وإيجاد   بمجال المتعلإ منه خاصــــة و االقتصــــادي النشــــاط زيادة

 اد صــــاقت منتجات  اســــتهالك و م توح كســــو  الجامعي  التعليم يعتبر كذلك و الخ،.... التســــويإ التســــيير،

 ةلى الشـباب  فزيادة التطوير، و البحث   ةمليات  مخرجات  و  المعرفة كثي ة المنتجات  منها خاصـة المعرفة

 و تعتمد  هذا ةصــــرنا في االقتصــــادية النشــــاطات  أنايث  االقتصــــاد  في دورها زيادة إلى يؤدي المعرفة

 ( 63: 2000، )ةابدين،ولىاأل بالدرجة الجامعي التعليم من كتسب تُ  التي و المعرفة ةلى أساسي بشنو

  ولتحليإ نمو اقتصـــادي واللضـــاء ةلى ال لر يأتي االســـتثمار في الموارد البشـــرية من خالل التعليم

لذا البد من ربط خطة    الة في المجتمع، عّ ال الشـــباب في بناء قدرات ومهارات  جزء هام وأســـاســـيالجامعي ك

ســـــو  العمو وتلوية المســـــتوى   الشـــــباب في   االقتصـــــادية من اجو تلبية ااتياجات التعليم الجامعي بالخطة  

ــباب  العلمي ــلبا   فتيه   وهو ما يجعو الجامعة قادره ةلى إةداد  للشـ ــو  العمو والذي ينعنس سـ إةدادا  جيدا  لسـ

  (38: 2013أبو سليم،)ةلى التنمية المستدامة بشنو ةام، 

 التعليم الجامعي في تحقيق التنمية البيئية: شباب دور (3

  واالهتمــام  لــديهمالوةي البيئي  يم الجــامعي في تطوير اللــدرات ومهــارات  التعلشــــــــــــــبــاب  يتمثــو دور  

 واكتسـاب  الصـحيحة والتوجيهات  البيئية العلمية المعرفة  ةلى يحصـلون  خالله من والذي،  بالبيئة وقضـاياها

ا والعمو اللائمة، البيئية المشـــــنالت  او في جماةي أو فردي بشـــــنو للعمو الالزمة المهارات   قدر أيضـــــ 

 ( 21،: 2001شحاته، )، جديدة بيئية مشنالت  ادو   دون  للحيلولة اإلمنان

ــباب   يحلإولكي  ــتدامه البد من التعليم الجامعي دوره   شــــ تحليإ  المناط به إلادا  تنمية بيئية مســــ

 ( 24:  2005،لزهراني: )األهداف اآلتية
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 في البيئي الوةي اكتســــــــاب  في والجماةات  األفراد  مســــــــاةدة:  التوعيةدور الشــــــــباب في  -1

 .البيئية واللضايا األمور مع التعامو

 الخبرات  اكتســــــاب  في والجماةات  األفراد  مســــــاةدة ة:المعرفاكتســــــاب الشــــــباب في  دور -2

  ومشنالتها وم اهيمها البيئة، اول األساسية المعلومات  ةلى والحصول المتنوةة البيئية

 المهارات  اكتســــاب  في والجماةات  األفراد  مســــاةدة ت:المهارادور الشــــباب في اكتســــاب   -3

 .لها المناسبة الحلول وديجاد  البيئية المشنالت  وتعريف تحديد  من لتمنينهم الالزمة

ــباب في  -4 ــاةدة ت:التوجيهادور الشـ ــاب  في والجماةات  األفراد  مسـ   القيم من مجموةة اكتسـ

ــاركة ةلى والتح يز بالبيئة، العالقة ذات  والمبادئ ــين في الةال عّ  المشــ  واماية وتطوير  تحســ

 .البيئة

 المشاركة ةلى والجماةات  األفراد  قدرات  تطوير في المساةدةة: المشاركدور الشباب في    -5

 .المختل ة البيئية واللضايا المشنالت  او في المستويات  كافة وةلى الةال عّ 

 التعليم الجامعي في تحقيق التنمية التكنولوجية:شباب دور   (4

التعليم الجامعي في التلدم العلمي والتكنولوجي هو الهدف األســــــــــــــمى من ةمليه  شــــــــــــــباب  إن دور 

التعليم إذ يلعب التعليم الجامعي بنو مسـتوياته دورا  ااسـما  في إةداد الكوادر العلمية التي تتحمو مسـؤولية  

ــتلبال ، كما أن دور  ــباب البحث والتطوير في المجال المعرفي مســـــــــــ التلدم العلمي التعليم الجامعي في   شـــــــــــ

والتكنولوجي يترك آثاره في العمليات اإلنتاجية مباشــــــــــــرة من خالل االختراةات واالكتشــــــــــــافات واالبداةات  

وسـبو اإلدارة والتنظيم التي يلدمها لهذا التلدم بالنسـبة لالقتصـاد كنو دافعا  ةجلة التنمية المسـتدامة والنمو 

  (33 :2008)سعدهللا، ، االقتصادي إلى المسار الصحيح
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ــتوةب   أن البد   و ــباب    يســــــ ــليم    واالتصــــــــاالت  تكنولوجيا المعلومات  التعليم الجامعيشــــــ ــنو ســــــ بشــــــ

 إدراج واســــتخدام يعد  ولذا, المعلومات  مع التعامو ةلى قادرة بعللية مزود  تعليم تلديم في منها ويســــت يد ,

   المســــــــــــــتلـبو  وصــــــــــــــنـاةـة  التلـدم  الشــــــــــــــبـاب في   لقيـادة ا  ضــــــــــــــمـاـن الجـامعي ـبالتعليم التكنولوجيـة التلنيـة

  ( 77، 2011الدهشان،)

 في لعمليات التوسـع الداةمة األسـس من التكنولوجية والبد أن يعتمد التعليم الجامعي ةلى األسـس

تكنولوجيا،  ال مجال فيالتغيرات   التعليم الجامعي لمواكبة  شــــــــــباب   ولذا البد أن يســــــــــعى  ،الجامعي التعليم

 (  88، 2007، الصاوي ، )التلليدية الحواجز ةلى التغلب  بهدف تطويرال  في منها واالست ادة

واالتجاهات   ،التعليم الجامعي تأســيســا  جيدا  بهدف تحليو ااتياجات الســو  شــباب تأســيس    كما أن

بالمعلومات واالرشـــــادات لكي يســـــتطيعوا أن يحددوا مصـــــادر   الشـــــباب  وتزويد   ،في التوظيف و التكنولوجيا

وضـــــــــمان توافر اتصـــــــــال الطالب ببرامج تعليمية ةالية الجودة وذلك لللضـــــــــاء ةلى    ،التعليم التي تالئمهم

 Hohn Pratt; 2000،p.25  (Razak.)التعليم الجـامعي وااتيـاجـات الســــــــــــــو  ال جوات الموجودة بين 

Grady and.  
ــتخلص البااثة، أن طبيعة العصـــر ومتغيراته اتم  ةلى    ــباب  ومما ســـبإ، تسـ التعليم الجامعي  شـ

، اـيث يشــــــــــــــنـو التعليم الجـامعي أاـد االوجـه المجـاالت الحـياتـية ـلديهماةتمـاد التنمـية المســـــــــــــــتدامـة في كـو  

 اكتشـــــــــــاف اللدرات الذاتيةالحيوية إلادا  التنمية كونه يمثو اافزا  هائال  لتنمية البلدان فهو يســـــــــــاةد ةلى  

 ةلى التمتع بأنماط عيش سليمة   وب ضو التعليم تزداد قدرتهم للشباب 

ــافة إلى أن ربط أهداف  ــباب باإلضــــــ ــار وااد يحلإ الكثير من   الشــــــ بخطط التنمية وجعلها في مســــــ

ما  ال ســـــــــــي أهداف الشـــــــــــباب النجااات الباهرة في تنمية البالد ورفع ك اءتها في شـــــــــــتى المجاالت، فتطوير 

تكامو في التنمية وتغيرات جوهرية   ســـــوف تحد  التطورات العالمية  وفإالتعليم الجامعي  ب هم المتعللةأهداف

 التعليم الجامعي ودلى القيادات الجامعية وصانعي اللرار فيها دور شباب للمجتمع فمنافع ذلك ةائدة الى 
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ــباب  كما أن العمو ةلى إيجاد ةالقة قوية بين   والتنمية يؤدي بدوره إلى تحليإ  التعليم الجامعي  شــــــ

التعليم الجامعي ومتطلبات التنمية المســــــتدامة شــــــباب  ا ايث أن التطابإ والتوافإ بين أهداف  مالتكامو بينه

يحلإ ذلك قدرا  أكبر من المناســب االجتماعية واالقتصــادية، مما يحتم األمر التوســع في الجامعات وايجاد 

له اتجاهاته    شـباب التنمية المسـتدامة في شـتى المجاالت ومن ثم بناء  آليات تتالءم مع تغير وتطور ةملية  

 اإلنمائية المستمرة تجاه بيئته ووطنه 

 المقترحات – التوصيات  –االستنتاجات 

 تمثل  أهم االستنتاجات بما يلي:االستنتاجات:  –أواًل 

ــح األدبيات ذات العالقة بالتعليم الجامعي، أنه يمثو    أظهرت  -1 ــة النظرية من خالل مســـــــــ الدراســـــــــ

 الشباب الجامعي  جوهر العملية األكاديمية لتحليإ غايات 

ويحللون    المجتمع  م هم من يمثلون ؛ كونه  تطلعــات الشــــــــــــــبــاب المســــــــــــــتلبليــة  إةــادة النظر في   -2

منن ذـلك أن يتحلإ إال من  ولي، وال يمخرجـات التعليم الجـامعي للســــــــــــــو  المحلي والعربي واـلد 

  لتشجيع افكار وابتكارات الشباب الجيد  التخطيطخالل 

ــة التحليلية، أن  -3 ــباب اأظهرت نتائج تحليو االدب النظري، والدراســـــــ دور لهم تعليم الجامعي  لشـــــــ

تلـــدم  والـــذي ســــــــــــــينعنس ةلى  بـــارز في تحليإ أهـــداف التنميـــة المســــــــــــــتـــدامـــة، وتحليإ الرقي  

 لمجتمعات ا

كما أظهرت نتائج الدراسة النظرية والتحليلية أن هناك ةالقة وطيدة ثنائية متصلة ومرتبطة بين   -4

ــتدامة وتتحلإ أهدافها مالم   ــتدامة وال يمنن ان تتم التنمية المســـــــــ التعليم الجامعي والتنمية المســـــــــ

 الوسيط االبرز واالقوى واالجدر لذلك  شباب التعليم الجامعي ينون 

 وبالتالي فأن البحث الحالي يوصي باآلتي:ت: التوصيا -ثانيًا 
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 الشــباب بوصــف أن    إةادة النظر في الســياســات المتعللة بالشــباب  الجهات الراعية للشــباب ةلى    1

 ةجلة التنمية إن تم استثمارها وتوجيهها من خالل وسائط متعددة أهمها التعليم ون حركيمن    هم

 الجامعي   

ــباب ةلى    2 ــمن  الجهات الراعية للشـ ــليم بعيد  إةداد مشـــروع يتضـ ــنو السـ ــتغالل التكنولوجيا بالشـ اسـ

 والضياع ةن االنحراف 

ــية والتربوية في   ات ةلى القياد   3 ــياســـ ــات التعليمية،   العالمي العربي الســـ ــياســـ إةادة النظر في الســـ

المرتكزة تنمية الشـباب اقتصـاديا  و   ومناهجها التعليمية، وبرامجها االكاديمية والتي تتمحور اول

 ةلى اساس االقتصاد المعرفي 

ــتكماال   المقترحات:  -ثالثاً  ــدا  لل جوة المعرفية للبحث الحالي، واســــ ــياته؛ وســــ ــوء نتائج البحث وتوصــــ في ضــــ

 الحاضرة والمستلبلية، تلترح البااثة إجراء الدراسات العلمية اآلتية:ل كرته 

ــتراتيجية ملتراة لتطوير دور   1 ــباب  خطة اســـــ ــوء أهداف التنمية    شـــــ التعليم الجامعي في ضـــــ

 المستدامة 

 التعليم الجامعي مع متطلبات سو  العمو  رؤية مستلبلية لموائمة مخرجات   2

 التعليم الجامعي: دراسة تلويمية  شباب  ىواقع التنمية االجتماعية والبيئية لد   3

 

 

 

 

 

 المراجع 
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 أواًل: المراجع العربية:

تلبية احتياجات  احتياجات التنمية في التعليم العالي: دراسة وصفية تحليلية لقدرة التعليم العالي على  (,  2001إبراهيم, محمد,) -1

   , مجلة العلوم التربوي والدراسات االسالمية, جامعة الملك سعود, المملكة العربية السعوديةسوق العمل والطلب االجتماعي

شبكة التواصل االجتماعي وآثارها على األمن  (,  2014, ) الشربيني أنيس نصحي أامد الباز، السيد؛  المولى ةبد السيد خطوة، أبو -2

 السابع، المجلد الجامعي، التعليم جودة  لضمان العربية المجلة منشور في  بحث ,  لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرينالفكري  

 .اليمنية الجمهورية صنعاء، العربية، الجامعات التحاد العامة األمانة ، 15 العدد

ــليم، محمد، ) -3 ملاله من مدونة تكنولوجيا التعليم، ، العالقة بين التعليم والتنمية المساااااتدامة في المجتمعات العربية(،  2013أبو ســـــ

 مصر  

 , دار غريب, اللاهرة, مصر 1, طالشباب والتوتر النفسي(, 2001اسعد, يوسف ميخائيو, ) -4

  , الجامعة اإلسالمية, غزه, فلسطين متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشرات اإلحصائية(,  2005باورد, نعيم سليمان, )  -5

 , أكاديمية نايف للعلوم االمنية, الرياض, السعودية أزمة الخليج واستراتيجية المواجهة(, 2004الباز, راشد بن سعد,) -6

 ، منتبة الكونغرس، نيويورك  تلرير التنمية البشرية، التنمية في كل عمل(، 2015برنامج االمم المتحدة االنمائي، ) -7

 ,السعودية 1,العدد, مجلة الدراسات االمنية, السنة األولىاالنترنت والمخدرات(, 2004البداينة, ذياب موسى, ) -8

 تطبيق الفجوة القائمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل،دور منظمات أصحاب العمل في  (،  2009التميمي، ةلي،) -9

 ، اللاهرة، مصر منظمة الدول العربية

: دراسة تحليلية ن سية اجتماعية, المركز  الثلافي العربي, الدار البيضاء,  الشباب الخليجي والمستقبل(,  2008اجازي, مصط ى, ) -10

 المغرب 

 االهلية للنشر والتوزيع, ةمان, االردن  ,1, طالعولمة االعالمية واالمن القومي العربي(, 2002مؤيد ةبد الجبار, )الحدسي,  -11

ــان، جمال ةلي،) -12 مجلة كلية التربية، جامعة نبها، ، الجامعة االفتراضااااية أحد االنماج الجديدة في التعليم الجامعي(،  2011الدهشــــ

  22مج 

،  (، دور التعليم العالي في التنمية االجتماعية واالقتصااادية بالمملكة االردنية الهاشاامية في ظل العولمة 2012ةالء،)الرواشـــدة،  -13

 الملتلى الدولي اول: ملومات تحليإ التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي، جامعة البللاء، االردن 

, االشناليات والمخاطر والرؤية المستلبلية, مركز دراسات الوادة العربية التجارة بالتعليم في الوطن العربي(,  2013زيتون, محيا,) -14

 للطباةة والنشر, بيروت, لبنان  

   13مجلة التربية والبيئة، العدد ، البيئة واالنسان عالقات ومشكالت من منظور اجتماعي(، 2005الزهراني، سعيد،) -15
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, منتبة االنجلو    التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي ودوره في تلبية متطلبات التنمية المستدامة(,  2012الزن لي, أامد محمود,) -16

 المصرية, اللاهرة, مصر   

ــد، ) -17 ــالح مرشـ ــالمي، صـ مر مؤت ، الموائمة بين االحتياج الداخلي للعمالة اليمنية المدربة واحتياجات السااوق الخليجية(،  2011السـ

 ، مركز سبأ للدراسات االستراتيجية، صنعاء، اليمن العمالة اليمنية ومتطلبات سو  العمو الخليجي: ال رص والتحديات

, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض, المملكة دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة(,  2001السنبو, ةبد العزيز,) -18

 السعودية العربية 

ــعد هللا، بناري،) -19 ــادية، جامعة أبو اقتصااااد المعرفة ودوره في التنمية االقتصاااادية(،  2008ســ ــتير في العلوم االقتصــ ــالة ماجســ ، رســ

 بنر، الجزائر 

 ، العربية للطباةة والنشر، اللاهرة، مصر البيئة والمشكلة السكانية(، 2001شحاته، اسن أامد،) -20

السيد,) -21 العددواقع الجامعات المصرية في عالم متغير(,  2014الشخيبي, ةلي  , مركز االهرام 54" دراسة االة" أاوال مصرية, 

 للدراسات السياسية واالستراتيجية, مصر 

ــمالن، خالد بن ةبد العزيز،) -22 ــر، الرياض، المملكة العربية دراسااااات حول التنمية المسااااتدامة(،  2015الشـــ ، دار جامعة نايف للنشـــ

 السعودية 

 ، الجامعة العربية الم تواة، الكوي  إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات(،  2007،)الصاوي، ياسر -23

 ,د ن, اللاهرة, مصر  ما المساق/ اقتصاديات التعليم(, 2009العليان, ةبدهللا, ) -24

 ، الدار المصرية اللبنانية، اللاهرة  مصر علم اقتصاديات التعليم الحديث(،  2000ةابدين، محمود عباس،) -25

 , رسالة ماجستير, جامعة اللاهرة , مصر دور الجامعة في تحقيق االستدامة المجتمعية (, 2016ةناشة, شادي,) -26

 , المركز الوطني للمعلومات, صنعاء, اليمن تفعيل دور الجامعات اليمنية في تحقيق األهداف النوعية(, 2003العبيدي, سيالن,)  -27

 ،.https//www.seo-ar-net، ةلى الرابط: تنمية الموارد البشرية –المستدامة مفهوم التنمية (،  2016ةطوي، ماجد،)   -28

التعليم الجامعي نحو جامعة متميزة(,  2009اللطب, سمير,) -29 التميز في  للتعليم  فلسفة  , سلسلة اشراقات تربوية, المركز العربي 

 هبة النيو العربية للنشر والتوزيع, اللاهرة, مصر  ,والتنمية

منشور في مجالت دراسات اسالمية  بحث   الديني، الوعي وأزمة ...الفكري  التطرف .(2004,) محمد بن ةلي بن مس ر اللحطاني، -30

 واإلرشاد، والدةوة واألوقاف اإلسالمية وزارة الشؤون  ، 11 العدد اإلسالمية، والدراسات البحو  مركزمحكمة,    –علميه    -, دورية

 .السعودية العربية المملكة الرياض،

 , دار الهادي للطباةة والنشر, بيروت, لبنان  الشباب شعلة تحرق أو تضي (, 2007قاسم, نعيم, ) -31
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