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 املستخلص
 يهدف البحث الى تحديد أهم العوامل التي تؤثر في تحديد أهم مؤشررررررررراة التستدا التيررررررررتداما في ال امعاة العرارداا اا تم ا تدا   ا  ررررررررات  
غ  ال امعيين( كت تتع للبحث وتصررررتدم م داي  ديد متتال ما ررررتتا   ا  ررررتبا ا وو عش على عيسا ع ررررواذدا تتالش ما  ررررات   ال امعيين البال 

( تد ييي في ثالث كلداة   كلدا ا دا   وا قتصادا وكلدا الهسد اا وكلدا العلوم( في  امعتي   العراردا و مغداد( .وتم ا تخدام  78عددهم  
اط  يرتبط متتغيراة متعدد  ا معاد ويعتتد على حيررام معامالة ا  تبوال ي   ا حصرراذدا التتمدمااليب  رر التحليل العاملي( ال ي يعد من ا 

بين الظواهر التد و ررررا فنررررال عن ا ف يصررررا ويويررررر الظواهر والصررررواة للتتغيراة على ا رررراي اقل عدد مت ن من العواملا فهو يوتر  
وتم ا تخدامف للك ا عن اهم العوامل التي تؤثر في مؤشراة و ود عالقا بين متغيراة معلوما وبين تلك العوامل التي يوتر  ا ها معلوما  

ا لل امعاة الت كو   .وبساءا على  تاذج التحليل ا حصررررراذي ا تتم البحث مابر  ا  رررررتستا اة كا  اهتها هو ا  ال امعاة التستدا التيرررررتدام
العراردا تيررررعى  حو تحميو  مو  مهتا في التستدا التيررررتداماا فنررررال عن ا  أهم مؤشررررراة التستدا التيررررتديتا لل امعاة العراردا والتي تعد  

ال برررررررر البحث العلتيا والت ا كدا مع الت تتعا وبرامج التعلدم ال امعيا والحرم ال امعي(ا وقدم البحث م توعا من  ا طا المريو والتي تتت
التوصررررررداة كا  اهتهان هو ا  بدو  مؤشررررررراة التستدا التيررررررتداما لل امعاة   يت ن ا  تتحمو ا  ررررررتداما لها والك كاعتبا  ال امعا مسا ا  

 للت تتعاة.
 . مةالتحليل العاملي, التنمية المستدامة للجامعات, مبادئ التنمية المستدا: يةالكلمات المفتاح

Abstract 
The research aims to identify the most important factors that affect the determination of the most important 

indicators of sustainable development in Iraqi universities, where (university professors) were selected as a 

research community and design a new scale represented by the questionnaire form and distributed to a 

random sample was represented by the (78) university professors teaching in three colleges College of 

Administration and Economics, College of Engineering, and College of Science) at the universities of 

(Iraqiya and Baghdad) . It was used (factor analysis), which is one of the advanced statistical methods, which 

is related to multidimensional variables and depends on the calculation of the correlation coefficients 

between the phenomena studied as well as it describes and explains the phenomena and attributes of the 

variables on the basis of the lowest possible number of factors, it assumes a relationship between known 

variables and those Factors that are supposed to be known and used to detect the most important factors 

affecting the indicators of sustainable development of the universities mentioned . Based on the results of 

statistical analysis, the research concluded with the most important conclusions, the most important of which 

is that  the Iraqi universities  seek to achieve an important step in sustainable development, In addition, the 

most important indicators of  sustainable development of Iraqi universities, which is the roadmap is 

(scientific research, and participatory with the community, and university education programs, and campus), 

and the research presented a set of  recommendations, the most important of which is: that without the 

indicators of sustainability of universities can not achieve sustainability The university is a beacon for 

communities.                                                                                

Keywords: Factor analysis, Sustainable University Development, Principles of Sustainable Development  
 املقدمة

 يعد التحليل العاملي من ا  اليب ا حصاذدا ال ي يهدف الى ا تزال عدد من التتغيراة التتعلما مظاهر  معيساا فنال عن ا ف يتال ا لوم
التباين للحصرول على تويرير دقيو وا تزال بدا اة كرير  الى عدد أقل من   تحليل متعدد التتغيراة التيرتخدما في تحليل مصرووفا ا  تباط او

(ا اا يستج من ه ه العالقاة اينررررا متغيراة Common factor الل عدد من العالقاة بين التتغيراة السات ا بوا ررررما العوامل الت ررررتركا 
د مملبا  ملحا  في الترحلا الراهساا اا ا ف من  الل ال امعاة ولكن معدد اقل من التتغيراة ا صرررررررررررلدا .اما التستدا التيرررررررررررتداما لل امعاة تع

دا  تتمو  ا مم كو ها تتال هرم التؤ رريرراة التعلدتدا وح ر الزاويا لال تماء مالتيررتور الوكري والامافي لتخر اة التعلدم في عصررر التكسولو 
ره من تسو  معرفي وتكسولو ي وتد يب ومحاكا  مع الت تتع والك والتعرفاا اا ا  ال امعاة التيررررررررررررررتداما تكو  لها  مام ال داد  تبعا لتا توف

الى تحديد أهم العوامل التي  البحث ييعى  من  الل التياهتا في رداد  الت تتع  حو ميتمرل ميتدام تتاح فدف كافا متملباة ا  تداما .ل ا
 ا ول   صرررل التحو  امحاو  ا بعا من البحث تكو    الك  وولتحميا تؤثر في تحديد أهم مؤشرررراة التستدا التيرررتداما في ال امعاة العراردا
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 الرامع   صرل التحو  وا يراا  العتلي  مال ا ب  التحو   ه ا  صرل  فمد  والاالثا  السظري  مال ا ب   صرل الاا ي  والتحو ا البحث  متسه دا
 . والتوصداة  ا  تستا اة مابر 

 وبعض الدراسات السابقة املبحث االول: منهجية البحث
 اوال: منهجية البحث

 مشكلة البحث  .1
( تسل على الرؤيررا التستويررا في م ررال التعلدم من  الل توفير فرل التعلدم 2020-2013ا   مررا التستدررا الوطسدررا في الريرررا العراردررا  

وا بتكا ا ا  ا  ا   الواقع ي رررررير الى هسا  عد  تحدياة التي تؤمن متتملباة  ررررروم العتل وا  تماء مت ا ا التعلم متساهج تتيرررررم ما بدا   
توا ف  حو تحميو التستدا والتي تتتال منرررعا التواذتا بين مخر اة التعلدم العالي و ررروم العتل وه ا يولد هد  في مخر اة التعلدم كو ها 

تملباة  روم العتل التيرتدام .وفي ءروء ما تم التمرم غير متت سا من تزويد الخري ين مالخرراة والتها اة التي تت سهم من  اللها تلردا م
 -الدف وتحديدها فال بد من طرح م  لا البحث على ش ل تياؤ ة محاولا إلي اد حلو   لها وكتا ياتي ن

 هل ا  مؤ ياة التعلدم العالي محا ا الى  امعاة ميتداما لتحميو التستدا التيتداما ؟ - أ
 امعاة العراردا ؟ما هي مؤشراة التستدا التيتداما لل  -م
من ما هي اهم العوامل التي تؤثر في مؤشرررراة التستدا التيرررتداما لل امعاة العراردا على ا  رررات   ال امعيين في  امعتي  العراردا وبغداد(  -ج

  الل تمريو ا لوم التحليل العاملي ؟
 تغيراة ؟ما ام ا دا تلخدل التتغيراة التي تؤثر في التستدا التيتداما الى اقل عدد من الت - د
 ما هي التتغيراة التي لها التويير ا كرر في التباين الكلي في التستدا التيتداما لل امعاة العراردا؟ -ه
 اهمية البحث .2

تاتي اهتدا البحث من  الل تحديد وتصررررررررررررررسدا أهم العوامل التؤثر  على التستدا التيررررررررررررررتداما لل امعاة العراردا وتلخدل تلك العوامل وفما 
التعرف على عوامل التستدا التيرررررتداما من قرل ا  رررررات   ال امعيين وا  رررررتواد  ميرررررتمرال من  الل التواعل ا ي ابي بين  هتيتها من ا ل  

 الكلدا وا ات تها متا يسع س الك اي ابدا على اداذهم .
 : تكمن اهداف البحث من االتي اهداف البحث  .3
تحميو التستدا التيتداما من  الل الخو  مالتوهوم التعاصر لل امعا  التياهتا الواعلا  حو مسح ال امعاة العراردا دو   ذدس في  - أ

 التيتداما(ا فنال عن معرفا دو  ال امعا التيتداما في ترردا التعا ف والتها اة السظريا والتمرد دا .
من  الل الد ا ا ا  تمالعدا  التعرف على ا اء ا  ات   ال امعيين في ثالث كلداة عراردا  ح ومدا( تامعا ل امعتي  العرارداا وبغداد( -م

 لردا  تو هاتهم  حو التياهتا من بساء التستدا التيتداما لل امعاا فنال عن التعرف على اهم التعوقاة التي توا ههم .
 تلخدل التتغيراة التي تؤثر في التستدا التيتداما الى اقل عدد من العوامل .  -ج
داة  معرفا التتغيراة التي لها اثر كرير  حو تويير التباين في التستدا التيتداما لل امعاة العراردا  عناء الهيرا التد ييدا في ثالث كل - د

 عراردا  ح ومدا( متتالا بررر كلدا ا دا   وا قتصادا وكلدا العلوما وكلدا الهسد ا( . 
يترسى البحث ا ررررررررلوم التحليل العاملي ال ي يعد من ا  رررررررراليب ا حصرررررررراذدا التيررررررررتخدما في تحليل التتغيراة التتعدد   :منهجية البحث .4

 وتلخدصها الى عدد أقل من العوامل والك بهدف تحديد اهم العوامل التؤثر  في التستدا التيتداما لل امعاة العراردا .
عاة العراردا  الح ومدا( مسها  امعتي  العرارداا وبغداد( التي تعد احدر مؤ رررريرررراة  يتتال م تتع البحث مال ام :مجتمع وعينة البحث  .5

فمد تتالش عيسا البحث التعلدم العاليا وا تيرة ثالث كلداة هي  كلدا ا دا   وا قتصرادا وكلدا العلوما وكلدا الهسد را( كت تتع للبحث .اما 
متختلا  ا  رررررات  وقد  رر تو يع ا رررررتتا   ا  رررررتبا ا على  تد ييررررري( 78من   م و اع رررررواذدا  ما  رررررات   ال امعين والتي تم ا  ها ممريما

( يوءررررررررررررررح  صررررررررررررررراذل عيسرا البحرث من حيرث  السو  1مع الحرل على توفير الوقرش الكرافي لالد ء مرئ اذهم .وال ردول    المرابهم العلتدرا
 . ا واللمب العلتي(ا  تتاعي

 سب النوع االجتماعي(: خصائص توزيع افراد عينة البحث ح 1جدول ) 
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 السيبا% العدد  السو 
 % 62 48 اكو 
 % 38 30 ا اث

 % 100 78 الت تو 
( %62اذ كانت نسيبة الككو)) ( الى توزيع افراد عينة البحث على اسيا  النوع االجتماعي,1يشيير الجدول )

 ( .%30بينما بلغت نسبة االناث)
 (: خصائص توزيع عينة البحث حسب الوصف الوظيفي2جدول )                    

 السيبا% العدد  الوصا الوظدوي
 % 5 4 ا تاا

 % 21 16 ا تاا مياعد 
 % 27 21 مد ي

 % 35 27 مد ي مياعد
 % 12 10 محاءر  ا  ي

 % 100 78 الت تو 
( افراد عينة البحث حسيب الوصيف الوظيفي ضعءياي هياة التد)يي في  كث كليات  هي )ةلية االدا)ا واالاتصياد, وكلية 2يوضي  جدول )

(  م يليهم )تبة  %35الهندسيية, وكلية العلو ( في جامعتي ) العراةية و دغداد( .اذ كانت اعلى نسييبة عينة هي مد)  مسيياعد التي بلغت)
(, واخيرًا جايت %12( ومن  م المحاضييرين الرا)جيين بنسييبة )%21( وجاي دعدهم )تبة االسييتاذ المسيياعد بنسييبة )%27مد)  بنسييبة )

 ( .%5نسبة من هم في )تبة االستاذ كأال نسبة بلغت)
تصييميم اسييتما)ا االسييتبانة لغرا جمع ال يانات من عينة البحث )االسيياتكا الجامعين( في الكليات المبحو ة, اذ تكونت  تمن أداا البحث .6

اسيييييتما)ا االسيييييتبانة من ا)ععة محاو) عن التنمية المسيييييتدامة للجامعات وهي) البحث العلمي, والتشيييييا)كية مع المجتمع, وعرام  التعليم 
 ( فقرا موزعة على المحاو) اال)ععة .40ي شملت االستما)ا)الجامعي, والحر  الجامعي( والت

اعتمد البحث على اسيتردا  التحليل العاملي بهدف تصينيا المتغيرات الى مكونات اسياسيية وعالتالي تحديد   :أدوات التحليل االحصيائي .7
 تأ يرها في مؤشرات التنمية المستدامة للجامعات.

 ثانيًا: بعض الدراسات السابقة
 الد)اسات السادقة الراصة بيييي)التحليل العاملي(  .1
" استردا  التحليل العاملي في د)اسة مسحية للعوامل التي تؤ ر على اساليب تعلم الطكب ( التو وما  Hassan et al, 2012د ا ا   - أ

Using factor analysis on survey study of factors affecting students learning styles"   
العاملي والتمسدا  الوصوي والتحليل  التي تؤثر على ا لوم تعلم الملباا وتم ا تخدام ا لوم ا حصاء  العوامل  الد ا ا  حو تحديد  هدفش 

( وللحصول على التعلوماة تم تو يع ا تتا   ا  تبا ا ممريما ع واذدا على عيسا بلغش  (Kruskal-wallis البا امتريا ما تخدام ا تبا   
ب .وتم التوصل الى ا  هسا   بع عوامل  ديد  تعد عوامل مؤثر  على ا اليب التعلم اهتها  موقا المالم قرل وبعد الحنو ا  ( طال189 

ءر ا واهتدا التحاءر ا وح م الوصل وحالتفا واهتدا ا  تتا  الى التحاءر ا والوصل الد ا ي التريحا وا  تراتد داة التيتخدما اثساء التحا
 لوصل( . وال هود  ا ج ا 

ا وتهدف الد ا ا  " استردا  التحليل العاملي لتحديد اهم اسباب التعثر االةاديمي لطالبات جامعة الدما "( التو وما  2016د ا ا   عدا   -م
العاملي   التحليل  التعار ا كاديتي لمالباة  امعا الدمام في التتلكا العربدا اليعوديا ما تخدام ا لوم   حو تحديد وتصسدا اهم ا بام 

( .وتم ا تخدام الد ا ا التيحدا   لوم العيسا الع واذدا التي و عش على عيسا بلغش Rotation( لتدوير العوامل   Vairmaxوطريما  
( طالبا من التتعاراة مال امعا التبحوثاا وتم التوصل الى و ود ا بع عوامل  ات ا عن ا بام التعار ا كاديتي والتي فيرة حوالي  1040 
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تباين الكلي   بام التعار ومسها   صاذل ا تتاعدا واقتصاديا للمالباا وا  شاد ا كاديتيا والعتلدا التعلدتدا وطريما رداي ( من ال80% 
 ا داء للمالباا والتي يل( . 

ادا)ا االعمال   استردا  التحليل العاملي لتحديد اهم العوامل المؤ را في الرضا الوظيفي في كليتي"( التو وما  2018د ا ا  عرد هللاا    - ج
ا وهدفش الد ا ا  حو التعرف على العوامل التي تؤثر في الرءا الوظدوي  عناء هيرا التد يس في  امعا  والعلو  والد)اسات االنسانية"

تم التوصل  ( تد ييي لكل من كليتي ادا   ا عتال والعلوم والد ا اة ا  يا دا .و 73ا مير  مام بن عرد العزيز .وا تيرة عيسا م و ا من  
و    الى ا  العوامل التؤثر  في الرءا الوظدوي تتالش مال وا ب البحادا وبيرا العتلا وال وا ب التد يردا والخدمدا .وتوصي الد ا ا  حو ءر 

 تعزيز ميتوياة الرءا التسا با وا هتتام مال وا ب ا دا يا والتالدا تبعا لو ود الرءا والمرول كباقي ال وا ب ا  رر .
 الد)اسات السادقة الراصة بييي) التنمية المستدامة للجامعات( .2

ا وتبحث ه ه " تمكين التعليم العالي من مواجهة التحديات التنموية من خكل جامعات مستدامة"( التو وما2014د ا ا  الخميبا   -أ
امعاة العراردا من ا ل تحميو عرام ميتدام عرر  الب ريا في ال   الد ا ا عن التحدياة التستويا التي يوا هها العرام وكدفدا بساء المد اة

( مدا ي اعداديا وطلبا  امعين من قيتين من 4.وا تيرة عيسا ع واذدا م و ا من طلبا الترحلا الرامعا من كل      ال امعا التيتداما(
( طالب  امعي من ال امعا  77 ( طالب ثا وي من التدا ي ا  بعا و133ال امعا التكسولو دا وتم  تع التعلوماة من  الل ا توتاء  

التكسولو دا .وتم التوصل الى ءرو   تحيين  وعدا التد ييي من  الل تصاعد كواءتف بتمسداة التعلدم والتواصل التعرفي مع التيت داة 
التوصدا حول ءرو   اعتتاد مسه دا البحث العلتي للمالب التستويا وتعزيزهاا وتم  البحوث للعتلدا  ال امعي بدءا من    الدولدا مع مواكبا 

 الترحلا الاا دا الى السهاذدا بدل الحالدا  للصووف التستهدا فمط( .
" التعليم من اجل التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي :تأ يره على االتجاه التو وما  ( Fonllem et al, 2017د ا ا    -م

 :Education for Sustainable Development in Higher Education Institutions  المؤيد لكستدامة للطلبة المكسيكين

Its Influence on the Pro-Sustainability Orientation of Mexican Students"  ,الرؤيا   تحليل   حو  الد ا ا  ه ه  تهدف  
 أ بع   تاثير  لال تداماا فنال عن تميدم  التؤيد  التو ف  ومما  ا  العالي  التعلدم  مؤ ياة  في  ا  تداما  لتعزيز  التتخ    واإل راءاة  والعتلداة
  في   ا  ير  أو   ا ول  الد ا ي  الوصل   يد  و    طالب ا   ( 360   الت يدك .وتم ا تخدام عيسا م و ا من     و و ا(  في   العالي   للتعلدم  مؤ ياة
 واليلوكدا  اليلوكدا  التتغيراة  بين  التتبادلا  العالقاة  من  وال ي يس ا  ا ت اه التؤيد لال تداما متتا ك  أ    إلى  الد ا ا  وتوصلش  تاذج    الكلداا
  والمالم ال دد  المالم بين إحصاذدا د لا ااة فروم  ال امعدا واإل راءاة الررامج تستج    الك ومع المالم عسها أبلغ التي للريرا التؤيد 

 .المالم  على ال امعاة لالت اه التؤيد لال تداما لتلك إي ابي تاثير و ود  عدم الكبا ا فنال عن
الجامعة المستدامة خا)طة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة: د)اسة تحليلية آل)اي عينة  ( التو وما "2019د ا ا  يعموم وعبايا   -ج

التستدا ا هدفش ه ه الد ا ا  حو الخو  مغتا  ال امعا التيتداما ومدر قد تها على تحميو  من االساتكا الجامعيين في ال ياة العراةية"
يسا  التيتداما في الريرا العراردا .واعتتدة الد ا ا على ا لوم ا  تبا ا كادا  ل تع الردا اة والحصول على التعلوماة وتم تو يعها على ع

الصيدلاا  الهسد اا وكلدا    وكلدا,  وكلدا العلوم  ( كلداة تتالش برر كلدا طب ا  سا ا5( ا تاا من  50من ا  ات   ال امعين البالغ عددهم 
الى ا  ال امعا التيتداما تعد  مو  هاما لتحميو التستدا التيتداماا   وكلدا ا دا   وا قتصاد( في  امعتي  مغدادا والتيتسصريا( .وتم التوصل
 التب ر  من التعلدم . و اءة التوصداة منرو   التاكيد على   ر ثمافا ا  تداما في التراحل

 يمي للبحثاملبحث الثاني: االطار املفاه
 ( (Factor analysisأواًل : التحليل العاملي 

هو أحد ا  اليب ا حصاذدا ال ي يهدف  حو ا تزال عدد من الردا اة او التتغيراة التتعلما مظاهر  معيساا موهوم التحليل العاملي ن   .1
مصووفا ا  تباط او التباين الت تر  للحصول على تويير فنال عن ا ف يعد من ا اليب التحليل التتعدد للتتغيراة التيتخدما في تحليل  

(ا ويردأ التحليل العاملي برساء م توعا  ديد  من التتغيراة التحدد  من العالقاة في مصووفا ا  تباط ويعتل 243ن  2014دقيو .  كاظما  
مع معنها ا تباطا  عالدا  .اا يعتل التحليل العاملي    على تحويل عدد من التتغيراة الى م توعا  ديد  من التتغيراة التركبا والتي   ترتبط

على وءع توافيو  مدا للتتغيراة على ا اي العوامل السات ا عن حيام التباين في م توعا الردا اة ك لا وا  التوفيو ا فنل  وف  
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اا ي( لتغير التباين عن التحيوم في يتال الت و  ا  اي ا ول كرر عامل اول(ا فنال عن ا  عدد التوفيو ا فنل للت و  ا  اي  ال
 ( 159ن 2008العامل ا ول فيتم تحديد العامل الاا ي وه  ا مالسيبا لب دا العوامل .  ود ا 

  كتا ا  التحليل العاملي يت ن ا  يصبح بديال عن الت ا م التختررياا كو  الباحث  بتا لدس لديف فكر  واءحا عن عدد ا معاد التي تسموي 
ا من التتغيراة أو  بتا ي و  الت ال البحاي ي تتل على عالقاة متعدد  حيث يت سف التعامل مع الظواهر التعمد  وبالتالي فا   عليها م توع

 ( 2007التحليل العاملي يت ن الباحث من تحليل العالقاة بين التتغيراة .  مستدر ا حصاذيو  العرما 
( الى ا  هسا  معض التصملحاة التي   بد من التمرم  Berenson, 1994: 112(   8ن  2011(   اموا  164ن  2008وي ير   ود ا  

 اليها وفهتها قرل الد ول الى موهوم التحليل العاملي اهتها ن
( ن هو ال ي ي دس ح م التباين في كل التتغيراة التي يتم احتيابها على ا اي عامل واحد وييتخدم  Eigenvalueال    الكامن   - أ

( يتم قرول العامل التي تكو  ردتتف اكرر من الواحد الصحدح .كتا يعرف على ا ف م تو  مربعاة ا هاماة  Kaiserرر لغر  التما  اا ووفو لر
كل التتغيراة على ا اي كل عامل من عوامل التصووفا كال على حد ا فنال عن ا ف تتساقل من عامل   ر حيب ترتيب العوامل  

 ح فيتم قرولف وا  فيتم  فنف . متعسى العامل كتا كا  اكرر من الواحد الصحد
( ن يتم ا تخالل العوامل على ا اي ا تدا  م توعا من التتغيراة التي توير اكرر     مت ن Extractionا تخالل العوامل   -م

 ن من التباين  من التباين الكلي متا يتال ه ا مالعامل ا ولا وبعدها يموم الرر امج ما تدا  م توعا من التتغيراة التي توير اكرر قد  مت
 التتبمي معد ا تخالل العامل ا ول متا ي  ل ه ا مالعامل الاا ي....والخ . 

(ن هو م تو  مربعاة تحتيل العامل على التتغيراة التختلوا التي يتم ا تخالصها من التصووفا  Communalitiesا شتراكداة    -ج
( .وا  العامل  Communityي ييتى مالعامل ال اذع وتعسي د  ا شيوعف بررر العاملداا اا ا ها تعسي اشترا  التتغير مع اكار من عامل وال 

ينم ثالث متغيراة وي و  للتتغير ال اذع ااة ممادير  وهرياا ويتم احتيام ردتا شيو  التتغير من  الل م تو  مربع ا هامف على عوامل  
 التصووفا  

(  0.3ير مع عامل معينا اا ا ف كلتا كا  ت بع العامل اكرر من  ( ن هي عتلدا ا تباط كل متغFactor loadingت بعاة العوامل   - د
 ( فيتم اهتالها .0.3فا  التتغير ال ي لف عالقا يتم وصوف  يداا اما ت بعاة العوامل التي تكو  اقل من  

كرر على عامل محدد وبعدها تويير العوامل وتيتيتها ن لكي يتم تويير العوامل فال بد من مالحظا اي التتغيراة التي ي و  لديها ت بع ا -ه
العامل واتخاا المرا  الخال مالتيتدا   التتغيراة وه ا ما يياعد في ا اما اليؤال حول مااا يتال  مالحظا الصوا العاما الت تركا له ه 

 التسا با له ا التتغير .
 ( 244ن  2014(  كاظما 7ن  2011أ وا  التحليل العاملي ن للتحليل العاملي  وعين ا ا يين هتا ن فاذوا  .2
( ن يعد التحليل العاملي ا  تك افي من اكار ا  وا  شيوعا وا تخداما Exploratory factor analysisالتحليل العاملي ا  تك افي   - أ

اة من قرل الباحاين ل ا ييتى برر التحليل العاملي فمط( .ويعرف على ا ف عتلدا التواعل بين الباحث وا  لوم ا حصاذي التيتخدم والردا 
.  وا  ه ا التواعل  بتا   يحدث ا  ااا كا  لدر الباحث معرفا  يد  ما  لوم ا حصاذي التيتخدم وطردعا الردا اة التي يموم بتحليلها  
ي  توييتخدم ه ا السو  من التحليل عسدما تكو  العالقا بين التتغيراة والعوامل غير معروفا وبالتالي يموم التحليل الى اكت اف العوامل ال

 تصسا اليها التتغيراة .
( ن هو ا لوم احصاذي ييتخدم للتحمو من صحا الورءداةا اي متعسى Confirmatory factor analysisالتحليل العاملي التوكيدي  

ستتي عسدما يوتر  الباحث ما  هسا  عاملين او معدين مختلوين او قد يسموي محاهتا م توعا من التتغيراة وا  معض ه ه التتغيراة قد ت
الى العامل ا ول وا  ر قد يستتي الى العامل الاا ي. اا ييتخدم ه ا التحليل من ا ل التحمو من صحا ه ا ا فترا ا فنال عن ا ف  

 ييتخدم في تميدم قد    تواج العوامل في التعرير عن م توعا من الردا اة الوعلدا والتما  ا بين عد   تااج للعوامل في ه ا الت ال .
  وا  العديد من البحوث ت تع من ا تخدام التحليلين  ا  تك افي والتوكيدي(ا اا من الساد  ا  يموم الباحث مإ راء التحليل العاملي على 
  م توعا ع واذدا من التتغيراة بل   بد من ا  ي و  مد كا بد  اة متواوتا عن طردعا التتغيراة وا معاد ل ا من التت ن ا  يور  الباحث

 عاملين ولكسف قد   يعرف م  ل دقيو اي التتغيراة التي تتال كال مسهتا .  و ود
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 ( 7ن  2011(  اموا  13- 12ن  2016مراحل ا راء ا لوم التحليل العاملي ن هسا   مواة عد  إل راء ا  لوم ا حصاذي مسها  عدا   .3
ة ا  تباط ل تدع ا واج التتغيراة الدا لا في  (ن هي التصووفا التي تحتوي على معامالR-Matrixمرحلا تكوين مصووفا ا  تباط    - أ

 التحليل  
( ن معد ا  تهاء من مرحلا مصووفا ا  تباط يتم حيام العواملا اا تعد طريما الت و اة ا  ا دا Factorsمرحلا حيام العوامل   -م
 Principal components . من اكار المرم ا تخداما ) 
هي الترحلا التي يتم من  اللها تدوير العوامل من ا ل العالقاة بين التتغيراة وكتا ا  معض العوامل    ( نRotatedمرحلا التدوير   - ج

( وهي من المرم التي تحافظ على ا  تمالل  Vairmaxاكار المرم ا تخداما  هي طريما تعظدم التباين   هي قد تكو  ا قور ما يت ن ومن
 بين العوامل . 

 للجامعات  انيًا : التنمية المستدامة
( ن تعد التستدا التيتداما من اهم التتملباة في ا  تترا  بتحيين الرفاهدا (Sustainable developmentموهوم التستدا التيتداما   .1

للتستدا التيتداماا اا عرف   التتاحا .وقد تعددة ا اء الكتام والباحاين حول اعماء مواهدم متعدد   الب ريا ءتن حدود التوا د المردعدا 
( ا ها اليعي الداذم  حو تموير  وعدا الحدا  ا  يا دا مع ا    بسظر ا عتبا  ا م ا اة والمد اة للسظام الريري ال ي  295ن  2014الحدادا   

يحتنن الحدا  اي متعسى تو دع الخدا اة التتاحا ل تدع الساي في الت تتع متا ي عل الهدف التحو ي للتستدا يتتال في  لو بيرا تت يسدف 
( ما ها عتلدا التمدم والرقي ال ي يتم متو بف تلردا حا اة الحاءر دو   12ن  2010يتتتع بها ال تدع محدا  صحدا مردعا .وي ير  المويلا  

( ا   10ن  2019ا  ي و  على حيام ا  دال المادما او ينعا قد تها في تلردا احتدا اتها ا  ا دا .وي ير كال من  يعموم وعبايا  
دا التيتداما يعد على ا ف  ؤيا تعلدتدا تيعى  حو اي اد التوا   بين الر اء ا  يا ي وا قتصادي والتماليد والامافاا فنال عن  التعلدم للتست

بادئ ا تداما التوا د المردعدا والريردا من ا ل حدا  افنل للورد وللت تتع حاءرا وميتمرال .اا ا  التؤ يا التعلدتدا التي تعتل على دمج م
اما ومتملباتها من  ؤيا و  الا ميتمرلدا ي و  لديها حاءساة التعرفا ا كاديتدا التي تتسح الخري ين التعرفا التي تكو  متزو ا ا  تد

 ما  تداما .
التستويا من ا ل اعداد  يل ميتمرلي مؤمن مالتستدا 13ن  2014وي ير  الخميبا   ( الى ا  ال امعاة   بد ا  تكو   زء من العتلدا 

داما وفي عتلدا تح دمهاا وه ا   يت ن ا  يتحمو ا  من  الل  امعاة ميتداما تيعى  حو  لو مياحا م تركا من الت ال البحاي التيت
  بين الملبا وا  ات   .ل ا   بد ا  تحرل ال امعاة على تو دف المالب ال امعي تحش اشراف اكاديتي عن طريو التساهج الد ا دا والدو اة 

تكو   زءا ا ا دا  من عتلدا التحول التستوي  واء اثساء توا د المالب في  امعتف في  سواة الد ا ا او في بدء حداتف العتلدا  التا دفدا لكي  
( ا  تا دس  امعاة ميتداما يتم من  الل صداغا ا تراتد دا تستويا Fonllem et al, 2017: 15في المما  العام أو الخال . ويرر  

 تر  ه ه ا  تراتد دا في وءع  دول  مسي لررامج تسوي يا تكو  قاد   على تحميو  بيرا ميتداماا وم ا كا لكل  امعا على حد ا وت
الملبا   لكافا  قاد   على تهيرا ميتمرل مستج ومرففا وءتا  تخريج طالب مستج وتستويا وا واء عتل ءامسا لالبدا  وا بتكا   م تتعدا 

 - تراتد دا لتا دس  امعاة ميتداما وكا تي ن( يوءح الخما ا 1والتد ييين( .وال  ل  
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 الرطة االستراتيجية لتأسيي جامعات مستدامة ( : 1الشكل)

Resource: fonllem cesar, sing  fraijo  blance, verdng victor corral, (2017), " Education for Sustainable Development 

in Higher Education Institutions: Its Influence on the Pro-Sustainability Orientation of Mexican Students". Inc 

.                                             
( ا  من اهم متملباة ال امعا التيتداما هو  لو ال راكا الت تتعدا الواعلا مع ال امعا من ا ل تحميو  Ting et al, 2012: 210وي ير  

البحوث   في  ومياهتا  متبادلا  معرفدا  تكو   كاذزه  م تتع  وتحميو  ا تصاصاتف  م افا  الت تتع  مع مؤ ياة  الراذد   ا  تراتد دا  ال راكا 
متا يتدح مخر اة  امعدا تكو  محل ثما الت تتع يتت ن  ري ها من تحميو التستدا مح م ما    والد ا اة والسدواة مع التؤ ياة الت تتعدا

تتاح لف من فرل عتل في اليوم وه ا يحتاج من ال امعاة ا  ي و  لديها دعم للبحث العلتي والت  دع لالبدا  وا فكا  ال ديد  وا  هام  
 في قنايا الت تتع وحتايا الريرا وا تدامتها.

(  UNESCO, 2009ن3التعلدم من أ ل التستدا التيتداما ن ييهم التعلدم في تحميو التستدا التيتداما من  الل عد  محاو  ن   أهتدا .2
 ( 297ن 2014 الحدادا 

 يركز التعلدم على التساهج الد ا دا الخالقا وعلى التوكير معيد التدر وعلى اهتدا الت ديد من ا ل موا ها الت  الة التعمد  . - أ
 في تسويع ا اليب الررامج التعلدتدا والتواءلا بيسهتا على ا اي ح م التستدا التي يحممها.ييهم  -م
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  ييتسد التعلدم من ا ل التستدا التيتداما الى تحميو ردم ا  صاف والعدالا والتياوا  بين ال سيين والتالحم ا  تتاعي والتخفدا من حد -ج
 الومر . 

لعديد من الت  الة التي توا هها مال ا ماة الغ اءا واثا  الكوا ثا وا عدام ا منا وءدا   يياعد التعلدم للت تتعاة  حو التصدي ل - د
 التسو  الريولو ي( .

د  ا  التعلدم من ا ل التستدا التيتداما ي و  ااة صلا وثدما ماحتدا اة الي ا  وواقعهم الحاليا اا ا ف يوفر التها اة الال ما  حو اي ا -ه
 حلول للت  الة التي ت ابههم وا  تواد  من التعا ف التتر خا في الامافاة التحلدا فنال عن ا فكا  ال ديد  . 

التيتداما ن هسا  عدد من التبادئ ا  اي للتستدا التيتداما التي تعد بدو ها التموماة ا  تتاعدا واليدا دا التبادئ ا  ا دا للتستدا   .3
 (  91ن  2019وا قتصاديا من ا ل ا  اذها وفاعليتها ومسها كا تي ن  احتد واليعيديا 

 ا  صاف ن تتتال في حصول كل فرد على حصا عادلا ومتوا  ا من ثرواة الت تتع. - أ
تت ين ن هو اعماء افراد الت تتع حو الت ا كا الواعلا في صسع المرا اة أو التاثير عليها من ا ل  ياد  ا  تتاء لديهم مال  ل ال ي ال -م

 يت سهم من الت ا كا الواعلا من عتلدا التستدا .
التوا د والتيؤولدا من ا ل ت سب الوياد حين ا دا   والتياذلان وتعسي  نو  اصحام المرا  وا دا   الى مبادر ال وافدا والتحا با و  -ج

 والتحيوبداة التي من شا ها قد ت  ل ع با في طريو تحميو التستدا .
التنامن نهو ت ردك ا  دال مع الوراة الت تتعدا في دا ل الت تتع وبين الت تتعاة ا  رر للتستدا التيتداما من ا ل الحواظ على   - د

 مادما وعدم تراكم اي مديو دا على ا  دال المادما . الريرا والتوا د المردعدا لال دال ال
 املبحث الثالث : االطار العملي للبحث

بد من  من ا ل تمريو الواقع العتلي للبحث وتحديد ا تخدام ا لوم التحليل العاملي في تحديد اهم العوامل التؤثر  في التستدا التيتداماا فال  
( وهي  0.667( التي بلغش  Kaiser-Meyer-Olkinبا  مصووفا ا  تباط من  الل ردتا رداي  ا راء ا تبا  ي دس كوايا ح م العيسا وا ت

( وه ا يدل على ا  ح م العيسا تعد كافدا إل راء التحليل العاملي .ومن ا ل ا تبا  ما ااا كا ش التصووفا ا صلدا مصووفا  0.5اكرر من  
( والك يدل على ا  ا  تبا  ااة د لا احصاذدا عسد  0.05( وهي اقل من  0.00( وبلغش ردتتها  Bartlett'sالوحد  من  الل ا تبا   

( وبالتالي فا  مصووفا ا  تباط ا صلدا لديش من السو  التصووفا الواحد  وبساءا على الك فا  شرط ا تخدام طريما 0.01ميتور معسويا  
 -  تبا  كوايا ح م العيسا   راء التحليل العاملي وكا تي ن( رداي ا3الت و اة الرذديا قد تحمو في التحليلا ويوءح ال دول   

 KMO and Bartlett's Test)     (: اختبا) كفاية حجم العينة واختبا) مصفوفة اال)تباط االصلية داستردا  3جدول ) 
0.667 

2046.419 
780 
0.000 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy         
Bartlett's Test of          Approx. Chi-Square 

Sphericity             df                  
                          Sig.                 

 .  ((SPSSالتصد ن اعداد الباحاين ما عتتاد على  تاذج التحليل ا حصاذي ما تخدام الرر امج
( من  الل اتبا  عد  Factor analysisيرا في التستدا التيتداماا اا تم ا تخدام التحليل العاملي     لغر  الوقوف على اكار العوامل تاث

  –المرم اهتهان
العيسدا    طريما الت و اة الرذديا  -او ن ال دم  التتغيراة الورعداا اا ظهر ا  هسا  احدر ع ر عوامل  ذديا كا ش فيها   Eigenل تدع 

values   تحديد عدد الت و اة الرذديا ما تخدام التحليل العامليا اا ترين اعتتاد العوامل  4( لها اكار من الواحد الصحدح .وي ير ال دول )
( من التباين الكليا ول لك  %75.427ن الواحد الصحدح و تج هسا  احدر ع ر عامال والتي توير  التي تزيد او تياوي   و ها الكامسا ع

 اعتتد ا على ه ه التتغيراة    معظم التباين يعتتد عليها وقد تم اهتال م دا الت و اة التي تمل   و ها الكامسا عن الواحد الصحدح .
 

 (: التباين الكلي المفسر4الجدول)                                    
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Rotation sums of 

squared 

loadings              

Extraction sums of squared 

loadings 

Initial Eigenvalues         Component 

 

cumulative Of variance% Total Of variance     Total       Cumulative% of 

variance 

Total  

11.770 11.770 4.708 29.607 11.843 29.607 29.607 11.843 1 

20.064 8.293 3.317 6.909 2.763 36.516 6.909 2.763 2 
27.703 7.639 3.056 6.317 2.527 42.833 6.317 2.527 3 
35.096 7.393 2.957 5.991 2.396 48.823 5.991 2.396 4 
41.973 6.877 2.751 5.360 2.144 54.183 5.360 2.144 5 
48.228 6.254 2.502 4.472 1.789 58.656 4.472 1.789 6 
54.251 6.023 2.409 3.797 1.519 62.453 3.797 1.519 7 
59.802 5.551 2.221 3.541 1.417 65.994 3.541 1.417 8 
65.261 5.459 2.184 3.389 1.355 69.383 3.389 1.355 9 
70.496 5.235 2.094 3.142 1.257 72.525 3.142 1.257 10 
75.427 4.931 1.972 2.903 1.161 75.427 2.903 1.161 11 

     77.676 2.249 .899 12 
     79.822 2.146 .858 13 
     81.754 1.932 .773 14 
     83.533 1.779 .711 15 
     85.205 1.672 .669 16 
     86.714 1.509 .604 17 
     88.150 1.436 .574 18 
     89.527 1.377 .551 19 
     90.752 1.225 .490 20 
     91.928 1.175 .470 21 
     93.008 1.081 .432 22 
     93.886 .878 .351 23 
     94.678 .791 .317 24 
     95.426 .748 .299 25 
     96.135 .709 .284 26 
     96.720 .585 .234 27 
     97.212 .492 .197 28 
     97.691 .479 .191 29 
     98.071 .380 .152 30 
     98.429 .358 .143 31 
     98.717 .288 .115 32 
     98.987 .270 .108 33 
     99.206 .219 .088 34 
     99.416 .210 .084 35 
     99.596 .180 .072 36 
     99.754 .159 .063 37 
     99.858 .104 .041 38 
     99.941 .083 .033 39 
     100.000 .059 .024 40 
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 ((SPSSالمصد): اعداد الباحثين داالعتماد على نتائ  التحليل االحصائي داستردا  ال رنام 
ال بد من استردا  اسلوب تدوير المحاو) ليتم تفسير العوامل من خكل عملية تسمى بييي)تدوير العوامل(    :طريقة تفسير العوامل  - انياً 

والكي يهدف نحو ايجاد عوامل جديدا من العوامل التي س ق الحصول عليها والتي يشترط ان تكون ا)تباطاتها مع المتغيرات االصلية 
العوامل من التباين االة ر.ويتم استردا  اساليب عدا لتدوير  التباين Varimaxها )اسلوب  المحاو) دطريقة تجعل  التي تقو  بتدوير   )

لد)جات تشبع كل عامل اة ر ما يمكن والتي تهدف نحو جعل التشبعات الك يرا اة ر والتشبعات الصغيرا اصغر مقا)نة بتصميمها ا ل  
رات دالعوامل وعإجراي عملية تدوير المحاو) يتم الحصول على مصفوفة التدوير .اذ تكون هكه التشبعات دمثادة العكاة التي ترعط المتغي 

 -( اوزان المتغيرات على العوامل وكاالتي :6( .ويوض  الجدول )Rotated component Matrixالعوامل المدو)ا   )
 (ن مصووفا العوامل قرل التدوير6 دول                                 

Component                                                           Q   
  11  10   9      8   7   6  5  4   3   2   1 
           Q1 
          0.51

3 
Q2 

           Q3 
          0.55

7 
Q4 

    0.68
5 

      Q5 

           Q6 
    0.75

0 
      Q7 

        0.58
1 

  Q8 

 0.54
6 

         Q9 

       0.67
2 

   Q1
0 

         0.59
6 

 Q1
1 

         0.62
6 

 Q1
2 

        0.68
6 

  Q1
3 

           Q1
4 

          0.52
0 

Q1
5 

   0.53
9 

       Q1
6 

      0.79
5 

    Q1
7 
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        0.62
7 

  Q1
8 

           Q1
9 

          0.80
1 

Q2
0 

          0.80
9 

Q2
1 

       0.80
1 

   Q2
2 

           Q2
3 

        0.72
3 

  Q2
4 

           Q2
5 

           Q2
6 

0.72
7 

         0.63
5 

Q2
7 

           Q2
8 

         0.62
6 

 Q2
9 

         0.62
2 

 Q3
0 

         0.78
2 

 Q3
1 

       0.73
3 

   Q3
2 

   0.84
9 

       Q3
3 

      0.69
5 

    Q3
4 

0.53
3 

     0.70
2 

    Q3
5 

 0.68
6 

         Q3
6 

     0.78
8 

     Q3
7 

     0.81
4 

     Q3
8 

  0.81
5 

        Q3
9 
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  0.83
1 

        Q4
0 

 .  ((SPSSالتصد ن اعداد الباحاين ما عتتاد على  تاذج التحليل ا حصاذي ما تخدام الرر امج
 - ( الى اهم المتغيرات من ضمن احدى عشر عامك من ضمن العوامل التي اظهرتها نتائ  التحليل العاملي وكما يأتي:6يوض  الجدول )

الكلي) .1 التباين  اذ بلغ نسبة  العامل االول:  المتغيرات في  ( متغيرات مهمة من ضمن المتغيرات  6( وان هناك )%11.843تشبعات 
الكي يتمثل بييي)تحث الجامعة على نشر وعي   Q21)ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)  ( متغير40المد)وسة البالغه)

( 0.809" والكي بلغ )"برام  التعليم العالي  االستدامة للموا)د من خكل الندوات والمؤتمرات وو)ش العمل التي تعمل فيها( من ضمن مؤشر 
 يع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات المهمة االخرى .مما 

العامل   .2 في  المتغيرات  الكلي)الثانيتشبعات  التباين  نسبة  بلغ  اذ  هناك )2.763%:  وان  مهمة من ضمن  5(  متغيرات  المتغيرات  ( 
تحرص الجامعة على توفير ال ياة  مثل بييي)الكي يت  Q31)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة

( 0.782والكي بلغ ) "الحر  الجامعي"    ( من ضمن مؤشرالمستدامة داخل الحر  الجامعي من خكل التنوع في االشجا) والحدائق والنافو)ات
 يع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات المهمة االخرى .مما 

في   .3 المتغيرات  الثالثتشبعات  الكلي)العامل  التباين  نسبة  بلغ  اذ  هناك )2.527%:  وان  مهمة من ضمن  4(  متغيرات  المتغيرات  ( 
البالغة المتغير)40)المد)وسة  ان  المستدامة, وت ين  التنمية  بييي)  Q24)( متغير ضمن مؤشرات  يتمثل  الكلية على تشجيع الكي  تحرص 

"  برام  التعليم العالي "  ( من ضمن مؤشروتقديمها دشكل )سمي الى ادا)تهاتد)يسيها في السماح للمشا)كة دطرح افكا) جديدا ومتميزا  
 يع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات المهمة االخرى . مما ( 0.723والكي بلغ )

في   .4 المتغيرات  الرادعتشبعات  الكلي)العامل  التباين  نسبة  بلغ  اذ   :2.396%( هناك  وان  مهمة من ضمن  3(  متغيرات  ات  المتغير ( 
البالغة المتغير)40)المد)وسة  ان  المستدامة, وت ين  التنمية  بييي)  Q24)( متغير ضمن مؤشرات  يتمثل  الكلية على تشجيع الكي  تحرص 

"  "برام  التعليم العالي   ( من ضمن مؤشرتد)يسيها في السماح للمشا)كة دطرح افكا) جديدا ومتميزا وتقديمها دشكل )سمي الى ادا)تها
 يع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات المهمة االخرى . مما ( 0.723والكي بلغ )

المتغيرات  ( متغيرات مهمة من ضمن  3( وان هناك )%2.144: اذ بلغ نسبة التباين الكلي)العامل الراميتشبعات المتغيرات في   .5
تسعى الجامعة نحو توفير اجهزا لكي يتمثل بييي)ا  Q17)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة

" والكي بلغ  التشا)كية مع المجتمع "  ( من ضمن مؤشروادوات علمية حديثة وتوفير خدمة االنترنيت من اجل خدمة اعءاي الهياة التد)يسية
 المتغيرات المهمة االخرى .  يع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعاتمما ( 0.795)
المتغيرات  ( متغيرات مهمة من ضمن  2( وان هناك )%1.789: اذ بلغ نسبة التباين الكلي)العامل الساد تشبعات المتغيرات في   .6

التعليمات  الكي يتمثل بييي)تشدد الكلية على اتباع    Q38)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة
ع ر  حيث ت(  0.814" والكي بلغ )الحر  الجامعي"  ( من ضمن مؤشرالمتعلقة دعد  التدخين من ا ل جميع المنتس ين داخل الحر  الجامعي

 عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات المهمة االخرى . 
في   .7 المتغيرات  السادعتشبعات  الكلي)العامل  التباين  بلغ نسبة  اذ  متغيرات مهمة من ضمن  2( وان هناك )1.789%:  المتغيرات ( 

الكي يتمثل بييي)تشدد الكلية على اتباع التعليمات    Q38)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة
ع ر  حيث ت(  0.814" والكي بلغ )البحث العلمي"  ( من ضمن مؤشرلحر  الجامعيالمتعلقة دعد  التدخين من ا ل جميع المنتس ين داخل ا

 عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات المهمة االخرى . 
في   .8 المتغيرات  الثامنتشبعات  الكلي)العامل  التباين  نسبة  بلغ  اذ  هناك )1.417%:  وان  متغيرات مهمة من ضمن  2(  المتغيرات  ( 

الكي يتمثل بييي)تسعى الجامعة نحو تقليل حجم    Q33)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة
ع ر عن حيث ت(  0.849والكي بلغ ) الحر  الجامعي"" ( من ضمن مؤشرالنفايات دعدا اليات مثك العمل على طباعة الوجه االخر للصفحة

 ات المهمة االخرى . اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغير 
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في   .9 المتغيرات  التاسعتشبعات  الكلي)العامل  التباين  بلغ نسبة  اذ  متغيرات مهمة من ضمن  2( وان هناك )1.355%:  المتغيرات ( 
الكي يتمثل بييي)تؤكد الكلية ان تحقيق التنمية   Q40)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة

ع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات حيث ت(  0.831والكي بلغ )  الحر  الجامعي""  ( من ضمن مؤشرلمستدامة تعد ةيمة عليا لدى الجامعةا
 المتغيرات المهمة االخرى . 

المتغيرات ( متغيرات مهمة من ضمن  3( وان هناك )%1.257: اذ بلغ نسبة التباين الكلي)العامل العاشرتشبعات المتغيرات في   .10
الكي يتمثل بييي)توفر الكلية المياا للشرب خكل    Q36)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة

ع ر عن حيث ت(  0.686غ )والكي بل  الحر  الجامعي"من ضمن مؤشر ""  فترا االمتحانات للطلبة في الممر الرئيسي من كل اسم داخل الكلية
 اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات االخرى .

المتغيرات ( متغيرات مهمة من ضمن  2( وان هناك )%1.161: اذ بلغ نسبة التباين الكلي)العامل الحادي عشرتشبعات المتغيرات في   .11
الكي يتمثل بييي)تركز الكلية على االستمرا) دالعمل   Q27)( متغير ضمن مؤشرات التنمية المستدامة, وت ين ان المتغير)40)المد)وسة البالغة

" من ضمن  في التعليم المستمر من خكل عمل دو)ات وندوات علمية داستردا  مرتلف التقنيات التعليمية تحقيقا ضهداف التنمية المستدامة
 .  ع ر عن اة ر ةيمة من ةيم تشبعات المتغيرات االخرى حيث ت( 0.727والكي بلغ ) ""برام  التعليم العالي مؤشر

ان مؤشر ))الحر  الجامعي(( كان من ضمن العامل )الثاني, والساد , والثامن, والتاسع, والعاشر( والتي تعدمن اةثر  :   نستنت  من ذلك
يلي العراةية,  م  الجامعات  الجامعيين في  تأ يرًا على االساتكه  المستدامة  التنمية  العالي (( من ضمن  مؤشرات  التعليم  ها مؤشر ))برام  

مع   ))التشا)كية  السادع ومؤشر  العامل  العلمي(( من ضمن  ))البحث  وععدها مؤشر  والحادي عشر(,  والرادع,  والثالث,  )االول,  العوامل 
 المجتمع (( من ضمن العامل الرامي .

 (: مصفوفة العوامل دعد التدوير 7جدول )
Component                                           Q   

  11  10   9      8   7   6  5  4   3   2   1 
    0.633       Q1 
          0.631 Q2 
          0.554 Q3 
          0.621 Q4 
          0.586 Q5 
          0.733 Q6 
           Q7 
           Q8 
          0.603 Q9 
       0.508    Q10 
          0.525 Q11 
          0.647 Q12 
           Q13 
          0.684 Q14 
          0.548 Q15 
          0.511 Q16 
          0.512 Q17 
           Q18 
          0.558 Q19 
          0.656 Q20 
          0.565 Q21 
          0.637 Q22 
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          0.647 Q23 
          0.561 Q24 
          0.600 Q25 
          0.522 Q26 
          0.653 Q27 
          0.595 Q28 
        0.569   Q29 
          0.548 Q30 
          0.601 Q31 
          0.641 Q32 
           Q33 
          0.506 Q34 
          0.550 Q35 
           Q36 
         0.590  Q37 
         0.546  Q38 
         0.656  Q39 
         0.547  Q40 

ءوء  تاذج مصووفا تدوير العوامل وبعد ا تبعاد  وفي( . (SPSSالتصد ن اعداد الباحاين ما عتتاد على  تاذج التحليل ا حصاذي ما تخدام الرر امج
 -( وكا تي ن8الت و اة التي تحتوي على اقل من ثالث متغيراةا اا يت ن تلخدل عوامل التستدا التيتداما في ال دول  

 (: عوامل التنمية المستدامة المسترلصة8جدول )
 ا م الت و  التمترح      ا قام التتغيراة                        ا قام الت و اة  

1 Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q9, Q11, Q12, Q14, Q15, 
Q16, 17, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, 
Q26, Q27, Q28, Q30, Q31, Q32, Q34, Q35 . 

مؤشر البحث العلتيا مؤشر الت ا كدا 
مع الت تتعا ومؤشر برامج التعلدم  

 م ال امعيالعاليا ومؤشر الحر 
2 Q37, Q38, Q39, Q40 . مؤشر الحرم ال امعي 

 التصد ن من اعداد الباحاين  
 املبحث الرابع: أهم االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -اوال:
 تم توصل البحث الحالي الى مجموعة من االستنتاجات كان من ابرزها ما يأتي :

تعد التستدا التيرتداما لل امعاة العراردا مملبا ملحا في العصرر الراهن وال ي ينرم عدد من التؤشرراة مسها البحث العلتيا والت را كدا  .1
ااما مؤشررررررررررررراة للتستدا التيررررررررررررتداما و ا طا المريو في تحميو ال امعا مع الت تتعا وبرامج التعلم العاليا والحرم ال امعي( والتي تعد مت

 التيتداما .
( من  %75.427اظهرة  تاذج التحليل ا حصررررراذي ما   يررررربا التباين التويرررررر للتؤشرررررراة ا  بعا للتستدا التيرررررتداما لل امعاة بلغش   .2

كا  لها اثر كرير في التستدا التيرررررررتداما وقد تبايسش  يررررررربا التاثير التباين الكليا وه ا يدل على ا  التتغيراة الدا لا في التحليل العاملي 
 وا تلوش من عامل   ر .

اظهرة الستاذج التحليل العاملي ا  رررتك رررافي ا  هسا  احدر ع رررر عامل يؤثر في التستدا التيرررتداما لل امعاة العراردا لدر اعنررراء   .3
 هيرا التد يس في  امعتي العراردا وبغداد .

ا لل امعاة العراردا ومن ثم بيسش  تاذج التحليل العاملي ا  مؤشرررررررر  الحرم ال امعي( يعد من اكار العوامل تاثيرا  في التستدا التيرررررررتدام .4
 يليها مؤشر  برامج التعلدم العالي( ومن ثم مؤشر البحث العلتي( وا يرا مؤشر  الت ا كدا مع الت تتع( .
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اظهرة  تاذج التحليل العاملي ا  العوامل التيرررررتخلصرررررا التي تؤثر في التستدا التيرررررتداما هي  البحث العلتي والت رررررا كدا مع الت تتع  .5
 م العالي والحرم ال امعيا والحرم ال امعي( .وبرامج التعلد

 التوصيات -ثانيًا :
ءررررررررو   حرل ال امعاة العراردا على   رررررررر ثمافا ا  رررررررتداما في الريرا العراردا ومن التراحل التب ر  في التعلدم كو  ال امعاة تعد  .1

  تداما .مسا ا للت تتعاة وا  ترسي ا  تداما ما هي ا   ا طا المريو في تحميو فكر  ا 
 تعزيز عوامل التستدا التيتداما التي حممش اهتدا كرير  و الش المرول من قرل افراد عيسا البحث . .2
اشرررا   تدع الكاد  التد ييرري في ال امعاة العراردا  حو ال دام بد ا رراة ميررتتر  عن التستدا التيررتداما بهدف تموير التؤشررراة التي   .3

 ة في الريرا العراردا .تحمو ا  تداما متا تتسا ب مع ال امعا
  ءرررو   توعيل ا  شرراد التربوي من قرل ا  ررات   ال امعيين وا  يتم التباد   من قرلهم  حو ال دام بدو اة او  دواة علتدا وتا دفدا لدر .4

 طلبا ال امعاة بهدف تحميو التستدا ا  تداما من  الل الحواظ على موا د ال امعا وا تدامتها .
 املصادر

 ا عتال  ادا    كليتي  في الوظدوي  الرءرررررا  في  التؤثر   العوامل اهم  لتحديد العاملي  التحليل  ا رررررتخدام" (ا  2018ا احتد  رررررعيدا  عرد هللا  -1
 ( .1(ا العدد 9ا م لا ال زير  للعلوم ا قتصاديا وا  تتاعداا م لد "ا  يا دا والد ا اة والعلوم

ا م لا الد ا راة  "الدمام  امعا لمالباة  ا كاديتي التعار ا ربام اهم  لتحديد العاملي  التحليل  ا رتخدام (ا "2016علدا عاتا ا    رعدا  -2
 ( .15(ا العدد 5 امعا السيلينا الت لد  –العلدا 

ا م لرا  "ميررررررررررررررتردامرا  رامعراة  الل  من التستويرا التحرديراة  موا هرا  من  العرالي التعلدم  تت ين (ا "2014الخميربا ممرداد عررد الوهراما    -3
 ( .3(ا العدد 18الهسد ا والتستداا الت لد 

  د ا ررررران  التيرررررتداما التستدا  لتحميو المريو   ا طا  التيرررررتداما ال امعا (ا "2019يعموما ابتهاج ا رررررتاعيل وعبايا  يسا  نررررريرا    -4
مغداد للعلوم ا قتصررراديا ال امعاا التؤتتر العلتي الدولي الاامن  ا م لا كلدا"العراردا الريرا  في ال امعيين ا  رررات   من عيسا آل اء تحليلدا

. 
(ا "دو  التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل التؤثر  في  ود  الخدماة الصرررررررررررحدا التمدما للترءررررررررررى  2014كاظما عرد العبايا    -5

 ( 4(ا العدد  16 قتصادياا الت لد   ميت وى الوراة ا و ط التعلدتي ا توا ا (ا م لا الماد دا للعلوم ا دا يا وا
 "ا المبعا ا ولىا دا  واذل للس ر والتو يعا عتا ا ا  د  .spss(ا "التحليل ا حصاذي ا  ا ي ما تخدام 2008 ود ا محووظا   -6
لعرام"ا م لا كلدا مغداد (ا "اثر ادا   ال ود  ال ررررررراملا على التستدا التيرررررررتداما في التعلدم العالي في ا2014الحدادا حيرررررررو  محتدا    -7

 . 312-283(ا ل4(ا ا صدا   14للعلوم ا قتصاديا ال امعاا الت لد  
(ا "متملباة ادا   ال ود  ال رراملا في التعلدم العالي واثرها على التستدا التيررتداما ند ا ررا تحليلدا آل اء ال داداة 2010اغاا    المويلا  -8

 ا دا يا في  امعا التوصل" /التؤتتر العلتي الرامع ل امعا عد    ود  التعلدم العالي  حو تحميو التستدا التيتداما( .
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2- fonllem cesar, sing fraijo blance, verdng victor corral, (2017), " Education for Sustainable 
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3- Berenson, M.L. and Levine, D.M, (1994), "Basic Business statistics: concepts and 

application, new jersey: prentice  hall international inc.,  
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