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Abstract 

This study aimed to recognize the role of the interest in and applicability of research and studies of sustainable 

development. It also aimed to identify determinants and constraints that prevent the following of the 

recommendations of these studies and other research in the field of sustainable development. Hence the study 

problem focused on how to answer the following main question: 

What is the extent of the applicability of the recommendations of the studies and research of sustainable 

development in the field? 

A descriptive analytical approach was used for the purpose of this study, to present the phenomenon's quantity 

and quality as they are in the field. 

This study   selected a random sample of researchers in the field of sustainable development. 

Here are the most prominent findings of the study: 

(1) The study showed that the application of the recommendations of the research and studies of sustainable 

development has gained the attention of many directors of the institutions which were the focus of those 

studies.  

(2) The study pointed out that research and studies on sustainable development had promoted facilities and 

institutions of those who where subject of such research. 

(3) The study showed the presence of obstacles and limitations preventing   implementation of the 

recommendations of studies and research for sustainable development.  

(4) The study showed that some of the institutions, their financial material resources and their culture have 

been impediments to the application of the recommendations of the studies. 

The main recommendations of the study are as follows: 

-   The need to mobilize public opinion by all the means of media and cultural institutions in order to stimulate 

them into the application of the recommendations of the studies related to them. 

- The need to provide financial support to the institutions in order to implement the recommendations of their own 

research. 

-   The need to enhance administrative education of the institutions so as to be efficient enough to understand 

and accept the process of applying the recommendations of such studies. 

-   The necessity for institutions, to show maximum flexibility in modifying their regulations so as to be supportive 

of the application of the recommendations of studies and research. 

  

Accepted 30/9/2012 Received 8/5/2011 



٢٠١٤ الثانيالعدد  – الرابع عشرالمجلد  – اإلنسانیةمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات   

221 

  بحوث التنمیة المستدامة بین النظریة والتطبیق
  

 د.علي محمود صالح
دائرة العلوم التنمویة  –كلیة معھد التنمیة المستدامة   
فلسطین- جامعة القدس  

alisaleh55055@yahoo.com 
 

  :ملخص

 أرض على تطبیقها وٕامكانیة بها، االهتمام ومدى المستدامة، بالتنمیة الخاصة والبحوث الدراسات تلعبه الذي الدور إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 التنمیة مجال في المتنوعة واألبحاث الدراسات هذه بتوصیات األخذ دون تحول التي والمعوقات المحددات إلى التعرف أیضاً  هدفت كما الواقع،

  : يتاآل الرئیس التساؤل على اإلجابة في الدراسة مشكلة تمحورت وقد المستدامة،

   الواقع؟ أرض على المستدامة بالتنمیة الخاصة واألبحاث الدراسات توصیات تطبیق مكانیةإ مدى ما

 لغرض التحلیلي الوصفي المنهج استخدام وتم المستدامة، التنمیة مجال في الباحثین مجموع من المكون الدراسة مجتمع من عشوائیة عینة واختیرت

  :يیأت ما نتائج من الدراسة إلیه توصلت ما أبرز من وكان وكیفًا، كماً  الواقع أرض على هي كما الظاهرة المنهج هذا یصف حیث الدراسة، هذه

 التي المؤسسات إدارات من كثیر اهتمام على حازت قد المستدامة بالتنمیة الخاصة والدراسات األبحاث توصیات تطبیق أن الدراسة أظهرت )١(

 . الدراسات لتلك محورًا◌ً  كانت

 .البحوث لتلك مداراً  كانت التي والمؤسسات بالمنشآت النهوض في المستدامة بالتنمیة الخاصة والدراسات األبحاث دور الدراسة أوضحت )٢(

 .المستدامة بالتنمیة الخاصة واألبحاث الدراسات توصیات تطبیق دون تحول ومحددات اتوقمع وجود الدراسة أظهرت )٣(

 الدراسات توصیات تطبیق أمام عائقاً  تقف المؤسسات بعض وثقافة المادیة واإلمكانیات المؤسسات إدارات من بعضاً  أن الدراسة أظهرت )٤(

 .   بها الخاصة

  :الدراسة توصیات أهم ومن

  .بها المتعلقة الدراسات توصیات لتطبیق المؤسسات حفز أجل من والثقافیة اإلعالمیة وسائله بكل العام الرأي حشد ضرورة -

  بها الخاصة األبحاث توصیات تطبیق أجل من المؤسسات لمؤازرة المالي الدعم ضرورة تقدیم -

 الدراسات توصیات تطبیق عملیة تفهم أجل من اإلداریة الكفاءة من قدر على تكون بحیث المؤسسات إدارات لدى اإلداري الوعي ترسیخ ضرورة -

 .هاوتقبل بها الخاصة

 الخاصة واألبحاث الدراسات توصیات تطبیق لموضوع داعمة لتكون وقوانینها أنظمتها لتعدیل التامة بالمرونة المؤسسات إدارات ضرورة تحلي -

 .بها

  األول الفصل

  :الدراسة مقدمة

 ظروفاً  تعاني النامیة، بالدول توصف التي الثالث العالم دول إن

 الصالحة المیاه وندرة التغذیة كنقص صعبة، واجتماعیة اقتصادیة

 الحد من والحرمان المستوطنة واألمراض األوبئة وانتشار للشرب

 في المرأة تعیشها التي الشاقة الظروف عن فضالً  التعلیم، من األدنى

  .  القاصرین األطفال لعمالة السیئ االستخدام عن عالوة الدول، هذه

 واالجتماعیة االقتصادیة المواطنین حقوق بكل الوفاء أن كما

 المشار الظروف ظل في التحقیق صعب هدف الدول تلك لشعوب

 وال بذلك، تسمح ال الحالیة الثالث العالم دول مقدرات أن حیث إلیها،

 االستعماریة اآلثار معالجة مرحلة في تعیش الدول هذه غالبیة تزال

 العدالة أن بمعنى واالقتصادي، السیاسي استقاللها تدعیم على وتعمل

  .المتقدمة بالدول قورنت ما إذا تزال منقوصة ال الحقوق في والمساواة

 والمعرفة العلم مجال في كبیراً  تقدماً  حققت التي المتقدمة الدول إن

 أساساً  آمنت دول هي والتنمیة، التقدم مجال في بعیداً  شوطاً  قطعتو 

 أن العلمي بالبحث ومنهاجًا، فاستطاعت ووسیلةً  أسلوباً  العلمي بالبحث

 أن العلمي البحث طریق عن وتمكنت المختلفة، مشكالتها تكشف

 والرفاهیة لمجتمعاتها، والتنمیة التقدم تحقیق أجل من إمكاناتها تطوع

  . ألوطانها واالستقرار واألمن لشعوبها، واالزدهار

 مجتمع أي في العلمي البحث فإن المفهوم وبهذا المنطلق هذا ومن

 ودعمه تشجیعه یجب غالیةً  وطنیةً  ،وثروةً   ً ،عزیزا قومیاً  رصیداً  دیع

٨/٥/٢٠١١ البحث استالم تاریخ   ٣٠/٩/٢٠١٢ البحث قبول تاریخ 
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 العلمي البحث بخطوات یتعلق وفیما الطرق، وكافة الوسائل بمختلف

 ومن مختلفة، وآراء  متباینة، نظر ووجهات متنوعة، مدارس هناك فإن

  فقط، الشكل في اختالفات إال هي ما االختالفات هذه أن المؤكد

 البحث وجوهر األشكال، اختلفت مهما واحدة، العلمي البحث فأصول

  .المسمیات اختلفت مهما واحد، العلمي

 هوحاجات الحاضر أماني تلبي التي االقتصادیة التنمیة عملیة وٕان

 الخاصة حاجاتهم تلبیة على المقبلة األجیال بقدرة المساس دون

 بالتنمیة یسمى ما هي للفقراء األساسیة الحاجات تلك والسیما

  .المستدامة

 نسبیًا، كثیرة هي المستدامة بالتنمیة الخاصة واألبحاث والدراسات

 الواقع أرض على األبحاث هذه تطبیق مدى من التحقق تستوجب و

 مجاالً  كانت التي والمنشآت والشركات والهیئات المؤسسات قبل من

 لهذه الرئیس الهدف بمثابة ذلك كان حیث األبحاث، لهذه ومحوراً 

       .الدراسة

  :الدراسة مشكلة

 األبحاث توصیات تطبیق معوقات تحدید في الدراسة مشكلة تكمن

 الرئیس التساؤل حول الدراسة تتمحور حیث ،هومحددات والدراسات

  :يآلتا

 الخاصة واألبحاث الدراسات توصیات تطبیق إمكانیة مدى ما

  الواقع؟ أرض على المستدامة بالتنمیة

  :الدراسة أهداف

  :ةتیاآل النقاط في الدراسة أهداف تلخصت

 بالتنمیة الخاصة والدراسات األبحاث تطبیق إمكانیة )١(

 .الواقع أرض على المستدامة

 الخاصة والبحوث الدراسات تلعبه الذي الدور لىإ التعرف )٢(

 .بها االهتمام ومدى المستدامة، بالتنمیة

 األخذ دون تحول التي والمعوقات المحددات ىإل التعرف )٣(

 .المستدامة التنمیة مجال في  الباحثین بتوصیات

 المناسبة والخطوات اإلجراءات  طبیعة على الوقوف  )٤(

 األهمیة الدراسات هذه یالءإ أجل من اتخاذها، والممكن

  .البالغة

   :الدراسة أهمیة

  :یةاآلت النقاط خالل من الدراسة أهمیة تنبع

 االستهانة یمكن ال التي العلمیة لألبحاث القصوى األهمیة )١

 .شأنها استصغار أو بها

 الوقت في الحاجات تلبیة على تعمل المستدامة التنمیة كون )٢

 تلك تلبیة على المقبلة األجیال بقدرة المساس دون الحاضر

 .الخاصة الحاجات

 الباحثین دراسات تجارب من النابعة الهامة التوصیات توفر )٣

 وتكدیسها تركها وعدم بها والعمل تطبیقها وأهمیة هاونتائج

  .المكتبات أرفف على

  :الدراسة تساؤالت

  :   يتاآل الرئیس التساؤل على لإلجابة الدراسة سعت 

 الخاصة واألبحاث الدراسات توصیات تطبیق إمكانیة مدى ما

  الواقع؟ أرض على المستدامة بالتنمیة

 :التالیین السؤالین عنه ویتفرع

 بالتنمیة الخاصة والبحوث الدراسات تلعبه الذي الدور ما )١(

 المستدامة؟

 األخذ دون تحول التي والمعوقات المحددات طبیعة ما )٢(

  المستدامة؟ التنمیة مجال في  الباحثین بتوصیات

  :الدراسة فروض

 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال )١(

(α≤0.05) المستدامة التنمیة دراسات توصیات تطبیق بین 

 .  بالدراسة الخاصة المنشآت إدارات وتوجهات هاوأبحاث

 ) الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال )٢(

α≤0.05) التنمیة وأبحاث دراسات توصیات تطبیق بین 

 .  المستدامة التنمیة تحقیق في ودورها المستدامة

   :الدراسة حدود

  :من بكل الدراسة حدود تتمثل

 مجال في الباحثین مع الدراسة تعاملت: البشریة الحدود -

 .هاوجنوب الغربیة الضفة وسط في المستدامة التنمیة

 مجتمع والتحلیل بالبحث الدراسة غطت: الزمانیة الحدود -

 العام من األول النصف في الواقعة الفترة خالل الدراسة

  .م٢٠١٠

 المستدامة التنمیة مراكز كافة الدراسة شملت: المكانیة الحدود -

  . هاوجنوب الغربیة الضفة وسط محافظات في

  :الدراسة محددات

  :يیأت فیما الدراسة محددات تمثلت

 بالتنمیة المتعلقة والدراسات األبحاث على الدراسة اقتصار -

  .غیرها دون المستدامة

 قوائم تعبئة یخص فیما الدراسة عینة أفراد بعض تجاوب عدم -

 عملیة في األسلوب هذا سلبیات إحدى دتع التي االستقصاء

 .البیانات جمع

 .البحث إلعداد المحددة الزمنیة الفترة قصر -
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 .عناوینهم لتغیر الدراسة عینة أفراد لبعض الوصول صعوبة -

 :الدراسة بمصطلحات التعریف

 :العلمیة المعرفة -

 في سیری البحث في منهج وفق إلیها الوصول تمّ  جهد هي -

  (2).عشوائیة لیست منظمة خطوات

 :العلمي البحث -

 أو المالحظات وتسجیل وموضوعي،) منظم(تنظیمي تحلیل هو

 أو تعمیمات تطویر إلى ذلك یؤدي بحیث المضبوطة المشاهدة

 النهائي التحكم وربما التنبؤ، عنها ینتج نظریات، أو مبادئ

  (12).والتطورات باألحداث

  :التنمیة -

 بكفاءة والبشریة المادیة للموارد استغالل أفضل هي التنمیة

 واالجتماعیة االقتصادیة الجوانب كافة تطویر أجل من وفعالیة،

 خالل من وذلك  والبیئیة، والثقافیة والصحیة واإلداریة والسیاسیة

 جهة ألي تبعیة دون معاً  والشعبیة الرسمیة الجهود تضافر

  (3).كانت

 :المستدامة التنمیة -

 وقدرتها اإلنسانیة الحیاة نوعیة في تحسین هي المستدامة التنمیة

  (13).البیئیة األنظمة تحمل على

 لألجیال استمراریتها یضمن بما للمصادر األمثل االستخدام وهي

  (18) القادمة

  الثاني الفصل

  للدراسة النظري اإلطار

  :العلمي البحث مفهوم: أوال

 تعریفٍ  على الباحثون یتوقف وال العلمي، البحث تعریفات تتعدد

 هو البحث: اللغة ففي العلمي، البحث أسالیب لتعدد نظراً  محددٍ 

  .  واستقصى ونّبش فّتش أي بحث الفعل مصدر

 عن كشف إلى أسعى أن:  یعني أبحث أن: االصطالح وفي

 المعرفة إلى  أیضا أضیف أن و  أحد، إلیها یسبقني لم جدیدة معرفة

 أي في إنسان أي یعرفه لم أي قبل، من تعرفه لم جدیدا البشریة

  )*.(زمان

 من مجال ضمن المنظم السعي: بأنه العلمي البحث ویعّرف

 ویتمیز محدد، سؤال عن لإلجابة أو ظاهرة، لتفسیر العلوم، مجاالت

 جدید إلضافة المالئمة والتقنیات األسالیب تعتمد التي العلمیة بمنهجیته

 التعرف أو لمعرفة المنهج قواعد وفق الحاصلة البشریة المعرفة إلى

  (6).مجهول لىإ

                                                
 ابن منظور: لسان العرب، مادة بحث) *(

 التحري هو العلمي البحث من األساسي الهدف فإن عام، وبشكل

 المؤسسات أو األفراد ومساعدة وأبعادها ومكوناتها األشیاء حقیقة عن

 معینة أهمیة تمثل التي هامضمون أو الظواهر محتوى معرفة على

   (7).لدیها أو لدیهم

  :المستدامة التنمیة: ثانیاً 

  :تمهید

 شمولیة نظرة المستدامة التنمیة موضوع إلى ینظر الیوم العالم إن

 وخاصة بذلك العالم دول اهتمام على دلیل من أكثر وال وثاقبة، وواعیة

 جدیدة وزارات تاستحدث الدول تلك من بعضاً  فإن المتقدمة، الدول

 الجمهوریة في الحال هو كما المستدامة، التنمیة وزارة مسمى تحت

 في البشر حیاة تقدم في أهمیتها على للتأكید السوید ومملكة الفرنسیة

  .هاوازدهار  الدول تلك

 وزارة أیة اآلن حتى توجد فال العربي، الوطن مستوى على أما 

 الخمسیة الخطة في جدیاً  توجهاً  هناك أن سوى االسم، هذا تحمل

 وزارة لتصبح البیئة وزارة مسمى تغییر حیث من سوریا في العاشرة

         (19). المستدامة التنمیة

 الدول بعض في الحكومات تشكیل عند واضحاً  االهتمام بدا وقد

 سبیل فعلى الوزارات بعض على التنمیة مسمى إطالق على العربیة

  :المثال

 عمان سلطنة  - البحرین  - األردن  :االجتماعیة التنمیة وزارة  -

 الشئون وزارة مسمى لتغییر دعوات هناك :السعودیة – المغرب –

  .االجتماعیة التنمیة وزارة بمسمى االجتماعیة

  الكویت فلسطین،: اإلداریة والتنمیة التخطیط وزارة  -

  مصر  : االقتصادیة التنمیة وزارة  -

  لبنان مصر،  :اإلداریـة التنمیة وزارة  -

 والتنمیة الداخلیة وزارة: "تونس  مصر،  :المحلیــة التنمیة وزارة  -

    "المحلیة

  األردن  :السیاسیـة التنمیة وزارة  -

 التنمویة بالمسمیات اهتماماً  العربیة الدول أكثر أن الواضح ومن

 وزاریة لتشكیالت عدة مسمیات التنمیة موضوع احتلّ  فقد مصر، هي

 :مثل مختلفة

 المحلیة التنمیة وزارة .١

 البشریة التنمیة وزارة .٢

 االقتصادیة التنمیة لشئون الدولة وزارة .٣

  اإلداریة التنمیة لشئون الدولة وزارة .٤

 دول مقدمة في تأتي فهي مثالً  كالهند النامیة للدول بالنسبة أما

   الدراسات بحسب الشمسیة للطاقة السنوي اإلنتاج حیث من العالم
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 في الطاقة من %٧٠ حالیاً  یمثل) *( األحفوري الوقود أن مع ،األخیرة

  .)**.(فقط % ٩ نحو المتجددة الطاقة مصادر نسبة تمثل الهند، بینما

  :المستدامة التنمیة مفهوم

 األجیال تجاهل یمكن ال المستدامة، التنمیة عن الحدیث عند

 والمستقبلیة الحالیة الفترة في األرض موارد استغالل وكیفیة القادمة،

 مجاالت في والمستقبلیة الحالیة واألوضاع والتعلیم والبیئة كالفقر

  (16).األخرى التنمیة مجاالت من وغیرها واالجتماع واالقتصاد السیاسة

 التي االقتصادیة التنمیة عملیة: بأنها المستدامة التنمیة وُتعّرف

 على المستقبل أجیال  قدرة تعریض دون هوحاجات الحاضر أماني تلبي

  (11).للخطر حاجاتهم تلبیة

 دون الحاضر احتیاجات تلبي التي التنمیة: بأنها تعرف وكذلك

 على تركز و احتیاجاتها، تلبیة على المقبلة األجیال بقدرة المساس

 في الزیادة دون األرض في المواطنین لجمیع الحیاة نوعیة تحسین

 وتغییر اإلجراءات اتخاذ على تعمل بحیث الطبیعیة، الموارد استخدام

 وانتهاءً  الفرد من بدایةً  المستویات، جمیع على والممارسات السیاسات

  (15).الدولیة باألسرة

 ارتقاء أهمها أهداف عدة المستدامة للتنمیة نإ القول ویمكن

 وبنیة ومعاملة وٕاسكان وتعلیم صحة من احتیاجاته، وسد اإلنسان

 الحكومة من المتوخاة والتسهیالت حیاة، ونوعیة رأي، وحریة تحتیة

 و التنمیة في القادمة األجیال حقوق على المحافظة مع والشعب،

 استهالك أو تدمیر خالل من للخطر، حیاتهم تتعرض وأال ،هاموارد

  . األرض وخیرات موارد

 لدیهم الذین الناس من قلة فإن -واسع كمفهوم- المستدامة والتنمیة

 على تحافظ مختلفة وسائل استخدام یتم بحیث لتطبیقها، وقابلیة وعي

 مع والمعدنیة، والنباتیة، والسمكیة، والحیوانیة، الغابیة، والثروة البیئة

 األجیال حاجات لسد تاالثرو  هذه عطاء استمرار على المحافظة

  .الحیوي التنوع على والمحافظة  القادمة

 وعمل وٕاسكان وتعلیم صحة من الناس احتیاجات سد هي فالتنمیة

 من وتتم جمیعها، الحیاتیة األمور في وتسهیالت وشوارع تحتیة وبنیة

 والمشاركة الخاص والقطاع العام القطاع من كل جهود تضافر خالل

    (9).الشعبیة

 أربعة مع ویتفاعل معقد مفهوم المستدامة التنمیة مفهوم دویع

 النظام وظیفة: ابعض بعضها في تؤثر تقدیر أقل على منفصلة أنظمة

 ونغیر التكنولوجي، والتغییر االقتصادي، األداء وتغیر اإلیكولوجي،

                                                
 الھیدروكربونیة المواد من عدد على حفورياأل الوقود مصطلح یطلق )*(

 والغاز الحجري والفحم النفط من ویتألف األرض باطن من تستخرج التي
 %٨٥ یقارب لما األساس المصدر حالیاً  حفوريألا الوقود ویشكل ، الطبیعي

 . المتجددة غیر الطاقة مصادر من وھو العالم طاقة من
، جریدة القدس"الھند تتوسل إلى إلھ الشمس لحل أزمة الطاقة لدیھا"، ) **(

  ٢٥، ص١٤٥٥٩، العدد٢٠١٠شباط  ٢٦القدس، فلسطین، 
 

 أجل من النظم لهذه المتبادلة العالقة بتحلیل والقیام. االجتماعي األداء

   (14)  .مستدام مستقبل مسار على العثور

  :السابقة الدراسات

 التنمیة موضوع تناولت التي والدراسات األبحاث هي كثیرة

 إال العثور یتم لم الباحث علم حدّ  على أنه إال عام، بشكل المستدامة

 بموضوع  مباشرة عالقة له كان الدراسات من محدود عدد على

 المستدامة، التنمیة دراسات توصیات تطبیق بمدى المتعلقة الدراسة

 بموضوع مباشرة غیر عالقة له امم أیضاً  محدود عدد إلى إضافة

  :الدراسات تلك أهم ومن الدراسة،

 (17)،)٢٠٠٩( ،  Xinqum, Wang & Others  ْ دراسة  -

 بیانات  على یعتمد الذي للمنهاج والتطبیق البحث: بعنوان

  .والبیئة واالقتصاد بالطاقة ةصالخا المستدامة التنمیة

Research and Application of a Data-driven Platform 

for Sustainable Developmentof Energy, Economy 

and Environment. 

 أجل من المستدامة التنمیة أهداف تحقیق إلى الدراسة هذه هدفت

 من وغیره فرعي نظام كل بین ومنسجمة ،مستقرة حالة على الحفاظ

 بمثابة وهي والبیئة، واالقتصاد بالطاقة الخاصة األساسیة األنظمة

 التنمیة موضوع تناول في تهمومساعد الباحثین لمحاكاة منبر

 البیانات جمع یتم بحیث والبیئة، واالقتصاد بالطاقة المتعلقة المستدامة

 شامالً  رئیسي بشكل تطبیقاتها إلى إضافة السنین، مر على التاریخیة

 المبكر، واإلنذار والتنبؤ والتحلیل المقارنة وعملیة الموارد تقسیم ذلك

 و المستدامة التنمیة حول التجارب بناء كیفیة أیضا الورقة هذه وتناقش

    .تهامحاكا

 النظریة بین العالقة  :بعنوان    Darwin, John دراسة   -

   (10)  (2004)اإلداریة البحوث في والتطبیق

“Linking Theory and practice in Management 

Research”  

 والتطبیق النظریة بین العالقة استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت

 خلصت وقد بالغة، أهمیة من لذلك مال اإلداریة، بالبحوث الخاصة

 عن ینتج لما الفعلي التطبیق بموضوع االهتمام ضرورة إلى الدراسة

   .نظریة واقتراحات توصیات من اإلداري المجال في العلمیة األبحاث

 مفاهیم: اإلسالم في التنمیة: بعنوان إبراهیم العسل، دراسة    -

     (8))١٩٩٦( وتطبیقات ومناهج

 خالل من البالد نهضة في التنمیة دور  أهمیة إلى الدراسة تطرقت

 بحیث إسالمیة نظر وجهة من التنموي المفهوم تطبیق على التركیز

 جوانبها بمختلف التنمیة بمرتكزات األخذ على فعلي بشكل العمل یتم

 حتى الجوانب، من وغیرها والبیئیة والصحیة واالجتماعیة االقتصادیة

 والناهضة المتقدمة البلدان في والتنمیة التطور عجلة مواكبة من مكننت
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 أرض على تطبیق دونما تنمویة شعارات خالل من ولیس فعلیة بتنمیة

  .الواقع

 واقع:"بعنوان): ٢٠٠٨( (1)الرحیم، عبد ریا، يأب دراسة    -

 المؤسسات ودور األغوار منطقة في المستدامة التنمیة وأولویات

  ":تحقیقها في المعنیة

 العملیة واقع على الضوء تسلیط إلى عام بشكل الدراسة هدفت

 في والمشاریع األنشطة نوعیة حیث من األغوار منطقة في التنمویة

 تلك تلبیة ومدى العالقة، ذات المؤسسات ودور المختلفة، القطاعات

 على للتغلب عام بتصور الخروج وبالتالي التنمویة، لألولویات األنشطة

 نتائج من وكان المنطقة، في مستدامة تنمیة تحقیق تواجه التي العقبات

 هو األغوار، منطقة في التنمویة عملیةال قاتو مع أهم أن الدراسة

 التمویل بشح تمثلت تيلا التمویل قاتو مع إلى باإلضافة االحتالل،

  .الداخلي

 في التنمیة أسس تطبیق لضمان  رؤیتها في المؤسسات أكدت وقد

 للمؤسسات، والقانوني المالي الدعم توفر ضرورة على األغوار منطقة

 التحتیة بالبنیة واالهتمام المؤسسات، بین والتنسیق الجیدة اإلدارة وتوفر

    .المؤسسات في العاملین وتأهیل

 بموضوع االهتمام زیادة السابقة الدراسات عرض من ویتضح

 وتطور شاملة نهضة من ذلك في لما والدراسات األبحاث تطبیق

 واالجتماعیة االقتصادیة اإلداریة المجتمع قطاعات لكافة وتنمیة واسع،

 توافقت وقد األخرى، القطاعات من وغیرها والصحیة والییئیة والسیاسیة

 تطبیق ضرورة حیث من الدراسات تلك معظم مع الدراسة هذه أهداف

      .الواقع أرض على منها التنمویة ةصوخا  والدراسات األبحاث كافة

  الثالث الفصل

  التحلیل اإلحصائي وتفسیر النتائج

 مجموع من الدراسة مجتمع تكون :تھاوعین مجتمع الدراسة 

) ٩٤( مجموعها بلغ و المستدامة بالتنمیة ةقالمتعل والدراسات األبحاث

 ما أي دراسة،) ٦٣( بلغت منها عشوائیة عینة اختیار  تم دراسة

 استبانة) ٤٨(   استرجاع تم وقد الدراسة، مجتمع من) %٦٧( نسبته

 وفق تعبئتها لعدم استبانات سبع استبعاد تم كما ،)%٧٦( بنسبة منها

 فقط، استبانة) ٤١( مجموعه ما اعتماد تم وبذلك المطلوبة، المعاییر

  .المعقولة النسب من دوتع ،)%٦٥( بنسبة أي

 األداة، لمحاور الثبات معامل حساب تم :ھاوصدق ثبات األداة

 لكل الداخلي االتساق معامالت استخراج تم وكذلك ككل، ولألداة

 فقرة كل بین االرتباط معامل حساب خالل من األداة محاور من محور

 الثبات معامالت توضیح ویمكن الكلیة، والدرجة االستبانة فقرات من

 خالل من ككل واألداة الدراسة ألداة المكونة الرئیسة للمحاور واالرتباط

  :یةتاآل الجداول

  والصدق الثبات مقیاس یوضح) ١( جدول

 المحور
 عدد

 العبارات

  الثبات مقیاس

(Cronbach's Alpha) 
 الصدق مقیاس

 ٠,٩٠ ٠,٨١٤ ٦ األول المحور

 ٠,٨٢ ٠,٦٨٣ ٥ الثاني المحور

 ٠,٧٨ ٠,٦٠٤ ٧ الثالث المحور

 ٠,٧٧ ٠,٥٨٩ ٥ الرابع المحور

 ٠,٨٦ ٠,٧٣٢ ٢٣ الدراسة إجمالي

  الدراسة محاور بین بیرسون ارتباط معامالت یوضح) ٢( جدول

 الرابع الثالث الثاني األول االرتباط معامل/ المحور

 ٠,٦٤ ٠,٥٧ ٠,٦٢ ١ األول

 0.08- ٠,٦٧ ١  الثاني

 0.69- ١   الثالث

 ١    الرابع

 تتصف الدراسة أداة أن إلى تشیر) ٢(و) ١( جداول في النتائج

 قیمة بلغت حیث وثبات، صدق من عالیة سیكومتریة بخصائص

 الصدق مقیاس ومعامل) ٠,٧٣٢( ككل لألداة ألفا كرونباخ معامل

 في عالٍ  استقرار على یدل مما مرتفعة قیم وهي) ٠,٨٦( یساوي

 مصداقیة في عالیة زیادة وكذلك نفسه، مع هتناقض وعدم المقیاس

 ،ثبات معامالت دتع األداة لمحاور الثبات معامالت أن كما البیانات،

 اسلبی اارتباط یعد الرابع والمحور الثاني المحور بین االرتباط عدا

  .محور كل على األسئلة طبیعة إلى یعزى وهذا جدًا، اضعیف

  الرئیسیة المتغیرات على الدراسة عینة لتوزیع تكراري جدول) ٣( جدول

 % النسبة التكرار المتغیر البیان

 الجنس
 ٧٨ ٣٢ ذكر

 22 9 أنثى

 العمر

 26.8 11 سنة ٣٠ یساوي أو أقل

 41.5 17 سنة 35 إلى ٣١ من

 19.5 8 سنة ٤٠ إلى ٣٦ من

 2.4 1 سنة 45 إلى ٤١ من

 9.8 4 سنة ٤٦ یساوي أو كبرأ

 اإلقامة مكان

 31.7 13 مدینة

 48.8 20 قریة

 19.5 8 مخیم

 الشهري الدخل

 2.4 1 شیكل 1000 اقل

 22.0 9 شیكل ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠ من

 41.5 17 شیكل ٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ من

 24.4 10 شیكل ٤٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ من

 9.8 4 شیكل ٤٠٠٠ من أكثر

 االجتماعیة الحالة

 31.7 13 أعزب

 65.9 27 متزوج

 2.4 1 مطلق
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 ٤١ هو العینة أفراد مجموع أن إلى) ١( جدول في النتائج تشیر

 سبعة أعمار كانت كما إناث، %٢٢ ذكور و %78 منهم شخص،

 ٤٠- ٣٦ بین ما تتركز الدراسة عینة أفراد مجموع من شخصا عشر

 بما القرى سكان من منهم األكبر قسملا فكان إقامتهم مكان أما عامًا،

 ما كان فقد الشهري الدخل وأما العینة، أفراد من) ٢٠( مجموعه

 بالنسبة أما ،٣٠٠٠-٢٠٠٠ بین ما دخله یتركز منهم) ١٧( مجموعه

 بنسبة متزوجین كانوا الدراسة عینة أفراد معظم فإن االجتماعیة للحالة

  . مطلق وواحد ینزباعال من) %٣١ر٧() و%٦٥ر٥(

 المتوسطات مفتاح استخراج تم الدراسة نتائج الستیعاب وتسهیال

  :يأتی كما الحسابیة
  

  

  

  

  

  

  

  :التالیة اإلحصائیة بالطرق للبیانات اإلحصائیة المعالجة تمت وقد

  Frequency) التكرارات( األعداد باستخراج -

 Percentages المئویة النسب  -

 Means الحسابیة المتوسطات  -

 Standard Deviations  المعیاریة االنحرافات  -

  Pearson Correlation بیرسون االرتباط معامل -

  Cronbach Alpha ألفا كرونباخ الثبات معادلة -

 االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الرزم برنامج باستخدام وذلك

"SPSS"  Statistical Packages  for Social Sciences.  

 في محور من أكثر وجود ضوء وفي الدراسة، أسئلة على ولإلجابة

 محور لكل المئویة والنسب الوصفي اإلحصاء حساب تم االستبانات،

 المرجح والمتوسط الدرجات مجموع حساب خالل من وذلك حده، على

 الجداول في موضحة والنتائج محور، كل في المعیاري واالنحراف

  :اآلتیة

 هو المحور لهذا العام االتجاه أن إلى) ٤( جدول في النتائج تشیر

 إلى یشیر وهذا ٠,٧٩٣ معیاري وانحراف ٣,٦٩ مرجح بوسط موافق

 أیضاً  یدل وهذا المحور، هذا أسئلة على وافقوا المبحوثین معظم أن

 إدارات لدى الدراسة توصیات تطبیق أهمیة نحو المرتفع التوجه على

  .المبحوثین لدراسات محوراً  كانت التي المؤسسات

  

 

                                                
) في ١رقم (المحاور وأسئلتھا مثبتة بملحق استبانة الدراسة                 

  * نھایة البحث.

 المفتـــــاح الحسابي المتوسط

-- .٨٠.١ -- ١ 

 توصیات تطبیق نحو جداً  منخفض توجه

 على المستدامة بالتنمیة الخاصة الدراسات

 .الواقع أرض

٦٠.٢ – ٨١.١ 
 الدراسات توصیات تطبیق نحو منخفض توجه 

 .الواقع أرض على المستدامة بالتنمیة الخاصة

٤٠.٣ – ٦١.٢ 
 الدراسات توصیات تطبیق نحو منخفض توجه

 .الواقع أرض على المستدامة بالتنمیة الخاصة

٢٠.٤ – ٤١.٣ 
 الدراسات توصیات تطبیق نحو مرتفع توجه

 .الواقع أرض على المستدامة بالتنمیة الخاصة

٥. –  – ٢١.٤ 
 الدراسات توصیات تطبیق نحو جداً  مرتفع توجه

 .الواقع أرض على المستدامة بالتنمیة الخاصة

  " التوصیات تطبیق" الدراسة لمحور الوصفي اإلحصاء) ٤( دولج

 بشدة موافق موافق محاید معارض بشدة معارض األول المحور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعیاري
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه

% % % % % 

 *١س
0 1 2 13 25 

 بشدة موافق 711. 4.51
0.0 2.4 4.9 31.7 61.0 

 ٢س
0 3 6 24 8 

 موافق 800. 3.90
0.0 7.3 14.6 58.5 19.5 

 ٣س
0 8 18 14 1 

 محاید 782. 3.20
0.0 19.5 43.9 34.1 2.4 

 ٤س
0 0 9 24 8 

 موافق 651. 3.98
0.0 0.0 22.0 58.5 19.5 

 ٥س
0 9 15 14 3 

 محاید 895. 3.27
0.0 22.0 36.6 34.1 7.3 

 ٦س
0 8 15 15 2 

 محاید 847. 3.28
0.0 20.0 37.5 37.5 5.0 

 ٤٧ ١٠٤ ٦٥ ٢٩ ٠ المحور تقدیر
 موافق 0.793 3.69

١٩,٢ ٤٢,٤ ٢٦,٥ ١١,٨ ٢٣,١ 
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  " المستدامة التنمیة بدراسات المناط الدور" الدراسة لمحور الوصفي اإلحصاء) ٥( جدول

 بشدة موافق موافق محاید معارض بشدة معارض األول المحور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعیاري
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه

% % % % % 

 ٧س
0 0 1 11 29 

 بشدة موافق 521. 4.68
0.0 0.0 2.4 26.8 70.7 

 ٨س
0 3 9 26 3 

 موافق 716. 3.71
0.0 7.3 22.0 63.4 7.3 

 ٩س
0 0 2 8 31 

 بشدة موافق 559. 4.71
0.0 0.0 4.9 19.5 75.6 

 ١٠س
0 1 11 24 5 

 موافق 679. 3.80
0.0 2.4 26.8 58.5 12.2 

 ١١س
0 2 19 18 2 

 موافق 675. 3.49
0.0 4.9 46.3 43.9 4.9 

 ٧٠ ٦٧ ٤٢ ٦ ٠ المحور تقدیر
 موافق ٦٨١.0 ٤,٠٨

٣٧,٨ ٣٦,٢ ٢٢,٧ ٣,٢ ٠,٠ 

  

 هو المحور لهذا العام االتجاه أن إلى) ٥( جدول في النتائج تشیر

 إلى یشیر وهذا ٠,٦٨١ معیاري وانحراف  ٤,٠٨ مرجح بوسط موافق

   المحور هذا أسئلة على عالیة وبدرجة وافقوا المبحوثین معظم أن

  

  

 على یدل مما المستدامة، التنمیة بدراسات المناط بالدور الخاص

 األبحاث دور تعظیم نحو الدراسة عینة أفراد لدى المرتفع التوجه

 بالمنشآت النهوض في المستدامة بالتنمیة الخاصة والدراسات

  .البحوث لتلك مدارا كانت التي والمؤسسات

  " الدراسة توصیات تطبیق معوقات" الدراسة لمحور الوصفي اإلحصاء) ٦( جدول

 المحور

 األول

 بشدة موافق موافق محاید معارض بشدة معارض
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعیاري
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه

% % % % % 

 ١٢س
16 15 3 6 1 2.05 1.139 

 معارض
39.0 36.6 7.3 14.6 2.4 

 ١٣س
7 10 7 15 2 2.88 1.229 

 محاید
17.1 24.4 17.1 36.6 4.9 

 ١٤س
2 6 15 15 2 4.20 6.282 

 بشدة موافق
4.9 14.6 36.6 36.6 4.9 

 ١٥س
4 9 13 14 1 2.98 1.037 

 محاید
9.8 22.0 31.7 34.1 2.4 

 ١٦س
15 11 10 4 1 2.15 1.108 

 معارض
36.6 26.8 24.4 9.8 2.4 

 ١٧س
5 12 14 9 1 2.73 1.025 

 محاید
12.2 29.3 34.1 22.0 2.4 

 ١8س
 موافق 1.529 3.24 15 3 5 13 5

12.2 31.7 12.2 7.3 36.6 

 23 66 67 76 54 المحور تقدیر
 محاید ٢,٧٦ ٢,٨٩

٨,٠ ٢٣,١ ٢٣,٤ ٢٦,٦ ١٨,٩ 

 هو المحور لهذا العام االتجاه أن إلى) ٦( جدول في النتائج تشیر

 أن إلى یشیر وهذا ٢,٧٦ معیاري وانحراف  ٢,٨٩ مرجح بوسط محاید

 تفاوت وقع حیث المحور هذا من موقفهم یحسموا لم المبحوثین معظم

 المعیاري االنحراف قیمة من نستنتجه ما هذاو  إجاباتهم في كبیر

 الدراسة عینة أفراد أن یعني وهذا ما، نوعاً  كبیرة قیمة وهي لإلجابات

 األبحاث توصیات لتطبیق المعیقة الجهة نحو آرائهم في متفاوتین كانوا

  .والدراسات

  هم المبحوثین بعض كون إلى یعود ربما ذلك أن الباحث ویرى

 لهم یسبب مما لدراساتهم محوراً  كانت التي المؤسسات في نفو موظ

  .اإلدارة رأى مع هماؤ آر  تعارضت  إذا إحراجاً 
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  " التوصیات تطبیق تشجیع" الدراسة لمحور الوصفي اإلحصاء) ٧( جدول

 بشدة موافق موافق محاید معارض بشدة معارض األول المحور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعیاري
 العدد العدد العدد العدد العدد االتجاه

% % % % % 

 ١٩س
0 4 9 26 2 3.63 .733 

 بشدة موافق
0.0 9.8 22.0 63.4 4.9 

 ٢٠س
1 12 21 7 ٠ 2.83 .738 

 موافق
2.4 29.3 51.2 17.1 ٠,٠ 

 ٢١س
0 1 3 23 14 4.22 .690 

 بشدة موافق
0.0 2.4 7.3 56.1 34.1 

 ٢٢س
0 20 18 3 0 2.59 .631 

 موافق
0.0 48.8 43.9 7.3 0.0 

 ٢٣س
14 14 6 6 1 2.17 1.138 

 موافق
34.1 34.1 14.6 14.6 2.4 

 17 65 57 51 15 المحور تقدیر
 موافق 0.816 ٣,٠٩

٨,٣ ٣١,٧ ٢٧,٨ ٢٤,٩ ٧,٣ 

 هو المحور لهذا العام االتجاه أن إلى) 7( جدول في النتائج تشیر

 إلى یشیر وهذا 0.816 معیاري وانحراف  3.09 مرجح بوسط محاید

 تفاوت فوقع المحور هذا من موقفهم یحسموا لم المبحوثین معظم أن

  .إجاباتهم في كبیر

 عینة أفراد كون إلى یعود ربما التفاوت ذلك مرد أن الباحث ویرى

 إلدارات واإلرشاد النصح تكرار من متفائلین غیر كانوا الدراسة

  . ودراساتهم بحوثهم مدار كانت التي المؤسسات

  :الدراسة فرضیة فحص

 المرجحة المتوسطات قیم  ٧ – ٤  الجداول بیانات توضح 

 غیر"  اإلجابات تحمل المحاور هذه أن وبما المختلفة، الدراسة لمحاور

 بشكل اإلجابات فحص من بد ال إذاً ". بشدة موافق...   ةبشد موافق

 الوسط تحمل مؤكدة اإلجابات هذه كون حیث من مهني إحصائي

 الفرضیات فحص من بد ال إذ الصدفة؟ بمحض جاءت أو المرجح،

  : یةتاآل

 النوع هذا على المبحوثین إجابة: ) الصفریة( المبدئیة الفرضیة

   المتوسط تساوي األسئلة من

 من النوع هذا على المبحوثین إجابة:   البدیلة الفرضیة ضد  

   متوسط عن تختلف األسئلة

  )(  داللة مستوى على 

 المتوسطات لتساوي الدراسة فرضیة فحص) ٨( جدول

 المحور

Test Value = 3 

t 

 

df 

 

Sig.  

 

Mean 

Difference 

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 8733. 5100. 69167. 000. 39 7.700 التوصیات تطبیق

 1.2073 9488. 1.07805 000. 40 16.854 المستدامة التنمیة بدراسات المناط الدور

 2556. 4786.- 11150.- 543. 40 614.- الدراسة توصیات تطبیق قاتو مع

 2157. 0401.- 08780. 173. 40 1.388 التوصیات قیتطب تشجیع

  

 للمحورین) .Sig( الفحص قیم نأ إلى تشیر) ٨( جدول في النتائج

 أقل" المستدامة التنمیة بدراسات المناط الدور " و" التوصیات تطبیق "

 قبول إلى یشیر وهذا، )( الداللة مستوى قیمة من

 أن على إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال هأن أي المبدئیة، الفرضیة

 إجابات جمیع أن یعني وهذا) ٣( تساوي المبحوثین إجابات متوسطات

 فترات تؤكده ما وهذا المتوسط فوق هي األسئلة هذه على المبحوثین

 ،٨ جدول في) Confidence Interval of the Difference( الثقة

  .الصفر تحتوي وال موجبة قیم أنها حیث

 تطبیق معیقات " للمحورین) .Sig( الفحص قیم تشیر حین في

 من أعلى قیم إلى"  التوصیات تطبیق تشجیع " و"  الدراسة توصیات

 وقبول المبدئیة الفرضیة رفض إلى یشیر الداللة، وهذا مستوى قیمة
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 أن على إحصائیة داللة ذات فروق یوجد ال أنة أي الصفریة، الفرضیة

 جمیع أن یعني وهذا) ٣( من أقل المبحوثین إجابات متوسطات

 وهذا محاید، أو متوسط تقریباً  هي األسئلة هذه على المبحوثین إجابات

 Confidence Interval of the(  الثقة فترات تؤكده ما

Difference  (الصفر یحتوي معظمها حیث ،٨ جدول في.  

  : نتیجة

  بدراسات المناط الدور " و" التوصیات تطبیق " ناالمحور 

  "موافق" یجابیةباإل حسمت" المستدامة التنمیة

  تشجیع " و"  الدراسة توصیات تطبیق قاتو مع ناالمحور 

  بالحیاد حسمت"  التوصیات تطبیق

  :الدراسة نتائج

  : یةتاآل النتائج الدراسة أظهرت وقد

 بالتنمیة الخاصة والدراسات األبحاث دور الدراسة أوضحت )١(

 كانت التي والمؤسسات بالمنشآت النهوض في المستدامة

 .البحوث لتلك مداراً 

 والدراسات األبحاث توصیات تطبیق أن الدراسة أظهرت )٢(

 من كثیر اهتمام على حازت قد المستدامة بالتنمیة الخاصة

 . الدراسات لتلك محوراً  كانت التي المؤسسات إدارات

 عائقاً  تقف المؤسسات إدارات من بعضاً   أن الدراسة أظهرت )٣(

 .بها الخاصة الدراسات توصیات تطبیق أمام

 توصیات تطبیق دون تحول قاتو مع وجود الدراسة أظهرت )٤(

 .المستدامة بالتنمیة الخاصة واألبحاث الدراسات

 تقف المؤسسات لبعض المادیة اإلمكانیات أن الدراسة أظهرت )٥(

 .بها الخاصة الدراسات توصیات تطبیق أمام عائقاً 

 أمام عائقاً  تقف المؤسسات بعض ثقافة أن الدراسة أظهرت )٦(

 بها الخاصة الدراسات توصیات تطبیق

 تقف هاوقوانین المؤسسات بعض أنظمة أن الدراسة أظهرت )٧(

 بها الخاصة الدراسات توصیات تطبیق أمام عائقاً 

 أهمیتها مع والدراسات األبحاث من كثیراً  أن الدراسة أظهرت )٨(

 بین مطویة تبقى كثیرة أحیان وفي أنها إال وضرورتها

 أرفف على الجامعیة الرسائل وأبحاث دراسات صفحات

  . المكتبات

  :الدراسة توصیات

 ضرورة الباحث رأى فقد نتائج، من الدراسة إلیه توصلت ما على بناءو 

  :أهمها من و التوصیات من بمجموعة األخذ

 من والثقافیة اإلعالمیة وسائله بكل العام الرأي حشد ضرورة )١(

 الدراسات توصیات لتطبیق المؤسسات حفز أجل

  .بها المتعلقة

 زیاراتها بتكثیف البحثیة والمراكز المؤسسات قیام ضرورة )٢(

 توصیات تطبیق بضرورة إقناعها أجل من المؤسسات إلدارات

 .بها الخاصة والدراسات األبحاث

 تطبیق أجل من مالیاً  تهاومؤازر  المؤسسات دعم ضرورة )٣(

 بها الخاصة األبحاث توصیات

 المؤسسات إدارات والمؤتمرات ودعوة الندوات عقد ضرورة )٤(

 الدراسات توصیات تطبیق فكرة توضیح أجل من إلیها

 .المؤسسات تلك ورفعة تطویر من فیها لما واألبحاث

 لتعدیل التامة بالمرونة المؤسسات إدارات ضرورة تحلي )٥(

 توصیات تطبیق لموضوع داعمة وقوانینها لتكون أنظمتها

 .بها الخاصة واألبحاث الدراسات

 استیعاب أجل من للمؤسسات العامة الثقافة توجیه ضرورة )٦(

 .بها الخاصة الدراسات توصیات تطبیق موضوع

 بحیث المؤسسات إدارات لدى اإلداري الوعي ترسیخ ضرورة )٧(

 عملیة تفهم أجل من اإلداریة الكفاءة من قدر على تكون

  .هاوتقبل بها الخاصة الدراسات توصیات تطبیق

  :المراجع قائمة

  :العربیة المراجع: أوالً 

 ،التنمیة علم إلى مدخل ،)٢٠١٠( علي، وصالح، جمال حالوة، .١

 .والتوزیع للنشر الشروق دار: عّمان األولى، الطبعة

 المستدامة التنمیة وأولویات واقع ،)٢٠٠٨( الرحیم، عبد ریا، أبو .٢

 رسالة ،تحقیقها في المعنیة المؤسسات ودور األغوار منطقة في

 .فلسطین القدس، جامعة منشورة، غیر ماجستیر

 الطبعة ،العلمي البحث مناهج ،)٢٠٠٥( كامل، فرید زینة، أبو .٣

 .عّمان والطباعة، والتوزیع للنشر المسیرة األولى، دار

 ،ومناهج تقنیات: البحث منهجیة ،)٢٠٠٧( یوسف، طباجة، .٤

  والتوزیع. والنشر للطباعة الهادي دار: بیروت األولى، الطبعة

 ومناهج مفاهیم: اإلسالم في التنمیة ،)١٩٩٦( إبراهیم، العسل، .٥

 اساتر للد الجامعیة المؤسسة: بیروت األولى، الطبعة ،وتطبیقات

  .والتوزیع والنشر

  :األجنبیة المراجع: ثانیاً 
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  )١( رقم ملحق

  )الدراسة استبانة(

 

    ،،، أوقاتكم اهللا أسعد

  وبعد، طیبة تحیة

  

 المؤسسـة أو المنشـأة تطبیـق مـدى لـىإ للتعـرف وذلك "والتطبیق النظریة بین المستدامة التنمیة أبحاث: "بعنوان دراسة بإعداد الباحث یقوم

  .المنشأة حول بإجرائها قمت التي الدراسة لتوصیات لدراستك محوراً  كانت التي الهیئة أو

      

 أجــل مـن وٕاخـالص وحـرص موضـوعیة مــن فـیكم ُعِهـدَ  لمـا وذلـك بكــم، الخاصـة سـتبانةاال هـذه فقـرات أســئلة علـى باإلجابـة التكـرم فالرجـاء

 المنشــودة األهــداف بلــوغ فــي الكبیــر األثــر لــه ســیكون  إجابــات مــن بــه ســتدلون مــا وٕان  ،تهورســال العلمــي البحــث أهــداف تحقیــق علــى العمـل

  .الدراسة هذه وراء من والمرجوة

  .فقط العلمي البحث ألغراض إال استخدامها یتم لن المعلومات هذه بأن علما    

  الشكر،،، جزیل ولكم

             الباحث                     

  صالح محمود علي.د                                        

  :عامة معلومات: األول الجزء  -

  : تناسبك التي اإلجابة رقم حول دائرة وضع الرجاء

  

  :الجنس

  

  أنثى) ب(    ذكر) أ( 

  

  :العمر

  

    فوق فما ٤٦)   هـ(               ٤٥ -٤١) د(       ٤٠ -٣٦)  ج(       ٣٥ -٣١)  ب(        ٣٠ -٢٥)  أ(

  

  :اإلقامة مكان

    

    مخیم)  ج(    قریة)  ب(    مدینة)  أ(  

  

  :بالشیكل الشهري الدخل

  

  ٤٠٠٠-٣٠٠٠ ) د(  ٣٠٠٠-٢٠٠٠)  ج(    ٢٠٠٠-١٠٠٠ ) ب(    ١٠٠٠ من أقل ) أ(  

  ٤٠٠٠ من أكثر ) هـ(  

  

  : االجتماعیة الحالة

  

  )حدد( ذلك غیر  )ج(    متزوج  )ب(   أعزب  )أ(  
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  :الثاني الجزء -

  :رأیك مع تتوافق والتي  التالیة العبارات من عبارة كل أمام)   √(   إشارة وضع یرجى

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 موافق

 بشدة
 أوافق ال محاید موافق

 أوافق ال

 مطلقاً 

 التوصیات تطبیق: األول المحور           

      بها الخاصة الدراسة توصیات على جیداً  المنشأة اطلعت ١

          الدراسة توصیات تطبیق في الرغبة المنشأة لدى ٢

      الدراسة توصیات تطبیق كیفیة في تفكر المنشأة زالت ما ٣

      المنشأة إدارة إعجاب على الدراسة توصیات حازت ٤

      هاودعم بها الخاصة الدراسات كافة تشجیع على المنشأة تعمل ٥

      .بها خاصة دراسیة توصیات أي تجاه سلبیة نظرة المنشأة إدارة تنظر ال ٦

            المستدامة التنمیة بدراسات المناط الدور: الثاني المحور           

       المنشآت أداء تقویم على المستدامة التنمیة دراسات تساعد ٧

      .الدراسة توصیات تطبیق نحو بجدیة تنظر دراستك محور كانت التي المنشأة أن تعتقد ٨

      المنشأة لدى المستدامة التنمیة مجاالت مع دراستك موضوع یتناسب ٩

      أعمالها تطویر في التنمویة الدراسات بدور المنشأة تؤمن ١٠

      .بها الخاصة الدراسات مع التعامل عند المرونة من معقوالً  قدراً  المنشأة تبدي ١١

 الدراسة توصیات تطبیق معیقات: الثالث المحور           

      .الدراسة توصیات تطبیق أمام تذكر لمعوقات وجود ال أنه المنشأة تعد ١٢

      التوصیات تطبیق أمام عائقا تقف المادیة اإلمكانیة أن ترى ١٣

       التوصیات تطبیق تعوق المتبعة والقوانین اإلجراءات أن المنشأة تعد ١٤

      التوصیات تطبیق أمام حائالً  یقف المستقبل من المستمر التخوف ١٥

      التوصیات تطبیق معوقات إحدى هي المؤسسة ثقافة بأن ترى ١٦

 العبــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 موافق

 بشدة
 أوافق ال محاید موافق

 أوافق ال

 مطلقاً 

      توصیاتها تطبیق أمام عائقاً  یقف المنشأة حول الدراسات تعدد ١٧

      التوصیات تطبیق أمام األول المعوق هي المنشأة إدارة أن ترى ١٨

 التوصیات تطبیق تشجیع: الرابع المحور           

      .الدراسة بتوصیات على األخذ لحثها واآلخر الحین بین ونصحها المنشأة إدارة بإرشاد تقوم ١٩

      لها المقدمة النصائح مع فعلیاً  المنشأة إدارة تتجاوب ٢٠

      .التوصیات تطبیق بضرورة المنشأة إدارة تذكیر معاودة عند واجبك بتأدیة تشعر ٢١

      .التوصیات لتطبیق المالي الدعم توفیر على بالعمل فعلیاً  المنشأة تقوم ٢٢

      .هاودعم بالمنشأة الخاصة الدراسة توصیات تطبیق تشجیع على الرسمیة الجهات تعمل ٢٣

  

  

 

 

  

 


