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توى ممارسات استھدفت الدراسة التعرف على متطلبات التنمية المستدامة بالمجتمعات الجديدة، وقياس مس: الملخص
ودراسة العBقات ا�رتباطية بين متغيرات مستويات التنمية  المبحوثين للتنمية المستدامة فى كل مجال من مجا�تھا،

فراد فى تحقيق التنمية المستدامة، والتعرف ا&والتعرف على المشكBت التى تعوق  المستدامة وبعض المتغيرات المستقلة،
لمشكBت، أجريت الدراسة الميدانية فى مركز الحمام بمحافظة مطروح على عينة عشوائية على أھم المقترحات لحل ھذه ا

، وجمعت البيانات الميدانية بواسطة استمارة 28 بقرية 140  بقرية الرويسات،140 ،27 بقرية 98مفردة منھا  378 حجمھا
، وقد تم تحليل ھذه البيانات 2019وحتى شھر مارس2018استبيان بالمقابلة الشخصية خBل الفترة من شھر نوفمبر 

معامل الصدق  معامل الثبات الفا كرونباخ، المتوسط الحسابى، ا�نحراف المعيارى، النسب المئوية، بواسطة التكرارات،
أن الدرجة الكلية لممارسات التنمية : وكانت اھم النتائج التى أسفرت عنھا الدراسة،  معامل ا�رتباط البسيط لبيرسون،الذاتى

وبلغت قيمة معامل الصدق  0.908حيث بلغ معامل ثبا ت ألفا كرونباخ  من اجمالى العينة% 68.3المستدامة مرتفعة لنحو 
عBقة إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى أن ھناك  ، وھى قيم مرتفعة تدل على ثبات وصدق العبارات،0.848الذاتى له 

نمية المستدامة لمتغير المشاركة ا2جتماعية غير الرسمية وعBقة معنوية  بين إجمالى مستويات الممارسة للت0.01معنوية 
 لمتغير الدخل الشھرى، وھذا يعني أنه كلما أرتفع الدخل الشھرى و المشاركة 0.05إرتباطية موجبة عند مستوى معنوية 

 وجود عBقة إرتباطية معنوية بين ا2جتماعية غير الرسمية كلما أرتفع إجمالى مستويات الممارسة للتنمية المستدامة، وعدم
 عدد أفراد ا&سرة ومستوى الطموح، وھذا يعنى عدم وجود تأثير لھذه المتغيرات على ،وعدد سنوات الدراسة متغير العمر

 .إجمالى مستويات الممارسة للتنمية المستدامة

 .التنمية المستدامة، الممارسات، محافظة مطروح: ا\سترشاديةالكلمات 

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

يعتبر التقدم الكبير فى مجال العمل البيئى ومسيرة 
التنمية المستدامة فى الدول العربية والذى تحقق فى الفترة 

ولكن بالرغم من ھذا فھناك  خيرة من الخطوات الھامة،ا&
تزال تواجه الكثير من  عددا كبيرا من دول العالم العربى �

ام تفعيل خطط وبرامج الصعوبات التى تقف حائB ام
حدث من تدھور خطير للبيئة فى  التنمية المستدامة، فما

العصر الراھن لم يكن سوى نتيجة لقيام ا�نسان باستنزاف 
الموارد البيئية دون اoخذ فى ا�عتبار بالنتائج واoثار 
السلبية التى تضر به وبالمحيط البيئى، فقد تم التعامل مع 

تنفذ  زونا من الموارد الطبيعية التى �البيئة باعتبار انھا مخ
حداث التنمية، وفى الوقت نفسه مصرف 2والBزمة 

نسان الذى يعيش فا2، )2012 غانم،(لمخلفات التنمية 
ببساطة فى بيئة أمنة ونظيفة يستطيع تحقيق ذاته أفضل من 

نسان غنى يعيش وسط بيئة ملوثة ومھددة با�نقراض، إ

ى دعوته لتعظيم مكانة الطبيعة فمن البيئيين من يبالغ ف
رض جسما حيا ا&نسان، والذين يعتبرون والبيئة على ا2

 وان الطبيعة خلقت لتحافظ على ،وله خصائص التكيف
 نقائھا وحياتھا وليس ھدفھا اoساسى تلبية احتياجات البشر،
وا�نسان عليه ان يكون منصفا وعقBنيا اتجاه المخلوقات 

ن أراد استدامة حياته وتحقيق ذاته والكائنات غير الحية ا
، ومن ذلك يتضح مدى أھمية التنمية )2015 الكبيسى،(

المستدامة وخاصة البعد البيئى والذى يعتبر من أھم 
 ساسية التى تعتمد عليھا التنمية المستدامة، ا&الركائز

ولھذا فقد جاءت ھذه الدراسة كمحاولة لقياس ممارسات 
 .مةالمبحوثين للتنمية المستدا

 المشكلة البحثية للدراسة

قامة إيعتبر النمو ا�قتصادى المتزايد والذى واكبه 
نشاء العديد من المشروعات وا�ستثمارات الضخمة من إو
سباب استنزاف الموارد الطبيعية والتى تعد رصيدا أ
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جيال القادمة، وكذلك تأثيرھا على البيئة من خBل زيادة ل�
خفاض نصيب الفرد من المياه التلوث البيئى والتصحر وات

السلوكيات الخاطئة التى  كذلك وغيرھا من العوامل،
ھدار كميات إوفراد وتتسبب فى استنزاف سيمارسھا ا&

كبيرة من الموارد الطبيعية، اoمر الذى يتطلب معه 
مثل ساليب لBستخدام ا&ا�ھتمام بتوعية ا&فراد بأفضل ا&

ومن ھنا  جتمعاتھم،للموارد الطبيعية المتاحة داخل م
تحددت مشكلة الدراسة الحالية فى مجموعة من التساؤ�ت 

ھى درجة ممارسات ا�فراد للتنمية المستدامة،  ما: وھى
ھل ھناك عBقات ارتباطية بين متغيرات مستويات التنمية 

ھى العوامل  ما المستدامة وبعض المتغيرات المستقلة،
 ھمأ التعرف على المؤثرة فى مستوى التنمية المستدامة،

 .فرادھم المقترحات ل�أالمشكBت ل�فراد، والتعرف على 

  أھداف الدراسة

سابقة الذكر فان بعاد المشكلة البحثية أ    انطBقا من 
 :يلى  الدراسة الراھنة تستھدف ما

 .قياس الدرجة الكلية لتطبيق ممارسات التنمية المستدامة -1

 أبعاد التنمية التعرف على العBقات ا�رتباطية بين -2
 .المستدامة وبعض المتغيرات المستقلة

معرفة المشكBت التى تواجه المبحوثين فى مجال  -3
تطبيق ممارسات التنمية المستدامة، وكذا مقترحات 

 .حلھا من وجھة نظرھم

 اzطار النظرى والدراسات السابقة

ھناك العديد من المفھومات والمصطلحات المرتبطة 
 تدامة، وسوف يتم القاء الضوء عليھابموضوع التنمية المس

 : على النحو التالى

 مفھوم التنمية

 أو ا�زدياد التدريجى، "النماء "التنمية فى اللغة ھى تعتبر
ويستخدم مصطلح التنمية عادة فى المستويات ا�قتصادية 
وا�جتماعية وغيرھا،فھى عملية انتقال بالمجتمعات من 

ومن نمط  ة أفضل،مستوى وحالة أدنى الى مستوى وحال
� إھى  تقليدى لنمط أخر متقدم كما ونوعا، فالتنمية ما

عملية تغيير مقصود وموجه  له مواصفات معينه تھدف 
نسان، فالتنمية تشمل جوانب اقتصادية �شباع احتياجات ا2
فالتنمية ھى عملية حضارية شاملة،  واجتماعية وثقافية،

الدول النامية عن فتختلف التنمية بمفھومھا ومضمونھا فى 
الدول المتقدمة، ففى الدول النامية تعتبر التنمية تغييرا 

ما فى أوضاع ومجا�ت الحياة المختلفة، جذريا فى ا&
وضاع القائمة، و� يمكن الدول المتقدمة تعنى تغيير فى ا&

حداث توازن بين الجانبين  إتحقيق أھداف التنمية بدون
 لحقيقى للتنمية يقاس بمقدارثر اا�جتماعى وا�قتصادى، فا&

ا�قتصادية  تحسين الظروف المعيشية لBفراد، وتقليل الفجوة
 .)2010عفانة، (بين الدول النامية والدول المتقدمة 

 مفھوم اzستدامة

استخدم اقتصاديو التنمية تعبير ا�ستدامة كمحاولة 
لتوضيح التوازن المطلوب بين النمو ا�قتصادى من ناحية 

الھيتى (خرى ة على البيئة من الناحية ا&والمحافظ
 ). 2008والمھندى، 

 مفھوم التنمية المستدامة

 بأن) 1989(تذكر المفوضية العالمية للبيئة والتنمية 
يزيد عن النمو، فھى تتطلب  التنمية المستدامة تشمل ما

تغييرا فى محتوى النمو بحيث يصبح أقل مادية واستخداما 
تأثيراته، ويجب تحقيق ھذه للطاقة وأكثر عدالة فى 

 التغيرات فى جميع الدول كجزء من مجموعة ا�جراءات
للمحافظة على رأس المال البيئى وتحسين توزيع الدخل 

 وتخفيض درجة الحساسية ل�زمات ا�قتصادية،

وأصبحت ا�ستدامة مدرسة فكرية تنتشر فى جميع 
، 1992أنحاء العالم المحتلفة منذ قمة ا�رض عام 

صا فى أوروبا والو�يات المتحدة اoمريكية، وخصو
وتتبناھا مجموعة من المؤسسات والھيئات الرسمية وغير 

العايب الرسمية وتعمل من أجل تطبيقھا، فكما عرفھا 
 أن التنمية المستدامة ھى تلك التنمية التى تضمن )2010(

فى نفس الوقت النمو ا�قتصادى والعدالة ا�جتماعية 
 أى أنھا المجال الذى يشترك فيه كل من وحماية البيئة،

المجتمع والبيئة وا�قتصاد، كما تعرف على أنھا تلك 
العملية التى تضمنت ا�ستجابة �حتياجات الجيل الحاضر 
مع مراعاة الحقوق ل�جيال القادمة فى المعيشة بمستوى 

، )2014 حسينى،(الحالى أو يفوق ان أمكن  يعادل الجيل
 بانھا عملية ا�ستخدام )2014(نويصر وقد عرفتھا 
مثل لكافة الموارد الطبيعية والمادية والبشرية والتوظيف ا&

المتاحة داخل المجتمع، من خBل تغيير أنماط ا�ستھBك 
وترشيد استخدام الموارد من اجل النھوض بالمستوى 
المعيشى، وتحسين الرفاھية ا�جتماعية بما يحقق قيم 

 ا�جيال الحالية والمستقبلية، مع العدالة والمساواة مابين
 التوازن بين اoنظمة البيئية وا�جتماعية وا�قتصادية تحقيق

 .لضمان استمرارية المجتمع

 النظريات المفسرة للتنمية المستدامة

ھناك العديد من النظريات المفسرة للتنمية المستدامة، 
 :يلى ومنھا ما

 نسانيةنظرية حقوق الكائنات غير ا\

يفترض الدوليو بولد أولوية الطبيعة على ا�نسان وفيھا 
و مشاركة لBنسان فى أوترفض ھذه النظرية أى تدخل 

تسيير ا�نظمة الطبيعية، ومن ھذا يستخلص فكرة احترام 
حقوق الكائنات غير البشرية عن طريق ايقاف كل ھيمنة 
بشرية للطبيعة، لذا فكل استغBل للطبيعة أمر مرفوض 

 ).2011 يحيى وصورية، (يجب التنديد به
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 النظرية المتفائلة

أنه فى حالة ان الموارد " جون ستوارت ميل"يرى 
الطبيعية المحدودة من الممكن أن تمثل قيدا على زيادة 

فان تلك الحدود لم يتوصل اليھا بعد،  ا�نتاج فى المستقبل،
ولن تصل اليھا اى دولة فى العالم خBل ا�طار الزمنى 

لصناعات القائمة، وكذلك ركز �ى صناعة من ا
على ان ارتفاع مستوى المعيشة يلعب دورا " ستوارت"

كبيرا فى استمرار النموا�قتصادى ا� انه برغم ھذا 
التفاؤل رأى انه حينما تستخدم موارد البيئة بشكل تام فى 
ا�غراض الصناعية وغيرھا، فان ھذا لن يكون عالم مثالى 

 ).2011يحيى وصورية،  (بكل ا�حوال

 نظرية السلوك المسؤول بيئيا

وھى نية  توضح ھذه النظرية ان ھناك عدة متغيرات
والمعرفة تؤثر  بالمسؤلية، الشعور المواقف، التصرف،

 على اذا كان الشخص سوف يتبنى السلوك ام �، فقد �
تكفى المعرفة فقط للتصرف بمسؤلية تجاه البيئة، فقد تكون 

ولوائحھا من الممكن ان تدفعھم معرفة بعض ا�فراد بالبيئة 
�تخاذ موقف جيد من الممكن ان يترجم الى نوايا حسنة 
للعمل، كذلك ھناك من يتمسك بقوة بالتصرف الصحيح 
على الرغم من تصرفات ا�خرين السيئة تجاه البيئة 

)Elijah, 2017.( 

 النظرية المتشائمة

عن رفضه للنظريات المتفائلة " توماس مالتس " أعلن 
ل النمو ا�قتصادى التى تبناھا بعض الفBسفة فى حو

عصره، فقد كان يرى أن الجنس البشرى اذا استمر فى 
التكاثر ستواجھه مشاكل فى محدودية الموارد الطبيعية مما 
يؤدى لحدوث مجاعات، كذلك رأى ان التطور التكنولوجى 
من الممكن ان يؤدى لزيادة قصيرة اoجل فى عمل الموارد 

أيضا ان التنمية طويلة " مالتس " المحدودة، فيرىالطبيعية
اoجل من الممكن أن تحدث فقط حينما يزداد الجنس 

من غير الممكن أن يتم التحكم فيه بسھولة، والذي البشرى 
ومن ثم فالنھاية البائسة فى حالة استغBل الموارد الطبيعية 

 ).2011يحيى وصورية،  (الناضبة ھى نھاية حتمية

 مية الدائرية المتراكمةنظرية التن

 وتقوم فكرتھا على ان التنمية "جونر ميردال"ووضعھا 
الدائرية المتراكمة فى دولة ما ترتبط بالظروف 

ولBقاليم  والخصائص الطبيعية والتاريخية لھذه الدولة
حيث تؤدى الحركة الحرة للقوى ا�قتصادية ، التابعة لھا

ختلفة بين المركز لزيادة الفوارق ا�قليمية بأنواعھا الم
والذى تمثله المناطق الحضرية أو الھوامش والذى تمثله 

 .ا�رياف

ومن خBل السرد السابق لبعض النظريات المفسرة 
فان الدراسة الراھنة سوف تتبنى نظرية  للتنمية المستدامة،

 فمن خBلھا يتم تفسير المشكBت التنمية الدائرية المتراكمة،
ناك بعض الفوارق بين المراكز الموجودة ببعض القرى فھ

 .رياف لنفس المركزوا&

 الدراسات السابقة

ھناك العديد من الدراسات التى تناولت موضوع التنمية 
المستدامة، وقد استعانت الدراسة الحالية ببعض ھذه 

 :الدراسات كما يلى 

 الى ارتفاع درجة )2005(البيطار والريماوى توصل  -1
طات غير الزراعية على وعى المبحوثين باضرار النشا

 .البيئة والوعى العام بقضايا البيئة

لى مجموعة من إ )2010(دراسة عبد الرازق توصلت  -2
النتائج وھى أن ھناك تعدد لمظاھر ا�ھتمام بالبيئة 

 ،%79,3 وتتمثل فى ا�ھتمام بنظافة الشوارع لتصل
، يليھا %54يليھا التخلص ا�من من القمامة بنسبة 

، يليھا %52,3احات الخضراء بنسبة ا�ھتمام بالمس
، %33,3التخلص اoمن من مخلفات المصانع بنسبة 

يليھا الصيانة المستمرة لشبكات الصرف الصحى بنسبة 
 %.22، ثم اتباع ارشادات التوعية البيئة بنسبة 27,3%

لمجموعة من النتائج والتى  )2014( نويصرتوصلت  -3
لذكور عكست وجود فجوة نوعية مابين المبحوثين ا

وا�ناث لصالح الذكور فى مستوى الممارسة المستدامة 
 وتبين ان اعلى نسبة ،فى المجال البيئى وا�قتصادى

من المبحوثين ذو مستوى ممارسة متوسط لممارسات 
كB من دليل الممارسة المستدامة والمجال البيئى 
وا�قتصادى وا�جتماعى والمجال المؤسسى كما 

ة متغيرات مستقله تسھم عكست الدراسة وجود سبع
من التباين الكلى فى مستوى  % 35,2معنويا فى تفسير 

دليل الممارسة المستدامة وھذه المتغيرات ھى حيازة 
ا��ت الزراعية، حيازة الحيوانات المزرعية، ا�تجاه 

 درجة المشاركة ا�جتماعية غير ،نحو الميل ا�دخارى
يازة ا�رض ح، حيازة المشروعات ا�نتاجية، الرسمية

الزراعية ومستوى المشاركة فى المنظمات غير 
 .الحكومية

 مستوى إلى أن Ecresh et al. (2014)توصل  -4
المعرفة البيئية واتجاھات المبحوثين مرتفعة مقارنة 
بمستوى سلوكھم البيئى ووجود عBقة ارتباطية موجبة 
بين فجوة المعرفة السلوكية وبين المعرفة بالتشريعات 

 .البيئية

 الفروض البحثية للدراسة

المتغيرات المستقلة وبين توجد عBقات ارتباطية بين  -1
إجمالى مستويات الممارسة للتنمية المستدامة فى قرى 

 .الدراسة المختلفة

توجد عBقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة وبين  -2
 .المجال البيئى فى قرى الدراسة المختلفة
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يرات المستقلة وبين توجد عBقة ارتباطية بين المتغ -3
 .المجال ا�قتصادى فى قرى الدراسة المختلفة

توجد عBقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة وبين  -4
 .المجال ا�جتماعى فى قرى الدراسة المختلفة

توجد عBقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة وبين  -5
 .المجال المؤسسى فى قرى الدراسة المختلفة

 لطريقة البحثيةمصادر البيانات وا

 المجال الجغرافى للدراسة

اعتمدت الدراسة على منھج المسح ا�جتماعى بطريقة 
العينة فى محافظة مطروح لكونھا فى مرتبة دون الوسطى 
على مستوى محافظات الجمھورية حسب مؤشرات التنمية 
البشرية، وبالنسبة ل�دلة الفرعية لدليل التنمية البشرية فھى 

 الحدود وعن المتوسط العام للجمھورية تقل عن محافظات
الھيئة العامة  ( ألف نسمة478ويبلغ عدد سكانھا حوالى 

وكذلك ھى من المحافظات  ،)2017للتخطيط العمرانى، 
الزراعية ولكنھا تعانى من ضعف استغBل موارده خاصة 
الحيز المكانى وما به من موارد، وتبلغ مساحتھا حوالى 

من اجمالى % 21يمثل حوالى  مليون فدان والذى 50.5
الھيئة العامة للتخطيط العمرانى، (مساحة الجمھورية 

 –مطروح ( مراكز 8وتضم محافظة مطروح  ).2017
 العلمين – سيوة – سيدى برانى –الضبعة– السلوم –الحمام

 قرية رئيسية 56ويتوزع سكان المحافظة على  ،) النجيلة–
طاق وحدات تدخل ضمن ن  قرية �39 قرى تابعة و 3و

الھيئة العامة  ( قرية فى المحافظة98محلية وذلك باجمالى 
) الحمام (وقد تم اختيار مركز )2017، للتخطيط العمرانى

من المحافظة oنه أعلى نسبة كثافة سكانية على المساحة 
كيلو / نسمة200المأھولة لمحافظة مطروح وھى أعلى من 

 . متر مربع

 المجال البشرى للدراسة

المجال البشرى ا&فراد الذين سيطبق عليھم يقصد ب
الدراسة الميدانية وھم فئة الرجال والنساء والشباب وھم 

 وقد تم اختيار ثBثة ،الفئة المستھدفة من التنمية المستدامة
قرى ممثله للمجتمعات الجديدة من المحافظة بطريقة 

وبلغ عدد سكانھا  )27قرية  (وكانت القرى عشوائية،
وبلغ عدد سكانھا  )قرية الرويسات(،  نسمة10.000
 نسمة، 5.000وبلغ عدد سكانھا  )28قرية (،  نسمة6.000

 موعة قرى تتبع قرى شباب الخريجينوھى مج
 وقد تم تحديد حجم المجال البشرى للدراسة الراھنة

 وذلك وفقا �ستخدام معادلة)  مفردة378( بنحو
)Krejcie and Morgan, 1970(. 

 شرات الدراسة قياس متغيرات ومؤ

قياس الخصائص الشخصية واzقتصادية واzجتماعية  
 للمبحوثين

 النوع

تم قياس ھذا المتغير كمتغير اسمى مكون من فئتين اما 
 .ذكرا أو انثى

 السن

قرب سنة ويقصد به عدد سنوات عمر المبحوث &
جراء الدراسة، وتم قياسه كمتغير كمى إميBدية وقت 

 .قةقام المطلرباستخدام ا&

 عدد سنوات الدراسة

 رقامتم قياس ھذا المتغير كمتغير كمى باستخدام ا&
 .المطلقة لعدد السنوات التى قضاھا المبحوث فى الدراسة

 المھنة

ساسى الذى يعمل به المبحوث ويقصد بھا النشاط ا&
وتم قياس ھذا المتغير ، ويمثل مصدر الدخل الرئيسى له

 =ربة منزل /يعمل  �:كمتغير اسمى مكون من أربعة فئات
 ،)3= (قطاع خاص،)2)= (أرزقى(عمل متقطع  ،)1(

 ) .4= (قطاع عام 

 جمالى الدخل الشھرى ل�سرةإ

ويقصد به اجمالى الدخل النقدى الذى يحصل عليه 
أفراد اoسرة شھريا، وتم قياسه كمتغير كمى باستخدام 

تم تحويل   المطلقة بالجنيه المصرى، وقدرقاما&
، دخل 1=دخل منخفض :  الى أوزان وھىا�ستجابات

 .3=، دخل مرتفع 2=متوسط 

 درجة كفاية الدخل الشھر

وھو كفاية الدخل الشھرى لBسرة فى توفير متطلباتھا 
 ،المعيشية، وتم قياسه كمتغير رتبى مكون من ثBثة فئات

 يكفى لحد ،1=يكفى  �:عطيت ا�ستجابات أوزان ھى أو
 .1=يكفى  ،2=ما 

  الصحىنوع الصرف

وتم ، ويقصد به نوعية الصرف الصحى المستخدم
، شبكة صرف بجھود 1=ترنشات : رتبى قياسه كمتغير

 .3=، شبكة صرف حكومية 2=ا�ھالى 

 الشعور بالعدالة اzجتماعية

تم قياس ھذا المتغير بمجموع درجات استجابات 
المبحوثين على مقياس مكون من ثمانية عبارات تعبر عن 

نحو تحقيق المساواة والعدالة ا�جتماعية بين مدى اتجاھھم 
فيه صعوبة كبيرة فى ( فراد فى الحصول على الخدماتا&

الحصول على فرص عمل بالنسبة للفقراء، القوانين تطبق 
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من غير تفرقة بين اoفراد، الخدمات اللى بتتقدم فى الريف 
زى الحضر بالضبط، بتعرف تاخد حقك من غير واسطة، 

 الفقير فى ،ى تقديم الخدمات الحكومية للجميعفيه مساواة ف
 فيه مساواة فى الحصول على السلع ،المجتمع مظلوم
، )غنياء بيستغلوا الفقراء عشان مصلحتھموالخدمات، ا&

وقد تم استخدام الترميز الرقمى �ستجابات العبارات 
، 1=غير موافق  ،2=، محايد 3=موافق:ا�يجابية كمايلى 

وقد بلغ  ان فى حالة العبارات السلبية،مع عكس ھذه اoوز
 .درجة) 20-8(المدى النظرى له 

 المشاركة اzجتماعية غير الرسمية

قد تم قياس مؤشرھا بحاصل جمع استجابات المبحوثين 
للثماني بنود والتى تعبر عن درجة مشاركة المبحوث فى 
ا�نشطة والمناسبات ا�جتماعية غير الرسمية داخل 

 فى بناء المساجد والكنائس والمستشفيات، بتساھم (مجتمعه
بتشترك فى حمBت التنمية فى القرية زى محو اoمية، 
بتتبادل الزيارات مع ا�ھل وا�قارب، بتحضر ا�فراح 
�قاربك واھل قريتك، بتشارك فى تقديم المشورة والنصح 
والتوعية �ھل قريتك، بتساھم فى تنظيف الشارع وبتساھم 

ھم فى المشروعات العامة بالقرية، بتقدم فى تجميله، بتسا
، وتم استخدام الترميز الرقمى )مساعدات لجيرانك لو تقدر

، 3= أحيانا ،4=كثيرا : �ستجابات ھذا المتغير كما يلى 
 )32-18(وقد بلغ المدى النظرى له  ،1 = ،  �2 = نادرا
 .درجة

 الطموح

ھذا المتغير بمجموع درجات  وتم قياس مؤشر
  المبحوثين على مقياس مكون من تسعة عباراتاستجابات

لو جت للواحد فرصة (تعبر عن مدى طموح المبحوثين 
انا ناوى اعلم   تعليمه مينفعش يفرط فيھا،ىانه يرفع مستو

 احسن حاجة الواحد ميفكرش فى ،و�دى احسن تعليم
 التعليم تضييع �حلى ،المستقبل كتير ويعيش اليوم بيومه

 لو فيه فرصة للواحد انه ،ائد مجزىسنين العمر بدون ع
 اذا الواحد عمل ،ياخد اراضى مستصلحة مايرفضھاش

 العيشة فى ،مشروع وخسر فيه مفيش داعى يكرره تانى
،  احسن من البھدلة فى بBد الغربةبلدنا مع صعوبتھا

، ه احباطالواحد لو فشل مرة فى اى حاجة بيعملھا بييجيل
 مفيش ،د فى عملىبسعى باستمرار عشان اعرف كل جدي

حاجة اسمھا مستحيل والواحد يقدر يعمل كل اللى ھو 
، تم استخدام الترميز الرقمى �ستجابات العبارات )عاوزه

= غير موافق  ،2= محايد  ،3=موافق : ا�يجابية كما يلى 
وقد  ،، مع عكس ھذه ا&وزان فى حالة العبارات السلبية1

 .درجة )23-14(بلغ المدى النظرى له 

لقد تم اجراء اختبار الثبات ألفا كرونباخ للمتغيرات و
 مما 0.6وكانت القيم جميعھا أعلى من  ) 10، 9، 8 (أرقام

 . يشير لدرجة ثبات مقبولة لھا 

 قياس دليل الممارسة السليمة للتنمية المستدامة

 الدليل الفرعى للممارسة المستدامة فى المجال البيئى

مقياس كمى مكون من قد تم قياس مؤشرھذا المتغير ب
 تعبر عن ممارسات المبحوثين لمجموعة ًاخمسة عشر بند

عمل (ترشيد استخدام الموارد البيئية من ا�ساليب فى 
صيانة لشبكة المياه فى المنزل بصفة دورية، اتباع برامج 
ارشادية عن ترشيد استھBك المياه، القيام برى اoرض فى 

 عملية الري، القيام الصباح الباكر او فى الليل ومتابعة
 الصحى واعادة استخدامھا فى بمعالجة مياه الصرف

، استخدام انظمة الرى بالرش او التنقيط للحفاظ على الرى
، يل تحتاج لكميات قليلة من المياهالمياه، زراعة محاص

استخدام كميات مناسبة من السماد للحفاظ على البيئة، اتباع 
دة العضوية فى التربة، نظام التسميد الورقى لزيادة الما

م ، استخدامخلفات النباتية فى التدفئة شتاءاستخدام ال
المبيدات الحشرية بكميات كبيرة، استخدام مواد طBء 

، تربية مضرة للبيئة، ا�ھتمام بتھوية المنزل جيدا
الحيوانات والطيور بالقرب من المنزل، حرث ا�رض قبل 

، وتم )تربةالزراعة، اضافة مواد عضوية ومخصبات لل
، 4=دائما : استخدام الترميز الرقمى لBستجابات كمايلى 

،وقد بلغ المدى النظرى له 1=،  � 2=  نادرا ،3=أحيانا 
 .درجة )21-57(

 الدليل الفرعى للممارسة المستدامة فى المجال اzقتصادى

س كمى مكون من تم قياس مؤشر ھذا المتغير بمقيا
 رسات التى يتبعھا المبحوثينعن المما  تعبرًاخمسة عشر بند

ا�نتفاع بالشمس نھارا (فى استخدام الموارد ا�قتصادية 
 صيانة فى ا�ضاءة بد� من المصابيح الكھربائية، عمل

المصابيح الوفرة بد� ، استخدام دورية لBجھزة الكھربائية
ستيكية فى ، اعادة استخدام العبوات البBمن العادية

استخدام قش ا�رز كعلف ، اغراض المنزل كالزينة
، صيص جزء من الدخل للظروف الطارئة، تخللحيوانات

تخزين المواد الغذائية �ستخدامھا وقت الحاجة، عمل 
 عمل بعض المنتجات ،أصناف جديدة من الطعام المتبقى

، سلع فى اوقات العروض للتوفير شراء ال،المنزلية وبيعھا
توفير احتياجات ، ام بقايا الطعام فى تغذية الطيوراستخد

، م البيضاء من خBل تربية الدواجناoسرة من اللحو
، فتح السخان ستخدام عروش المحاصيل كسماد عضوىا

، وتم استخدام )لحاجة فقط وغلقه لتوفير الطاقةوقت ا
= أحيانا  ،4 =دائما : الترميز الرقمى لBستجابات كما يلى 

-25( لهوقد بلغ المدى النظرى  ،1 = ، �2 =، نادرا 3
 . درجة )59

الدليل الفرعى للممارسة المستدامة فى المجال 
 اzجتماعى

ھذا المتغير بمقياس كمى مكون من  تم قياس مؤشر
عشرة بند تعبر عن ممارسة المبحوثين والخاصة بالمجال 
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، التشجيع على التعاون والعمل الجماعى ل�بناء( ا�جتماعى
، احترام المواعيد بناء على ا�عتماد على النفستشجيع ا&

د و�اء على ا�لتزام، تنمية شخصية ا&ومساعدة ا�بن
، زيارة المكتبات العامة خذ برأيھم فى بعض القراراتوا&

 الحفاظ على ،بناء ا�ھتمام بتعليم ا&،ورفع مستوى الثقافة
 توفير الظروف المناسبة ،ا�ماكن السياحية الموجودة

، ة عن طريق مكافئتھم�بناء للدراس، تحفيز اللمذاكرة
وتم  ،)تخصيص جزء من الوقت والجھد لخدمة القرية

 ،4=دائما : استخدام الترميز الرقمى لBستجابات كما يلى 
 وقد بلغ المدى النظرى له ،1 = � ،نادرا ،3 =أحيانا 

 . درجة )22-32(

ة المستدامة فى المجال الدليل الفرعى للممارس
 المؤسسى

غير كمتغير كمى مكون من تم قياس مؤشرھذا المت
 ثمانية بنود تعبر عن مدى محافظة المبحوثين على المؤسسات

وحدات ا�ھتمام بنظافة ال(الخدمية الموجودة داخل المجتمع 
 الحفاظ على نظافة المستشفيات ،الصحية أثناء التواجد بھا

، الشباب بالقريةالعامة، ا�ستفادة من خدمات مراكز 
،  والنقل العامةى وسائل المواصBتعل ا�ھتمام بالمحافظة

، التردد على المكتبات الحفاظ على المدارس الحكومية
على ، تشجيع ا�بناء ة وا�ستفادة منھا والحفاظ عليھاالعام

، الحفاظ على سBمة الحفاظ على المؤسسات الخدمية
لترميز الرقمى وقد تم استخدام ا ،)المنشأت العامة والخدمية

،  2=، نادرا3=، أحيانا 4=دائما : يلى لBستجابات كما
 . درجة )32-22(وقد بلغ المدى النظرى له  ،1=�

 جمالى مستويات التنمية المستدامةإ

ويقصد به الدرجة الكلية للممارسات المستدامة التى 
وتم قياسه بجمع الدرجات المتحصل  ،بھا المبحوثيقوم 

 .عليھا من الممارسات لكل المجا�ت السابقة

 اليب اzحصائيةا�س

: استخدمت الدراسة لمعالجة البيانات احصائيا مايلى
النسب المئوية، المتوسط الحسابى وا�نحراف  التكرارت،
معامل الفا  الدرجات المعيارية والتائية، المعيارى،

كرونباخ، معامل الصدق الذاتى، معامل ا�رتباط البسيط 
 .لبيرسون، معامل ا�نحدار الخطى البسيط 

 ئص العينةخصا

ادية واzجتماعية لعينة الخصائص الشخصية واzقتص
 الدراسة

 :يلى   ما1جدول     يتضح من نتائج 

 النوع

بالنسبة % 88.1ن أكثر المبحوثين كانوا ذكورا بنسبة إ
 .�جمالى العينة

 السن

 فى الفئة العمريةأن الغالبية العظمى من المبحوثين كانوا 
 . بالنسبة للعينة الكلية%46.8 بنسبة سنة) 53-34(من 

 عدد سنوات الدراسة

بالنسبة للعدد % 78.8سنة نسبتھا ) 14-7(الفئة من 
أى ان معظم التعليم ثانوى وقد  الكلى وھى النسبة ا&كبر

يرجع ذلك لعدم تواجد جامعات فى المنطقة المدروسه 
 .ولذلك يتم ا�كتفاء بالتعليم الثانوى

 المھنة

 %45.8لقطاع الخاص بنسبة أن النسبة اoكبر كانت ل
 .للعينة ا�جمالية

 الدخل الشھرى

 لقد اتضح أن أكثر من نصف المبحوثين دخلھم الشھرى
جنيه، وذلك  2500جنيه أى اقل من ) 2034 -1066(من 

 . بالنسبة للعينة الكلية%59.5بنسبة 

 كفاية الدخل

للعينة % 79.6لقد اتضح أن الدخل غير كافى بنسبة 
 .الكلية

 صرف الصحىنوع ال

من اجمالى العينة % 94.7ان غالبية المبحوثين بنسبة 
 .يستعملون الترنشات

 المشاركة اzجتماعية غير الرسمية

�جمالى العينة، % 74.1 بنسبة درجة )28-22(الفئة 
 .اى ان درجة المشاركة غير الرسمية متوسطة

 الشعور بالعدالة اzجتماعية

 ،جمالى العينة�% 92.9درجة نسبتھا ) 12-8(الفئة 
 .ضعيفةن درجة الشعور بالعدالة ا�جتماعية أى أ

 الطموح

�جمالى العينة، % 53.2درجة فنسبتھا ) 20-17(الفئة 
 .ن نسبة الطموح متوسطةأى أ

 النتائج والمناقشة

 طبيق ممارسات التنمية المستدامةالدرجة الكلية لت

وھى عبارة عن مجموع الدرجات المتحصل عليھا من 
تطبيق ممارسات التنمية  بات المبحوثين نحواستجا

البعد  المستدامة فى أربعة أبعاد وھى البعد البيئى،
 . البعد المؤسسى،ا�قتصادى، البعد ا�جتماعى
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 ادية واzجتماعية لعينة الدراسة الخصائص الشخصية واzقتص.1 جدول

 الفئات المتغير )378(اجمالى العينة 

 )%( عدد

 النوع 88.1 333 ذكر

 11.9 45 أنثى

 43.7 165 سنة) 15-33(

 46.8 177 سنة) 34-52(

 السن

 9.5 36 سنة) 53-72(

 4.5 17 ربة منزل/�يعمل 

 10.3 39 أرزقى

 45.8 173 قطاع خاص

 المھنة

 39.4 149 قطاع عام

 6.3 24 سنة)  1-6(

 78.8 298 سنة)  7-13(

 عدد سنوات الدراسة

 14.8 56 سنة) 14-20(

 27.5 104 جنيه) 1065-100(منخفض  

 59.5 225 جنيه) 2033-1066(متوسط  

 13.0 49 جنيه) 10000-2034(مرتفع  

 الدخل الشھرى 

 79.6 300 غير كافى

 17.5 66 كافى لحد ما

 كفاية الدخل 

 2.9 11 كافى

 94.7 358 ترنشات

 5.3 20 شبكة صرف بجھود ا�ھالى

 نوع الصرف الصحى 

 

 6.6 25 درجة) 21-18(منخفضة 

 74.1 280 درجة) 27-22(متوسطة 

 المشاركة اzجتماعية غير الرسمية 

 19.3 73 درجة) 32-28(مرتفعة 

 92.9 351 درجة) 11-8(منخفض 

 6.3 24 درجة) 16-12(متوسط 

 الشعور بالعدالة اzجتماعية 

 0.8 3 درجة) 20-17(مرتفع 

 37.6 142 درجة) 16-14(منخفض 

 53.2 201 درجة) 19-17( متوسط

 الطموح 

 9.3 35 درجة)23-20(مرتفع 
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لتحقيق الھدف ا�ول من الدراسة الراھنة والمتعلق 
تم حساب  بالتعرف على اجماليات درجة الممارسة،

�ستجابات المبحوثين و يتضح التكرارات والنسب المئوية 
مارسات التنمية  ان الدرجة الكلية لتطبيق م2جدول من 

 ،�جمالى العينة% 68.3 عة بنحوالمستدامة مرتف
 ومتوسطة بنسبة ، �جمالى العينة%2.6ومنخفضة بنسبة 

 ومن ثم تتصف الدرجة الكلية ، �جمالى العينة29.1%
 وقد يرجع ذلك �ن ،لللمارسات المستدامة با�رتفاع

ومن الفئة % 88.1المبحوثين اتضح انھم ذكور بنسبة 
 %93.1ومتزوجين بنسبة ، سنة) 53-34(ية العمر

فبالتالى فان درجة الوعى عند المبحوث كانت مرتفعة 
عنھا فى كافة  التالى تأثيره على ا�سرة المسؤلوب

وتتفق ھذه النتيجة  ،ارسات الخاصة بالتنمية المستدامةالمم
والتى عكست وجود فجوة نوعية مابين مع دراسة نويصر 

ناث لصالح الذكور فى مستوى المبحوثين الذكور وا�
 .الممارسة المستدامة فى المجال البيئى وا�قتصادى

 مستوى الممارسة بالنسبة للمجال البيئىأما 

-46(يتضح من الجدول أن نسبة الممارسة مرتفعة 
�جمالى العينة، ومنخفضة % 74.1درجة بنسبة  )57

 �جمالى العينة، ومتوسطة %5درجة بنسبة ) 21-35(
 أى أن ، �جمالى العينة%20.9درجة  بنسبة  )35-46(

 .نسبة الممارسات بالنسبة للمجال البيئى مرتفعة

 مستوى الممارسة بالنسبة للمجال اzقتصادى

 درجة )48-36(يتضح ان نسبة الممارسة متوسطة 
 )36-25(ومنخفضة  �جمالى العينة،% 72.2بنسبة 

 )59-48( �جمالى العينة، ومرتفعة %18درجة  بنسبة 
 أن نسبة الممارسات اى  �جمالى العينة،%9.8درجة بنسبة 

 .بالنسبة للمجال ا�قتصادى متوسطة

 مستوى الممارسة بالنسبة للمجال اzجتماعى

درجة  )40-36(اتضح ان نسبة الممارسات مرتفعة 
) 32-29( �جمالى العينة، ومنخفضة %71.7بنسبة 

 )36-32(ة �جمالى العينة، ومتوسط %12.7درجة بنسبة 
ن نسبة أى ألى العينة،  �جما%15.6بنسبة  درجة

 . مرتفعةا2جتماعي بالنسبة للمجال الممارسات

 مستوى الممارسة بالنسبة للمجال المؤسسى

درجة   )32-29(اتضح ان نسبة الممارسة مرتفعة 
 )25-22( �جمالى العينة، ومنخفضة %67.7بنسبة 

 )29-25(توسطة  وم، �جمالى العينة%3.7درجة بنسبة 
 �جمالى العينة، اى ان نسبة %28.6درجة بنسبة 

 .الممارسات  بالنسبة للمجال المؤسسى مرتفعة

الع�قات ا\رتباطية بين أبعاد التنمية المستدامة وبين  
 بعض المتغيرات المستقلة فى قرى الدراسة

لتحقيق الھدف الثانى من الدراسة تم فرض الفرض 
جد عBقات ارتباطية بين المتغيرات � تو" الصفرى التالى

المستقلة وبين إجمالى مستويات الممارسة للتنمية 

 3جدول يتضح من  ،"المستدامة فى قرى الدراسة المختلفة
 موجبة عند مستوى معنوية وجود عBقة إرتباطية معنوية

 بين إجمالى مستويات الممارسة للتنمية المستدامة  0.01
ية غير الرسمية وعBقة معنوية لمتغير المشاركة ا2جتماع

  لمتغير الدخل 0.05 إرتباطية موجبة عند مستوى معنوية
أنه كلما أرتفع الدخل الشھرى  ، وھذا يعنيالشھرى

والمشاركة ا2جتماعية غير الرسمية كلما أرتفع إجمالى 
مستويات الممارسة للتنمية المستدامة، فى حين تبين عدم 

وعدد  بين متغير العمروجود عBقة إرتباطية معنوية 
عدد أفراد ا&سرة ومستوى الطموح، و سنوات الدراسة

عدم وجود تأثير لھذه المتغيرات على إجمالى  يعنىوھذا 
وبناء على ذلك يمكن   الممارسة للتنمية المستدامةمستويات

رفض الفرض الصفرى السابق ذكره وقبول الفرض 
 عBقتھا البحثى  بالنسبة للمتغيرات التى ثبتت معنوية

ا2رتباطية إجمالى مستويات الممارسة للتنمية المستدامة  
كما يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البحثى 
فيما يتعلق بالمتغيرات التى لم تثبت معنوية عBقتھا 

 .ا2رتباطية

رات المستقلة الع�قات اzرتباطية بين بعض المتغي
 وبين البعد البيئى 

بحثى الثانى تم فرض الفرض 2ختبار صحة الفرض ال
� توجد عBقات ارتباطية بين المتغيرات " الصفرى التالى
 فى قرى مستوى الممارسة فى المجال البيئيالمستقلة وبين 

 ، وتبين وجود عBقة إرتباطية معنوية"الدراسة المختلفة
 بين المجال البيئي 0.01 موجبة عند مستوى معنوية
الدخل الشھرى، وھذا وتماعية لمتغير الشعور بالعدالة ا2ج

 يعني أنه كلما أرتفع الشعور بالعدالة ا2جتماعية والدخل
 الممارسة فى المجال ا2جتماعى مستوى الشھرى كلما أرتفع

فى حين تبين عدم وجود عBقة إرتباطية معنوية  البيئي،
بين متغير العمروعدد سنوات الدراسة وعدد أفراد ا&سرة 

ة غير الرسمية ومستوى الطموح، والمشاركة ا2جتماعي
وھذا يعنى عدم وجود تأثير لھذه المتغيرات على مستوى 

 .الممارسة فى المجال البيئي

 المستقلة الع�قات اzرتبطية بين بعض المتغيرات
 وبين البعد اzقتصادى

�ختبار صحة الفرض البحثى الثالث تم فرض الفرض 
 بين المتغيرات � توجد ع�قات ارتباطية" الصفرى التالى

المستقلة وبين مستوى الممارسة فى المجال ا�قتصادى فى 
 ، وتبين وجود ع�قة إرتباطية معنوية"قرى الدراسة المختلفة

 ٌا�قتصادى بين المجال 0.01 عنويةموجبة عند مستوى م
ا�جتماعية غير  بالعدالة ا�جتماعية والمشاركة لمتغير الشعور

 بالعدالة ا�جتماعية الشعور لما أرتفعالرسمية، وھذا يعني أنه ك
والمشاركة ا�جتماعية غير الرسمية كلما أرتفع مستوى 
الممارسة فى المجال ا�قتصادى، فى حين تبين عدم وجود 

وعدد سنوات الدراسة  ع�قة إرتباطية معنوية بين متغير العمر
وعدد أفراد ا;سرة والدخل الشھرى ومستوى الطموح، وھذا 

وجود تأثير لھذه المتغيرات على مستوى الممارسة يعنى عدم 
 .فى المجال ا�قتصادى
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 الدرجة الكلية لتطبيق ممارسات التنمية المستدامة. 2جدول 

 الفئات المتغير  اجمالى العينة

 )%( عدد

 5.0 19 درجة) 34-21( منخفض

 20.9 79 درجة) 45-35( متوسط

 المجال البيئى 

 74.1 280 درجة) 57-46( مرتفع

 18.0 68 درجة) 35-25( منخفض

 72.2 273 درجة) 47-36( متوسط

 المجال اzقتصادى

 9.8 37 درجة) 59-48( مرتفع

 12.7 48 درجة) 31-29( منخفض

 15.6 59 درجة) 35-32( متوسط

 المجال اzجتماعى 

 71.7 271 درجة) 40-36(مرتفع 

 3.7 14 درجة) 24-22( منخفض

 28.6 108 درجة) 28-25(متوسط 

 المجال المؤسسى 

 67.7 256 درجة) 32-29(مرتفع 

 2.6 10 درجة )95-48( منخفض

 29.1 110 درجة) 143-96(متوسط 

 اzجمالى 

 68.3 258 درجة) 192-144(مرتفع 

 

 

 رى الدراسة لة فى ق الع�قات ا\رتباطية بين أبعاد  التنمية المستدامة وبين  بعض المتغيرات المستق.3جدول 

 معامل بيرسون البسيط
 المتغير المستقل

 البعد
 البيئى

 البعد 
 ا\قتصادى

 البعد
  ا\جتماعى

البعد 
 المؤسسي

إجمالى 
 المستويات

 0.057- 0.013- 0.064- 0.041 0.044- العمر

 0.011 0.004 0.014- 0.078 0.059 عدد سنوات الدراسة

 0.096- 0.080- *0.116- 0.077- 0.035- عدد أفراد ا�سرة

 *0.122 0.041 0.085 0.026- **0.262 الدخل الشھرى

 **0.269 **0.428 **0.399 **0.350 0.025 المشاركة ا\جتماعية غير الرسمية

 0.028- *0.105- **0.160- **0.317 **0.207- الشعور بالعدالة ا\جتماعية

 0.023- 0.036- 0.006- 0.043- 0.044- مستوى الطموح
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 المستقلة الع�قات اzرتباطية بين بعض المتغيرات
 وبين البعد اzجتماعى

 تم فرض الفرض 2ختبار صحة الفرض البحثى الرابع
� توجد عBقات ارتباطية بين المتغيرات "الصفرى التالى

المستقلة وبين مستوى الممارسة فى المجال ا2جتماعى فى 
ة إرتباطية ، وتبين وجود عBق"قرى الدراسة المختلفة

 وبين مستوى 0.01 نويةموجبة عند مستوى مع معنوية
لمتغير المشاركة  المجال ا2جتماعى الممارسة فى

ا2جتماعية غير الرسمية وعBقة معنوية إرتباطية سالبة 
عدد أفراد ا&سرة   لمتغير0.05 عند مستوى معنوية

 0.01معنوية إرتباطية سالبة عند مستوى معنوية وعBقة 
فع ر بالعدالة ا2جتماعية، وھذا يعني أنه كلما أرتعوللش

المشاركة ا2جتماعية غير الشعور بالعدالة ا2جتماعية و
الرسمية وعدد أفراد ا&سرة كلما أرتفع مستوى الممارسة 

 .  فى المجال ا2جتماعى

ات المستقلة الع�قات اzرتباطية بين بعض المتغير
 وبين البعد المؤسسى 

فرض البحثى الخامس تم فرض 2ختبار صحة ال
� توجد عBقات ارتباطية بين " الفرض الصفرى التالى

المتغيرات المستقلة وبين مستوى الممارسة فى المجال 
، وتبين وجود عBقة "المؤسسي فى قرى الدراسة المختلفة

 بين 0.01 موجبة عند مستوى معنوية إرتباطية معنوية
 جتماعية غير الرسميةالمجال المؤسسي لمتغير المشاركة ا2

 0.05 وعBقة معنوية إرتباطية سالبة عند مستوى معنوية
وھذا يعني أنه كلما ، لمتغير الشعور بالعدالة ا2جتماعية

أرتفع الشعور بالعدالة ا2جتماعية والمشاركة ا2جتماعية 
كلما أرتفع مستوى الممارسة فى المجال  غير الرسمية

 عBقة إرتباطية المؤسسى، فى حين تبين عدم وجود
وعدد سنوات الدراسة وعدد أفراد  معنوية بين متغير العمر

ا&سرة والدخل الشھرى ومستوى الطموح، وھذا يعنى 
عدم وجود تأثير لھذه المتغيرات على مستوى الممارسة فى 

 .المجال المؤسسي

 المشك�ت التى تعوق تحقيق التنمية المستدامة

ت التى تعيق  أن أكثر المشك4B جدوليتضح من 
تحقيق ممارسات التنمية المستدامة فى المجال البيئى من 

عدم وجود شبكات صرف  :وجھة نظر المبحوثين ھى
 للعينة ا�جمالية للمبحوثين،% 71.4صحى وذلك بنسبة 

والتى تعدد  )دراسة عبد الرازق (وتتفق ھذه النتيجة مع
تمثل فى ا�ھتمام بنظافة مظاھر ا�ھتمام بالبيئة وت

من من القمامة يليھا ا�ھتمام يليھا التخلص ا& ،لشوارعا
بالمساحات الخضراء، يليھا التخلص اoمن من مخلفات 

المصانع يليھا الصيانة المستمرة لشبكات الصرف الصحى 
وأن أكثر المشكBت التى  رشادات التوعية البيئة،إثم اتباع 

تعيق تحقيق ممارسات التنمية المستدامة فى المجال 
ارتفاع ا�سعار  :قتصادى من وجھة نظر المبحوثين ھىا�
، وأن أكثر المشكBت جمالى العينة 2%65.8لك بنسبة وذ

التى تعيق تحقيق ممارسات التنمية المستدامة فى المجال 
 سرىالتفكك ا&: المبحوثين ھى ا�جتماعى من وجھة نظر

 �جمالى %20.1 وذلك بنسبة وتدنى مستوى التعليم
أن أكثر المشكBت التى تعيق تحقيق ممارسات و ،العينة

التنمية المستدامة فى المجال المؤسسى من وجھة نظر 
عدم توافر خدمات نقل أدمى وذلك بنسبة  :المبحوثين ھى

 .جمالى العينة%2) 89.9(

المقترحات للتغلب على المشك�ت التى تعوق تحقيق 
 المستدامةالتنمية 

ت المبحوثين  أن أكثر مقترحا5جدول يتضح من 
 توفير عدد كافى من صناديق: تكرارا فى المجال البيئى ھى

 �جمالى العينة، وان أكثر %88.3وعربات القمامة بنسبة 
 اقامة: مقترحات المبحوثين تكرارا فى المجال ا�قتصادى ھى

 �جمالى %75.6مصانع خاصة بالعنب وذلك بنسبة 
 فى المجال  وأن أكثر مقترحات المبحوثين تكرارا،العينة

ا�ھتمام بمستوى التعليم وذلك بنسبة : ا�جتماعى ھى
ثين وأن أكثر مقترحات المبحو،  �جمالى العينة33.8%

ء مجالس محلية انشا: تكرارا فى المجال المؤسسى ھى
 . العينة �جمالى%91.2للقرى وذلك بنسبة 

 توصيات الدراسة

ا توصى الدراسة الراھنة وفقا للنتائج المتحصل عليھ
 :بتحقيق مايلى حيث تقدم تلك التوصيات للجھات المعنية 

وضع برامج تعليمية عن الصحة والبيئة بجميع مراحل  -1
التعليم لضمان رفع مستوي الوعي الصحي والبيئي لدي 
الخريجين لتحقيق نوعية حياة صحية سليمة لخلق 

 .مجتمعات تنمية مستدامة

 طاقتھم  لقدرات القطاع الخاص و توجيه إستغBل أمثل -2
 .و إمكاناتھم لتحقيق اھداف التنمية المستدامة

كز ورصف الطرق اضرورة الربط بين القرى والمر -3
 .المؤدية للقرى

 .نشاء مشروع صرف صحى متكامل للقرىإ -4

 .نشاء مجالس محلية للقرىإ -5

 قامة مشاريع لتوفير فرص العمل وا�ھتمام بالمشروعاتإ -6
 .الصغيرة
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 تحقيق التنمية المستدامة تعوق المشك�ت التى. 4جدول 

 المشك�ت  اجمالى العينة

 )%( التكرار

 مشك�ت متعلقة بالمجال البيئى

 71.4 270 عدم وجود شبكات صرف صحى  -1

 60.8 230 قمامة والعربات الخاصة بھا لعدم وجود عدد كافى من صناديق ا -2

 56.8 215 وجود المخلفات وعدم استغ�لھا  -3

 56.8 215 شرب والرى قلة وجود شبكات مياه ال -4

 26.4 100 ضعف شبكات الكھرباء -5

 21.1 80 عدم وجود أعمدة انارة كافية  -6

 مشك�ت متعلقة بالمجال اzقتصادى

 65.8 249 ارتفاع اzسعار  -7

 26.9 102 تدنى مستوى الدخل  -8

 25.6 97 عدم توافر فرص عمل ثابتة  -9

 19.8 75 عدم وجود مصانع  -10

 10.5 40 ية عدم توافر البنية اzساس -11

 مشك�ت تتعلق بالمجال اzجتماعى

 20.1 76 التفكك ا�سرى  -12

 20.1 76 تدنى مستوى التعليم  -13

 14.2 54 التأثير السلبى للتكنولوجيا الحديثة  -14

 6.8 26 عدم وجود متنزھات  -15

 5.2 20 انتشار ا�ف�م الھابطة  -16

 مشك�ت تتعلق بالمجال المؤسسى

 89.9 340   عدم توافر خدمات نقل ادمى -17

 80.9 306 عدم وجود مجالس محلية للقرى  -18

 32.2 122  قلة المراكز البحثية  -19

 25.1 95 سوء خدمات المستشفيات  -20

 15.3 58 عدم وجود مكتبات عامة  -21

 378= ن اzجمالى 
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  تعوق تحقيق التنمية المستدامة  مقترحات التغلب على المشك�ت التى.5جدول 

 المقترحات  ينةجمالى العإ

 )%( التكرار

 مقترحات متعلقة بالمجال البيئى

 88.3 334 توفير عدد كافى من صناديق وعربات القمامة  -1

 84.6 320 عمل شبكة صرف صحى  -2

 83.5 316 العمل على اعادة التدوير للمخلفات  -3

 65.8 249 توفير مياه الشرب والرى  -4

 32.0 121 صيانة شبكات الكھرباء -5

 مجال اzقتصادىمقترحات متعلقة بال

 75.6 286 اقامة مصانع خاصة بالعنب -6

 46.8 177 اقامة مشاريع لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل  -7

 27.7 105 ضبط اzسعار  -8

 12.6 48 اzھتمام باصحاب المشروعات الصغيرة  -9

 مقترحات متعلقة بالمجال اzجتماعى

 32.8 128 اzھتمام بمستوى التعليم  -10

 22.7 86 من التفكك من خ�ل الندوات الحفاظ على ا�سرة  -11

 19.8 75 مشاركة الشباب فى برامج تنمية القرية  -12

 16.9 64 توافر متنزھات ترفيھية فى القرى -13

 

 مقترحات متعلقة بالمجال المؤسسى

 91.2 345 انشاء مجالس محلية للقرى  -14

 87.3 330 توفير خدمات نقل ادمية  -15

 86.7 328 رصف الطرق المؤدية للقرى  -16

 25.3 96 توفير مراكز بحثية لخدمة المجتمع  -17

 25.3 96 انشاء مكتبات عامة بالقرية  -18

 

 378= ن اzجمالى 
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THE DEGREE OF APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
PRACTICES IN SOME VILLAGES OF HAMMAM DISTRICT 
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ABSTRACT: The study aimed at identify the requirements of sustainable development in 
new communities, measure the level of respondents' practices for sustainable development in 
each of their indicators, test the validity and consistency to determine its validity, study the 
correlations between the variables of levels of sustainable development and some independent 
variables, and identify the problems that hinder individuals in achieving sustainable 
development. The field study was conducted in Hamam District in Matrouh Governorate, 
Egypt. The sample size was 378 individual. The field data were collected by a questionnaire 
interviewed during the period from November 2018 to March 2019.This data was analyzed by 
numerical inventory tables, percentages, arithmetic mean, standard deviation, stability factor 
Alpha Cronbach, coefficient Self-honesty, Pearson's simple correlation coefficient. The most 
important results of the study were that the percentage of the total degree of practice is high 
(68.3%) for the total sample, i.e., the total score of sustainable practices is high, the 
coefficient of stability Alpha Kronbach 0.908, and the value of self-honesty coefficient of 
0.848, which is high values indicates the consistency and validity of the indicators, and that 
there are positive correlations at the level of significance 0.01 between the variables of 
sustainable development (environmental, economic, social, institutional field) and independent 
variables (age, number of years of schooling, number of family members, monthly income, 
social participation informal variables, a sense of social justice, level of ambition), and 
variables (monthly income, informal social 

Key words: Sustainable development, practices, Matruh Governorate. 
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