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??? ????? mic Banks Meet the Requirements of Sustainable Development from the Perspective of Customers: Evidence from Jordan ???? ??? ???????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي السيادات وإميان اهلنيين وميصون العمد وموشى الصعودي

مدى تلبي املصادف اسإشمامي ملتطلبات التنمي املصتدام
من وجو يظر العمماء:

دداش ميدايي على املصادف اسإشمامي العامل  ي ارأددن
د .علي عبد الفتـا السيـادات*

دة .أميــان أ

ــد اهلنــيين**

م .ميصــون شــعيد العمــد***

أ.د .موشى أ

د الصعودي****

تاريــخ قبــول البحـث2221/4/8 :م

تاريخ وصول البحث2222/11/22 :م

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عمى مدػ تمبية السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن لستظم ار

التشسية السدتدامة ماؽ جهةاة رغار العساييث تناو تشرجلات الد ارساة ا تعارد الترلياة لمتشسياة السداتدامة جهار:

ال عد االقترردؼث جال عد االهتسرعرث جال عد البنئرث جال عد التكشؾلؾهر .جلتحقنق هدف الدراسة تاؼ تراسيؼ
اساات ررة جزعاات عمااى عنشااة عذ اؾاءية مااؽ عساايي السرااررف اسساايمية م اات  032مدااتبن رث تااؼ اسااتعرد

 006است ررة صرلحة لمتحمنلث جقد تؼ استخدام الحزمة استررءية  SPSSغراض التحمنل استررءرث
جتؼ التؾصل إلاى نن السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تمبار متظم ار

(االقتررديةث جاالهتسرعيةث جالبنئيةث جالتكشؾلؾهياة ..جنجصات الد ارساة تؾصاير

السراارف اسساايمر ترالهتساارم تشسيااة نفكاارر جقااد ار
عم ااى اال تك اارر جاس اادار ف اار تظ ااؾ ر الخ اادمر

التشسياة السداتدامة ت تعردهار:
عاد نهسةار :ضارجر ييارم

جمؾاهااي السااؾعينؽ العاارممنؽ لديااتث جتؾعيا

قاادراتةؼ

الت اار يق اادمةرث ترلذ ااعل ال ااذؼ يد ااةؼ ف اار تشسي ااة القظرع اار

السختميةث جنهسية تحسل السررف اسسيمر مدؤجلنتت رحؾ البنئة.

الكمط ا الالجالاا لالسرااررف اسساايميةث التشسيااة السدااتدامةث ال عااد االقترااردؼث ال عااد االهتساارعرث ال عااد

البنئرث ال عد التكشؾلؾهر.

The Extent to Which Islamic Banks Meet the Requirements of
Sustainable Development from the Perspective of Customers:
Evidence from Jordan
Abstract
This study aimed to identify the extent to which Islamic banks operating in Jordan
meet the requirements of sustainable development from the perspective of customers,
where the study dealt with the following dimensions of sustainable development: economic
dimension, social dimension, environmental dimension and technological dimension.
*

نسترذ مدرعدث قدؼ االقترردث كمية ا عسرلث هرمعة البمقري التظبيقية.

**

نسترذ مذرركث قدؼ السحرس ةث كمية ا عسرلث هرمعة البمقري التظبيقية.

*** مدرسةث قدؼ العمؾم السرلية جالسررفيةث كمية ا عسرلث هرمعة البمقري التظبيقية.
**** نسترذث قدؼ إدار ا عسرلث كمية ع سرن لمعمؾم السرلية جالسررفيةث هرمعة البمقري التظبيقية.

اجملل ارأدديي  ي الدداشات اسإشمامي م ( )11ع (1442 )2ه2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 949
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مدى تلبي املصادف اسإشمامي ملتطلبات التنمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
In order to achieve the objective of the study, a questionnaire was designed and distributed
to a random sample of 230 Islamic Bank customers, 226 valid questionnaires were
recovered for analysis, the statistical package SPSS was used for statistical analysis
purposes, and it was concluded that Islamic banks operating in Jordan meet the requirements
of sustainable development by its dimensions (economic, social, environmental,
technological). The study recommended several recommendations, the most important
of which is the need for the Islamic Bank to pay attention to the development of the
ideas, abilities and talents of its employees, and to employ their abilities to innovate
and innovate in the development of the services it provides, in a way that contributes to
the development of different sectors, and the importance of the Islamic Bank assuming
its responsibility towards the environment.
Keywords: Islamic banks, sustainable development, economic dimension, social dimension,
environmental dimension, technological dimension.

املقدم .

تمعااي السرااررف اسساايمية دج ار تاارر از فاار دعااؼ جتسؾ اال العسمياار

االسااتفسرر ة جالتذ ا نمية فاار مختم ا

اي كررت إرترهياة نج ددمياة نج اهتسرعياةث تناو تداةؼ إساةرمرا فارعيا فار تحقناق الذاعؾس جالسؤسدار
سؾ ا
التر تربؾ إلنةر.

السؤسداار

نهادافةر التشسؾ اة

جتسفاال السرااررف اسساايمية محااؾ ار مةس ارا فاار مشغؾمااة االقتراارد كؾرةاار تشداابؼ جتتؾافااق مااط معتقاادا الشاارس جتظمعاارتةؼث

تناو تعساال السرااررف اسساايمية عمااى رقاال البررااي الشغاارؼ الستسفال ترلس ااردغ إلااى البررااي التظبيقاارث جمااؽ الترااؾر إلااى الؾاقااط
العسمر.
جدايل العقااؾد القمنماة السرضااية نلبتاات السراررف اسساايمية عرماة جفاار ا ردن درصا اة قادرتةر فاار تمبياة ترهاار العسااييث

جكيريتة اار ف اار تحقن ااق التشسي ااة االقتر ااردية م ااؽ د اايل االس ااتخدام ا مف اال لمسا اؾارد االقتر اارديةث دجن ه اادرهر نج تب ااذ رهرث جتشسي ااة
القظرعر

االقترردية تذعل متؾازن .جنلبتت فرعمنتةار فار تقاديؼ الخادمر

البسعير

الخنر ة.

جلساار اسااتمزمت الغاارجف البنئيااة جاالقترااردية تزاارفر البةاار

جا رذاظة االهتسرعياة كارلقرجض الحداشة جددار

كرفااة فاار تحقنااق التشسيااة فاار القظرعاار

االقترااردية

كرفااةث جماار ماازم ذلااػ مااؽ اسااتخدام لمساؾاردث دجن نن ااؤدؼ ذلااػ إلااى اسااتشزاف هااذه الساؾارد جاسضارار تر هياارل السدااتقبمية
القردمةث نج مر يدسى ترلتشسية السدتدامة؛ هري
فر ا ردن لستظم ر

ل

فكر هاذه الد ارساة لمتعارف عماى مادػ تمبياة السراررف اسسايمية العرمماة

التشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر العسيي.

مشكل الدداش وأشئلتوا .ل

تذةد السرررف اسسيمية رسؾا جرذرطرا مت از دا فر االقترردير

نص ا حت ضاارجر مااؽ ضاارج ار تدااننر ا عساارل جدرباارز السعاارمي

عرمة جفر االقتررد ا ردرر تذعل درصث تناو
ضااسؽ الذاار عة اسساايميةث اال تعااد

الحرهااة إلااى

السرررف اسسيمية طم را فر نن تعسل عمى ترحيح ميةؾم السرل فر السبتسط؛ جنن تر ح نهةز تشسؾ اة جتؾعؾ اة تداةؼ
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فار ددمااة السبتسااطث جتدااعى إلاى تحقنااق التشسيااة السدااتدامةث مسار ساايعؾد تاارلشيط جاليرءااد جالخنار عمااى نفاراد السبتسااط عرمااة
جعسيي هذه السرررف تذعل درص .جمؽ هشر فإن مذعمة الدراسة تتسفل ترلداؤال اتتار :هال تمبار السراررف اسسايمية
العرممة فر ا ردن متظم ر

تحقنق التشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ؟

جفر ا سئمة اتتية:



هل تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر ال عد االقترردؼ لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ؟



هل تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر ال عد االهتسرعر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ؟
ال عد البنئر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ؟



هل تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر



هل تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر ال عد التكشؾلؾهر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ؟

أهداف الدداش .ل ل
تتسفل نهداف هذه الدراسة إلى تحقنق مر ي تر:

 -1التعر

ترلتشسية السدتدامة جنتعردهر.

 -0التعاارف عمااى ماادػ تمبيااة السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن لم عااد االقترااردؼ لمتشسيااة السدااتدامة مااؽ جهةااة رغاار
عسيءةؼ.

 -3التعرف عمى مدػ تمبياة السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن لم عاد االهتسارعر لمتشسياة السداتدامة ماؽ جهةاة رغار
عسيءةؼ.

 -4التعرف عمى مدػ تمبية السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن لم عد البنئر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

 -5التعرف عمى مدػ تمبية السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن لم عد التكشمؾهر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةاة رغار
عسيءةؼ.

فرضيات الدداش .ل ل
متظم ر

تتسفاال فرضااير الد ارسااة ترليرضااية الرءيدااية العدميااة الستزااسشة عاادم قاادر السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تمبيااة
تحقنق التشسية السدتدامةث جفر اليرضير

العدمية اليرعية اتتية:

الفخضي لالفخعي لاألولى :ال تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

ال عد االقتراردؼ لمتشسياة السداتدامة ماؽ

الفخضي لالفخعي لالث ني  :ال تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

ال عاد االهتسارعر لمتشسياة السداتدامة ماؽ

جهةة رغر عسيءةؼ.
جهةة رغر عسيءةؼ.

الفخضاي لالفخعيا لالث لثا لا تمبار السراررف اسسايمية العرممااة فار ا ردن تستظم ار ال عاد البنئاار لمتشسياة السداتدامة ماؽ جهةااة
رغر عسيءةؼ.

الفخضااي لالفخعي ا لال اخ ا لال تمباار السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد التكشؾلااؾهر لمتشسيااة السدااتدامة مااؽ
جهةة رغر عسيءةؼ؟

اجملل ارأدديي  ي الدداشات اسإشمامي م ( )11ع (1442 )2ه2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 953
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أمنوذج الدداش .

تسفل ترلذعل اتتر:

للللللللللل لالطتغيخلالطدتقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالطتغيخلالت ع
ل

التظطي لالطدتجام ل

ل

 -ال عد االقترردؼ

الطص رفلاإلسالمي

 ال عد االهتسرعر ال عد البنئر -ال عد التكشؾلؾهر



ا رسؾذج مؽ تظؾ ر ال رتفنؽ جاالستعررة دراسة (ع رد جممحؼث .1(.0219ث جدراسة (مةدؼ جالبشر رث .0(.0218ث جدراسة (فراحث ..3(.0214

ل
اسإطاد النظري ل
البيئ املصتدام وخصائصوا.ل ل
تعاارف التشسيااة نرة ار هاار عشراار رءاايس ليسااتقرار جالتظااؾر اسردااررر جاالهتساارعر جعسميااة تظااؾ ر اارمل نج هزءاار

مدتسر جتتسفل ت عرل عد تةدف إلى االرتقري جالرفره ترلؾضط اسردررر( ..4نمر التشسية السدتدامة فةار التشسياة التار تمبار
االتتيرهاار

الحرليااة دجن إلحاارر الزاارر تقاادر ا هياارل القردمااة عمااى الؾفااري ترتتيرهرتةاارث جماار رافقةاار مااؽ تيااع نصااؾل
(.5

الظبيعااة غاراض الشسااؾ جالتشسيااة فاار السدااتقبل ث فةاادفةر الارءيس تمبيااة اتتيرهاار

ا هياارل الحرضاار دجن نن ااؤدؼ ذلااػ

إلى تدمنر قدر ا هيرل القردمة عمى تمبية اتتيرهرتةر الخرصة(.6ث كسر تؼ تعر يةر ت رةر" :التشسية الحقيقية ذا

القدر عمى

االستسرار جالتؾاصل مؽ مشغؾر استخدامةر لمسؾارد الظبيعية جالتر يسعؽ نن تحدث ماؽ دايل اسطارر االهتسارعر جالبنئار

الااذؼ ةااتؼ ج ةاادف إلااى رفااط مدااتؾػ معيذااة ا ف اراد مااؽ داايل الااشغؼ االقترااردية جالديرسااية جاالهتسرعيااة جالفقرفيااة التاار

تحرفع عمى تكرمل اسطرر البنئر(..7

جمااؽ نهااؼ دراارءص التشسيااة السدااتدامة تعاادد مبرالتةاارث تنااو تتكااؾن مااؽ مباارال عااد نهسةاار :االقترااردية جاالهتسرعيااة
جالبنئيةث جنرةر عسمية تحدث ضسؽ مدتؾ ر

مؽ هنل إلى آدارث جنرةار تترا

مختمية( :عرلسيةث جدقميسيةث جمحمية.ث جنرةر تسفل عسمية تحؾ ل عبار ا هيارل

ترلتكرمال تناو إرةار قرءساة عماى التكرمال جالتشدانق جالترتناي انؽ اتبرهار االساتفسررث جاالتباره

التكشؾلؾهر مسر دفعةر لمعسل شغرم( ..8ل

أهداف التنمي املصتدام .ل ل

(.9

تبرز نهداف التشسية السدتدامة الرءيدية تسر ي تر (السشغسة العربية لمتشسية اسدار ةث .0227

(.12

ج)(Doglas, 2000
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ج(ن ؾ الشررث :.11(.0217
 -1التكرمل جاالردمرج البنئر :جتعشر ضرجر السحرفغاة عماى التشاؾر الحناؾؼ جكرفاة ا رغساة البنئياة الظبيعياة ماؽ دايل
اسدار السدتؾر لتمػ الشغؼ.
 -0الرق اار ترلعدال ااة االهتسرعي ااة :جتعش اار العس اال عم ااى إ ا ا رر الحره اار

ا سرس ااية لمسبتسع اار

ال ذ اار ة كرف ااةث الحرلي ااة

جالستؾقعااة مداتق ياث مااؽ طعاارم جتعماايؼ جفاارص عساال جغنرهاارث جاتتارام ا فاراد جد اراكةؼ فاار اتخاارذ القا ار ار ث جتسعاانؽ
نفراد السبتسعر

جالس نر درصةث جمشحةؼ الحقؾر ا سرسية مؽ تعميؼ جصحة جمذرركتةؼ فر الق ار ار

السختمية.

 -3ز اارد اليرعميااة االقترااردية :جتعشاار تذاابيط اسدار السفمااى لمس اؾارد االقتراارديةث ةاادف السحرفغااة عمنةاار ليسااتيرد
السدتقبمية مشةر.
 -4االهتسرم ترلبشية التحتية جتذبيط اال تكرر جتعز ز الرشرعة.

ل

أبعاد التنمي املصتدام  .ل
تتسفل نتعرد التشسية السدتدامة تر تعرد اتتية(:.10
 -1الب ااجلااصتص ا

ج ذااسل ترااة الياارد الؾاتااد مااؽ الساؾارد االقتراارديةث جالعساال عمااى إيقاارف إهاادار الس اؾارد االقتراارديةث

جالعدالة االقترردية جالحد مؽ اليقر جال ظرلة.
 -0الب جلااجتط عي ج ذسل االستيرد مؽ الظرقر

ال ذر ةث جالرحة جالتعميؼث جتكرفؤ فرص العسل.

 -3الب ااجلالئي ااي ج ذااسل تسريااة الساؾارد الظبيعيااةث جصاايررة الساؾارد السرءيااة لحسر تةاار مااؽ التمااؾثث جتسريااة السشاارخ مااؽ
االتت رس الحرارؼ.
 -4الب ااجلالتكظؾلااؾجي ج ذااسل اسااتخدام تكشؾلؾهياار رغييااةث جالحااد مااؽ ار عاارث ال اار از جاسااتخدام التكشؾلؾهياار السحدااشة

ل

جالتذر عر

الرادعة.

الصريف اسإشمامي  .ل
مااط ت از ااد الظمااي عمااى الخاادمر جالسشتباار السراارفية غناار الربؾ ااة التاار تظرتةاار السرااررف اسساايميةث جالتاار تزااسؽ
إراتة الزسنر الد شر ليئة كبنر مؽ نفراد السبتسطث إضرفة إلى ت از د الفقة فر الشغرم السررفر اسسيمر ال عند عؽ الربر
صرمدا نمرم ا زمة السرلية العرلسياة عارم 0228-0227ث رغاؼ نرات
جالسقرمر جالعسمير الؾهسيةث جالذؼ نلبت هدارتت جبقر
ا
يسفل تمقة مؽ ضسؽ تمقر البشؾك فر العرلؼث ا مر الاذؼ هعال تعاض الادجل العغساى تشاردؼ تزارجر تبشار هاذا الشغارم
ر يػ جرؾافذ مررفية إسيميةث جتؾعي

إمعرريار

السراررف

مفرليرث جعميت تر ر العد د مؽ الدجل فتح
رغرمر ا
جاعت رره ا
اسسيمية جصي ةر الستشؾعة تسر يحقق السشيعة لةر جلعسيءةرث ا مار الاذؼ اشععس إيبر يار عماى االقترارد الاؾطشر ج داةؼ
فر دفط عبمة التشسية االقترردية جاستدامتةر.
اجملل ارأدديي  ي الدداشات اسإشمامي م ( )11ع (1442 )2ه2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 959

5

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 2, Art. 17

مدى تلبي املصادف اسإشمامي ملتطلبات التنمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصائص املصادف اسإشمامي .ل ل
تتستط السرررف اسسيمية تسبسؾعة مؽ الخررءص مشةر:
اريث كسار نرةار ال تقادم
 خص ئصلأيجيؾلؾجي لأولمحىئيا إن هاذه السراررف ال تتعرمال ترلربار (اليرءاد  .نداذا جال إعظ ا
تسؾ ي نج تدتفسر فر نؼ مذرجر يسررس نرذظة محرمةث إضرفة إلى نرةر شؾك تت ط نتعرم الذر عة اسسيمية التار تادعؾ
إلااى عساال الخناار جالشةاار عااؽ السشكاارث جت منااي مراامحة البسرعااة جالحااو عمااى العساال جالتشسيااةث جقااد ن اارر ال عااد االهتساارعر إلااى
ضارجر االسااتيرد ماؽ الظرقاار ال ذار ة جتؾهنةةاار لمسذارر ط جا رذااظة الستيقااة ماط الذاارعة جالتار تحقااق مرامحة الياارد جالسبتسااط
جتؾفنر فرص متكرفئة لمبسيط.


خص ئصلوعيفي

تتسنز نرذظة السررف اسسيمر ت رةر:

 -1مرررف استفسرر ة :تنو تقؾم دراسة هدجػ السذرر ط االستفسرر ة جتحسل هزي مؽ السخرطر جالسزج انؽ عشرارؼ

رنس السرل جالخبر ال ذر ة تسر يحقق االست يل ا مفل لمسؾارد(.13ث جتؼ التركنز عمى هذا البرري ماؽ دايل د ارساة
ال عد االقترردؼ ج ذسل ترة اليرد الؾاتد مؽ السؾارد االقتررديةث جالعسل عمى إيقرف إهدار السؾارد االقتررديةث

جالعدالة االقترردية جالحد مؽ اليقر جال ظرلة.
 -0مرااررف اهتسرعيااة :تقباال هااذه البشااؾك نماؾال الزكاار جتذاارف عمااى صااشرد ق الزكاار ث كساار نرةاار تتااؾلى إدار تداارتر
البسعير

الخنر ةث جتقؾم تإريرقةر عمى نجهت مختمية تسر يزسؽ تحقنق التزرمؽ االهتسرعرث جعدم تركناز الفارجا

فاار ن اادؼ نف اراد نج مؤسداار

قمنمااة(.14ث جهااذه الخرصااية يسعااؽ ربظةاار ترل عااد االهتساارعر الااذؼ تشرجلاات ال اارتفؾن فاار

الدراسة جالذؼ ةتؼ ترلظرقر

ال ذر ة جتكرفؤ اليرص فر العسل جالتعميؼ.

 -3مرررف تشسؾ ة :فةر تدعى إلى تعبئة السؾارد جتؾهنةةر لظرلبر التسؾ ل؛ تحقيقر لمسررلح السذتركة لايس لمظارفنؽ
فقط جدرسر لمسبتسط ت كسمتث فةر ك نرهر مؽ السؤسدر

التسؾ مية ال د نن تدةؼ فر التشسية االقترردية لمبمادث تناو

تعسل عمى تحقنق االست يل ا مفل لمسؾارد االقتررديةث رفط الظرقة اسرترهيةث تقؾ ة البشية الةيعميةث جتحقنق الشسؾ

الست اؾازن فاار القظرعاار

االقتراارديةث الحااد مااؽ ال ظرلااة جتذ ا نل ا اادؼ العرممااةث إلااى هررااي االهتساارم ترلعشراار

ال ذرؼ تعميست جتدر تث جاعت رر اسردرن هؾ غرياة التشسياة جنداتةار(.15ث جهاذه الخرصاية يسعاؽ ربظةار تعال ماؽ ال عاد

ل

االقترردؼث جاالهتسرعرث جالتكشؾلؾهرث جالبنئر التر تشرجلةر ال رتفؾن فر الدراسة.

مصادد متويل املصادف اسإشمامي .ل ل
تقااؾم السرااررف اسس اايمية تسؾ اال نرذ ااظتةر السختميااة م ااؽ م اؾارد ذاتي ااة تذااسل :رنس الس اارل الس اادفؾر جاتتيرطيرتة اار
ترسضاارفة إلااى نربرتةاار الساادجر ث جماؾارد غناار ذاتيااة جهاار :ا ماؾال التاار يحراال عمنةاار البشااػ مااؽ مرااردر دررهيااة نهسةاار
الؾداءطث ج تؼ تؾعي

السؾارد السرلية الذاتية جغنر الذاتية فر مبرال

استفسرر ة عد قد تكؾن عمى عل:



استفسر ار م ر ر  :تحنو تؾلى البشػ ت سيس مذرجر تبررؼ تؾافق مط نتعرم الذر عة اسسيمية.



اسااتفسر ار مختمظااة داءسااة :نؼ نن يذااررك البشااػ تس اؾارده السترتااة نصااحرس السذاارجر ترااية داءسااة مااط تااق البشااػ
ترس راف عمى السذرجر.
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ل

اسااتفسر ار مختمظااة مؤقتااة :ج قرااد ةاار االسااتفسر ار

التاار يذااررك ةاار البشااػ نصااحرس السذاارجر ترااؾر مؤقتااةث إذ

تشرزل البشػ عؽ ترتت تذعل تدر بر إلى نن ير ح ممكرا صحرس السذرجر ترلكرمل(..16

أدوات الصريف اسإشمامي .ل ل

تدةؼ البشؾك اسسيمية مط غنرهر مؽ السرررف التبرر ة جمؤسدر

جلمقظرعر

التسؾ ل فر تمبية االتتيرهر

االقترردية السختميةث كسر نرةر تقبل الؾداءط ت عرلةر السختميةث جتقؾم تؾعي

التسؾ مية لألفراد

ا مؾال ت عرل عد :

 -1السذارركة فاار الاربح جالخداارر (العرءااد الست ناار :.ماؽ ندجاتةاار السزاارربة جالسذاارركةث تنااو تعاارف الطضا ر  :ت رةاار مداارهسة

السرارف فاار صاايقة محاادد مااط مدااتفسر نج نكفاارث تنااو يداارهؼ السراارف تقااديؼ ا ماؾال اليزمااة ج داارهؼ السدااتفسر نج
الستعرمل تبةدهث ج ر ح الظرفرن ر عنؽ فر الربح نج الخدرر ( ..17نمر السذرركة يقرد ةر دمج مارل البشاػ تسارل
آدر جاستخدام هذه ا مؾال ليتر معنشة فر عسل سرءغ لةؼ ربحت نج ددررتت(..18

 -0تحقنق هرمش ماؽ الاربح (العرءاد الفر ات :.جتذاسل السراتحاةث اسهاررث البياط اتهال .جتعارف الط اخ حا  :ت رةار اتيارر اتؼ انؽ
السدتفسر جبرءط الدمعة (جهؾ البشػ .لبيط سمعة معنشة تخررءص محدد لادػ ال ارءط نج يقاؾم تذاراءةر لبيعةار لمسذاترؼ عماى

آهي نج ترلتقديط.
نسرس التكمية إضرفة إلى هرمش ربح تيق عميت الظرفرن تحنو تؼ تدميؼ ال زرعة اا
فؾر نج ا

 -3دجن تحقنق عرءد :نج مر يعرف ترلقرض الحدؽ(..19

القطاع املصر ي والصريف اسإشمامي  ي ارأددن .ل

عمااى الرااعند السحماار :تقااق القظاارر السرارفر ا ردراار تقاادمر ممحؾعاار تسفاال تاارلتظؾر الكساار جالشااؾعر مااؽ تنااو ارتياارر

عدد البشؾك جارتذررهر جز رد تباؼ الؾداءاط جاالءتسارنث إلاى هرراي التقادم فار مبارل الخادمر

جا عسارل السرارفية جالتؾساط

فاار الخاادمر اسلكترجريااة جاعتساارد ا ساارلني التكشؾلؾهيااة الحد فااة فاار تشينااذ العسمياار السر ارفية( ..02تنااو مااغ عاادد السرااررف

العرممااة فاار ا ردن  04مراارفرا فاار رةريااة عاارم  0218جتتااؾزر إلااى سااتة عذاار شكارا نردرياراث مشةاار ليلااة شااؾك إساايميةث جلسرريااة
فرجر لبشؾك نهشبيةث مشةر فرر لبشػ إسيمر جتسررس هسياط هاذه البشاؾك نعسرلةار ماؽ دايل  844فرعارا ج 83معت ارا مؾزعاة
دادل السسمكة(..01

جعما ااى صا ااعند الرا اانرفة اسسا اايمية فا اار ا ردن :تا ااؼ ت سا اايس نجل شا ااػ إسا اايمر عا اارم  1978ليقا اادم ددمرتا اات التسؾ ميا ااة
جاالسااتفسرر ة تدااي نتعاارم الذاارعة اسساايميةث جليحقااق عاادد مااؽ ال رياار مشةاار :تؾساايط رظاارر التعرماال مااط القظاارر السراارفرث
جتظؾ ر طرر جندجا

لبذس ا مؾال جالسدد ار

إضرفة إلى تؾفنر التسؾ ل اليزم لدد اتتيرهر

ا رذظة ا درػ(..00

ل
الدداشات الصابق .ل ل
تتسفل نهؼ الدراسر

-

الدرتقة التر تظرقت لسؾضؾر الدراسة ترلدراسر

اتتية:

دراسة (ع رد جممحؼث  .0219تعشؾان" :ا هسية االقترردية لمتسؾ ال السرارفر اسسايمر فار ا ردن :د ارساة ترلاة
البشااػ اسساايمر ا ردراار جالبشااػ العرباار اسساايمر الاادجلر" .سااعت هااذه الد ارسااة إلااى ياارن ا هسيااة االقترااردية لمتسؾ اال
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السررفر اسسيمر فر ا ردن عؽ طر ق ييرس نلاره عماى االددارر جاالساتفسرر جال ظرلاة جالتزاخؼ جالشارتج السحمار
اسهساارلرث جلقااد اعتسااد

الد ارسااة عمااى تحمناال االرحاادارث جاسااتشتبت الد ارسااة عاادم جهااؾد نلاار ذج داللااة إتراارءية

لمتسؾ ل فر البشػ العربر اسسيمر عمى التزخؼ جالشرتج السحمار اسهسارلر جال ظرلاةث نشسار يعاؾن ا لار إيبر يارا ذج
داللة إتررءية لمتسؾ ل السؾهت لقظرعر التبارر العرماة جاسرذاريا

التسؾ اال فاار هااذه البشااؾك اسساايمية مؾهاات ل رذااريا

عماى التزاخؼث كسار تبانؽ نن البازي ا كبار ماؽ

جقظاارر اسسااعرن مياات قظاارر التباارر العرمااةث جكاارن مااؽ نهااؼ

تؾصاايرتةر ضاارجر يياارم السرااررف اسساايمية ا ردري ااة تسااشح التس ااؾ ي
السؾارد ليستفسرر فر مذرجعر
-

لمقظرع اار

االقتر ااردية السختميااة جتؾهي اات

تقيقية لتحقنق ا هداف االقترردية مؽ ديل التسؾ ل السررفر اسسيمر(..03

دراسة (مةدؼ جالبشر رث  .0218تعشؾان" :إدار السرررف اسسيمية جدجرهر فر تحقنق التشسية االقترردية :تعض

السرررف اسسيمية العربية نرسؾذهرا لمسد  ."0213-0226هدفت هذه الدراسة إلى التعارف عماى تباؼ تعارمي
السرررف اسسيمية فر الدجل اسسيمية جمدػ مدرهستةر فر تحقنق التشسية االقتررديةث جلتحقنق نهداف الد ارساة
تاؼ اعتسارد الساشةج الؾصاير جالتحمنمار فار معرلباة البيررار ث جتاؼ ادتيارر تعاض السراررف لتكاؾن نرسؾذهار لمد ارساةث

جمااؽ نهااؼ ماار تؾصاامت إلياات مااؽ اسااتشترهر

نن هااذه السرااررف تققاات رساؾا كبنا ار فاار إهساارلر اسااتفسرراتةر جنن نغمااي

الس اارلغ السدااتفسر ذهباات إلااى اسااتفسر ار تقيقيااة نسااةست فاار عسميااة تشسيااة ماادارةرث جقااد نجصاات تكفي ا
لتعر ا

الشاادجا

الشاارس عرمااة جالسداتفسر ؽ درصااة ترلسرااررف اسساايمية جطبيعاة عسمةاار جماار تقدماات ماؽ صاايغ تتشرسااي مااط

ا سس الذرعيةث جتذبيط ال رتفنؽ عمى ال حو فر القزرير التر تخص هذه السرررف(..04
-

د ارسااة ( ااةنشرز ج جساارمث  .0216تعشاؾان" :دجر البشااؾك فاار التشسيااة االقترااردية" .سااعت هااذه الد ارسااة إلااى التعاارف
عمى مدػ مدرهسة البشاؾك فار تحقناق التشسياة االقترارديةث تناو تشرجلات البةارز البشكار الب ازءارؼث جات عات الساشةج

االستقراءر جالتحمنمار فار تحد اد ا لار الس ر ار جغنار الس ر ار لةار عماى التشسياةث جقاد تبانؽ نن لمبشاؾك تا لنر إيبار ر
عماى التشسياة االقتراردية تحناو تداةؼ تظر قاة م ر ار فار تيعنال االقترارد الاؾطشر ماؽ دايل مار تقدمات ماؽ تسؾ اال
لسختم

السذرر طث كسر نرةر تدةؼ تذعل غنر م ر ر تناو تقاؾم تإعاداد د ارسار

هادجػ لمسذارر ط االساتفسرر ة التار

ترغي تسؾ مةر جالت كد مؽ مدرهستةر فعميرا فر دفط عبماة التشسياةث كسار سامظت الد ارساة الزاؾي عماى الشقارءص التار
يعررر مشةر البةرز السررفر فر البزاءر مفل :ص ر تبؼ البشؾكث جضاع

اساتخدام التكشؾلؾهيار جالرقرتاةث جرقاص

كيااري جدباار العشراار ال ذاارؼث إضاارفة إلااى عاادم جهااؾد سيرسااة اسااتفسرر ة جتسؾ ميااة مؾتااد اانؽ البشااؾكث جنجصاات
الدراسة تزرجر معرلبة هذه الشقرءص عمى مداتؾػ الساؾارد ال ذار ة جالتكشؾلؾهيار السداتخدمةث جالسداتؾػ التذار عرث

إلى هرري تظؾ ر الدؾر السرلر البزاءرؼ(..05
-

د ارسااة (ف اراحث  .0214تعش اؾان" :دجر البشااؾك اسساايمية فاار تحقنااق التشسيااة السدااتدامة" .هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى
االطااير عمااى نهااؼ ا هااداف التاار تدااعى البشااؾك اسساايمية فاار الب ازءاار لبمؾغةاار جالخاادمر

التاار تقاادمةرث جالتعر ا

ترلتشسيااة السدااتدامة جنهسيااة تحقيقةاارث جلمؾصااؾل إلااى هااذه ا هااداف ات عاات الد ارسااة السااشةج الؾصااير فاار السشةبيااة
جالتحمنل .تؾصمت الدراسة إلى عدد مؽ الشترءج نهسةر :نن التشسية تؤدؼ إلى االرتقري رفرهية السبتساط ماط الحارص
عمااى الساؾارد السترتااة جب قاال قاادر مسعااؽ مااؽ ا ض ارار البنئيااة تحنااو تتحقااق ا تعاارد الفيلااة لمتشسيااة السدااتدامةث جنن
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البشؾك اسسيمية تمعي دج ار مةسرا فر تحقنق التشسية السدتدامة عاؽ طر اق الرايغ التسؾ مياة القرءساة عماى السذارركة

جالبنؾر جالتبررث جقد نجصت الدراسة تزرجر ارتةرج آلير
ا ماار الااذؼ تظمااي تكاارت

جدهرايا

رةر تعز ز جتقؾ ة السرررف اسسيميةث

مؽ

البةااؾد جتؾلنااق التعاارجن اانؽ الاادجل اسساايمية جالعربيااةث جالعساال عمااى تظااؾ ر الس اؾارد

ال ذاار ة العرممااة فاار هااذه البشااؾكث جعقااد السااؤتس ار

العمسيااة التاار تعشااى ترلراايغ التسؾ ميااة اسساايمية السبتكاار (،.06ل

وتتفقلىحهلالجراس لمعلم لتؾصللإليولال رتفؾن مؽ تنو مدرهسة البشؾك اسسيمية فار تحقناق التشسياة السداتدامة

جالرفااره االهتساارعرث إال نن ماار يسنااز هااذه الد ارسااة عااؽ د ارسااة (ف اراحث  .0214نرةاار تشرجلاات نتعاارد التشسيااة ترلتيراانل
جتممت ت لنر السرررف اسسيمية عماى كال مشةار تذاعل مشيرال؛ جذلاػ لماتسعؽ ماؽ معرفاة ماؾاطؽ القاؾ جالزاع
جمعرلبتةر؛ لمؾصؾل إلى تحقنق نتعرد التشسية تذعل متكرمل.
-

د ارساة (تذانرث  .0213تعشاؾان" :محاددا

ادتيارر البشااؾك اسسايمية ماؽ جهةااة رغار الستعارممنؽ ا فاراد ماط البشااؾك

اسسيمية فر دجلة الكؾ ت :دراسة مندارية" .استةدفت هذه الدراسة التعرف عمى محددا

ادتيرر البشؾك اسسيمية

مااؽ جهةااة رغاار الستعاارممنؽ ا ف اراد مااط البشااؾك اسساايمية فاار دجلااة الكؾ ااتث جتكااؾن مبتسااط الد ارسااة مااؽ هسيااط

الستعرممنؽ مط هذه البشؾك جادترر ال رتو عنشة عذؾاءية مؽ عسيءةرث جكرن ماؽ ن ارز الشتارءج التار تؾصامت إلنةار:
جهاؾد عيقاة ذا

داللااة إترارءية لماادافط الاد شر جلماادجافط غنار الد شيااة مفال :التيااررث جتا لنر ا صاادقريث فار ادتياارر

العساايي لمبشااؾك اسساايميةث جقااد نجصاات الد ارسااة تزاارجر رذاار الااؾعر الااد شر اانؽ العسااييث جالعساال عمااى تحداانؽ

هؾد الخدمة السررفية إلى هرري العسل عمى تحدنؽ العؾامل ا درػ غنر الد شية مفل التيرر(..07
-

دراسة (رعسة جربؼث  .0212تعشؾان" :السرررف جالسؤسدر السرلية اسسايمية فار دجل مبماس التعارجن الخميبار :الؾاقاط

جالتحاادير " .هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى تدااميط الزااؾي عمااى طبيعااة العساال السر ارفر اسساايمرث جتذااخيص الاادجر
الكبنر جاليرعل الذؼ يسعؽ نن تمع ت فر تحقنق التشسية االقترارديةث جتاؼ اتخارذ مبسؾعاة دلاة البركاة كا رسؾذج رارهح

لمسؤسدر

السرلية التر تبشت م ردغ االقتررد اسسيمر جالتر تعد إتدػ نكبر الكيررر

االقتراردية العربياةث تؾصامت

الدراسة إلى نن إي رل السراررف التبرر اة التقمندياة عماى فاتح فارجر إسايمية رهاط إلاى دجافاط مختمياة جقاد يعاؾن الادافط

جراي ذلااػ هااؾ السشرفدااة جالتقمناادث نج تحقنااق عرءااد نعمااىث جاسااتشتبت كااذلػ نن تبربااة دجل مبمااس التعاارجن الخميباار فاار
دجر نسرس اايرا ف اار تشسي ااة جتظ ااؾ ر الر ااشرعة
مب اارل الر اانرفة اسس اايمية تعتب اار متسن ااز؛ ن مؤسد اارتةر السرلي ااة لعب اات ا
السر اارفية اسس اايميةث جك اارن م ااؽ نه ااؼ تؾص اايرتةر :ض اارجر مد اار ر السع اار نر العرلسي ااة لمعس اال السرا ارفر ف اار مي اارد ؽ
اسفررح جمعدال
عؽ إدا ار

-

كيرية رنس السارل جالرقرتاة السرارفيةث إلاى هرراي االهتسارم جاالساتفسرر فار الساؾارد ال ذار ة جال حاو

فرعمة قردر عمى االستبرتة لست ن ار

(.08

الرشرعة السررفية

.

دراسة (مقداد جتمسث  .0225تعشؾان" :دجر البشؾك اسسيمية فر تسؾ ال التشسياة االقتراردية فار فمداظنؽ"ث هادفت
الدراسة إلى التعرف عمى جاقط البشؾك اسسيمية جدجرهر فر تسؾ ل التشسيةث استعرن ال رتفرن ترلبيررر

السر ااررف اسس اايمية جس ااعير إل ااى االعتس اارد ك ااذلػ عم ااى البيرر اار

ا جلي ااةث تن ااو ت ااؼ تبسي ااط البيرر اار

السشذؾر عؽ
م ااؽ البش ااؾك

اسساايمية جفرجعةاار م ر اار عباار اساات ررة صااسست لةااذا ال اارض ججزعاات عمااى ماادراي البشااؾك اسساايمية العرممااة فاار
قظرر غز فقطث جبذلػ فإن الدراسة لؼ تذتسل عمى كل فمدظنؽ .تذنر الشترءج إلى ربارح السراررف اسسايمية فار
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مدى تلبي املصادف اسإشمامي ملتطلبات التنمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبسيط السدد ار
ضع

فر فمدظنؽث إال نرةر نكد

اليذل الذر ط فر تقديؼ التدةيي

جدرصة فار فمداظنؽ مسار تزاسؽ
تتعمق غرلبةر فر االهتسارم

دجرهر فر تحقنق التشسية االقترردية .جقد قدمت الدراسة مبسؾعة مؽ التؾصير

ت اارلتخظيط جديب اارد الب ااداءل لمتسؾ اال ترلسراتح ااة جاالهتس اارم ترلسز اارربة جالسذ اارركةث جم ااؽ ل ااؼ إيب اارد القؾاع ااد جا س ااس
الؾاضااحة القر مااة لمتظبنااق فاار عاال الؾاقااط اليمدااظنشر .كساار تذاانر إلااى الاادجر الستؾقااط نن تقااؾم تاات الداامظة الؾطشيااة

اليمدظنشية فر هذا السزسرر(..09
-

دراسة (نتسدث  .0226تعشؾان" :الدجر التشساؾؼ لمبشاؾك اسسايمية د ارساة رغر اة تظبيقياة ( .".0222-1982ساعت
هااذه الد ارسااة إلااى إعةاارر الاادجر الااذؼ يسعااؽ نن تمع اات السرااررف اسساايمية فاار تحقنااق التقاادم جاالسااتقرارث جماادػ

فرعمنتةر فر تحقنق التشسية االقتررديةث جقد اعتسد

نسمؾس دراسة ترلة تنو اتخذ

مؽ البشػ اسسيمر ا ردرر

نرسؾذه اراث جكاارن مااؽ نهااؼ ماار تااؼ التؾصاال إلياات إن هشرلااػ مبسؾعااة مااؽ السذااركل التاار تؾاهاات السرااررف اسساايمية
ج سعااؽ تقداايسةر إلااى قدااسنؽ :مذااركل دااررج الشذاارك السرارفر جمذااركل نداارػ مااؽ دادمااتث جال ااد مااؽ معرلبااة هااذه
السذركل لتحقنق التشسيةث جاقترتت الدراسة ضرجر تذبيط ا فراد عمى استفسرر ا مؾال عاؽ طر اق إرذاري صاشرد ق

ادداارر لاادػ السرااررف اسساايميةث جدعؾتةاار إلااى التؾسااط فاار رغاارم البيااط ترلتقداايط السشتةاار ترلتسميااػ فاار مباارل
السعدا

اسرترهيةث جالتؾسط فر رغر اسهرر ث جالعسال عماى إرذاري اليارجر الرا نر فار السادن الرا نر جالقارػ(..32

وصااجلتطياادالىااحهلالجراس ا لعااؽ د ارسااة (نتساادث  .0226فاار نرةاار تشرجلاات عنشااة نكفاار ااسؾال ت لياات مااؽ كرفااة عساايي
اي كررات محمياة نج نهشبياةث جقاد نعةار مؾقاط البشاػ السركازؼ
السرررف اسسايمية السسررساة لعسمةار فار ا ردنث ساؾ ا
ا ردرر نرةر نربعة مرررف إسيمية :هر البشػ اسسيمر ا ردرارث جالبشاػ العربار اسسايمرث جبشاػ صايؾ ث جبشاػ

الراهحر (البشػ السركزؼث .0218ث نشسر اعتسد

دراسة (نتسدث  .0226نسمؾس دراسة الحرلة جتشرجلت مؽ ديلات

السذااركل الخررهيااة جالدادميااة السعيقااة لتحقنااق التشسيااةث فيساار ركااز ال اارتفؾن فاار هااذه الد ارسااة عمااى دجر السرااررف

اسسيمية مبتسعة فر تحقنق التشسية السدتدامة تسختم
-

نتعردهر.

دراسة (السذةراجؼث  .0223تعشؾان" :تقنيؼ دجر السرررف اسسيمية فر التشسياة االقتراردية فار فمداظنؽ" .تةادف

هذه الدراسة إلى تقنيؼ دجر السرررف اسسيمية العرممة فر فمدظنؽ فر تسؾ ل التشسية االقترردية لميتر (-1996

 .0220جاستخدمت التحمنل السرلر جالشدي السئؾ ة لبيررر

السنزارية السبسعة لةذه السرررفث كسر اعتسد

السشةج

التحمنمار الؾصااير جالكساار لد ارسااة جتحمناال جتيداانر البيرراار ث نماار ترلشدا ة لعنشااة الد ارسااة فةاار تتكااؾن مااؽ السرااررف

اسس اايمية العرمم ااة ف اار فمد ااظنؽث جم ااؽ ن اارز الشت اارءج الت اار تؾص اامت إلنة اار نن مؾه ااؾدا
السراررف عمااى الاارغؼ ماؽ رسؾهاار تسعاادال

مرتيعاة إال نرةاار تسفاال ردا ة ضاائنمة مااؽ مفييتةار فاار البةاارز السرارفر

اليمدظنشرث كسر يذعل نسمؾس السراتحة لآلمر ترلذراي نغمي تؾعيير
الدااعر إلااى ز اارد جتؾساايط تزمااة التسااؾ ي

ججداء ااط جتؾعيي اار

ه ااذه

السؾهةااة لقظرعاار

هذه السرررفث جقد نجصى ال رتو تزرجر

اسرترهيااة جالسذاارجعر
(.31

إضرفة إلى ضرجر عسل سمظة الشقد عمى تشغيؼ عسل هذا القظرر

عااؽ االقترااردية الحنؾ ااةث

.

ل

وتتطياادلىااحهلالجراس ا عااؽ الد ارساار الداارتقة ت هاادافةر جمت نراتةاار جفرضاايرتةر جمبتسعةاار؛ تنااو لااؼ تتشاارجل ني ارا مااؽ
الد ارساار الداارتقة محرجلااة تحااو ماادػ جفااري نج تمبيااة السرااررف اسساايمية تعاارد التشسيااة السدااتدامة السؾهااؾد فاار هااذه
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الد ارسااة الستسفمااة ف اار :ال ع ااد االقتر ااردؼث جال عااد االهتساارعرث جال عااد البنئ اارث جال عااد التكشؾلااؾهر مااؽ قباال تدااي عمسشاار
ك رتفنؽث كسر تتسنز هذه الدراسة فر نن مبتسعةر هر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن.
ل

منوجي الدداش ل

منو البخث العلمي  ي الدداش .ل ل

يقرااد تسااشةج الاد ارس ااة ت راات نساامؾس امااؽ نساارلني التشغاايؼ اليرعمااة لسب ااسؾعة ا فكاارر السشؾعااة جالةردفااة لمكذ ا

تقيقة تذعنل الغؾاهر(.30ث تنو اعتاسد هذه الاد ارساة عمى:
 الطااظيالالؾصفاااي :جهااؾ اسه ارايا يقااؾم ةاار ال ا
رتااو تذااعل متكرماال لؾص ا
َ َ
ماعت ا ااسدا عما ااى الحقا اارءق جالبيررا اار



ل

عااؽ

الغاارهر نج السذااعمة مؾضااط ال حااو

السبسؾعا ااة جترا ااشييةر جم ا ااعرلبتةر جتحمنمةا اار تحما ااييا كرف ا اايرا جدييق ا ارا السا ااتخيص

استدالالتةر جالتؾصل إلاى رتارءج نج تعسيسر عؽ الغرهر نج السذعمة(..33
ظيالااستجالي :جهؾ الظر قاة التار تقاؾم عماى ادتيارر عنشاة اماؽ مبتاسااط جتحمنال جتيدانر البيررار السبسؾعاة عشةار
الط َ
َ
لمتؾصل إلاى تعسيسر جاستدالال لسر هؾ نكبر اماؽ هاذه العنشاةث ج قاؾم هاذا الساشةج تذاعل نسرسار عماى التعارف عماى
مر تعشيت ا رقرم الستبسااعة جاستقراءةر جماعرفة داللتةر جمر جرايهرث نكفر امؽ مبرد جصيةر جتيدنرهر(..34

مصادد مجع البيايات.

 -1الطص ا رلاألولي ا

تسفماات فاار هسااط البيرراار

الستعمقااة تاادراي عنشااة الد ارسااةث جذلااػ ؾاسااظة اسااتخدام االساات ررة التاار

تزسشت ليلة نهزاي :ا جل مشةر :فر رسرلة تؼ تؾهنةةر لمسدتبنبنؽث تزسشت نهداف الد ارساة جعشؾارةارث نمار القداؼ

الفررر :فقد تزسؽ السعمؾمر

الخرصة الستعمقة ترلسدتبني جالتار اساتخدمت لؾصا

نمر القدؼ الفرلو :فقد تكؾن مؽ اليق ار

التر مفمت فرضير

العنشاةث مفال الباشس جالعسار.

الدراسةث تنو صسست دير ار

اسهرتة تدي مقيرس

ليعاار ث مااؽ  1إلااى 5ث ليعااؾن 5 :مؾافااق تذااد ث ج 1غناار مؾافااق تذااد ث جقااد طمااي مااؽ السداتبني ادتياارر الباؾاس
الذؼ راه مشرس ر.
 -0الطص رلالث نؾي

ل

جتسفمت فر الكتي جالدجر ر

جالسؾاقط اسلكترجرية ذا

العيقة تسؾضؾر الدراسة.

جمتمع الدداش وعينتوا.

ن
اي كرراات محميااة نج
تكااؾ مبتسااط الد ارسااة مااؽ كرفااة عساايي السرااررف اسساايمية السسررسااة لعسمةاار فاار ا ردنث ساؾ ا
نهشبيااةث جقااد نعةاار مؾقااط البشااػ السركاازؼ ا ردراار نرةاار نربعااة مرااررف إساايمية هاار :البشااػ اسساايمر ا ردراارث جالبشااػ العرباار
اسسيمرث جبشػ صيؾ ث جبشػ الراهحر(..35
نمار عنشاة الد ارساة فقاد قارم ال ا
ارتفؾن ت داذ عنشاة عذاؾاءية تدايظة ( .Simple Random Sampleاسمت 062

مدتبن رث مؽ عسيي السرررف اسسايميةث تناو تاؼ تؾز اط االسات ررر
مؽ االست ررر

السؾزعة دزعت لمتحمنل.

عمانةؼث اساترهط مشةار  006اسات ررة شدا ة %86
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خصائص عين الدداش .ل ل

ل

ججولل( )3ل

التؾزيعلالظدئيلألف اخ لعيظ لالجراس لحدب لالجظذ،لال طخ،لالطدتؾىلال مطي .ل
ل

الطتغيخ ل

ف الالطتغيخ ل
ذكؾر

162

72.8

إررث

66

09.0

السبسؾر

006

122.2

نقل مؽ  05سشة.

16

7.1

مؽ  05سشة تتى  35سشة.

06

11.5

مؽ  36سشة تتى  45سشة.

88

38.9

 46سشة ف كفر.

96

40.5

السبسؾر

006

122.2

د مؾم

44

19.5

تعرلؾر ؾس

122

44.0

مرهدتنر

52

00.1

دكتؾراه

18

8.2

ندرػ

14

6.0

السبسؾر

006

122.2

نقل مؽ  3سشؾا .

32

13.3

مؽ  3سشؾا

تتى  6سشؾا .

00

9.7

مؽ  7سشؾا

تتى  14سشة.

80

36.3

 15سشة ف كفر.

90

42.7

السبسؾر

006

122.2

البشس

العسر

السؤهل العمسر

الخبر العسمية فر التعرمل السررفر

ييتع مؽ يررر

ال ج ل الظدب لالط ؾي ل

البدجل ( .1نن رد ة تسفنل الذكؾر نكبار ماؽ ردا ة تسفنال اسرارث؛ إذ م ات ردا ة تسفنال الاذكؾر

( .%72.8فيساار م اات ردا ة تسفناال اسراارث ( ..%09.0جمااؽ تنااو العساار ربااد نن الشدا ة ا عمااى مااؽ نفاراد الد ارسااة تقااط
نعسااررهؼ فاار اليئااة العسر ااة  46سااشة ف ا كفر جالتاار م اات ( .%40.5لااؼ هااري

رد ا ة تسفناال اليئااة العسر ااة  45-36سااشة

جال رل ااة ( .%38.9فيساار م اات ندراار رد ا ة تسفناال لميئااة العسر ااة نقاال مااؽ  05سااشة جالتاار م اات ( ..%7.1فيساار تذاانر
البيرراار

الستعمقااة ترلسؤهاال العمساار تا ن الشدا ة ا عمااى فاراد العنشااة مااؽ ذجؼ التحراانل العمساار ال عاارلؾر ؾس شدا ة تسفناال

(.%44.0ث ل ااؼ ه ااري

ردا ا ة تسفن اال الحرص اامنؽ عم ااى السرهد ااتنر جال رل ااة (.%00.1ث فيس اار ندر اار ردا ا ة لحسم ااة ااةرد

الاادكتؾراه جال رل ااة ( ..%8.2جمااؽ تنااو الخباار العسميااة فاار التعرماال السراارفر ريتااع ارتياارر رد ا ة الستعاارممنؽ ليت ا ار
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طؾليةث تنو كررت نعمى رد ة لمستعرممنؽ كفر مؽ  15سشة جال رل ة (.%42.7ث فيسر ندرر رد ة لمستعرممنؽ ليتر 6-3
سشؾا

جال رل ة (..%9.7

املعاجل اسإحصائي  .ل

غ اراض السعرلبااة استراارءية تااؼ اسااتخدام تزمااة رمبياار

( .SPSSلسعرلبااة البيرراار ث جالتاار تااؼ إددرلةاار إلااى

الحدر يةث جاالرح ارفار

الد ارساةث جا داذ

الحرسؾسث الستخراج التك ار ار ث جالستؾسظر

(.36

تسدتؾػ الداللة ).α≤ 0.05ث جاستخدمت الظرر استررءية الترلية
-

استخدام الستؾسظر

-

استخدام ادت رر الف ر

-

الحدر ية جاالرحرافر

السعيرر اةث جفقارا هاداف جفرضاير

السعيرر ة الستبرتر

:

نفراد الدراسة عمى فق ار

ا تعرد.

تظر قة نلير كرجر رخ ليتدرر الدادمر.

ادت ارر (  .لمعنشاة الؾاتاد ( .One Sample T-Testالدت ارر الداللاة استرارءية لميارر انؽ الؾساط الحدار ر
لميرضير

جمتؾسط ندا السقيرس.

ادت رر التؾز ط الظبيعر.

ثبات أداة الدداش  .ل

ندا الد ارسااة تااؼ اسااتخدام معردلااة كرجر اارخ نلياار (Alpha

 .Cornobachالدت اارر االتداارر

لمت كااد مااؽ ل اار

الاادادمر اانؽ فق ا ار مقياارس تمبيااة السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن لستظم اار

التشسيااة السدااتدامة مااؽ جهةااة رغاار

العسيي(.37ث جبم ت ييسة معرمل كرجر رخ نلير انؽ هسياط فقا ار

معرمل ل ر

السقيارس (.2.904ث جتداي الست نا ار

( .2.783جهذه القيؼ نعمى مؽ القيسة ( .2.722جالتر تعد الحد ا درى الذؼ يذنر إلى ل ر

م ات ييساة ندرار
ندا الدراسة.

ل

ججولل( )3ل
م مالالالثب الإل ارةلالجراس ل ستخجاملم ل لكخونب خلألف  .ل
ل

عج لالفقخاا ل قيط لم مللكخونب خلألف ل

الب ج ل
جفري السرررف اسسيمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار ال عاد االقتراردؼ لمتشسياة السداتدامة ماؽ
جهةة رغر عسيءةؼ.
جفااري السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد االهتساارعر لمتشسيااة السدااتدامة
مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.
جفري السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

ال عد البنئار لمتشسياة السداتدامة ماؽ

جهةة رغر عسيءةؼ.
جفااري السرااررف اسساايمية العرمم ااة فاار ا ردن تستظم اار ال ع ااد التكشؾلااؾهر لمتشسيااة السد ااتدامة
مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.
هسيط فق ار السقيرس.

5

2.846

6

2.785

5

2.783

4

2.840

02

2.904
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اختباد التوزيع الطبيعي .ل

ل
ججولل()9

اختب رلالتؾزيعلالظئي يللطتغيخاالالجراس ل ستخجاملاختب رلكؾلطؾج لؾروفل-لسطيخنؾفل( .)Kolmogorov-Smirnovل
ل

قيط لم مل ل

الب ج

كؾلطؾجؾروف-سطيخنؾف ل

اإلحص ئي ل

1.234

2.035

2.911

2.378

1.299

2.178

1.317

2.260

1.143

2.147

جفااري السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد االقترااردؼ لمتشسيااة

السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

جفااري السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد االهتساارعر لمتشسيااة

السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

جف ااري السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن تستظم اار ال ع ااد البنئ اار لمتشسي ااة

السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

جفااري السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد التكشؾلااؾهر لمتشسيااة

السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

هسيط فق ار السقيرس (جفري السرررف اسسيمية تستظم ر

التشسية السدتدامة..

تزح ماؽ رتارءج ادت ارر كؾلسؾهاؾرجف  -ساسنررؾف لمتؾز اط الظبيعار تا ن هسياط مت نا ار

الظبيعرث تنو إن هسيط ييؼ معرمل كؾلسؾهؾرجف  -سسنررؾف نعمى مؽ القيسة (..2.25
تصخيح أداة الدداش .ل ل

تؼ ترسيؼ السقر يس جفق مقيرس ليعر الخسرسر تحنو ت دذ اسهرتر

الجال ل

الد ارساة تخزاط لمتؾز اط

عمى اليق ار دساس درهار

لمقيارس جهار:

(مؾافق تذاد ث مؾافاقث مؾافاق إلاى تاد مارث غنار مؾافاقث غنار مؾافاق تذاد .ث جنعظنات ا جزان (5ث 4ث 3ث 0ث  .1عماى التاؾالرث
جبةدف تحد د درهة جفري السرررف تؼ مر مر:



استخراج مدػ السقيرس= 4 =1-5



قدسة مدػ السقيرس عمى ( .3جهر عدد السدتؾ ر =  1.33جهؾ طؾل اليئة.
جاعتسد

اليئر

الترلية شري عمى متؾسظر

0.33:-1.22

درهة مشخيزة.

:3.67-0.34

درهة متؾسظة.

:5.22-3.68

درهة مرتيعة.

اسهرتر :
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اختباد الفرضيات.ل ل

الظت ئالالطت مق ل لفخضي لالخئيدي لال تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

التشسية السداتدامة ماؽ جهةاة

رغر عسيءةؼ .ل

تؼ ادت رر فرضية الدراسة الرءيدية مؽ ديل ادت رر داللاة اليارجر انؽ متؾساط اسهرتار

السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

لمدرهاة الكمياة عماى جفاري

التشسية السدتدامة مؽ جبنؽ متؾساط السقيارس االفت ارضار ( .3تاؼ إهاراي

ادت رر (  .لمعنشة الؾاتد :
ل

ججولل( )4ل

نت ئالاختب رل(ا)للم يظ لالؾاحجة .ل
ل

الطتؾسطلالحد بي ل

متؾسطلالطكي س ل

3.62

3.22

قيط ل(ا)لالطحد لؾ ل قيط ل(ا)لالججولي ل
1.659

11.233

الجال لاإلحص ئي ل

رج الالحخي ل

*2.222

110

ل

*لالفخوقلذاال ال لإحص ئي لعظجلمدتؾىل( .)3.35≤αل

تزح مؽ رترءج ادت رر(  .لمعنشة الؾاتد جهؾد فرجر ذا
الكمية لستؾسط اسهرتر

داللاة إترارءية عشاد مداتؾػ ( .2.25≤αانؽ الدرهاة

عمى جفري السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ار

التشسياة السداتدامة ال ارلغ (.3.62ث

جمتؾسط السقيرس االفتراضر (.3ث تنو م ت ييسة (  .السحدؾبة ( .11.233جهر نعمى مؽ ييسة (  .البدجلية عشاد
درهر

تر ة ( .110جمدتؾػ دظ ( .2.25جال رل ة ( ..1.659جبذلػ ترفض اليرضية الراير ة ماؽ اليرضاية الرءيداية

التر تشص عمى" :ال تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

التشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ"ث

جتقبل اليرضية البد مة نؼ نن السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تمبر تستظم ر

التشسية السدتدامة .ل

ل

الظت ئالالطت مق ل لفخضي لاألولاى لال تمبار السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار
السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ .ل

ال عاد االقتراردؼ لمتشسياة

ل

ججوللرصؼل( )5ل
الطتؾسظ الالحد بي ،لواانحخاف الالطعي ري ،لوالختب ،لو رج لالطؾافق لعمىلفقخاالوف ءلالطص رفلاإلسالمي لال مم لفيلاألر نل
طتظمب الالب جلااصتص

للمتظطي لالطدتجام لمؽلوجي لنغخلعطالئيؼ .ل
ل

رصؼل

الفقخة

الفقخة ل
.1
.0
.3

الحد بي

يدةؼ السررف اسسيمر فر تحقنق العدل نؽ ا فراد فر است يل السؾارد.
تبش ااى السر اارف اسس اايمر سيرسا ار

جدها ارايا

تعس اال عم ااى رف ااط رر ااني

السؾاطؽ ا ردرر مؽ السؾارد االقترردية نسؾ ترلدجل الستقدمة.
يقااؾم السراارف اسساايمر ترلحااو جالتذاابيط عمااى تخااايض مدااتؾ ر االسااتةيك
لمظرقة جالسؾارد.

الطتؾسطل

اانحخافل
الطعي ر ل

الختب

رج ل

الطؾافق

3.63

2.97

5

متؾسظة

3.62

2.98

4

متؾسظة

3.66

2.95

0

مرتيعة
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تبشااى السراارف اسساايمر إه ارايا جسيرساار درصااة لمحااد مااؽ اليقاار جتحداانؽ

.4

مدتؾػ السعيذة فر ا ردن.

يح اارجل السر اارف اسس اايمر مد اارعد السا اؾاطشنؽ ف اار ا ردن ف اار الحر ااؾل

.5

عمى السؾارد جالسشتبر

تذعل متدرج نشةؼ.

الدرهة الكمية

تز ااح م ااؽ يرر اار

تستظم اار

3.65

2.96

3

متؾسظة

3.67

2.93

1

متؾسظة

3.64

2.75

---

متؾسظة

الب اادجل رق ااؼ ( .5جه ااؾد دره ااة متؾس ااظة م ااؽ جف ااري السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن

ال ع ااد االقتر ااردؼ لمتشسي ااة السد ااتدامة م ااؽ جهة ااة رغ اار عسيءة ااؼث فق ااد م ااغ متؾس ااط اسهرت اار

جارحراف معيررؼ ( ..2.75جعمى مدتؾػ اليق ار ربد نن هسيعةر هاري
عمااى اليقاار رقااؼ ( .5تستؾسااط إهرتاار

الكم اار (.3.64

درهاة مؾافقاة متؾساظةث جكررات نعماى الادرهر

( .3.67جارح اراف معيااررؼ (.2.93ث جتااشص عمااى ":يحاارجل السراارف اسساايمر

مداارعد الس اؾاطشنؽ فاار ا ردن فاار الحرااؾل عمااى الس اؾارد جالسشتباار

تذااعل متداارج نااشةؼ" .فيساار كرراات ندراار درهاار

( .3.63جارحا ا ارف معي ااررؼ (.2.97ث جت ااشص عم ااى" :يد ااةؼ السر اارف

السؾافق ااة عم ااى اليق اار رق ااؼ ( .1تستؾس ااط إهرت اار

اسسيمر فر تحقنق العدل نؽ ا فراد فر است يل السؾارد".

جالدت اارر فرضااية الد ارسااة ا جلااى مااؽ داايل ادت اارر داللااة الياارجر اانؽ متؾسااط اسهرتاار

السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

لمدرهااة الكميااة عمااى جفااري

ال عد االقترردؼ لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةاؼث جمتؾساط

السقيرس االفتراضر ( .3تؼ إهراي ادت رر (  .لمعنشة الؾاتد  :ل
ل

ججولل( )6ل

نت ئالاختب رل(ا)للم يظ لالؾاحجةللمفخضي لاألولى .ل
الطتؾسطلالحد بي ل

متؾسطلالطكي س ل قيط ل(ا)لالطحدؾ ل قيط ل(ا)لالججولي ل

3.64

3.22

9.278

1.659

رج الالحخي ل
110

الجال لاإلحص ئي ل
*2.222

ل

*لالفخوقلذاال ال لإحص ئي لعظجلمدتؾىل( .)3.35≤αل

تزح مؽ رترءج ادت رر(  .لمعنشة الؾاتد جهؾد فرجر ذا
الكمية لستؾسط اسهرتر

داللاة إترارءية عشاد مداتؾػ ( .2.25≤αانؽ الدرهاة

عمى جفري السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

ال عد االقترردؼ لمتشسية السدتدامة

ال اارلغ (.3.64ث جمتؾسااط السقياارس االفت ارضاار (.3ث تنااو م اات ييسااة (  .السحدااؾبة ( .9.278جهاار نعمااى مااؽ ييسااة
(  .البدجلية عشد درهر

تر ة ( .110جمدتؾػ دظ ( .2.25جال رل ة ( ..1.659جبذلػ ترفض اليرضية الرير ة مؽ

اليرضاية ا جلاى التار تاشص عماى" :ال تمبار السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار

ال عاد االقتراردؼ لمتشسياة

السد ااتدامة م ااؽ جهة ااة رغ اار عسيءة ااؼ"ث جتقب اال اليرض ااية البد م ااة نؼ نن السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن تمب اار
تستظم ر

ال عد االقترردؼ لمتشسية السدتدامة .ل

ل

الظت ئالالطت مق ل لفخضاي لالث نيا لال تمبار السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار
السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

ال عاد االهتسارعر لمتشسياة
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ججوللرصؼل( )7ل
الطتؾسظ الالحد بي ،لواانحخاف الالطعي ري ،لوالختب ،لو رج لالطؾافق لعمىلفقخاالوف ءلالطص رفلاإلسالمي لال مم لفيلاألر نل
طتظمب الالب جلااجتط عيللمتظطي لالطدتجام لمؽلوجي لنغخلعطالئيؼ .ل
ل

رصؼل

الفقخة

الفقخة ل

الحد بي

يقااؾم السراارف اسساايمر ترتخاارذ سيرساار تكياال االسااتيرد مااؽ طرقاار مؾعاياات

.1

الطتؾسطل

اانحخافل
الطعي ر ل

الختب

رج ل

الطؾافق

3.88

2.83

1

مرتيعة

.0

يذبط السررف اسسيمر السؾعينؽ عمى اال تكرر جاس دار.

3.73

2.91

0

مرتيعة

.3

يدةؼ السررف اسسيمر تشسية القظرر الرحر فر ا ردن.

3.52

2.90

6

مرتيعة

.4

يقؾم السررف اسسيمر ترلسدرهسة تشسية قظرر التعميؼ فر ا ردن.

3.55

2.87

5

متؾسظة

3.69

2.91

3

مرتيعة

يدةؼ السررف اسسيمر تدري الظم ة جتةنئتةؼ لدؾر العسل تعد التخرج.

3.65

2.88

4

متؾسظة

الدرهة الكمية

3.67

2.60

---

متؾسظة

جنفكررهؼ جمؾاهبةؼ.

يعسال السراارف اسساايمر عماى إرذااري مذااررط ةاادف تاؾفنر فاارص عساال لمسبتسااط

.5

ا ردرر.

.6

تز ااح م ااؽ يرر اار
تستظم اار

الب اادجل رق ااؼ ( .7جه ااؾد دره ااة متؾس ااظة م ااؽ جف ااري السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن

ال ع ااد االهتس اارعر لمتشسي ااة السد ااتدامة م ااؽ جهة ااة رغ اار عسيءة ااؼث فق ااد م ااغ متؾس ااط اسهرت اار

جارحراف معيررؼ ( ..2.60جعمى مدتؾػ اليقا ار

متؾسظةث جكررت نعمى الدرهر

عمى اليقار رقاؼ ( .1تستؾساط إهرتار

"يقااؾم السراارف اسساايمر ترتخاارذ سيرساار
درهر

رباد نن لايث مشةار هاري

درهاة مؾافقاة مرتيعاة جلايث درهاة مؾافقاة

( .3.88جارحاراف معياررؼ ( .2.83جتاشص عماى:

تكياال االسااتيرد مااؽ طرقاار

السؾافقة عمى اليقر رقؼ ( .3تستؾسط إهرتر

مؾعاياات جنفكااررهؼ جم اؾاهبةؼ" .فيساار كرراات ندرااى

( .3.52جارحاراف معياررؼ ( .2.90جتاشص عماى" :يداةؼ السرارف

اسسيمر تشسية القظرر الرحر فر ا ردن".

جالدت اارر فرضااية الد ارسااة الفرريااة مااؽ داايل ادت اارر داللااة الياارجر اانؽ متؾسااط اسهرتاار

السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

الكم اار (.3.67

لمدرهااة الكميااة عمااى جفااري

ال عد االهتسرعر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغار عسيءةاؼث جمتؾساط

السقيرس االفتراضر ( .3تؼ إهراي ادت رر (  .لمعنشة الؾاتد :
ججولل( )8ل
نت ئالاختب رل(ا)للم يظ لالؾاحجةللمفخضي لالث ني  .ل
ل

الطتؾسطلالحد بي ل
3.67

متؾسطلالطكي س ل قيط ل(ا)لالطحدؾ ل قيط ل(ا)لالججولي ل
3.22

11.541

1.659

رج الالحخي ل
110

الجال لاإلحص ئي ل
*2.222

ل

*لالفخوقلذاال ال لإحص ئي لعظجلمدتؾىل( .)3.35≤αل
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مدى تلبي املصادف اسإشمامي ملتطلبات التنمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تزح مؽ رترءج ادت رر(  .لمعنشة الؾاتد جهؾد فرجر ذا
الكمية لستؾسط اسهرتر

داللاة إترارءية عشاد مداتؾػ ( .2.25≤αانؽ الدرهاة

عمى جفري السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

ال عد االهتسرعر لمتشسية السداتدامة

ال اارلغ (.3.67ث جمتؾسااط السقياارس االفت ارضاار (.3ث تنااو م اات ييسااة (  .السحدااؾبة ( .11.541جهاار نعمااى مااؽ ييسااة
(  .البدجلية عشد درهر

تر ة ( .110جمدتؾػ دظ ( .2.25جال رل ة ( ..1.659جبذلػ ترفض اليرضية الرير ة مؽ
ال عااد االهتساارعر لمتشسيااة

اليرضااية الفرريااة التاار تااشص عمااى" :ال تمباار السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار

السد ااتدامة م ااؽ جهة ااة رغ اار عسيءة ااؼ"ث جتقب اال اليرض ااية البد م ااة نؼ نن السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن تمب اار
ال عد االهتسرعر لمتشسية السدتدامة .ل

تستظم ر
ل

الظتا ئالالطت مقا ل لفخضااي لالث لثا لال تمباار السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد البنئاار لمتشسيااة السدااتدامة
مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

ل

ججوللرصؼل( )9ل

الطتؾسظ الالحد بي ،لواانحخاف الالطعي ري ،لوالختب ،لو رج لالطؾافق لعمىلفقخاالوف ءلالطص رفلاإلسالمي لال مم لفيلاألر نل

طتظمب الالب جلالئي يللمتظطي لالطدتجام لمؽل لوجي لنغخلعطالئيؼ .ل

رصؼل

الفقخة

الفقخة ل

الطتؾسطل

اانحخافل

الحد بي

الطعي ر ل

رج ل

الختب

الطؾافق

.1

يذبط السررف اسسيمر السؾاطشنؽ عمى السحرفغة عمى السؾارد الظبيعية كرل رتر .

3.40

2.94

0

متؾسظة

.0

يقؾم السررف اسسيمر دعؼ القظرر الزراعر لسدرعدتت فر ت منؽ ال ذاي لمسؾاطشنؽ.

3.44

2.92

1

متؾسظة

.3

ؾلر السررف اسسيمر اهتسرمر ترلسحرفغة عمى السؾارد السرءية مؽ التمؾث.

3.41

2.85

3

متؾسظة

3.42

2.93

4

متؾسظة

3.35

2.85

5

متؾسظة

3.41

2.66

---

متؾسظة

تبشى السررف اسسيمر سيرسر

.4

درصة تحسر ا راضر الزراعية مؽ الترحر.

ااؾلر السراارف اسساايمر اهتسرماار تسترتعااة مؾضااؾر االتت اارس الح ارارؼ ةاادف

.5

السحرفغة عمى السشرخ لألهيرل القردمة.
الدرهة الكمية

تز ااح م ااؽ يرر اار
تستظم اار

الب اادجل رق ااؼ ( .9جه ااؾد دره ااة متؾس ااظة م ااؽ جف ااري السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن

ال عااد البنئاار لمتشسيااة السدااتدامة مااؽ جهةااة رغاار عسيءةااؼث فقااد مااغ متؾسااط اسهرتاار

الكماار ( .3.41جارح اراف

معيررؼ ( ..2.66جعمى مدتؾػ اليقا ار رباد نن هسيعةار درهاة مؾافقاة متؾساظةث جكررات نعماى الادرهر
( .0تستؾسط إهرتر

عماى اليقار رقاؼ

( .3.44جارحراف معيررؼ ( .2.92جتشص عمى" :يقاؾم السرارف اسسايمر ادعؼ القظارر الز ارعار

لسدرعدتت فر ت منؽ ال ذاي لمساؾاطشنؽ" .فيسار كررات ندرار درهار

السؾافقاة عماى اليقار رقاؼ ( .5تستؾساط إهرتار

(.3.35

جارحاراف معيااررؼ ( .2.85جتااشص عمااى " :ااؾلر السراارف اسساايمر اهتسرماار تسترتعااة مؾضااؾر االتت اارس الحارارؼ ةاادف
السحرفغة عمى السشرخ لألهيرل القردمة..

جالدت اارر فرضااية الد ارسااة الفرلفااة مااؽ داايل ادت اارر داللااة الياارجر اانؽ متؾسااط اسهرتاار

السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

لمدرهااة الكميااة عمااى جفااري

ال عد البنئر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼث جمتؾسط السقيرس

 966ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل ارأدديي  ي الدداشات اسإشمامي م ( )11ع ( 1442 )2ه2021/م

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss2/17

??? ????? mic Banks Meet the Requirements of Sustainable Development from the Perspective of Customers: Evidence from Jordan ???? ??? ???????:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي السيادات وإميان اهلنيين وميصون العمد وموشى الصعودي

االفتراضر ( .3تؼ إهراي ادت رر (  .لمعنشة الؾاتد :
ل

ججولل( )33ل

نت ئالاختب رل(ا)للم يظ لالؾاحجةللمفخضي لالث لث  .ل
الطتؾسطلالحد بي ل

متؾسطلالطكي س ل قيط ل(ا)لالطحدؾ ل قيط ل(ا)لالججولي ل
3.22

3.41

1.659

6.568

*لالفخوقلذاال ال لإحص ئي لعظجلمدتؾىل( .)3.35≤αل

تزح مؽ رترءج ادت رر(  .لمعنشة الؾاتد جهؾد فرجر ذا

الكمية لستؾسط اسهرتر

رج الالحخي ل

الجال لاإلحص ئي ل
*0.000

110

داللاة إترارءية عشاد مداتؾػ ( .2.25≤αانؽ الدرهاة

عماى جفاري السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار

ال عاد البنئار لمتشسياة السداتدامة ال ارلغ

(.3.41ث جمتؾس ااط السقي اارس االفت ارض اار (.3ث تن ااو م اات ييس ااة (  .السحد ااؾبة ( .6.568جه اار نعم ااى م ااؽ ييس ااة ( .

البدجلي ااة عش ااد دره اار تر ااة ( .110جمد ااتؾػ دظا ا ( .2.25جال رل ااة ( ..1.659جب ااذلػ تا ارفض اليرض ااية الر ااير ة م ااؽ
اليرضية الفرلفة التر تشص عمى" :ال تمبر السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار

ال عاد البنئار لمتشسياة السداتدامة

مااؽ جهةااة رغاار عسيءة اؼ"ث جتقباال اليرضااية البد مااة نؼ نن السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تمباار تستظم اار
البنئر لمتشسية السدتدامة .ل

ال عااد

ل

الظت ئالالطت مق ل لفخضي لال اخ ا لال تمبار السراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن تستظم ار

السدتدامة مؽ جهةة رغر عسيءةؼ.

ال عاد التكشؾلاؾهر لمتشسياة

ل

ججوللرصؼل( )33ل
الطتؾسظ الالحد بي ،لواانحخاف الالطعي ري ،لوالختب ،لو رج لالطؾافق لعمىلفقخاالوف ءلالطص رفلاإلسالمي لال مم لفيلاألر نل
طتظمب الالب جلالتكظؾلؾجيللمتظطي لالطدتجام لمؽلوجي لنغخلعطالئيؼ .ل
ل

رصؼل
الفقخة ل
.1
.0
.3

الفقخة
يد ااتخدم السر اارف اسس اايمر تقشي اار

جنهة ااز إلكترجري ااة رغيي ااة جتح ااد م ااؽ

التمؾث البنئر.
تبشى السررف اسسايمر سيرسار

جدهارايا

الرشرعية تحفةر عمى استخدام نهةز جآال

درصاة عشاد تسؾ ال الذاركر
تكشؾلؾهية تحد مؽ التمؾث.

يقااؾم السراارف اسساايمر تحااد و نرغستاات الحرسااؾبية ترلذااعل الااذؼ يحقااق
التشسية لعسيءت الحرلننؽ جالستؾقعنؽ.

الطتؾسطل

اانحخافل

الحد بي

الطعي ر ل

الختب

رج ل
الطؾافق

3.63

2.89

4

متؾسظة

3.69

2.89

3

مرتيعة

3.72

2.83

0

مرتيعة

يعسل السررف اسسيمر تسحرجلاة االساتيرد ماؽ نهةاز الحرساؾس جا هةاز

.4

اتلية ا درػ التر استبدلةر ت تدثث فار مبارال

جنماركؽ ندارػ ترلسرارف

3.76

2.92

1

مرتيعة

نج دررهت ت رض اسفرد مشةر.
الدرهة الكمية

3.69

2.70

---

مرتيعة
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تز ااح م ااؽ يرر اار
تستظم اار

الب اادجل رق ااؼ ( .11جه ااؾد دره ااة مرتيع ااة م ااؽ جف ااري السر ااررف اسس اايمية العرمم ااة ف اار ا ردن

ال ع ااد التكشؾل ااؾهر لمتشسي ااة السد ااتدامة م ااؽ جهة ااة رغ اار عسيءة ااؼث فق ااد م ااغ متؾس ااط اسهرت اار

الكم اار (.3.69

جارحاراف معيااررؼ ( ..2.70جعمااى مدااتؾػ اليق ا ار ربااد نن لاايث مشةاار درهااة مؾافقااة مرتيعااة جفقاار جاتااد درهااة مؾافقااة
متؾسظةث جكررت نعمى الدرهر

( .3.76جارحاراف معياررؼ ( .2.92جتاشص عماى:

عمى اليقار رقاؼ ( .4تستؾساط إهرتار

"يعساال السراارف اسساايمر تسحرجلاة االسااتيرد مااؽ نهةااز الحرسااؾس جا هةااز اتليااة ا داارػ التاار اسااتبدلةر ت تاادثث فاار

مبرال

جنمركؽ ندرػ ترلسررف نج دررهت ت رض اسفرد مشةار" .فيسار كررات ندرار درهار

تستؾسط إهرتر

السؾافقاة عماى اليقار رقاؼ (.1

( .3.63جارحراف معيررؼ ( .2.89جتشص عمى" :يدتخدم السررف اسسيمر تقشير

رغيية جتحد مؽ التمؾث البنئر..

جالدت اارر فرضااية الد ارسااة الراتعااة مااؽ داايل ادت اارر داللااة الياارجر اانؽ متؾسااط اسهرتاار

السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

جنهةاز إلكترجرياة

لمدرهااة الكميااة عمااى جفااري

ال عد التكشؾلؾهر لمتشسية السدتدامة مؽ جهةة رغار عسيءةاؼث جمتؾساط

السقيرس االفتراضر ( .3تؼ إهراي ادت رر (  .لمعنشة الؾاتد :
ججولل( )33ل
نت ئالاختب رل(ا)للم يظ لالؾاحجةللمفخضي لال اخ
الطتؾسطلالحد بي ل

.ل

متؾسطلالطكي س ل قيط ل(ا)لالطحدؾ ل قيط ل(ا)لالججولي ل

3.69

3.22

12.001

1.659

رج الالحخي ل
110

الجال لاإلحص ئي ل
*0.000

*لالفخوقلذاال ال لإحص ئي لعظجلمدتؾىل( .)3.35≤αل
تزح مؽ رترءج ادت رر(  .لمعنشة الؾاتد جهؾد فرجر ذا

الكمية لستؾسط اسهرتر

داللاة إترارءية عشاد مداتؾػ ( .2.25≤αانؽ الدرهاة

عمى جفري السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن تستظم ر

ال عد التكشؾلؾهر لمتشسية السداتدامة

ال اارلغ (.3.69ث جمتؾسااط السقياارس االفت ارضاار (.3ث تنااو م اات ييسااة (  .السحدااؾبة ( .12.001جهاار نعمااى مااؽ ييسااة
(  .البدجلية عشد درهر

تر ة ( .110جمدتؾػ دظ ( .2.25جال رل ة ( ..1.659جبذلػ ترفض اليرضية الرير ة مؽ

اليرضاية الراتعاة التاار تاشص عماى" :ال تمباار السراررف اسسايمية العرممااة فار ا ردن تستظم ار

ال عااد التكشؾلاؾهر لمتشسيااة

السدااتدامة مااؽ جهةااة رغاار عسيءةااؼ"ث جتقباال اليرضااية البد مااة نؼ نن السرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تمباار تستظم اار
ال عد التكشؾلؾهر لمتشسية السدتدامة.

النتائ .

شري عمى التحمنل استررءر فإرات تبانؽ نن لمسراررف اسسايمية العرمماة فار ا ردن دج ار فارعيا فار تحقناق التشسياة
ا
السدااتدامة تسختم ا نتعردهاار االقترااردية جاالهتسرعيااة جالبنئيااة جالتكشؾلؾهيااةث جذلااػ مااؽ داايل الراايغ جا دجا الخاادمر

السررفية الخرصة السشبفقاة ماؽ الذار عة اسسايميةث مسار يداةؼ فار رفاط مداتؾػ الساؾاطؽ ا ردرار االقتراردؼث ج ز اد ماؽ

قدرتت فر الحرؾل عمى ترهرتت جرغ رتاتث جفار تحدانؽ السداتؾػ االهتسارعر لاتث جتحقناق مداتؾػ هناد ماؽ الرفرهياةث فار
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جدهارايا

ضااؾي سيرساار
جا هةز جالسعدا

ااتؼ مااؽ ديلةاار السحرفغااة عمااى البنئااةث جبرسااتخدام نتاادث ا رغسااة السحؾسا ةث جنكفاار الذا عر

تظؾ ارث ج سعؽ تيرنل هذه الشترءج عمى الشحؾ اتتر:

 -1تمبر السرررف اسسيمية العرممة فر ا ردن متظم ر ال عد االقترردؼ لمتشسية السدتدامة ماؽ جهةاة رغار عسيءةاؼث فقاد
ما ااغ متؾسا ااط اسهرتا اار

الكما اار  3.64جارح ا اراف معيا ااررؼ 2.75ث جعما ااى مدا ااتؾػ اليق ا ا ار ربا ااد نن هسيعةا اار مؾافقا ااة

جمتؾس ااظةث تن ااو كرر اات نعما اى دره ااة متسفم ااة ف اار محرجل ااة السر اارف اسس اايمر مد اارعد السا اؾاطشنؽ ف اار ا ردن ف اار
الحرؾل عمى السؾارد جالسشتبر

تذعل متدارج ناشةؼث جبستؾساط إهرتار

 3.67جارحاراف معياررؼ  .2.93جتتياق هاذه

الشتيبة مط دراسة (ع رد جممحؼث  .0219جدراسة (السةدؼ جالبشر رث  .0218ترسضرفة إلاى د ارساة ( اةنشرز ججسارمث
 .0216فر نن السرررف اسسيمية تدرهؼ مؽ ديل مر تقدمات ماؽ تسؾ ال ترايغ مختمياة جدادمر مرارفية متشؾعاة
لةر ت لنر إيبر ر عمى التشسية االقتررديةث جتختم
فذل السرررف اسسيمية فر تقديؼ التدةيي

هذه الشتيبة مط دراسة (مقداد جتمسث  .0225جالتر تؾصمت إلاى

جدرصة فر فمدظنؽ مسر تزسؽ ضع

دجرهر فر تحقنق التشسية.

 -0هشاارك جفااري لمسرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد االهتساارعر لمتشسيااة السدااتدامةث تنااو مااغ متؾسااط
اسهرتر الكمر 3.67ث جبررحراف معيررؼ 2.60ث تنو كررت نعماى درهاة متسفماة فار ييارم السرارف اسسايمر ترتخارذ
سيرسر

تكيل االستيرد مؽ طرقر

مؾعايت جنفكاررهؼ جماؾاهبةؼث تستؾساط 3.88ث جارحاراف معياررؼ  .2.83جتتياق

هااذه الشتيبااة مااط د ارسااة (فاراحث  .0214فاار نن السرااررف اسساايمية تمباار متظم اار

ال عااد االهتساارعر لمتشسيااة تساار

يحقق االرتقري رفرهية السبتسط مط اس رر إلى نهسية تظؾ ر السؾارد ال ذر ة العرممة فار هاذه السراررف جاالساتيرد
مؽ طرقرتةؼ جنفكررهؼ جماؾاهبةؼث جتختما

هاذه الشتيباة ماط د ارساة ( اةنشرز ججسارمث  .0216جالتار تؾصامت إلاى نن

السرررف فر البزاءر تعررر مؽ تعض التقرءص مفل :رقص كيري جدبر العشرر ال ذرؼ.
 -3هشاارك جفااري لمسرااررف اسساايمية العرمماة فاار ا ردن تستظم اار
اسهرتر

ال عااد البنئاار لمتشسيااة السدااتدامةث تنااو مااغ متؾسااط

الكمر 3.35ث جبررحراف معيررؼ 2.66ث تنو كررت نعمى درهة ييرم السرارف اسسايمر ادعؼ القظارر

الزراعر لسدرعدتت فر ت منؽ ال ذاي لمساؾاطشنؽث تستؾساط 3.44ث جباررحراف معياررؼ2.92ث جتتياق هاذه الشتيباة ماط
دراسة (فراحث  .0214فر نن التشسية تؤدؼ إلى تحقنق رفرهية السبتساط جالحارص عماى الساؾارد السترتاة جب قال قادر
مسعؽ مؽ ا ضرار البنئية.
 -4هشاارك جفااري لمسرااررف اسساايمية العرممااة فاار ا ردن تستظم اار ال عااد التكشؾلااؾهر لمتشسيااة السدااتدامةث تنااو مااغ متؾسااط
اسهرتر الكمر ،3.69لجارحراف معيررؼ 2.94ث جكررت نعمى درهاة متسفماة فار محرجلاة السرارف اسسايمر االساتيرد
مااؽ نهةااز الحرسااؾس جا هةااز اتليااة ا داارػ التاار اسااتبدلت ت تاادثث فاار مباارال
دررهات ت ارض اسفارد مشةار تستؾساط 3.76ث جباررحراف معياررؼ  .2.92جتختما
ججس اارمث  .0216جالت اار ن اارر إلاااى ض ااع

جنمااركؽ نداارػ ترلسراارف نج
درساة ( اةنشرز
هاذه الشتيباة ماط ا

اس ااتخدام التكشؾلؾهيااار جالرقرت ااة كإت اادػ الشق اارءص الت اار تع ااررر مشة اار

السرررف البزاءر ة.
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التوصيات.

 -1ضرجر ييرم السررف اسسيمر ترالهتسرم تشسية نفكرر جقد ار جمؾاهي السؾعينؽ العرممنؽ لديتث جتؾعي
عماى اال تكارر جاس اادار فار تظاؾ ر الخاادمر

التار يقاادمةرث ترلذاعل الاذؼ يدااةؼ فار تشسياة القظرعاار

كررت اقترردية نج اهتسرعية نج نئية نج تكشؾلؾهيةث جبسر يدرعد فر اهتذاس عسيي هدد.

قدراتةؼ

اي
السختمياة ساؾ ا

 -0نهسية ييرم السررف اسسيمر تحسل مدؤجلنتت االهتسرعية تبره البنئةث جالحيرظ عمى الساؾارد الظبيعياة ماؽ دايل
تسؾ اال جدع ااؼ السذ اارر ط الر ااديقة لمبنئ ااةث جالسذ اارر ط الزراعي ااة ترسض اارفة إل ااى مذ اارر ط إدار ما اؾارد السي ااره جالبنئ ااةث
لمسحرفغة عمى إفرد ا هيرل القردمة مؽ السؾارد الظبيعية جاالقترردية الستؾافر فر الحرضر.

 -3اقتراح جتظؾ ر صيغ جندجا

إسيمية هد د مخرراة لخدماة السذارر ط االقتراردية التشسؾ اة فار مبارال

جالرحةث جالبنئةث جتيعنل دجر السررف تحنو يعؾن طرفر فرعي فر إدار هذه السذرر ط.

 -4ضرجر ربط تؾهةر

جدظط السررف اسسيمر جنرذظتت مط االتتيرهر

التشسؾ ة جالديرسر

التعمايؼث

السرلية جاالقترردية

لمدجلة؛ جذلػ ل فرد فر تحقنق التشسية السدتدامة تظر قة تذرركية نؽ القظرعنؽ العرم جالخرص.
اهلوامش.
( .1إ راهيؼ عبد الحميؼ ع رد جميدري مشنر ممحؼث األىطي لااصتص ي للمتطؾياللالطصاخفيلاإلساالميلفايلاألر نل راسا لح لا لالئظاػل
اإلس االميلاألر ناايلوالئظااػلال خ اايلاإلسااالميلالااجولي ".مبمااة د ارساار ث عمااؾم الذاار عة جالقااررؾنث السبمااد46ث عاادد3ث البرمعااة
ا ردريةث عسرنث ا ردنث 0219م .ل

( .0ص رح رتيؼ مةدؼ جسعد مبند عبد عمر البشر رث إ ارةلالطص رفلاإلسالمي لو ورى لفيلتحقيقلالتظطي لااصتص ي ل ضل
الطص رفلاإلسالمي لال خ ي لأنطؾذج للمطجة" 2006- 2013ث مبمة السفشى لمعمؾم اسدار ة جاالقتررديةث 0218مث السبمد8ث

العدد1ث ص.41-08

( .3عسرد فراحث " ور لالئظؾك لاإلسالمي لفي لتحقيق لالتظطي لالطدتجام " ،لرسرلة مرهدتنر غنر مشذؾر ث كمية العمؾم االقترردية
جالعمؾم التبرر ة جعمؾم التدننرث هرمعة العربر ؽ مةندؼث نم البؾاقرث البزاءر0214 ،م.

( .4مدتت ن ؾ الشرر ج رسسنؽ مدتت دمحمث التظطي لالطدتجام  .لمفيؾمي ل– لأ
السبسؾعة العربية لمتدر ي جالشذرث (ك.1ث 0217مث ص.81–66

ى ل– لمؤشخاتي  .معت ة العمؾم اسردررية.

( .5عز الد ؽ آدم الشؾرث أطخوح لمقجم للظيللشي ةلالجكتؾراهلفيلال مؾملااصتص ي ث كمية العمؾم االقترردية جعمؾم التدننرث
دراسة ترلة البزاءر (.0212-0222ث 1996مث ص.52–42

( .6صرلح ميترح جر سة عسرؼثل "اليظجس لالط لي لاإلسالمي لو ورى لفيلتحقيقلالتظطي لالطدتجام "ث السمتقى الدجلر تؾل مقؾمر
تحقنق التشسية السدتدامةث هرمعة قرلسةث البزاءرث 0210مث ص.003

( .7عسرد فراح " .ورلالئظؾكلاإلسالمي لفيلتحقيقلالتظطي لالطدتجام " ث مرهط سر ق ذكره.
( .8عبد هللا ال رمدؼث "التظطي لالطدتجام لبيؽلالحقلفيلاستغالللالطؾار لالظئيعي لوالطدؤولي لعؽلحط ي لالئي "ث السسمكة العربية
الدعؾديةث 0227مث .Kanakji. Com .www

( .9السشغسا ا ا اة العربية لمتشسية اسدار ةث "التظطي لالطدتجام لواإل ارةلالطجتط يااااا "ث السؤتسر العرب ا ار الراتط ل دار البنئن ا اةث 0227مث
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ص.72-69

Principles of Sustainable Development, translated by Shaheen,ث )(10) Doglas, Mosshate, (2000
Baha'a, International Foundation, Cairo, Egypt.

(.11لمدتت ن ؾ الشرر ج رسسنؽ مدتت دمحم .التظطي لالطدتجام .لمفيؾمي ل–لأ

ى ل–لمؤشخاتي ث مرهط سر ق ذكره.

( .10عسر ر ث "استخجاملالظ ص لالطتجج ةلو ورى لفيلالتظطي لالطحمي لالطدتجام "ث نطرجتة دكتؾراهث كمية العمؾم االقترردية
جعمؾم التدننرث هرمعة ترتشةث البزاءرث .0227

( .13تربر دمحم عر قر ث جسعند هسعة عقلث إ ارةلالطص رفلاإلسالمي ث ك1ث دار جاءل لمشذرث عسرنث ا ردنث 0212مث ص.91
( .14نتسد زهنر

رمية جعبد السعظر ار ند جفؾزؼ الخظنيثالظقؾ لوالطص رف (ك.1ث هرمعة القدس السيتؾتةث فمدظنؽث

1994مث ص.344

( .15تربر دمحم عر قر ث جسعند هسعة عقلث إ ارةلالطص رفلاإلسالمي ،لمرهط سر ق ذكرهث ص.90

( .16نتسد زهنر رمية جعبد السعظر ار ند جفؾزؼ الخظنيث الظقؾ لوالطص رف،لمرهط سر ق ذكرهث ص.345
( .17تربر دمحم عر قر ث جسعند هسعة عقلث إ ارةلالطص رفلاإلسالمي ،لمرهط سر ق ذكرهث ص.156

( .18نتسد زهنر رمية جعبد السعظر ار ند جفؾزؼ الخظنيث الظقؾ لوالطص رف،لمرهط سر ق ذكرهث ص.347
( .19تربر دمحم عر قر ث جسعند هسعة عقلث إ ارةلالطص رفلاإلسالمي ،لمرهط سر ق ذكرهث ص.155

( .02درلد نمنؽ عبد هللاث جدسسرعنل إ راهيؼ الظراد ،لإ ارةلال طمي الالطصخفي لالطحمي لوالجولي ث )ك.1ث دار جاءل لمشذرث عسرن
ا ردنث 0211مث ص.32

( .01التقر ر الدشؾؼث البشػ السركزؼ ا ردررث 0218مث ص.35
( .00ز رد رمزرنث جمحيؾظ هؾد ث لااتج ى ا لالط صخة لفي لإ ارة لالئظؾك ل(ك.4ث ا ردنث عسرن :دار جاءل لمشذرث 0213مث
ص.034

( .03إ راهيؼ عبد الحميؼ ع رد جميدري مشنر ممحؼ.لاألىطي لااصتص ي للمتطؾيللالطصخفيلاإلسالميلفيلاألر نل راس لح ل لالئظػل
اإلسالميلاألر نيلوالئظػلال خ يلاإلسالميلالجولي" .مرهط سر ق ذكره.

( .04ص رح رتيؼ مةدؼ جسعد مبند عبد عمر البشر رثل"إ ارةلالطص رفلاإلسالمي لو ورى لفيلتحقيقلالتظطي لااصتص ي ل ضل
الطص رف لاإلسالمي لال خ ي لأنطؾذج للمطجة" 2006- 2013ث مبمة السفشى لمعمؾم اسدار ة جاالقتررديةث 0218مث

السبمد8ث العدد1ث ص.41-08

( .05تمحرل ةنشرزث جن ت عيدى جسرمث ل" ورلالئظؾكلفيلالتظطي لااصتص ي " .رسرلة مرهدتنرث كمية الحقؾر جالعمؾم الديرسيةث
هرمعة عبد الرتسؽ منر ث البزاءرث 0216م.

( .06عسرد فراح " .ورلالئظؾكلاإلسالمي لفيلتحقيقلالتظطي لالطدتجام " ث مرهط سر ق ذكره.

( .07دمحم تسؾد فةد تذنرث ل"محج االاختي رلالئظؾكلاإلسالمي لمؽلوجي لنغخلالطت مميؽلاألف اخ لمعلالئظؾكلاإلسالمي لفيل ول ل
الكؾيت  :راس لميجاني ".رسرلة مرهدتنرث كمية ا عسرلث هرمعة الذرر ا جسطث ا ردنث 0213م.

( .08ر ؼ تدنؽ رعسةث جرغد دمحم ربؼث "الطص رف لوالطؤسد ا لالط لي لاإلسالمي لفي ل ول لمجمذ لالت ون لالخميجي لالؾاصعل
والتحجي ا" .مبمة القردسية لمعمؾم اسدار ة جاالقتررديةث 0212مث السبمد 10ث العدد 0ث ص.154-100

( .09دمحم إ راهيؼ مقدادث جسرلؼ عبدهللا تمسث ل" ورلالئظؾكلاإلسالمي لفيلتطؾيللالتظطي لااصتص ي لفيلفمدظيؽ"ث مبمة البرمعة
اسسيمية (سمدمة الدراسر

اسردررية.ث 0225مث السبمد13ث العدد1ث ص.061-039
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( .32هسنل نتسدث "الجور لالتظطؾ للمئظؾك لاإلسالمي ل راس لنغخي لتظئيكي ل"3333-3983ث نطرجتة دكتؾراهث كمية العمؾم
االقترردية جعمؾم التدننرث هرمعة البزاءرث البزاءرث 0226م.

( .31نتسد تدنؽ نتساد السذاةراجؼث "تقيايؼل ورلالطصا رفلاإلساالمي لفايلالتظطيا لااصتصا ي لفايلفمدظيؽ راسا لتحميميا لعماىل
الطص رفلاإلسالمي لفيلفمدظيؽللمفتخةلمؽل3996لإلىلع مل،"3333لرسرلة مرهداتنرث كمياة التبارر ث البرمعاة اسسايميةث

غز ث 0223م.ل ل

(32) Anderson, J, and Poole, M, (2019). Assignment and Thesis Writing, (4thed). CBS Publishers
& Distributors Pvt. Ltd, England, p 45.

( .33محدؽ عظيةث البحثلال مطيلفيلالتخ ي ،لمظ ىجو،لأ واتو،لوس ئمولاإلحص ئي ث ك0ث دار السشرهج لمشذر جالتؾز طث عسرنث
ا ردنث 0216مث ص.138

( .34عرمر إ راهيؼ قشد مبرث البحث لال مطي لواستخجام لمص ر لالط مؾم ا لالتقميجي لواإللكتخوني  ،لدار اليرزجرؼ العمسية لمشذر
جالتؾز طث 0217مث ص .117

( .35التقر ر الدشؾؼ .البشػ السركزؼ ا ردررث مرهط سر ق ذكره.

L. Multivariate,ث Rث and Tathamث Eث Rث Andersonث B. Jث Babinث W. Cث Blackث Fث Jث (36) Hair
(2018). Data Analysis (8thed): Cengage Learning EMEA.

(37) Sekaran, U.,& Bougie, R., (2016). Research Methods for Business: A Skill Building
Approach, (7thed), NY: John Wiley & Sons Inc, New York.
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