
 ممخص البحث
يهدف هذا البحث  للثا الرفثرف  تثا رث  ير   

رثثثث  ير سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  
 تثثثثا  دا  الس فسثثثثخ اثثثثا الةثثثثر تس الفتستثثثثخ اثثثثا 

 الرثثثا رفثثثثا اثثثثا  طثثثثت  قطثثثتل الورثثثثر ي الس ثثثثًر 
 اثثثا إثثويص ال  ثثث ي لهثثثذا  سحتافثثخ اكإثثث  در خ 

الهدف رم   ثا  ث ثخ سوس  ثتس سثف ال،ثر    
اإرف ثثثثثثت  ط رهثثثثثثت  رثثثثثثم ا  رسثثثثثثتد  تثثثثثثا قت سثثثثثثخ 

البتح  لوسا الويت تس األ ليخ الرثا ر ثدم ضثر  
البحثثثثثثث    سثثثثثثثف  ثثثثثثثثي سفيثثثثثثثتس  ر  بثثثثثثثتخ  ل،ثثثثثثثت 

(Cronbach's Alpha)  رثثثثثم الر  ثثثثثد سثثثثثف  بثثثثثتس
سفثثثثثتييس سر يثثثثثراس البحثثثثث    بتإثثثثثر دام  إثثثثثت   

رثم الر  ثد  (Factor Analysis)الرحتيص الفتستى 
 Convergent Validityسثف ال ثد  الرطثتبفا

لسفثثتييس سر يثثراس البحثث     سثثف  ثثثي اإثثر دام 
  Path Analysis إثثثثثثثثثثثثت   رحتيثثثثثثثثثثثثص السإثثثثثثثثثثثثتر 
الح ثثثثثم  تثثثثثا وثثثثث دا   ربثثثثثتر اثثثثثر   البحثثثثث    

 الر ااق ال تيخ لت س ذج السفررح لتبح   رحإي ه  
 
 

 

 
 

 

ر  ثثثثص البحثثثث  للثثثثا  وثثثث د رثثثث  ير ل ثثثثص سثثثثف 
اكدارا الوي يثثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثثخ   الر ثثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثثديق 
لتوي ثثخ   اإثثرفتدا ا إثثر ستر  تثثا  ثثص سثثف األدا  
الوي ثثا  األدا  الرةثثث يتا   ر  ثثثص البحثثث   ثثثذل  
للى  ثدم  وث د رث  ير ل ثص سثف الةثرا  األ  ثر  
 الرفثثثثثثثثت ف سثثثثثثثثا الفسثثثثثثثثث   تثثثثثثثثا األدا  الوي ثثثثثثثثا  

  للثثثثى  ثثثثدم  وثثثث د رثثثث  ير  ر  ثثثثص البحثثثث   ثثثثذل
لترفثثثثثثت ف سثثثثثثا الفسثثثثثثث   تثثثثثثا األدا  الرةثثثثثث يتا  
 ر  ثثص البحثث   ي ثثتو للثثا  وثث د رثث  ير ل ثثص سثثف 
اكدارا الوي يخ الدا تيخ   الر سيم ال ثديق لتوي ثخ 
 تثثثا األدا  ا قر ثثثتدً     يثثثراو ر  ثثثص البحثثث  
للثثثثا  ثثثثثدم  وثثثث د رثثثثث  ير ل ثثثثص سثثثثثف الرفثثثثت ف سثثثثثا 

 تثثثثثثثثثثا األدا  الفسثثثثثثثثثث    اإثثثثثثثثثثرفتدا ا إثثثثثثثثثر ستر 
 ا قر تدً  
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األدا   األدا  الوي ثثثثثثثثثثثاالر ر ثثثثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثثثثرا   

  دا  الس فسخ ً  األدا  ا قر تد  الرة يتا
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The Impact of Green Supply Chain Management Practices 

on Company Performance by Applying to Companies 

 in the Egyptian Petroleum Sector 
  

Abstract 
 

 

This research aims to identify the 

impact of green supply chain mana-

gement practices on the company p-

erformance in the organizations ope-

rating in the Egyptian petroleum se-

ctor which are located within the go-

vernorate of Alexandria.In order to 

achieve this goal, three sets of hyp-

otheses were developed. A survey l-

ist was developed by the researcher 

to collect the primary data that ser-

ves the research purpose. The Cron-

bach's Alpha confirmed the reliabi-

lity of the research variables, the co-

nvergent validity of the parameters 

of the research variables was ascer-

tained by using the Factor analysi-

s.Through the use of the path ana-

lysis aimed at testing the research h-

ypotheses and judging the quality of 

the overall fit of the proposed resea-

rch model and improving it; the res-

earch found that there is an impact 

of both the internal environmental  

 

 
 
 

 

 

management and investment rec-

overy on both environmental perfo-

rmance and operational performan-

ce.The research also acknowledges 

that there is no effect of green purc-

hasing and cooperation with cust-

omers on environmental performan-

ce. Besides, the research also concl-

uded that there is no impact of coop-

eration with customers on operatio-

nal performance. The research also 

found that there is an effect of both 

environmental management and ec-

odesign on economic performance. 

Finally, the research reveals that th-

ere is no impact of both the coop-

eration with customers and the inv-

estment recovery on the economic 

performance.  

Keywords: Green Supply Chain 

Management Practices, Environ-

mental Performance, Operational 

Performance, Economic Perform-

ance, Company Performance. 
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 مقدم 
 

ررطتثثثثث  لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد رحفيثثثثثق الر تسثثثثثص  
 الر إثثثثيق وثثثثيف  ستيثثثثتس الس فسثثثثخ  رحفيثثثثق الس ا سثثثثخ 
ا إثثثثثثرراريويخ  وثثثثثثر إتإثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثد ب ثثثثثثر  رتويثثثثثثخ 
احريتوثثثتس  رحفيثثثق ر ثثثت الفسثثثث  ال هثثثت ييف لإتإثثثتخ 
الر ر ثثثثد   ررس ثثثثص  ستيثثثثتس الس فسثثثثخ الرثثثثا يوثثثث   ف 

يا ر ثثث ف سر تستثثثخ  سر تإثثثفخ  ستيثثثتس الةثثثرا   الر ثثث 
 الرإثثثثث  ق  الت ويإثثثثثريتس   فثثثثثم السفت سثثثثثتس   ذلثثثثث  
لز تدا الرر يثز  تثا سرطتبثتس الفسيثص لرحفيثق ال ،ثت ا 
 الوثثثثثث دا  إثثثثثثر خ ا إثثثثثثروتبخ بسثثثثثثت ي ثثثثثثسف رحفيثثثثثثق 

 Green, Zelbst, Meacham)ا إثرداسخ الوي يثخ 

and Bhadauria,2012). 
 

 سف الف تيت السهسخ اا لدارا إتإتخ الر ر ثد هثا 
تفثثثثثخ بتلوي ثثثثثخ  حيثثثثث  وثثثثثرزس لدارا إتإثثثثثتخ اكدارا السرف

الر ر ثثثد ال  ثثثرا   ،تإثثث،خ ر فيسيثثثخ رإثثثت د الس فسثثثخ 
 ةثثثر ت هت اثثثا إتإثثثتخ الر ر ثثثد  تثثثا رحفيثثثق األر ثثثتح 
 ز ثثثثثتدا الح ثثثثثخ الإثثثثث قيخ  ذلثثثثث  سثثثثثف  ثثثثثثي رفتيثثثثثص 
الس ثثثثثثثتطر  األ ثثثثثثثتر الوي يثثثثثثثخ سثثثثثثثا رحإثثثثثثثيف ال ،ثثثثثثثت ا 

 Rao and Holt, 2005; Zhu, Sarkis)الوي يثخ

and Lai, 2008).  ثثذل   وثث د  ثثدد  ويثثر سثثف  
األدويثثثثثتس السرفتفثثثثثثخ وثثثثثثيدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثثد السف يثثثثثثخ 
بتلف تيت الوي يخ سف  ثي س،هث م لدارا إتإثتخ الر ر ثد 

-Diabat, Khodaverdi and Ol)ال  ثثرا  
fat,2013)  

 حي  فهر س،ه م لدارا إتإتخ الر ر د ال  را  
Green Supply Chain Management 

(GSCM)  اا ودايثخ الرإثفي يتس  س  ث ل سهثم اثا
 ثثثثثص سثثثثثف األ إثثثثثتم األ تديسيثثثثثخ  السسترإثثثثثخ الفستيثثثثثخ 
يرطتثثث  سثثثف الس فسثثثتس  ثثثر را دسثثثي الر، يثثثر الوي ثثثا 
اثثثثا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثد ب  ستهثثثثثت    هثثثثدف للثثثثثا رحفيثثثثثق 
الرثثث ازف وثثثيف  هثثثداف الس فسثثثخ س ثثثص ر ،ثثثي  الر ت،ثثثخ 
 رحفيثثق الرسيثثز  ا ور ثثتر  رحإثثيف األدا  سثثف  تحيثثخ  

سثثثثف  تحيثثثثخ   ثثثثًر الح،ثثثثته  تثثثثا الوي ثثثثخ بسثثثثت يحفثثثثق   
 , Fang and Zhang)لتس فسثخ السيثزا الر تاإثيخ 

2018)  . 

  هدف س،ه م لدارا إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا  للثا 
لزاله    رفتيص هدر الس ارد )الطتقخ  الس اد(  الر  يراس 
الوي يثثخ الإثثتويخ  ثثثي وسيثثا سراحثثص د را حيثثتا الس ثثري 
ودايثثثخ سثثثف الح ثثث ي  تثثثا السثثث اد ال ثثثتم  ثثثم اإثثثر دام 
الس ثثري سثثف قوثثص الفسثثث     يثثراو الثثر ت  سثثف الس ثثري 

 Hervani, Helms and)رثه اثا  هتيثخ د را حيت

Sarkis, 2005)  
 اثثثثا  ثثثث    ف الس تاإثثثثخ لثثثثم رفثثثثد وثثثثيف ةثثثثر تس 
س ،ثثثردا ايسثثثثت وي هثثثثت وثثثثص   ثثثثبحس وثثثثيف إتإثثثثتخ ر ر ثثثثد 
   ثثثري س ثثثتفرا لهثثثت اثثثا سوثثثتي األ سثثثتي  سثثثا ز ثثثتدا 
الرر يز تثثثثثثثا السرطتبثثثثثثثتس السر يثثثثثثثرا لتفسثثثثثثثث   اسثثثثثثثثف 
ال ثثثر ًر رحديثثثد  رو ثثثا  ثثثدد سثثثف السسترإثثثتس الرثثثا 

حفيق السيزا الر تاإيخ  تا سإرً  إتإتخ رإتهم اا ر
الر ر د  الرا ود رهت رؤدً للا رحإيف األدا  لةثر ت  

 .(Green  et al., 2012)  الر ر د إتإتخ
حيثثثث  وثثثثثد س الس فسثثثثثتس ال ثثثث ت يخ اثثثثثا ر ،يثثثثثذ  

سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا  اإثثثثثروتبخ 
لطتبتس الفسث   تا الس روتس  ال ثدستس السإثرداسخ 

 يثثثثثثتو  الرثثثثثثا يثثثثثثرم رحفيفهثثثثثثت سثثثثثثف  ثثثثثثثي سسترإثثثثثثتس وي
  ا إثثثرداسخ الوي يثثثخ  اإثثثروتبخ لتثثث ا   الح  سيثثثخ

.(Green  et al., 2012)     
 Srivastava  (2007)سثف  تحيثخ   ثًر يفرفثد 

 ف سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  رحرثثثتج 
للا الر تسص  ور إتإتخ الر ر ثد ب  ستهثت بسثت اثا ذلث  

سثث اد ال ثثتم سثثف السثث رديف   ر ثثسيم الح ثث ي  تثثا ال
الس روتس    ستيتس الر ث يا   رإثتيم الس روثتس للثا 

ر ت  سثثثثثثثثف الفسثثثثثثثثث      يثثثثثثثثراو لدارا ال ،تيثثثثثثثثتس  الثثثثثثثث
 الس روتس بفد اإر داسهت 
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   فثثثثثثثثثراو ألف سسترإثثثثثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثثد
رفد سف األإتلي  الرا يس ف  ف رحإف سف  ال  را 

سإثثثثثر ي  دا  الس فسثثثثثخ سفوثثثثثراو   ثثثثثه  بثثثثثتألدا  الوي ثثثثثا 
 الرة يتا  ا قر تدً اإ ف يثرم الرر يثز  تيهثت اثا 
البح  الحثتلا      ثتو   ثه سثتزاي ه ثت  ربثتيف اثا 
 رثثثثت ي الدراإثثثثتس ايسثثثثت يرفتثثثثق ورثثثث  ير سسترإثثثثتس لدارا 

س فسثثثثثثثثثخ إتإثثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثثرا   تثثثثثثثثثا  دا  ال
(Namagembe, Ryan and Sridharan-

  لثثثذا يإثثثفى البحثثث  الحثثثتلا لترفثثثرف  تثثثى  (2018,
رثث  ير سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   تثثا 
 دا  الس فسخ اا الةر تس الفتستخ اا قطتل الورثر ي 

   الرا رفا اا  طت  سحتافخ اكإ  در خالس ًر 
 . اإلطلر النظري والدراسلم السلبق 2

ص سحثثثت ر البحثثث  اثثثا  ثثثص سثثثف لدارا إتإثثثتخ ررس ثثث
الر ر ثثد ال  ثثرا   سسترإثثترهت   دا  الس فسثثخ     تيثثه 
 اثثثثيف الس تقةثثثثخ لظطثثثثتر ال فثثثثًر  الدراإثثثثتس الإثثثثتبفخ

 إرد ر ح ي هذه السحت ر  ست يتا:
إدارة سمساااااااام  الةوريااااااااد الخضااااااااراء  1–2

Green Supply Chain Manag-

ement 
-Supply Chيفثد س،هث م لدارا إتإثتخ الر ر ثثد  

ain   Management  سثثثثف  هثثثثم اكروتهثثثثتس الحدي ثثثثخ
الرا رإفى للى الر ااق سا سرطتبتس الف لسخ  رحفيق 
الفثثثدرا الر تاإثثثيخ لتس فسثثثتس  حيثثث  اروهثثثس الس تاإثثثخ 
سف لطترهت الرفتيدً اا ةث ص س تاإثخ وثيف الس فسثتس 
للثثى ةثث ص أ ثثر    ثثر قثث ا  هثث  الس تاإثثخ وثثيف إثإثثص 

ف    حفثثثا س،هثثث م إتإثثثتخ الر ر ثثثد سثثثا بف ثثثهت الثثثب
الر ر ثثد اثثا ال قثثس الثثراهف بتهرسثثتم سرزايثثد سثثف وت ثث  
السسترإثثثيف  البثثثتح يف رستةثثثيتو سثثثا حثثثدا الس تاإثثثخ اثثثا 
األإثثث ا  الفتلسيثثثثخ الرثثثا لثثثثم رفثثثثد الس تاإثثثخ ايهثثثثت وثثثثيف 
الس فسثثثتس وثثثص ارإثثثفس لر ثثثب  وثثثيف إثإثثثص الر ر ثثثد 

(Green  et al., 2012)      

 رفثثددس الرفر ،ثثتس السفدسثثخ لرفر ثثس لدارا إتإثثتخ 
 Beamon (1999)الر ر د ال  را    حي   راهثت 

اسرثثثثداد لإتإثثثثتخ الر ر ثثثثد الرفتيديثثثثخ لرةثثثثسص  تثثثثا   هثثثثت 
األ ةثثثثطخ الرثثثثا رهثثثثدف للثثثثا رفتيثثثثص الرثثثث  يراس الوي يثثثثخ 
لتس ثثري  تثثا سثثدار د را حيترثثه بتل تسثثص س ثثص الر ثثسيم 

السثثث اد ال ثثثترا  األ  ثثثر  رثثث اير السثثث ارد  الحثثثد سثثثف
    ا  تدا رد  ر الس روتس  ا  تدا اإر داسهت 

 Zhu, Sarkis and  Geng  راهثت  ثص سثف 

 تثثثثثى   هثثثثثت  ثثثثثص سثثثثثت يرفتثثثثثق وثثثثثيدارا رثثثثثداق  (2005)
األ ةثثثثثطخ الت وإثثثثثثريخ ال  ثثثثثثرا  ودايثثثثثخ سثثثثثثف الةثثثثثثرا  
األ  ثثر سثثف السثث رديف   ستيثثتس الر ثثسيم األ  ثثر 

 روثثتس  الر ثث يا األ  ثثر   ثث  و لتفسيثثص ال هثثت ا بس
 ثثثثديفخ الوي ثثثثخ حرثثثثى ا  رهثثثثت  ب  ةثثثثطخ الت وإثثثثريتس 

دارا   ستيثثثثثثتس الف إثثثثثثيخ    السررثثثثثثدا سثثثثثثف الفسثثثثثثث   ا 
 الر ت  سف س ت،تس اك رتج 

رفر ،ثتو   Hervani et al. (2005)    ثتف
  ثثثر كدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثرا  ب  هثثثثت الس،هثثثث م 
الثثثذً يوسثثثثا الةثثثثرا  األ  ثثثر  اكدارا الوي يثثثثخ لسثثثث اد 

 ثثثر  ال ثثثدستس الت ويإثثثريخ يا  الرإثثث  ق األ الر ثثث 
 الف إيخ 

 تثا   هثت رةثير  Srivastava (2007)  راهثت 
للثثا ل ثثثتاخ س ثثث ف    ثثثر للثثثا لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد 
بسثثت اثثا ذلثث  الر ثثسيم األ  ثثر  الفستيثثتس ال  ثثرا  
دارا   الر ثثثثثث يا األ  ثثثثثثر  الت ويإثثثثثثريتس الف إثثثثثثيخ  ا 

 ال ،تيتس  
-Younis, Sundarak (2016)   يثراو  ثرف 

ani and Vel لدارا إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا  ب  هثت 
ر تسص الر، ير الوي ا اثا لدارا إتإثتخ الر ر ثد بسثت اثا 
ذلثثثث  ر ثثثثسيم الس ثثثثري   ا ريثثثثتر السثثثث رديف  س ثثثثتدر 
السثث اد    ستيثثتس الر ثث يا   ر تيثثس الس ثثري   رإثثتيم 

دارا الس ري بفد اإر داسه   الس ري لتفسث      ا 
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رفثثثددس  اثثثا  ثثث   الرفر ،ثثثتس الإثثثتبفخ  وثثثد   ثثثه 
لدارا إتإثتخ الر ر ثد  وهخ  فثر األدويثتس اثا رفر ثس 

و ت او  تثى السسترإثتس الرثا رثم اإثر داسهت   ال  را 
ةعريا  إدارة  وبنلًء عم و اعةمد البحث الحاللي عماى

سمساام  الةوريااد الخضااراء بأنياال انظاالم إلدارة ةااد ق 
ةحريكيااال بااادءًا مااان الماااواد والمعمومااالم واوماااوال و 

المورد وصواًل إلي العميل وذلك عبر عمم لم اإلدارة 
البيئ اا  الداخم اا  والةصاام م الصااديق لمبيئاا  والشااراء 
اوخضاار والةعااالون البيئااي مااا  المااوردين والعمااا ء 

 .وانةيلءًا بلسةعلدة االسةثملر  ا
 
 
 

 مملرسلم إدارة سمسم  الةوريد الخضراء
Green Supply Chain Ma-

nagement Practices  
يف ثثد بسسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  
 ص األ ةثطخ   الفستيثتس الرثى رر وثه بتألبفثتد الوي يثخ 
إ ا   ت ثس سسترإثتس ذاس ر وثه دا تثا س ثص اكدارا 
الوي يثثخ الدا تيثثخ  الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ      ت ثثس 
سسترإثثتس ذاس ر وثثه  ثثتروى س ثثص الةثثرا  األ  ثثر  

 Zhu et)سا الفسث    اإرفتدا ا إر ستر    الرفت ف 

al., 2005)        
  ربثثثثتيف البثثثثتح  ف اثثثثا رحديثثثثدهم لتسسترإثثثثتس الرثثثثا 
يوثثث   ف رر ثثثس هت لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا    

( سسترإثثثثثتس لدارا 1    ثثثثث  الوثثثثثد ي الرثثثثثتلا رقثثثثثم )
إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  الثث اردا اثثا بفثث  الدراإثثتس 

  األدويتس البح يخ 
 

 مملرسلم إدارة سمسم  الةوريد الخضراء بمجموع  من الدراسلم (1جدول رقم )

 ممبرسبث إدارة سلسلت التوريذ الخضراء الذراست

Zhu and Sarkis, 2004 
اإلدارة انبُئُةةةةةت انةا هُةةةةةتإ يًبرسةةةةةبث ودارة سهضةةةةةهت انخىرَةةةةةة ان عةةةةةزا  

 نهبُئتإ واسخعبدة االسخثًبران برجُتإ انخصًُى انصةَك 

Zhu et al., 2008 
اإلدارة انبُئُةةت انةا هُةةتإ ان ةةزا  اا عةةزإ انخعةةبوٌ يةةت انعًةة  إ انخصةةًُى 

 انصةَك نهبُئتإ واسخعبدة االسخثًبر

Eltayeb and Zailani,-

2009 
 ان زا  اا عزإ انخصًُى انصةَك نهبُئتإ انهىجُضخُبث انعكضُت 

Ninlawan, Seksan, T-

ossapol and Pilada,2-

010 

ان ةةزا  اا عةةزإ انخصةةُُت اا عةةزإ انخىسَةةت اا عةةزإ وانهىجُضةةخُبث 

 ان عزا 

Eltayeb, Zailani, and 

Ramayah, 2011 

انخصًُى انصةةَك نهبُئةتإ ان ةزا  اا عةزإ انخعةبوٌ انبُئةٍ يةت انًةىردٍَإ 

 انهىجُضخُبث انعكضُت وانخعبوٌ انبُئٍ يت انعً  إ 

Green et al., 2012 
اإلدارة انبُئُةةةت انةا هُةةةتإ َعةةةى انًعهىيةةةبث ان عةةةزا إ ان ةةةزا  اا عةةةزإ 

 انخعبوٌ يت انعً  إ انخصًُى انصةَك نهبُئتإ واسخعبدة االسخثًبر

Perotti, Zorzini, Cag-

no and Micheli,2012 

انخىرَةةةةة اا عةةةةزإ اسةةةةخزاحُوُت انخىسَةةةةت وانُمةةةةمإ انخ ةةةةشٍَ وانًبةةةةبٍَ 

انهىجُضخُبث انعكضُتإ انخعبوٌ يت انعً  إ اسخعبدة االسةخثًبرإ ان عزا إ 

 انخغهُف وانخصًُى انصةَك نهبُئتإ واإلدارة انةا هُت

Shi, Koh, Baldwin 

and Cucchiella,2012 
 ان زا  اا عزإ انخصًُى يٍ أجم انبُئتإ انخىسَت اا عز

Lee, Kim and Choi, 

2012 

زا  اا عةزإ انخعةبوٌ يةت انعًة  إ وانخصةًُى اإلدارة انبُئُت انةا هُتإ ان 

 انصةَك نهبُئت



 أتثري ممارسات إدارة سلسلة التوريد اخلضراء على أداء املنظمة ابلتطبيق....                                    أشرف فؤاد السيد سلطاند/

 6   
 

Laosirihongthong et 

al., 2013 

يًبرسبث ان زا  اا عةزإ يًبرسةبث انخصةًُى انصةةَك نهبُئةت انًزحب ةت 

ببنًُخجإ يًبرسبث انخصًُى انصةَك نهبُئةت انًزحب ةت بةبنخغهُفإ يًبرسةبث 

 انهىجُضخُبث انعكضُتإ وانخ زَعبث وانهىائح انبُئُت 

Diabat et al., 2013 
ت انعًةة  إ اإلدارة انبُئُةةت انةا هُةةتإ ان ةةزا  اا عةةزإ انخعةةبوٌ انبُئةةٍ يةة

 اسخعبدة االسخثًبرإ انهىجُضخُبث انعكضُتإ وانخصًُى يٍ أجم انبُئت

Chien,2014 
يًبرسةةةبث انخصةةةُُت اا عةةةزإ يًبرسةةةبث ان ةةةزا  اا عةةةزإ يًبرسةةةبث 

 االبخكبر اا عزإ يًبرسبث ان ةيبث ان عزا 

Chin et al., 2015 
خُبث ان ةةزا  اا عةةزإ انخصةةُُت اا عةةزإ انخىسَةةت اا عةةزإ وانهىجُضةة

 ان عزا 

Diab et al., 2015 
اإلدارة انبُئُةةت انةا هُةةتإ انخعةةبوٌ يةةت انعًةة  إ ان ةةزا  اا عةةزإ انخغهُةةف 

 وانخصًُى انصةَك نهبُئتإ انخ شٍَ وانًببٍَ ان عزا 

Luthra, Garg and Ha-

leem,2016 

يًبرسةةةبث انخصةةةًُى اا عةةةزإ يًبرسةةةبث ان ةةةزا  اا عةةةزإ يًبرسةةةبث 

يًبرسةةةةبث اإلدارة ان عةةةةزا إ يًبرسةةةةبث انخضةةةةىَك اإلَخةةةةبخ اا عةةةةزإ 

 اا عزإ ويًبرسبث انهىجُضخُبث ان عزا 

Younis et al., 2016 
انخصةةًُى انصةةةَك نهبُئةةتإ ان ةةزا  اا عةةزإ انخعةةبوٌ انبُئةةٍإ انهىجُضةةخُبث 

 انعكضُت

Zhu et al., 2016 
ًُى اإلدارة انبُئُةةت انةا هُةةتإ ان ةةزا  اا عةةزإ انخعةةبوٌ يةةت انعًةة  إ انخصةة

 انصةَك نهبُئتإ واسخعبدة االسخثًبر

Fang and Zhang,2018 
اإلدارة انبُئُةةت انةا هُةةتإ ان ةةزا  اا عةةزإ انخعةةبوٌ يةةت انعًةة  إ اسةةخعبدة 

 وانخصًُى انصةَك نهبُئتإ االسخثًبر

Namagembe et al., 

2018 

يًبرسبث ان زا  اا عزإ يًبرسبث انخصًُى انصةَك نهبُئتإ يًبرسبث  

انخعةةةبوٌ يةةةت انعًةةة  إ يًبرسةةةبث اسةةةخعبدة االسةةةخثًبرإ يًبرسةةةبث اإلدارة 

 انبُئُت انةا هُت

 

 اثثثثا  ثثثثث   ال رتبثثثثثتس  األدويثثثثتس البح يثثثثثخ الرثثثثثا 
ر ت لثثثثس سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا    
 الرثثثثا ير ثثثثث  س هثثثثثت  وثثثثث د ا رثاثثثثثتس وثثثثثيف ال رثثثثثت  
 البتح يف اا رحديدهم لسسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د 
ال  ثثرا  اإثث ف يثثرم ا ريثثتر سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ 

راإثتس  ررس ثص الر ر د ال  را  األ  ثر ةثي  تو اثا الد
ايسثثت يتثثا: اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ  الةثثرا  األ  ثثر  
الرفثثثثثت ف سثثثثثا الفسثثثثثث   الر ثثثثثسيم ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ  

و مكن ةوض ح ىذه المملرسلم  اإرفتدا ا إر ستر  
   مل يمي:

 Internalالداخم اا ( اإلدارة البيئ ا  1) 

environmental management         
اكدارا الوي يخ الدا تيخ رةير للا  رفديم  ثص   ث ال 
الد م  ا لرزام سف قوص سديًر اكدارا الفتيت  ال إطا 

 الرثثثثا ر سثثثثت ر ثثثث ف  ثثثثر ر خ سثثثثف  وثثثثص  وثثثثتح ر ،يثثثثذ 
 رحفيثثثثق  سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  

ا إثثثثثثثثثرداسخ الوي يثثثثثثثثثخ بت ربترهثثثثثثثثثت  ثثثثثثثثثر را ر فيسيثثثثثثثثثخ 
  ,.Zhu et al., 2005; Diab  et al) لإثرراريويخ

2015). 

اكدارا الدا تيثثثخ هثثثا  احثثثدا سثثثف   اسثثثص ال وثثثتح 
الر يإثثثثيخ لس فسثثثثتس األ سثثثثتي لر ،يثثثثذ سسترإثثثثتس لدارا 
إتإتخ الر ر د ال  را   حي  قثد يإثهم ال ث ن سثف 
الفثثثتستيف الحثثثتلييف  د ثثثم الفيثثثتدا الفتيثثثت ذاس الثثثد ااا 

درا  الوي يثثثثخ للثثثثا ز ثثثثتدا ا هرسثثثثتم بتلف ثثثثتيت الوي يثثثثخ  ا  
الس ثثثتطر الوي يثثثخ الرثثثثا ر طثثثً   تيهثثثثت  األسثثثر الثثثثذً 

 , Luthra)يإهم اا رو ا  ر ،يذ السسترإتس الوي يثخ 

et al , 2016)  
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 رإثثثثثتهم اكدارا الوي يثثثثثخ الدا تيثثثثثخ اثثثثثا  رحإثثثثثثيف 
األدا  الوي ا لتس فسخ سف  ثي ا إر ستر اا وثراسي 
اكدارا الوي يثثخ س ثثثص   فسثثثخ ل ثثثدار الةثثثهتداس الوي يثثثخ 

   ر   ل ويثثثثت السفت سثثثثتس    الوثثثث دا  10441يثثثثز  األ
 ; Zhu et al., 2008)الةثتستخ اثا اكدارا الوي يثخ 

Namagembe  et al.,  2018)  
رطويق    ه  ل وتح  Lee  et al. (2012)   رً 

سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  س ثثص الةثثرا  
األ  ثثر   الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ  اثثيف الس فسثثتس 
ال ثثث ت يخ رحرثثثتج لثثثيس افثثثن اكدارا الوي يثثثخ الدا تيثثثخ 
الويثثثدا  ل  هثثثت رحرثثثتج  ي ثثثتو للثثثا الرفثثثت ف ال ثثثتروا 
 الر إثثيق سثثا السثثث رديف  الفسثثث  اثثثا إتإثثتخ الر ر ثثثد 

 ال ت خ وهم 
ف اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ لورا يثثتو  تثثا   هثثت  رفثثر 

ا لرثثثثزام  الثثثثد م الثثثثثزم سثثثثف وت ثثثث   بثثثثتر السثثثثثدير ف 
لرطويثق ا ةثرراطتس  السإر ي األ إن  اا الس فسثخ 

 رحفيثثثثق الوثثثث دا الةثثثثتستخ اثثثثا لداررهثثثثت لتوي ثثثثخ  الوي يثثثثخ
   ا وراسي لثلرثزام  السراوفثخ الوي يثخ  ا إثر ستراا 

-Zhu et al., 2008 ; Ninla)  فثم اكدارا الوي يثخ

wan  et al., 2010 ;  Namagembe et al.,  

2018). 

-Green purc ( الشاراء اوخضار2) 

hasing  
يةثير الةثثرا  األ  ثثر للثثا  ف السثث اد  الس روثثتس 
الرا يرم ةراؤهت سثف السث رديف رحفثق األهثداف الوي يثخ 
لتس فسثثثخ س ثثثص الحثثثد سثثثف س ثثثتدر ال ،تيثثثتس    ل ثثثتدا 
ا إثثر دام   الحثثد سثثف ا إثثراف اثثا اإثثر دام سثثث ارد 
س ت يثثثخ اإثثثروداي السثثث اد الرثثثا يثثثرم ةثثثراؤهت  الس فسثثثخ   ا 

 .(Eltayeb and Zailani,2009)سف الس رديف 
 يف ا الةرا  األ  ر سدً اهرستم سدير الر ر ثد 
 الةثثرا  بت إثثرداسخ اثثا  ستيثثخ ةثثرا  السثثد ثس سثثف 
السثثثثث رديف بتك ثثثثثتاخ للثثثثثا سفثثثثثتيير الةثثثثثرا  الرفتيديثثثثثخ 

األ ثثثري س ثثثص الر ت،ثثثخ  الوثثث دا  الرإثثثتيم اثثثا الس ا يثثثد 
(Eltayeb and Zailani,2009).  

تيت السرفتفثخ   ر ت ي الةرا  األ  ثر بفث  الف ث
وي ثثثثتدا ا إثثثثر دام  الفتوتيثثثثخ ك ثثثثتدا الرثثثثد  ر  رفتيثثثثص 
 ال ،تيتس  اإروداي الس اد الوي يخ  رفتيص الس اد ال طرا 
 لثثثثثثثثذل   در ثثثثثثثثس الس فسثثثثثثثثتس  هسيثثثثثثثثخ األدا  الوي ثثثثثثثثا 
لتسثث رديف ل ثثستف  ف السثث اد الرثثا يثثرم ةثثراؤهت  ثثديفخ 

  (.(Diabat et al.,2013لتوي خ 
 تثثثا رفيثثثيم الس فسثثثخ     طثثثً  الةثثثرا  األ  ثثثر 

لثثثث دا  الوي ثثثثا لس رديهثثثثت  األسثثثثر الثثثثذً يرطتثثثث  سثثثثف 
السثثثثث رديف ار ثثثثثتذ الرثثثثثداوير الثزسثثثثثخ ل ثثثثثستف الوثثثثث دا 

 Shi et)الوي يثثخ اثثا  فثثم الرةثث يص ال ت ثثخ وهثثت 

al.,2012)  . 

 يفرف الةرا  األ  ر لورا يتو  تا   ه الرفثت ف 
سثثا السثث رديف ب ثثر  رطثث  ر س روثثتس سإثثرداسخ وي يوثثت 
 ذلثث  سثثف  ثثثي  ر فثثخ سحثثت ر  هثثا: رفيثثيم السثث رد  
 سإثت دا السث رد كربثثتل السسترإثتس الوي يثخ   الرفثثت ف 

 ,.Zhu et al)سثثا السثث رد   رفيثثيم السثث اد السةثثرراه 

2008 ; Shi et al.,2012; Namagembe et 

al., 2018)    
-Coope( الةعااااالون مااااا  العمااااا ء 3) 

ration with customers 
ير سف الرفت ف الوي ا سثا الفسثث   تثا الرثد ص 
السبتةثثثثر سثثثثف قوثثثثص الس فسثثثثخ لرحإثثثثيف األدا  الوي ثثثثا 
لتفسثثثث   حيثثث  يةثثثرسص الرفثثثت ف الوي ثثثا سثثثا الفسثثثث  
 تثا ربثثتدي السفت سثثتس ال، يثخ وثثيف الس فسثثخ   سث هثثت 
سثثثف  وثثثص الر طثثثين    ثثثا  هثثثداف الرحإثثثيف الوي ثثثا 

اق الس روثتس اثا لتحد سف األ تر الوي يخ السرربطثخ ورثد
 (.(Eltayeb et al., 2011إتإتخ الر ر د 

 ررس ص األ ةطخ األإتإيخ لترفت ف الوي ا سا الفسثث  
اثثثثا رفتثثثثيم الفسثثثثث    د ثثثثم الفسثثثثث    السةثثثثر  تس 
السةثثرر خ  ذلثث  وهثثدف رحإثثيف األدا  الوي ثثا لتفسثثث  
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 Eltayeb et)سف  وص رط  ر س روتس  ديفخ لتوي خ

al., 2011; Diabat et al.,2013). 

  ف  et al. (2018) Namagembe  ثثثثثثثثثثثثثثثثًر 
الرفثثثت ف الوي ثثثا سثثثا الفسثثثث  قثثثد يإثثثتهم اثثثا رحإثثثيف 
األدا  الوي ثثثا لتس فسثثثخ سثثثف  ثثثثي رثثث اير السفت سثثثتس 
الوي يثثثثخ الثزسثثثثخ لفستيثثثثخ اور ثثثثتر الس روثثثثتس ال ثثثثديفخ 
لتوي ثثخ  السإثثتهسخ  ي ثثتو اثثا الحثثد سثثف ا  ثثتر الوي يثثخ 
ال توسثثثثثخ سثثثثثف  ثثثثثثي سسترإثثثثثخ   ةثثثثثطخ الت وإثثثثثريتس 

 لر ر د الدا تيخ  ال ترويخ اا إتإتخ ا
 يفثثثرف الرفثثثت ف سثثثا الفسثثثث  لورا يثثثتو  تثثثا   ثثثه 
الفسثثص سثثا الفسثثث  لر ثثسيم س روثثتس  ثثديفخ لتوي ثثخ  
 لرطويثثثثق طثثثثر  ل رثثثثتج  في،ثثثثخ   ثثثثديفخ لتوي ثثثثخ ر ثثثثري 
س روثثثثثثتس سإثثثثثثرداسخ وي يثثثثثثتو سثثثثثثا ا هرسثثثثثثتم بثثثثثثتلر تيس 

 Zhu et al., 2008 ; Ninlawan  et) األ  ثر

al., 2010 ; Green  et al.,  2012  ;  Nama-

gembe et al., 2018). 

-Eco( الةصاااام م الصااااديق لمبيئاااا  4) 

design 
يةثثثير للثثثا الر ثثثسيم السر ااثثثق سثثثا الوي ثثثخ لرفتيثثثص 
األ ثثتر الوي يثثثخ لتس ثثري   يطتثثثق  تيثثه  حيت ثثثتو الر ثثثسيم 

 يطتثق  تيثه  إ(Shi et al.,2012)سثف  وثص الوي ثخ 
  (Luthra et al., 2016 ) ي تو الر سيم األ  ر

 يةثثير الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ للثثا اكوثثرا اس 
السر ثثذا    ثثت  رطثث  ر الس ثثري  الرثثا رهثثدف للثثا رفتيثثص 

  –الرثثث  ير الوي ثثثا لتس ثثثري  ثثثثي د را حيترثثثه بتل تسثثثص 
وثثثثد او بتلح ثثثث ي  تثثثثا السثثثث اد ال ثثثثتم للثثثثا الر ثثثثث يا 
 اإثثر دام الس ثثري  حرثثا يثثرم الثثر ت  سثثف الس ثثري اثثا 

خ بسفثثثتيير الس ثثثري د ف الر ثثثحي – هتيثثثخ د را حيترثثثه 
 Eltayeb)األإتإثثيخ األ ثثري س ثثص األدا   الر ت،ثثخ 

and Zailani,2009 ; Younis et al., 2016)   
حي  يرربن الر سيم األ  ر    ال ديق لتوي ثخ 
ارربتطثثتو   يفثثتو وثثيدارا الس ثثتطر الوي يثثخ   إثثثسخ   سثثتف 

الس روثثثثتس   س ثثثثا الرتثثثث     الح،ثثثثته  تثثثثا السثثثث ارد  
دارا    (.(Diabat et al.,2013 ال ،تيتس ا 

   ثثت او  تثثا ذلثث  يفروثثر الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ 
 حثثثد سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثرا  أل ثثثثه 
يدسي الو ا ث  الوي يثخ اثا  ستيثخ ر ثسيم الس ثري  سثا 
األ ثثثثذ اثثثثا ا  ربثثثثتر الرثثثثداق ال تسثثثثص لتس ثثثثري دا ثثثثص 

 تيثخ إتإتخ الر ر د ال ت ثخ بثه  هثذا ا  ربثتر سهثم لت
ألف ضتلويثثثثثخ الرثثثثث  يراس الوي يثثثثثخ ال تروثثثثثخ  ثثثثثف ر ثثثثث يا 
الس ثثري  اإثثرهث ه  الثثثر ت  س ثثه هثثثا  رثثت ي سبتةثثثرا 
لتفثثثثراراس الرثثثثا ار ثثثثذس اثثثثا سرحتثثثثخ ر ثثثثسيم الس ثثثثري 

(Eltayeb and Zailani,2009).  
 يفرف الر سيم ال ديق لتوي ثخ لورا يثتو  تثا   ثه 
ر ثثثثسيم الس روثثثثتس لرثثثث اير الطتقثثثثخ  ال تسثثثثتس بةثثثث ص 

 يفتثثثثثثثص سثثثثثثثف  وي ثثثثثثثتدا اإثثثثثثثر داسهت  رثثثثثثثد  رهتإثثثثثثثس  ي
  ط ررهثثثثثثثت     طثثثثثثث را  ستيثثثثثثثتس  سراحثثثثثثثص ل رتوهثثثثثثثت
 ر ،ثثثي  سإثثثتحتس الر ثثثز ف   رثثث اير الطتقثثثخ    ثثثت  

 ,.Zhu and Sarkis, 2004 ;Zhu et al)  فتهثت

.2008; Ninlawan  et al., 2010) 
 Investment( اسةعلدة االسةثملر 5) 

Recovery 
يةثثثثثير اإثثثثثرفتدا ا إثثثثثر ستر للثثثثثا قيثثثثثتم الس فسثثثثثخ 
بت إثثثثثثر دام ا إثثثثثثرراريوا ك ثثثثثثتدا الرثثثثثثد  ر  ا  ثثثثثثتدا 
الر ز ا  ا  تدا الويا  الرف يتس السست تخ لتح ث ي  تثى 
قيسثثثخ   وثثثر سثثثف السثثث اد  الس روثثثتس ال،ت  ثثثخ   ً  ف 
اإرفتدا ا إثر سترها طر فثخ لرح  ثص اثت   األ ث ي 

،ت  ثثثثخ  ثثثثف للثثثثى  ت ثثثثد سثثثثف  ثثثثثي ويثثثثا األ ثثثث ي ال
 احريتوثثتس الرةثث يص    الحثثد سثثف سإثثتحخ الر ثثز ف 

(Zhu et al., 2008 ; Fang and Zhang ,  
2018)  . 

يف ثثثثثا  ي ثثثثثتو  ف الس روثثثثثتس  اإثثثثثرفتدا ا إثثثثثر ستر
ُروسثثا سثثف السإثثر دسيف ال هثثت ييف  ُرفثثتد للثثى الس ثث ا 
لتثثثر ت  س هثثثت ) ً اك ثثثثح    ل ثثثتدا الر ثثث يا    
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 رفتيثثثص ر ثثثتليس الر ثثث يال ثثتدا الرثثثد  ر( سثثثف  وثثثص 
(Diabat et al.,2013).   

يرطت  اإررداد ا إر ستر ويثا س ثز ف الس روثتس 
 ال تسثثثثتس ال،ثثثثت     يثثثثا الرثثثثتلس  س ت،ثثثثتس اك رثثثثتج 
السفثثثداس  ا  س ال،ت  ثثثخ  ثثثف احريتوثثثتس الرةثثث يص 

(Zhu et al., 2008.) 
-Company Perfoأداء المنظما   2–2

rmance 
يفثثثثد األدا  س،هثثثث م  ثثثثف  سثثثثف حيثثثث  الرفر ثثثثس 
 الفيثثثثتس  ذلثثثث  لفثثثثدم الر  ثثثثص كر،ثثثثت  و    ثثثثه  

يفرسثثد  تثثثى حيثث  يفثثد األدا  س فثث ر سرفثثدد األبفثثتد 
 Green)  حت  الس تحخ  فر ف الإ    ال قس 

 et al., 2012) دا  الس فسخ ه  الوت     حي   ف 
سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد  ا  ثثثر سثثثف سفتدلثثثخ

األدا      تف يفرور دا ستو السر ير الرثتبا  –ال  را  
اا سففم الدراإتس الرا اح س  ثقرثه بسسترإثتس  

 ,.Younis et al)لدارا  إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا  

2016). 

ؤدً رطويثثثق سسترإثثثتس لدارا  إتإثثثتخ يثثثقثثثد حيثثث  
الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  للثثثثى  رحفيثثثثق ا ا ثثثثد ستس إثثثثخ س ثثثثص 

رفتيثص  (إ(Eltayeb et al., 2011ر ،ثي  الر ت،ثخ 
رحإثثيف  إ(Azevedo et al., 2011) ال ،تيثثتس
   ر ،ثثي  سهتثثخ الر ثث يا   رحإثثيف الر حيثثخ الوثث دا

  .(Younis et al., 2016)  الح،ثته  تثا الطتقثخ
لدارا  إتإثثتخ الر ر ثثد سسترإثثتس ؤدً رطويثق يثثقثثد  سثت 

 ي تو للثى رحفيثق  ا ا ثد ضيثر ستس إثخ س ثص  ال  را 
 (إ(Rao and Holt, 2005رفز ثز الفثدرا الر تاإثيخ 

 Azevedo) ز تدا ر ت الفسثث    رحإثيف ال ،ثت ا 

et al., 2011)   ز ثثثثثثتدا اثثثثثثر  الإثثثثثث   الوديثثثثثثدا 
(Diabat et al., 2013). 

 بتلرثثثثثثثتلا      ثثثثثثثت او  تثثثثثثثى الرثثثثثثث  يراس الس رت،ثثثثثثثخ 
 دا   تثثثى  الر ر ثثثد ال  ثثثرا لدارا إتإثثثتخ لسسترإثثثتس 

  يس ف الف ي ب  هت ر درج رحس  ث خ   بفثتد  الس فسخ

س رت،ثثخ لثثث دا : األدا  الوي ثثثا )س ثثثص  ،ثثث  ال ،تيثثثتس 
  اثثثثثث راس السثثثثثث ارد(  األدا  الرةثثثثثث يتا )س ثثثثثثص رفز ثثثثثثز 
ال ،ثثثت ا  رحإثثثيف الوثثث دا(    األدا  ا قر ثثثتدً)س ص 

 Younis)رحإثيف الر حيثخ  رحإثيف   ا ثد األإثهم( 

et al., 2016). 

-Environmental pe اوداء البيئاي

rformance   
يثثثرربن األدا  الوي ثثثا بفثثثدرا الس فسثثثخ  تثثثى رفتيثثثص 

الإثت تخ  ال ،تيثتس ال ثثتبخ  ال ،تيثثتس ا بفت ثتس الهث ا   
 الفثثدرا  تثثى رفتيثثص اإثثرهث  السثث اد ال طثثرا  الإثثتسخ 

رحإثثثيف ال  ثثثا  الحثثثد سثثثف ر ثثثرار الحثثث اد  الوي يثثثخ   
 Zhu et al., 2008 ; Green  et) لتس فسخالوي ا 

al., 2012 ; Namagembe et al., 2018). 

-Operational perاوداء الةشاييمي 

formance  
يةثثير األدا  الرةثث يتا للثثى قثثدراس الس فسثثخ  تثثى 
ل رثثثثثثتج الس روثثثثثثتس  رفثثثثثثديسهت لتفسثثثثثثث  ب ،ثثثثثثت ا   وثثثثثثر 
     يثثثخ سحإثثث خ  سهتثثثخ زس يثثثخ  قثثثص سسثثثت يثثثؤدً اثثثا 

للى رحإيف س قفهت اا الإث    ز ثتدا ار ثهت ال هتيخ 
 ,.Zhu et al)اا ويا س روترهت للثى األإث ا  الد ليثخ

2008) . 
 ثثثثثرربن األدا  الرةثثثثث يتا بفثثثثثدرا الس فسثثثثثخ  تثثثثثى   

رحفيق سيزا ر تاإيخ  تى الس تاإيف سف  ثي الو دا 
ر ،ثثثثثثثي  سفثثثثثثثد س ال ثثثثثثثردا  ر ،ثثثثثثثي  ةثثثثثثث تً   –

  –   الر ت،ثثثثثثخ   –الفسثثثثثثث    ز ثثثثثثتدا ارثثثثثثراس ال ثثثثثثستف
ر ،ثي   إثبخ ال ،تيثتس   ر ،ي  سإر يتس الس ثز ف 

 تثثثا ا إثثثر،تدا الس    ال،تقثثثد    ثثثت   ستيثثثتس الر ثثث يا 
 الإر خ اا رإتيم     – سف الطتقخ اك رتويخ السرتحخ

ر ،ثثثثي   قثثثثس ر ثثثثسيم الس ثثثثري   –الس ثثثثري لتفسثثثثث  
 ر ،ثثثثثثي   قثثثثثثس ا  ثثثثثثداد لثثثثثث  س    ز ثثثثثثتدا  سيثثثثثثخ 

 السر  ثثخ     – الس روثثتس السإثثتسخ اثثا ال قثثس السحثثدد
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  – الس فسثثخ تر ثث ل اثثا الس روثثتس الرثثا رفثثدسه وثث د  –
(Zhu et al., 2008 ; Green  et al., 2012)  

-Economic perf اوداء االقةصالدي

ormance   
يثثثثرربن األدا  ا قر ثثثثتدً بفثثثثدرا الس فسثثثثخ  تثثثثى 
 ،ثثثثثثثث  الر ثثثثثثثثتليس السرربطثثثثثثثثخ بثثثثثثثثتلس اد السةثثثثثثثثرراا   
 اإثثثرهث  الطتقثثثخ    سفتلوثثثثخ ال ،تيثثثتس    ر ثثثثر س 
ال ،تيثثثتس    ال راسثثثتس ال توسثثثخ  ثثثف الحثثث اد  الوي يثثثخ 

(Zhu et al., 2008). 

رفر ثثثثثثس األدا  ا قر ثثثثثثتدً  تثثثثثثى   ثثثثثثه  يس ثثثثثثف 
رحإثثثي تس اثثثا األدا  السثثثتلا  الرإثثث يفا  روثثثس  ثثثف 
ر ،يثثذ سسترإثثتس لدارا  إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  الرثثا 
رثثثؤدً للثثثى رفز ثثثز س قثثثس الس فسثثثخ سفتر ثثثخ بسر إثثثن 

 يةثثسص الرحإثثف السثثتلا ا  ،ثثت  ر ت،ثثخ  .ال ثث ت خ
ةثثرا  ال تسثثتس    ا  ،ثثت  ر ثثتليس اإثثرهث  الطتقثثخ 

 ا  ،ثثت  ر ت،ثثخ سفتلوثثخ ال ،تيثثتس  الثثر ت  س هثثت    
 رةسص الرحإي تس .  ا  ،ت  ر تليس الح اد  الوي يخ

الرإثثثثثث يفيخ سثثثثثثت يتثثثثثثا: ز ثثثثثثتدا سر إثثثثثثن الفت ثثثثثثد  تثثثثثثى 
السويفثتس   ز ثثتدا سر إثن الثثر     سث  األر ثثتح  ز ثثتدا 

  Namagembe et)سر إثن  سث  الح ثخ الإث قيخ
al., 2018)  

ح يثثثخ السرفتفثثثخ وثثثيدارا    ثثثد سراوفثثثخ األدويثثثتس الب
اك رثثثثتج  الفستيثثثثتس  ار ثثثث  س هثثثثت   ثثثثه سثثثثف الف ثثثثتيت 
السهسثثخ اثثا لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد هثثا اكدارا السرفتفثثخ 
بتلوي ثثثخ  حيثثث  وثثثرزس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  
 ،تإ،خ ر فيسيخ رإت د الس فسخ  ةر ت هت اا إتإثتخ 
الر ر ثثد  تثثا رحفيثثق األر ثثتح  ز ثثتدا الح ثثخ الإثث قيخ 

ذلثث  سثثف  ثثثي رفتيثثص الس ثثتطر  األ ثثتر الوي يثثخ سثثا   
 ;Rao and Holt, 2005) رحإثيف ال ،ثت ا الوي يثخ

Zhu et al., 2008)  . 

لثثثثذل  اإثثثثث ف يثثثثرم ر ثثثثثت ي  ثثثثدداو سثثثثثف الدراإثثثثثتس 
الرور ويثثخ الإثثتبفخ الرثثا ر ت لثثس رثث  ير سسترإثثتس لدارا 
إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا   تثثثا  دا  الس فسثثثخ  حيثثث  

الفثقخ   Zhu and Sarkis (2004)ر ت لس دراإخ 
وثثثثثيف السسترإثثثثثثتس الرةثثثثث يتيخ  األدا  اثثثثثثا  ثثثثثدد سثثثثثثف 
الةر تس ال ي يخ الرثا رطوثق سسترإثتس لدارا إتإثتخ 
الر ر ثثثد ال  ثثثرا   حيثثث  اإثثثرهداس الدراإثثثخ ا ربثثثتر 
الفثقثثخ وثثيف سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  

ارا  األدا  الر فيسثا    ثذل  ا ربثتر رث  ير  ثص سثثف لد
الو دا  اك رثتج اثا ال قثس السحثدد  تثا الفثقثخ وثيف 
سسترإثثثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثد ال  ثثثثثثثرا   األدا  

( س فسثخ 181الر فيسا   رس تثس  ي ثخ الدراإثخ اثا )
 ثثث ت يخ اثثثا ال ثثثيف   ر ثثثزس الدراإثثثخ  تثثثا دراإثثثخ 

 -رثثث  ير  ر فثثثخ سسترإثثثتس لإتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  
رإتس لدارا إتإتخ الر ر ثد اكدارا الوي يخ الدا تيخ  سست

ال  ثثثثثثثرا  ال ترويثثثثثثثخ  الر ثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثخ  
 تثثثا األدا  الر فيسثثثا سفوثثثراو  – اإثثثرفتدا ا إثثثر ستر 

   ه وبفديف  هست األدا  الوي ا   األدا  ا قر تدً  
 ر  ثثثثثتس الدراإثثثثثخ للثثثثثى  وثثثثث د  ثقثثثثثخ ليوتويثثثثثخ 
سبتةثثرا وثثيف سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  

األدا  الوي ا  األدا  ا قر ثتدً   ر  ثتس    ص سف
الدراإثثخ  ثثذل  للثثى  ف  ثثص سثثف لدارا الوثث دا  اك رثثتج 
اثثثا ال قثثثس السحثثثدد رر إثثثن  الفثقثثثخ وثثثيف سسترإثثثتس 
لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   األدا  الر فيسثثا   سثثت 
 ف  وثثث د وثثثراسي كدارا الوثثث دا و بثثثتو للثثثا و ثثث  سثثثا 

ل  ثثثثرا  ال ترويثثثثخ سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ا
يثثؤدً للثثا رحفيثثق  دا  ر فيسثثا  ا ثثص  اثثا حثثيف  ف 
 وثثث د وثثثراسي لظ رثثثتج اثثثا ال قثثثس السحثثثدد  افثثثن سثثثا 
اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ إثثي  ف لثثه رثث  ير إثثتوا  تثثا 

 الوي خ 
د ثثثثثثثثثثثثاف Rao and Holt (2005)خ ثثثثثثثثثثث سثثثثثثثت دراإ

اإثثثثرهداس سفراثثثثخ سثثثثت لذا  ثثثثتف ر ،يثثثثذ سسترإثثثثتس لدارا 
 ر ثثثثد ال  ثثثثرا  إثثثثيؤدً للثثثثا ز ثثثثتدا الفثثثثدرا إتإثثثثتخ الر

الر تاإثثيخ  األدا  ا قر ثثتدً   رس تثثس  ي ثثخ الدراإثثخ 
( س فسثثثثثثخ حت ثثثثثثتخ  تثثثثثثا ةثثثثثثهتدا األيثثثثثثز  25اثثثثثثا )
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اثثثا و ثثث   ةثثثر   إثثثيت   ر  ثثثتس الدراإثثثخ  10441
للى  وث د  ثقثخ ليوتويثخ وثيف سسترإثتس لدارا إتإثتخ 

 الر ر د ال  را    ص سف الر تاإيخ  األدا   
 Chien and Shih (2007)داس دراإثخ  اإثره

سسترإثثثثثتس لدارا سحت لثثثثثخ الرحفثثثثثق سثثثثثف الفثقثثثثثخ وثثثثثيف 
إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا    ثثثثثص سثثثثثف األدا  الوي ثثثثثا 

( 121 األدا  السثثثثتلا   رس تثثثثس  ي ثثثثخ الدراإثثثثخ اثثثثا )
س فسثثخ رفسثثص اثثا  ثث ت خ ا ل رر  يثثتس  ال ثث ت تس 

اثثا  10441ال هر ت يثثخ حت ثثتخ  تثثا ةثثهتدا األيثثز  
 ر  تس الدراإخ للثى رطويثق سسترإثتس لدارا  رتي اف 

إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  يفثثزز    يحإثثف سثثف األدا  
 الوي ا  األدا  الستلا لتس فستس 

 Testa and Iraldo  ثذل  اإثرهداس دراإثخ 

سسترإثثثثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثد رحديثثثثثثثثد  (2010)
 ال  ثثثثثثثثرا   تثثثثثثثثا  ثثثثثثثثص سثثثثثثثثف األدا  الوي ثثثثثثثثا  األدا 

بثثثثتر اثثثثر   الدراإثثثثخ رثثثثم  سثثثثف  وثثثثص ا ر الر تاإثثثثا 
( سراثثثثق لتر ثثثث يا اثثثثا 0188روسيثثثثا الويت ثثثثتس سثثثثف )

إثثثثثثبفخ د ي  ذلثثثثثث   ثثثثثثف طر ثثثثثثق السإثثثثثث  الور ثثثثثثثدً  
 ر  ثثثتس الدراإثثثخ للثثثى  وثثث د رثثث  ير لسسترإثثثتس لدارا 
إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا   تثثثا األدا  الوي ثثثا    ثثثدم 
 وث د رث  ير لسسترإثتس لدارا إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا  

 الفدرا الر تاإيخ  تا  ص سف الر حيخ   
 .Azevedo et al اإثرهداس دراإثخاثا حثيف 

سسترإثثثثتس لدارا  اإر ةثثثثتف الفثقثثثثخ وثثثثيف  (2011)
  دا  إتإتخ الر ر د   ر ثزس  إتإتخ الر ر د ال  را 
سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد الدراإثثثخ  تثثثا بفثثث  

س ثثثثص: سسترإثثثثتس الةثثثرا  ال ثثثثديفخ لتوي ثثثثخ   ال  ثثثرا 
رديف   الرفثثثت ف الوي ثثثا سثثثا  الرفثثثت ف الوي ثثثا سثثثا السثثث  

الفسثثثث    الفسثثثص سثثثثا الس ثثثسسيف  السثثث رديف لرفتيثثثثص 
الرثثثثثثثثث  يراس الوي يثثثثثثثثثخ   الر تيثثثثثثثثثس ال ثثثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثثثخ  
 الت ويإريتس الف إيخ  اا حيف ر زس الدراإثخ  تثا 
قيتس  دا  إتإتخ الر ر د سف  ثي  ث خ  بفتد  ها: 

األدا  ا قر ثثثثثثثثتدً ) ال ،ثثثثثثثثت ا   الر ت،ثثثثثثثثخ الوي يثثثثثثثثخ(  
األدا  الرةثثثث يتا ) الوثثثث دا  ر ثثثثت الفسيثثثثص(   األدا    

 اإثثثثثثر دسس الدراإثثثثثثخ الوي ثثثثثثا )  إثثثثثثت ر األ سثثثثثثتي(  
سثثد ص دراإثثخ الحتلثثخ  حيثث  رثثم دراإثثخ حتلثثخ ل سثثس 
س فسثثتس ورر تليثثخ رفسثثص اثثا سوثثتي ر ر ثثد الإثثيتراس  
 ر  ثثثثتس الدراإثثثثخ للثثثثى  وثثثث د  ثقثثثثخ ليوتويثثثثخ وثثثثيف 

را  رطويثثثثثثق سسترإثثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثد ال  ثثثثثث
(   ر  ثثتس الوثث دا  ر ثثت الفسيثثص األدا  الرةثث يتا )

الدراإثثخ  ثثذل  للثثى  وثث د ارربثثتم ايوثثتوا وثثيف رطويثثق 
سسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د ال  را    يف  ص سثف 

  األدا  الوي ا  األدا  ا قر تدً
افثثثثثثثثثد   Eltayeb et al. (2011)  سثثثثثثثثثت دراإثثثثثثثثثخ

اإثثرهداس رفيثثيم رثث  ير رطويثثق سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ 
الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا   تثثثثثا س روثثثثثتس إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد 

سسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د حي  رس تس  ال  را  
الر ثثثسيم الرثثثا ر ثثثزس  تيهثثثت الدراإثثثخ اثثثا:  ال  ثثثرا 

ال ثثثديق لتوي ثثثخ   الةثثثرا  األ  ثثثر   الرفثثثت ف الوي ثثثا 
ي ثثثثثثثثا سثثثثثثثا الفسثثثثثثثثث   سثثثثثثثا السثثثثثثثث رديف   الرفثثثثثثثت ف الو

 الت ويإريتس الف إيخ  وي ست رس تس س روثتس إتإثتخ 
الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  الرثثثثا ر ثثثثزس  تيهثثثثت الدراإثثثثخ اثثثثا: 
الس روثثثثثثثثثثتس الوي يثثثثثثثثثثخ   الس روثثثثثثثثثثتس ا قر ثثثثثثثثثثتديخ  

س ثص  ( ر ،ي  الر تليس   الس روتس ضير الستس إخ
ر ت      الفسيص   ر ت الفتستيف   قيسخ الفثسثخ(  

( س فسثثثخ حت ثثثتخ 135راإثثثخ اثثثا ) رس تثثثس  ي ثثثخ الد
اثثا ستليز ثثت   ر  ثثتس  10441 تثثا ةثثهتدا األيثثز  

الدراإثثخ للثثى  وثث د رثث  ير ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ 
لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ  تثثثثا الس روثثثثتس األر فثثثثخ 
لإتإثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثد ال  ثثثثثثثرا  )الس روثثثثثثثتس الوي يثثثثثثثثخ  
 الس روثثثثثثثثثتس ا قر ثثثثثثثثثتديخ   ر ،ثثثثثثثثثي  الر ثثثثثثثثثتليس  

تس إخ(   ر  تس الدراإخ  ثذل   الس روتس ضير الس
للثثثثثثثى  وثثثثثثثث د رثثثثثثث  ير ليوثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثت يخ 
لت ويإثثثريتس الف إثثثيخ  تثثثا ر ،ثثثي  الر ثثثتليس  اثثثا 



 أتثري ممارسات إدارة سلسلة التوريد اخلضراء على أداء املنظمة ابلتطبيق....                                    أشرف فؤاد السيد سلطاند/

 12   
 

حيف   ي ود ر  ير لتةرا  األ  ر  تا  ً   ل سف 
 س روتس إتإتخ الر ر د ال  را   

  Lee et al. (2012)اا حيف اإرهداس دراإخ  
الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  إتإثثثثتخ سفراثثثثخ رثثثث  ير وهثثثث د لدارا 

 الوه د الر فيسيخ األ ري س ص ر ت الفتستيف   ،ت ا 
 ستيثثثثثثثتس الرةثثثثثثث يص   ،ثثثثثثثت ا الفسثثثثثثثص السةثثثثثثثرر  سثثثثثثثا 
السثث رديف  الفسثثث   تثثا  دا  األ سثثتي ا رسثثتداو  تثثا 

-Resource Depenال فر ثخ السفرسثدا  تثا السث رد

dence  Theory  ( 553 رس تس  ي خ الدراإخ اا )
 سر إثثثثثثطخ الحوثثثثثثم اثثثثثثا  ثثثثثث ت خ س فسثثثثثثخ  ثثثثثث يرا 

 ر  ثثتس الدراإثثخ للثثى  ثثدم  ا ل رر  يثثتس اثثا   ر ثثت 
وثثثثثيف   وثثثثث د  ثقثثثثثخ سبتةثثثثثرا  ذاس د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ

 دا     إتإثثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثثرا سسترإثثثثثثثثثتس لدارا 
 ثقثثخ    ر  ثثتس الدراإثثخ  ثثذل  للثثى  وثث د  األ سثثتي

إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد وثثثثثيف سسترإثثثثثتس لدارا ضيثثثثثر سبتةثثثثثرا 
 سثثثتي سثثثف  ثثثثي  ،ثثثت ا  ستيثثثتس  دا  األ   ال  ثثثرا 

الرةثثثثثث يص   ،ثثثثثثت ا الفسثثثثثثص السةثثثثثثرر  سثثثثثثا السثثثثثث رديف 
 الفسث   بسف ا  ف  ثص سثف  ،ثت ا  ستيثتس الرةث يص 
  ،ت ا الفسص السةرر  سا الس رديف  الفسث  رر إثن 

 إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا سسترإثثتس لدارا الفثقثثخ وثثيف 
  دا  األ ستي     

افثد ر ت لثس   Green et al. (2012) ست دراإخ 
 تثثا  إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا رثث  ير سسترإثثتس لدارا 

األدا    اإثثثثثرهداس الدراإثثثثثخ السإثثثثثتهسخ اثثثثثا الس وثثثثثخ 
األ لا سف األدويتس البح يخ السرفتفخ ور  ير سسترإتس 

 تثثثثا األدا    رفيثثثثيم  إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا لدارا 
إتإثتخ الر ر ثد ال س ذج الةتسص لر  ير سسترإثتس لدارا 

 تثثثثثثثا األدا   حيثثثثثثث  ير ثثثثثثثسف ال سثثثثثثث ذج  ا ال  ثثثثثثثر 
إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  الرثثثا رثثثر ن سسترإثثثتس لدارا 

 – وثثثيف الس فثثثتس ال ثثث ت يخ  ةثثثر ت  إتإثثثتخ الر ر ثثثد
لثثثثد م اكإثثثثرداسخ الوي يثثثثخ اثثثثا  –السثثثث رديف  الفسثثثثث  

 رس تس  ي خ الدراإخ اا   إتإتخ الر ر دوسيا   حت  

  ثثثثثثث ت يخ اثثثثثثثا ال  يثثثثثثثتس السرحثثثثثثثدا ( س فسثثثثثثثخ121)
األسر  يثثخ  ذلثث  اثثا  ثثدا  ثث ت تس  هثثا ال ثث ت تس 
ال ذا يخ    ث ت خ ال ثزي  ال إثيي    ث ت خ الورثر ي 
 ال،حثثثثثم    ثثثثث ت خ السفثثثثثداس ال هر ت يثثثثثخ    ثثثثث ت خ 

 ا ل رر  يتس     
وثثيف   ر  ثثتس الدراإثثخ للثثى  وثث د ارربثثتم ايوثثتوا

اكدارا الوي يثثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثثخ   ثثثثثثثثيف  فثثثثثثثثم السفت سثثثثثثثثتس 
اإثثخ  ثثذل  للثثى  ف  ثثص سثثف  ر  ثثتس الدر ال  ثثرا   

اكدارا الوي يثثثخ الدا تيثثثخ    فثثثم السفت سثثثتس ال  ثثثرا  
 رفروثثثراف سرطتبثثثثتس  إتإثثثثيخ لتر ،يثثثذ ال ثثثثتو  ل ثثثثص سثثثثف
الةثثثثرا  األ  ثثثثر   الرفثثثثت ف سثثثثا الفسثثثثث   الر ثثثثسيم 
ال ديق لتوي خ   اإرفتدا ا إثر ستر    ثذل  ر  ثتس 
الدراإخ للا  و د ر  ير ليوتوا  ل ص سف الرفت ف سا 
الفسثثثثثثثثثث   الر ثثثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثثثخ  اإثثثثثثثثثرفتدا 

 تا األدا  الوي ثثا   ر  ثتس الدراإثثخ  ي ثثتو ا إثر ستر 
للثثثا  وثثث د رثثث  ير ليوثثثتوا ل ثثثص سثثثف الةثثثرا  األ  ثثثر 
 الرفت ف سا الفسث   تا األدا  ا قر تدً    ثذل  
 دم  و د ر  ير لتةرا  األ  ر  تثا األدا  الوي ثا  

د رثثثث  ير   إثثثثا  وثثثث  للثثثثا   ي ثثثثتو ر  ثثثثتس الدراإثثثثخ 
لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ  تثثثثا األدا  ا قر ثثثثتدً  

األدا    تا  ثثثثثدم  وثثثثث د رثثثثث  ير  إثثثثثرفتدا ا إثثثثثر ستر 
ا قر تدً     يراو ر  تس الدراإثخ للثا  وث د رث  ير 
ليوثثثثتوا ل ثثثثص سثثثثف األدا  الوي ثثثثا  األدا  ا قر ثثثثتدً 
 تثثثا األدا  الرةثثث يتا     ثثثذل   وثثث د رثثث  ير ليوثثثتوا 

الوي ثثثثثا  األدا  ا قر ثثثثثتدً  األدا  ل ثثثثثص سثثثثثف األدا  
 الرة يتا  تا األدا  الر فيسا   

  Perotti  et al. (2012)  ذل  اإرهداس دراإخ 
إتإثثتخ الر ر ثثد رحديثثد سإثثرً  رطويثثق سسترإثثتس لدارا 

 ر  يرهثثت  تثثا  دا  الس فسثثخ  حيثث  رس تثثس  ال  ثثرا 
الرثثا ر ثثزس  سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا 

الر ر ثثثثد األ  ثثثر   اإثثثثرراريويخ  تيهثثثت الدراإثثثثخ اثثثا: 
الر ز ثثثثثثثثا  ال فثثثثثثثثص   الر ثثثثثثثثز ف  السبثثثثثثثثت ا ال  ثثثثثثثثرا   
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 الت ويإثثثثثثثريتس الف إثثثثثثثيخ   الرفثثثثثثثت ف سثثثثثثثا الفسثثثثثثثث   
 اإثثثثرفتدا ا إثثثثر ستر   الر تيثثثثس  الر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
لتوي ثثثثخ   اكدارا الدا تيثثثثخ  وي سثثثثت رس تثثثثس  بفثثثثتد األدا  

األدا  الوي ثا   األدا   :الدراإخ اثاالرا ر زس  تيهت 
 اإثثثر دسس الدراإثثثخ   ا قر ثثثتدً   األدا  الرةثثث يتا

( 12سثثثد ص دراإثثثخ الحتلثثثخ  حيثثث  رثثثم دراإثثثخ حتلثثثخ )
س فسثثثخ رفسثثثص اثثثا سوثثثتي الت ويإثثثريتس اثثثا ليطتليثثثت  
  ر  تس الدراإخ للى  ف السإرً  الس  ،  لرطويق

لثثثثه رثثثث  ير  إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا سسترإثثثثتس لدارا 
  حيثث  فهثثر  وثث د رثث  ير سحثثد د  تثثا  دا  الس فسثثخ

إتإتخ الر ر د ال  ثرا   تثا سسترإتس لدارا  لرطويق
 ثص سثثف األدا  الوي ثثا  األدا  ا قر ثتدً   ل ثثف هثثذا 

 الر  ير  تف ودروخ  قص  تا األدا  الرة يتا   
  Laosirihongthongاا حيف ر ت لثس دراإثخ  

et al. (2013)  إتإثتخ لدارا الفثقثخ وثيف سسترإثتس
الر ر ثد ال  ثرا   األدا    اإثرهداس الدراإثخ سحت لثثخ 

إتإثثثثتخ رثثثث  ير رطويثثثق سسترإثثثتس لدارا  الرفثثثرف  تثثثا
الر ر ثثد ال  ثثرا   تثثا  ثثص سثثف األدا  الوي ثثا  األدا  
ا قر ثثثثتدً  األدا  ضيثثثثر الستسثثثث س اثثثثا فثثثثص  وثثثث د 
اإثثثرراريويخ األ سثثثتي  سر يثثثر  إثثثين   رس تثثثس  ي ثثثخ 

فسثثثثخ حت ثثثثتخ  تثثثثا ةثثثثهتدا ( س 114الدراإثثثثخ اثثثثا )
سسترإثثتس حيثث  رس تثثس اثثا رتيث ثثد   10441األيثثز  

الرثثثثا ر ثثثثثزس  تيهثثثثثت  لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا 
سسترإثتس الةثرا  األ  ثر   سسترإثتس  الدراإخ اثا:

الر ثثثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثثثخ السرربطثثثثثثثثثخ بثثثثثثثثثتلس ري  
 سسترإثثثثثثثتس الر ثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثخ السرربطثثثثثثثخ 
بثثثثثثثثثتلر تيس   سسترإثثثثثثثثثتس الت ويإثثثثثثثثثريتس الف إثثثثثثثثثيخ  

  الرةر فتس  الت ا   الوي يخ  
 ر  ثثثتس الدراإثثثخ للثثثا  ثثثدا  رثثثت ي  هثثثا:  وثثث د 

ألد  الوي ثا  ر  ير لسسترإثتس الةثرا  األ  ثر  تثا ا
 ل  هثثثثثت   رثثثثثؤ ر  تثثثثثا  ثثثثثص سثثثثثف األدا  ا قر ثثثثثتدً 
 األدا  ضيثثثر الستسثثث س   ثثثدم  وثثث د رثثث  ير ل ثثثص سثثثف  

سسترإتس الر سيم ال ديق لتوي ثخ السرربطثخ بثتلس ري  
 سسترإثثثثثثثتس الر ثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثخ السرربطثثثثثثثخ 

األد     بثثثثتلر تيس  تثثثثا  ثثثثص سثثثثف األدا  ا قر ثثثثتدً
 ثدم   ألدا  ضيثر الستسث س ل  هت رؤ ر  تا ا  الوي ا

 وثثث د رثثث  ير لسسترإثثثتس الت ويإثثثريتس الف إثثثيخ  تثثثا 
األد  الوي ثثثثثا  األدا      ثثثثثص سثثثثثف األدا  ا قر ثثثثثتدً

ضير الستس س   و د ر  ير لترةر فتس  الت ا   الوي يخ 
األد  الوي ثا  األدا      تا  ص سف األدا  ا قر ثتدً

 ت،ثخ ضيثر الستسث س   ثدم  وث د رث  ير  إثرراريويخ الر
األد  الوي ثا    األقص  تا  ص سف األدا  ا قر ثتدً

 األدا  ضيثثثثثر الستسثثثثث س   وثثثثث د رثثثثث  ير لثإثثثثثرراريويخ 
السفرسثثثدا  تثثثا ال قثثثس  الوثثث دا  تثثثا  ثثثص سثثثف األدا  

األد  الوي ثثثثا  األدا  ضيثثثثر الستسثثثث س     ا قر ثثثثتدً
يثثرربن   ف األدا  الوي ثثاللثثا    يثثر  ر  ثثتس الدراإثثخ 

   األدا  ضير الستس س تدًاألدا  ا قر ب ص سف 
  et al. (2015)  Diab  ثثذل  ر ت لثثس دراإثثخ 

إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   تثثا رثث  ير سسترإثثتس لدارا 
الر فيسثثا بثثتلرطويق  تثثثا ال ثث ت تس ال ذا يثثثخ  األدا 

األرد يثثثثخ   اإثثثثرهداس الدراإثثثثخ ا ربثثثثتر  قيثثثثتس رثثثث  ير 
اكدارا  – إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا سسترإثثثثثتس لدارا 

خ الدا تيثثثثثخ   الرفثثثثثت ف سثثثثثا الفسثثثثثث    الةثثثثثرا  الوي يثثثثث
األ  ثثثثثثر   الر تيثثثثثثس  الر ثثثثثثسيم ال ثثثثثثديق لتوي ثثثثثثخ  

 تثا األدا  الر فيسثا  – الر ز ف  السبثت ا ال  ثرا  
سفتإتو و ث خ  بفتد  ها األد  الوي ا   األدا  السثتلا  
 األد  الرةثث يتا   ر  ثثتس الدراإثثخ للثثى  وثث د رثث  ير 

سورسفثثثثخ  ر ثثثثد ال  ثثثثرا إتإثثثثتخ الر  سسترإثثثثتس لدارا ل
 تا  بفتد األدا  الر فيسا سورسفخ    ذل  ر  ثتس 

اكدارا الوي يثثثثثخ الدراإثثثثخ للثثثثا  وثثثث د رثثثث  ير ل ثثثثص سثثثثف 
الدا تيثثثخ   الرفثثثت ف سثثثا الفسثثثث    الةثثثرا  األ  ثثثر   

 تا األدا  الوي ا    دم   الر ز ف  السبت ا ال  را 
 تثثا  لتر تيثثس  الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ  وثث د رثث  ير

للثثثا  وثثث د    ر  ثثثتس الدراإثثثخ  ي ثثثتو  ألدا  الوي ثثثاا
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اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ   الرفثثت ف سثثا رثث  ير ل ثثص سثثف 
الفسثثثثثث    الةثثثثثرا  األ  ثثثثثر   الر تيثثثثثس  الر ثثثثثسيم 

 تثثثا ال ثثثديق لتوي ثثثخ   الر ثثثز ف  السبثثثت ا ال  ثثثرا  
 وثثث د رثثث  ير السثثثتلا     يثثثراو ر  ثثثتس الدراإثثثخ  األدا 

 لدا تيثثثخ   الةثثثرا  األ  ثثثراكدارا الوي يثثثخ ال ثثثص سثثثف 
 الرة يتا   تا األدا 

  et al. (2016) Younisدراإثثثخ   اإثثثرهداس

سثثثثف رطويثثثثق سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد  الرحفثثثثق
الر ثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثخ   الةثثثثثثثرا   -ال  ثثثثثثثرا  

األ  ثثثر   الرفثثثت ف الوي ثثثا   الت ويإثثثريتس الف إثثثيخ  
 رحديثد ر  يرهثثت  تثثى  دا  الس فسثثتس سفتإثثتو ب ر فثثخ  -

األدا  الرةثثث يتا  األدا  الوي ثثثا   األدا    بفثثثتد  هثثثا: 
ا فثص  وث د   ث ثخ ا قر تدً  األدا  ا ورست ا اث

سر يثراس رقتويثثخ  هثا: حوثثم الةثر خ    سثثر الةثثر خ  
 رس تثس  ي ثخ الدراإثخ اثا ةهتدا  فثتم اكدارا الوي ثخ  

س فسثثخ رفسثثص اثثا سوثثتي ال ثث ت خ الرح  تيثثخ ( 111)
 ر  تس الدراإثخ   اا د لخ اكستراس الفر يخ السرحدا

إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد سسترإثثثثثتس لدارا للثثثثثى  وثثثثث د رثثثثث  ير ل
بطر  س رت،خ  تا األبفتد الس رت،خ ل دا    ال  را 
لثثثثم ي وثثثثس  ف  ً سثثثثف سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ اسثثثث ثو 

الر ر ثثثد ال  ثثثرا  األر فثثثثخ  ثثثتف لهثثثثت  ً رثثث  ير  تثثثثى 
اثثثا حثثثيف  وثثثدس الدراإثثثخ  ف الةثثثثرا    األدا  الوي ثثثا

األ  ثثثثر   الرفثثثثت ف الوي ثثثثا لهسثثثثت رثثثث  ير  ويثثثثر  تثثثثى 
را  األ  ر األدا  الرة يتا    ودس الدراإخ  ف الة

افثثثثثثثن هثثثثثثث  الثثثثثثثذً يتفثثثثثثث  د راو اثثثثثثثا رحإثثثثثثثيف األدا  
ا قر ثثثثثتدً   وي سثثثثثت  ت ثثثثثس السسترإثثثثثتس الت وإثثثثثريخ 
الف إثثثيخ افثثثن هثثثا الرثثثا رثثثؤ ر بةثثث ص ليوثثثتوا  تثثثى 

 األدا  ا ورست ا لتس فستس 
 Fang and Zhangاثا حثيف حت لثس دراإثخ 

الرفثرف  تثا الفثقثخ وثيف سسترإثتس لدارا   (2018)
اكدارا الوي يثثثخ الدا تيثثثخ   -إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  

 الةثثثرا  األ  ثثثر   الرفثثثت ف سثثثا الفسثثثث    اإثثثرفتدا 

  ثثيف األدا   -ا إثثر ستر   الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ 
سفتإثثثثثثثتو و ث ثثثثثثثخ  بفثثثثثثثتد  هثثثثثثثا األد  الوي ثثثثثثثا   األدا  
ا قر ثثثثتدً   األد  الرةثثثث يتا   سثثثثتها الس اقثثثثس    

الفثقخ ق يخ     ثفي،خ ت رت  الحت س الرا ر  ف ايه
 اإثثثثر دسس الدراإثثثثخ سوس  ثثثثخ سر يثثثثراس  إثثثثيطخ  ؟ 

 ها:   ل ال  ت خ   ةهتداس األيثز    الر وثه  حث  
الر ثثثدير   األبفثثثتد ال فتايثثثخ   ر  ثثثتس الدراإثثثخ للثثثى 
 و د ارربتم ليوتوا ويف اكدارا الوي يثخ الدا تيثخ   ثص 

رفتدا سف الةرا  األ  ر   الرفت ف سا الفسثث    اإث
ا إثثثثثر ستر   الر ثثثثثسيم ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ   ر  ثثثثثتس 
الدراإثثثثثثخ   ثثثثثثذل  للثثثثثثى  وثثثثثث د ارربثثثثثثتم ليوثثثثثثتوا وثثثثثثيف 

إثثثثثثث ا   إتإثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثد ال  ثثثثثثثرا لدارا سسترإثثثثثثثتس 
الدا تيثثثثثخ    ال ترويثثثثثخ سثثثثثا األدا   حيثثثثث  ر  ثثثثثتس 

لدارا سسترإثثثتس الدراإثثخ للثثا  وثث د ارربثثتم قثثً  وثثيف 
خ الدا تيثثثخ  اكدارا الوي يثثث -إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  

 الةثثثرا  األ  ثثثر   الرفثثثت ف سثثثا الفسثثثث    اإثثثرفتدا 
 األدا   -ا إثثثثثثثر ستر   الر ثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثخ 

لدارا سسترإثثثتس ارربثثثتم سر إثثثن وثثثيف الوي ثثثا    وثثث د 
إتإتخ الر ر د ال  را    ص سثف األدا  ا قر ثتدً  

   األد  الرة يتا  
  Namagembe et al   يثراو اإثرهداس دراإثخ 

رفيثيم الفثقثخ وثيف  سإثخ سسترإثتس كدارا  (2018) .
سسترإثثثثثثثثتس الةثثثثثثثثرا   – إتإثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثرا 

األ  ثثثثثثر   سسترإثثثثثثتس الر ثثثثثثسيم ال ثثثثثثديق لتوي ثثثثثثخ  
 سسترإتس الرفثت ف سثا الفسثث    سسترإثتس اإثرفتدا 

 تثا  –ا إر ستر   سسترإتس اكدارا الوي يخ الدا تيخ 
خ سثف رتث   دا  الس فسخ   اإر ةتف ر  ير  ص سسترإ

األدا  الوي ثا   الس ثتاا ا قر ثتديخ  السسترإتس  تا 
   رس تثثثثس  ي ثثثثخ الدراإثثثثخ اثثثثا  الر ثثثثتليس ا قر ثثثثتديخ

( س فسثثثخ  ثثث يرا  سر إثثثطخ الحوثثثم اثثثا  ثثثدا 544)
  ت تس اثا   ض ثدا   ار فيثت   ر  ثتس الدراإثخ للثى 

 إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا سسترإثتس لدارا  وث د رث  ير ل
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بطثثثثر  س رت،ثثثثخ  تثثثثا األبفثثثثتد الس رت،ثثثثخ لثثثث دا  اثثثثا 
سسترإثثتس ال ثث ت تس الس رت،ثثخ  اسثث ثو رثثؤ ر  ثثص سثثف 

اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ  سسترإثثتس الر ثثسيم ال ثثديق 
الوي ثثا   سثثت رثثؤ ر  ثثص لتوي ثخ بةثث ص  ويثثر  تثثا األدا  

سسترإثثثثثتس اكدارا الوي يثثثثثخ الدا تيثثثثثخ  سسترإثثثثثتس سثثثثثف 
الس ثثثثثثثثثتاا ا الةثثثثثثثثرا  األ  ثثثثثثثثثر بةثثثثثثثثث ص  ويثثثثثثثثر  تثثثثثثثثث

  اثثا حثثيف رثثؤ ر سسترإثثتس اكدارا الوي يثثخ ا قر ثثتديخ
     يثثثراو ير ثثث  الر ثثثتليس ا قر ثثثتديخالدا تيثثثخ  تثثثا 

سثثثثثثثف  رثثثثثثثت ي الدراإثثثثثثثخ  ف سسترإثثثثثثثتس اكدارا الوي يثثثثثثثخ 
الدا تيخ رؤ ر ر  ير ليوتوا  تا األبفتد ال ث ثخ ألدا  

األدا  الوي ثثثثثثا   الس ثثثثثثتاا ا قر ثثثثثثتديخ    -الس فسثثثثثثخ 
 يس ا قر تديخ  الر تل

 سف سراوفخ الدراإتس الإتبفخ الرا ر ت لس ر  ير 
سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثرا   تثثثثا  دا  
الس فسثثثثثخ   ير ثثثثث  س هثثثثثت  وثثثثثث د ربثثثثثتيف اثثثثثا  رثثثثثثت ي 
الدراإثثثتس الإثثثتبفخ ايسثثثت يرفتثثثق بطويفثثثخ الفثقثثثخ وثثثيف 
سسترإثثثثثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثثرا    دا  

بفث  الدراإثتس للثى  وث د الس فسخ    حي   ةترس 
لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد   ثقثثثثخ ايوتويثثثثخ وثثثثيف سسترإثثثثتس

 ,Zhu and Sarkis)  دا  الس فسثثخ ال  ثثرا  

2004; Rao and Holt, 2005; Chien and 

Shi, 2007; Diab et al.,2015; Younis et 

al.,2016; Fang and Zhang,2018; Nam-

agembe et al.,2018)  اثا حثيف  ةثترس بفث  
لدراإثثتس األ ثثري للثثى  ثثدم  وثث د  ثقثثخ ذاس د لثثخ ا

لدارا إتإتخ الر ر د ال  را   لح ت يخ ويف سسترإتس
 Testa and Irlado, 2010; Lee)  دا  الس فسخ 

et al., 2012) اثا حثيف  ةثترس بفث  الدراإثتس  
األ ثثثري للثثثى  وثثث د سز وثثثتو سثثثف الفثقثثثتس اكيوتويثثثخ 

لدارا  سسترإثثثثثتس الإثثثثثتويخ   ثثثثثدم  وثثثثث د ارربثثثثثتم وثثثثثيف 
 Azevedo)  دا  الس فسثخإتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا  

et al., 2011; Green et al., 2012; 

Laosirihongthong et al., 2013)  

  ر   سف  ر  الدراإتس الإتبفخ  و د ربتيف 
اا  رت ي رتث  الدراإثتس ايسثت يرفتثق ورث  ير سسترإثتس 

خ  لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا   تثثثثا  دا  الس فسثثثث
  روا هذا الربتيف للا إوويف  هست: ا ثرثف الوي ثتس 
الرثثا يثثرم ايهثثت لوثثرا  الدراإثثتس س ثثص التثث ا   ال ط يثثخ 

 إ (Diab et al., 2015)   ث ل ال ث ت خ  الإث   
  ي ثثثتو ا ثثثرثف  ثثث ل سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد 
ال  را  الرا رم رطويفهت يس ثف  ف يثؤ ر  تثا األدا  

  (.(Azevedo et al., 2011 بة ص س رتس 
 مل  ميز الدراس  الحلل   عن الدراسلم السلبق 

سثثف  ثثثي اإثثرفرا  الدراإثثتس الإثثتبفخ  وثثد  ف 
س  ثثثثثث ل الدراإثثثثثثخ الحتليثثثثثثخ يفثثثثثثد سثثثثثثف الس  ثثثثثث  تس 
الحدي خ الرا حفيثس بتهرسثتم البثتح يف  الدارإثيف اثا 

و مكاااان إباااراز ماااال  مياااز الدراساااا  الثثثد ي السرفدسثثثخ  
 السلبق  بللنواحي الةلل  :الحلل   عن الدراسلم 

رترفا هثذه : من حيث مةييرام وىدف الدراس  -
الدراإثثخ سثثا الدراإثثتس الإثثتبفخ اثثا  احثثد       ثثر 
سثثثثف سر يرارهثثثثت ل   ف ضتلويثثثثخ الدراإثثثثتس الإثثثثتبفخ 
إثثفس لبحثث  الرثث  ير السبتةثثر لسسترإثثخ  احثثدا    
   ر سف سسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د ال  ثرا  

  ر سف  بفتد  دا  الس فسثخ    تا بفد  احد     
اثثثا حثثثيف إثثثفس هثثثذه الدراإثثثخ للثثثى بحثثث  رثثث  ير 
 سإثثخ سسترإثثتس كدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  
 تا  دا  الس فسخ سفتإتو و ث خ  بفتد  هثا األد  

اثا الوي ا   األدا  ا قر ثتدً   األد  الرةث يتا 
الةثثثر تس الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر 

  سحتافخ اكإ  در خ  الرا رفا اا  طت 
 ةثثثثثترس بفثثثثث  : مااااان حياااااث بيئااااا  الدراسااااا  -

الدراإثثثتس الرثثثا ر ت لثثثس س  ثثث ل سسترإثثثتس لدارا 
إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  للثثثى  ف بفثثث  ال رثثثت ي 
السرفتفثثخ وهثثذا السر يثثر رربثثتيف سثثف وتثثد للثثى   ثثر  
 سف قطتل أل ر   حرى سف وي خ للى   ري  لذا 
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بتي ثثثخ وثثثت س هثثثذه الدراإثثثخ بسر يثثثراس اثثثا وي ثثثخ سر
 ثثف الوي ثثتس الرثثا درإثثس سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ 
الر ر ثثد ال  ثثرا   الرثثا  ثثتف سففسهثثت اثثا وي ثثتس 
 ثثثث ت يخ سرفدسثثثثخ ر رتثثثثس  ثثثثف الوي ثثثثخ الس ثثثثر خ  

 الرا طبفس ايهت الدراإخ الحتليخ   
 مشكم  البحث -3

رزايثثد اكهرسثثتم اثثى الإثث  اس األ يثثرا بس،هثث م لدارا 
 ذلثثثثث  رزاس ثثثثثتو سثثثثثا رزايثثثثثد  إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا 

اكهرستم بتلف تيت الوي يثخ  د ر الس فسثتس اثى رحفيثق 
الر سيثثخ السإثثرداسخ  الح،ثثته  تثثى الوي ثثخ   ا إثثروتبخ 
ل ثثثثث  م    ثثثثثحت  الس ثثثثثتل  السهرسثثثثثيف بتلف ثثثثثتيت 
 اك ربثثتراس الوي يثثخ  حيثث  ي وثثد الفديثثد سثثف الف اسثثص 
الرثثثا رةثثثوا الس فثثثتس  تثثثا رطويثثثق سسترإثثثتس لدارا 

الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا   س هثثثثت  ثثثث  م   ثثثثحت  إتإثثثثتخ 
الس ثثثثثثثثثثثتحخ   ا هرستسثثثثثثثثثثثتس السرفتفثثثثثثثثثثثخ بثثثثثثثثثثثتلفسث   
 ا هرستسثثثثثتس الوي يثثثثثخ لتس فسثثثثثخ   ا إثثثثثروتبخ لتثثثثث ا   
 السفثثثثثتيير الوي يثثثثثخ   الرإثثثثث  ق األ  ثثثثثر   ر ،ثثثثثي  

 Diabat  et)الر تليس   الد ااا األ ثقيخ  الروتر ثخ

al., 2013). 

سسترإثثثتس  لثثثذل  رفثثث م س فسثثثتس األ سثثثتي ور ،يثثثذ
لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا  بةثث ص سرزايثثد اإثثروتبخ 
لطتثثثثثثث  الفسثثثثثثثث   ال يت ثثثثثثثتس الح  سيثثثثثثثخ  لتفستيثثثثثثثتس 

 ذلث  سثف .  Green et al.,2012))ال ثديفخ لتوي ثخ 
 ثثي إثفا رتثث  الس فسثتس للثثا رطويثق  فثثتم اكدارا 
الوي يثثخ  الح ثث ي  تثثا ةثثهتدا األيثثز   ت ثثخ ةثثهتدا 

 يثثثثخ   الرثثثثا رفثثثثد  تسثثثثصلسفثثثثتيير حست 10441األيثثثثز 
 Zhu et)رح،يز قً  لرطويق سسترإتس اكدارا الوي يخ

al., 2005; Testa and Iraldo , 2010)   
سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثثد   ةثثثث تس  هسيثثثثخ

داافتو لتفديد سف البتح يف كورا  الدراإتس  ال  را  
سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد الرثثثثا رر ثثثثت ي رثثثث  ير 

 تثثثا  دا  الس فسثثثخ حيثثث   ر ت لثثثس الفديثثثد ال  ثثثرا  

سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ سثثثثف الدراإثثثثتس الفثقثثثثخ وثثثثيف 
-Zhu and Sar)  دا  الس فسثثخ  الر ر ثثد ال  ثثرا 

kis, 2004; Rao and Holt, 2005; Chien 

and Shi, 2007; Testa and Irlado, 2010; 

Azevedo et al., 2011; Lee  et al., 2012; 

Green et al., 2012; Perotti, et al., 2012; 

Laosirihongthong et al., 2013; Diab et 

al.,2015; Younis et al.,2016; Fang and 

Zhang,2018; Namagembe et al.,2018)    
 ل ثثف سثثف السثحثثو  ف  ضتثث  الدراإثثتس الإثثثتبفخ 

سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد الرثثثثا ر ت لثثثثس رثثثث  ير 
 تا  دا  الس فسخ قد رم لوراؤهت اا الثد ي ال  را  

السرفدسثثخ  س ثثص  سر  ثثت الةثثستيخ  د ي   ر بثثت  بفثث  
د ي  إثثثيت   سثثثا  وثثث د  ثثثدرا اثثثا الدراإثثثتس الرثثثا رثثثم 
لوراؤهت اا الد ي ال تسيخ  س ستو  اا الوي خ الس ثر خ 
ب ثث،خ  ت ثثخ  ا ثثثو  تثثى   ثثه سثثت زاي ه ثثت  ربثثتيف 

رفتثثثثثق ورثثثثث  ير اثثثثثا  رثثثثثت ي الدراإثثثثثتس الإثثثثثتبفخ ايسثثثثثت ي
 تثثثثا  دا  سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثرا  

الس فسثثخ   حيثث   ةثثترس بفثث  الدراإثثتس للثثى  وثث د 
لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد   ثقثثثثخ ايوتويثثثثخ وثثثثيف سسترإثثثثتس

 ,Zhu and Sarkis)  دا  الس فسثثخ ال  ثثرا  

2004; Rao and Holt, 2005; Chien and 

Shi, 2007; Diab et al.,2015; Younis et 

al.,2016; Fang and Zhang,2018; Nama-

gembe et al.,2018)  
اثثا حثثيف  ةثثترس بفثث  الدراإثثتس األ ثثري للثثى  

  دم  و د  ثقخ ذاس د لخ لح ت يخ ويف سسترإثتس
 Testa)  دا  الس فسخ  لدارا إتإتخ الر ر د ال  را 

and Irlado, 2010; Lee et al., 2012)   
األ ثثثري للثثثى اثثا حثثثيف  ةثثترس بفثثث  الدراإثثتس 

 وثث د سز وثثتو سثثف الفثقثثتس اكيوتويثثخ  الإثثتويخ   ثثدم 
لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد   وثثثثث د ارربثثثثثتم وثثثثثيف سسترإثثثثثتس

 ;Azevedo et al., 2011)  دا  الس فسخال  را  

Green et al., 2012; Laosirihongthong et 

al., 2013)  
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  ر ثثث  سثثثت إثثثوق  ف سةثثث تخ البحثثث  ررس ثثثص اثثثا 
 ثثثا  ف ي ثثث ف  السرس ثثثص اثثثا  وثثث د اوثثث ا وثثثيف سثثثت ي ب
لدارا إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا    وث د رث  ير لسسترإثتس

 دا  الس فسثثخ    سثثت هثث   ثثت ف افثثثو سثثف  وثث د  تثثا 
ربثثتيف اثثا  رثثت ي الدراإثثتس الإثثتبفخ ايسثثت يرفتثثق ورثث  ير 

 دا   تثثثثا لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثرا   سسترإثثثتس
الس فسخ   ر إيإتو  تا ستإوق يس ف  يتضخ سةث تخ 

ىاااال يوجااااد البحثثثث  اثثثثا الرإثثثثتؤي الر يإثثثثا الرثثثثتلا: 
أداء عماي إدارة سمسم  الةوريد الخضاراء  لمملرسلم

المنظماا   ااي عاادد ماان الشااركلم العلمماا   ااي قطاالع 
البةاااارول المصااااري محاااال البحااااث   وبللةااااللي  اااا ن 
ماااى مشاااكم  البحاااث ةةمثااال  اااي محلولااا  اإلجلبااا  ع

 الةسلؤالم اليرع   الةلل  :
هص ي ود رث  ير لسسترإثتس لدارا إتإثتخ الر ر ثد  – 1 

اكدارا الوي يثثثثثثخ الدا تيثثثثثثخ   الةثثثثثثرا   –ال  ثثثثثثرا  
األ  ثثثثثثر   الرفثثثثثثت ف سثثثثثثا الفسثثثثثثث    الر ثثثثثثسيم 

 تثثثثثا  –ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ   اإثثثثثرفتدا ا إثثثثثر ستر 
األدا  الوي ثثثثا اثثثثا الةثثثثر تس الفتستثثثثخ اثثثثا قطثثثثتل 

 سحص البح ؟الورر ي الس ًر 
هص ي ود رث  ير لسسترإثتس لدارا إتإثتخ الر ر ثد  – 5 

اكدارا الوي يخ الدا تيخ   الرفثت ف سثا  –ال  را  
الفسثثثثث    الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ   اإثثثثرفتدا 

 تثا األدا  الرةثث يتا اثا الةثثر تس  –ا إثر ستر 
 الفتستخ اا قطتل الورر ي الس ًر سحص البح ؟

رإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد هثثص ي وثثد رثث  ير لسست – 3
اكدارا الوي يخ الدا تيخ   الرفثت ف سثا  –ال  را  

الفسثثثثث    الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ   اإثثثثرفتدا 
 تثثثثثثثثثا األدا  ا قر ثثثثثثثثثتدً اثثثثثثثثثا  –ا إثثثثثثثثثر ستر 

الةثثثر تس الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر 
 سحص البح ؟

 
 

 أىداف البحث -4
 رحتيثثص ي سثثف الهثثدف الثثر يس لتبحثث  اثثا دراإثثخ 

 تثثا لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   رثث  ير سسترإثثتس
 دا  الس فسثثثثخ اثثثثا  ثثثثدد سثثثثف الةثثثثر تس الفتستثثثثخ اثثثثا 

وانبثااق عاان ذلااك اوىااداف قطثثتل الورثثر ي الس ثثًر  
 اليرع   الةلل  :

سفراخ سدي  و د ر  ير لسسترإثتس لدارا إتإثتخ  – 1
اكدارا الوي يثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثخ   –الر ر ثثثثثثثد ال  ثثثثثثثرا  

  ثثثثثثثر   الرفثثثثثثثت ف سثثثثثثثا الفسثثثثثثثث    الةثثثثثثثرا  األ
 – الر سيم ال ديق لتوي ثخ   اإثرفتدا ا إثر ستر 

 تثثثثا األدا  الوي ثثثثا اثثثثا الةثثثثر تس الفتستثثثثخ اثثثثا 
 قطتل الورر ي الس ًر سحص البح  

ادرا  سدي  و د ر  ير لسسترإتس لدارا إتإتخ  – 5 
اكدارا الوي يثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثخ   –الر ر ثثثثثثثد ال  ثثثثثثثرا  

لر ثسيم ال ثديق لتوي ثخ   الرفت ف سا الفسثث    ا
 تثثا األدا  الرةثث يتا اثثا  – اإثثرفتدا ا إثثر ستر 

الةثثثر تس الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر 
 سحص البح  

بحث  سثثدي  وثث د رث  ير لسسترإثثتس لدارا إتإثثتخ  – 3
اكدارا الوي يثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثخ   –الر ر ثثثثثثثد ال  ثثثثثثثرا  

 الرفت ف سا الفسثث    الر ثسيم ال ثديق لتوي ثخ  
 تثثثثا األدا  ا قر ثثثثتدً  –ا ا إثثثثر ستر  اإثثثثرفتد

اا الةر تس الفتستخ اا قطتل الورثر ي الس ثًر 
 سحص البح  

ا ربثثتر ال سثث ذج السفرثثرح لرثث  ير سسترإثثتس لدارا  – 0
إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   تثثا  دا  الس فسثثخ اثثا 
الةثثثر تس الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر 

 سحص البح  
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 أىم   البحث -5
 النقلط الةلل   أىم   ىذا البحث:ةبرز 

يإثثتهم هثثذا البحثث  اثثا الرطثثر  لسسترإثثتس لدارا  -
إتإتخ الر ر د ال  را   هث  سثت قثد يس ثص ل ثتاخ 
لتوت ثث  ال فثثًر   بتلرثثتلا ر ويثثه  فثثر البثثتح يف 
 السسترإثثييف لسوثثتي إتإثثتخ الر ر ثثد ب ثث،خ  تسثثخ 
دارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثثرا  ب ثثث،خ  ت ثثثثخ    ا 

ف الثثثثد ر الحيثثثثً  الثثثثذً رتفبثثثثه  ذلثثثث  ا طثقثثثثتو سثثثث
سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا  اثثثثثا 
رحإثثثيف  دا  الس فسثثثخ  رحفيثثثق السيثثثزا الر تاإثثثيخ  
افثثثد وي ثثثس الدراإثثثتس الإثثثتبفخ الثثثد ر الثثثذً رتفبثثثه 
سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا  اثثثثثا 

 Rao and) رحإثيف  ثص سثف الر تاإثيخ  األدا  

Holt ,2005) تإثثثثتخ الر ر ثثثثد  رحإثثثثيف  دا  إ
 إ(Azevedo et al.,2011)  دا  الس فسثثثخ 

 رحإثثثثثثيف س روثثثثثثتس إتإثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثد ال  ثثثثثثرا  
 السرس تثثثثخ اثثثثا الس روثثثثتس الوي يثثثثخ   الس روثثثثتس 
ا قر ثثثثتديخ   ر ،ثثثثثي  الر ثثثثثتليس   الس روثثثثثتس 

 (.(Eltayeb et al.,2011ضير الستس إخ 
ا ربثثتر هثثذا البحثث  اسرثثثداداو لتدراإثثتس الرثثا رهثثثرم  -

لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   األدا  بسسترإثثتس 
 اا س فستس األ ستي 

يإت د هذا البح  اثا ر ويثه  فثر السثدير ف اثا  -
الةثثثر تس الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر      

سحثثثثثص البحثثثثث  لسسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد 
إثثثثث ا   –ال  ثثثثثرا   سثثثثثدً ر  يرهثثثثثت  تثثثثثا األدا  

دا  األدا  الوي ثثثثثثثثثثثثثثا    األدا  الرةثثثثثثثثثثثثثثث يتا    األ
 سثثثثثثدً سإثثثثثثتهسرهت اثثثثثثا رحفيثثثثثثق  –ا قر ثثثثثثتدً 

الرسيثثثثثز  تثثثثثا الس تاإثثثثثيف   سثثثثثدً ادرا  الفسيثثثثثص 
 ربثثثثثتل رتثثثثث  الةثثثثثر تس لرتثثثثث  السسترإثثثثثتس سسثثثثثت 
يإثثثت ده  تثثثا الر،رقثثثخ وثثثيف الةثثثر تس الرثثثا رهثثثرم 

بتلوي خ  رحتاو  تيهت  رفثدم لثه س روثتس سإثرداسخ 
 وي يتو   

قثثثد ر ثثث ف ر  ثثثيتس هثثثذا البحثثث  س،يثثثدا لتسثثثدير ف  -
د ار ثثثثتذ الفثثثثراراس السرفتفثثثثخ ورفز ثثثثز  ستيثثثثترهم   ثثثث

 ر إثثيا   سثثتلهم  ار ثثتذ  طثث اس لوفثثص األ فسثثخ 
الوي يثثثثخ    ثثثثر قثثثثدرا سثثثثف حيثثثث  رفز ثثثثز ا إثثثثرداسخ 
الوي يخ   ست  ف  رت ي هثذا البحث  قثد ر ث ف سهسثخ 
 ي ثثتو ل  ثثتديسييف  البثثتح يف اثثا السإثثرفوص أل هثثت 
ر يس للى سوس  خ السفثترف سثف  ثثي ر إثيا 

ت  سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   بحثث
     اا سوتي الر  يا  

 منيج البحث -6
ةسةخدم المنلىج واوساللي  الةلل ا  لةحقياق 

 ىدف البحث:
السث هي ا إثثر بتطا كيوثتد ال ت،يثثخ ال فر ثخ الرثثا  -

رإثثثثثثر د لليهثثثثثثت الرإثثثثثثتؤ س البح يثثثثثثخ ايسثثثثثثت يرفتثثثثثثق 
بسر يراس البح    اةرفت  ار   البح   ا  ثداد 

 لطتره ال فًر 
السثثث هي ا إثثثرفرا ا اثثثا ا ربثثثتر اثثثر   البحثثث   -

 ثثثف طر ثثثق ا إرف ثثثت   ثثثف سثثثدي  وثثث د رثثث  ير 
رثثثث  ير سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  
 تا  دا  الس فسخ اا  دد سف الةر تس الفتستثخ 

 الرثا رفثا اثا  طثت  اا قطتل الورر ي الس ًر 
 سحتافخ اكإ  در خ  

 بحثالنموذج المقةرح لم -7
و ت او  تى سراوفخ األدويتس البح يثخ الرثا ر ت لثس 
رثث  ير سسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   تثثا 
 دا  الس فسثثثثثخ  رثثثثثم و ثثثثثت  ال سثثثثث ذج السفرثثثثثرح لتبحثثثثث  

 Chien andبت  رسثثتد  تثثى  ثثدا دراإثثتس  هثثا: 

Shih,2007; Green et al., 2012; Perotti et 

al., 2012; Laosirihongthong et al., 2013; 

Chien,2014; Younis et al., 2016 ; Fang 
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and Zhang , 2018; Namagembe et al., 

2018   
  فثراو ل وث د ا ثرثف وثثيف ال رثت   البثتح يف اثثا 
رحديثد سسترإثتس لدارا إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا   ذلث  
 افثثثثتو لر وهثثثثترهم ال، ر ثثثثخ اثثثثا لدارا الفستيثثثثتس   لدارا 

ضثثثثرا  لوثثثثرا  هثثثثذا البحثثثث  رثثثثم إثإثثثثص الر ر ثثثثد   أل
ا ريثثثثتر السسترإثثثثثتس الرثثثثا  ت ثثثثثس    ثثثثر ةثثثثثي  تو اثثثثثا 
الدراإثثتس  فثثراو ألهسيرهثثت اثثا الس فسثثتس  د رهثثت اثثا 
رحإثيف  دا  الس فسثخ   ررس ثص رتث  السسترإثتس اثثا : 
اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ   الةثثرا  األ  ثثر   الرفثثثت ف 
سثثثثا الفسثثثثث    الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ   اإثثثثرفتدا 

-Green et al., 2012; Namag)إثثر ستر ا 

embe et al., 2018) ثذل  روثيف سثف األدويثتس    
البح يخ  ف  دا  الس فسخ يس ف الرفوير   ه بسوس  خ 
سثثثف األبفثثثتد  هثثثا: األدا  الوي ثثثا   األدا  الرةثثث يتا  

 ;Green et al., 2012) األدا  ا قر ثثتدً 

Namagembe et al., 2018)   ر إيإثتو  تثى سثت 
إثثثثوق ير ثثثث ف ال سثثثث ذج السفرثثثثرح لتبحثثثث  سثثثثف  ست يثثثثخ 

( النمااوذج 1ويوضااح الشااكل الةااللي رقاام )سر يثثراس  
 المقةرح لمبحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : النموذج المقةرح لمبحث1شكل رقم )
 

 

 اإلدارة البيئيت الذاخليت

 التصميم الصذيق للبيئت

 الشراء األخضر

 التعبون مع العمالء

 األداء البيئي

 األداء التشغيلي

 استعبدة االستثمبر

 األداء االقتصبدي
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 مةييرام البحث -8
بناالءًا عمااى النمااوذج المقةاارح لمبحااث  مكاان 
ةصااااني  مةيياااارام البحااااث إلااااى نااااوعين مااااان 

 المةييرام ىمل:
 رةثثثرسص  تثثثى  سإثثثخ : المةييااارام المساااةقم  – 1

سر يثثثثراس رس ثثثثص سسترإثثثثتس لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد 
ال  ثثرا   هثثا: اكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ   الةثثرا  
األ  ثثثثثثر   الرفثثثثثثت ف سثثثثثثا الفسثثثثثثث    الر ثثثثثثسيم 

 ال ديق لتوي خ   اإرفتدا ا إر ستر 
 رةثثثثثرسص  تثثثثثى  ث ثثثثثخ : المةييااااارام الةلبعااااا  – 2

سر يثثثثثثثراس رس ثثثثثثثص  دا  الس فسثثثثثثثخ  هثثثثثثثثا : األدا  
 الوي ا   األدا  الرة يتا   األدا  ا قر تدً 

  روض البحث -9
و ثت او  تثى رتث  الفثقثتس الس،رر ثخ اثا ال سثث ذج 
السفرثثثرح لتبحثثث   الرثثثا رثثثم اإر ث ثثثهت اإثثثر تداو للثثثى 
 رثثت ي األدويثثتس البح يثثخ   ا  طثقثثتو سثثف سةثث تخ البحثث  
  هدااثثه  يس ثثف  ثثيتضخ سوس  ثثخ سثثف ال،ثثر   الرثثا 

وتبخ  تى رإتؤ س البحث   رحفيثق يس ف ا ربترهت لظ
حيث  مكن ةقس م  روض البحث إلاي ث ثا   هدااه  

 مجموعلم من اليروض وىي عمى النحو الةللي:
المجموعاااا  اوولااااي: ةااااأثير مملرساااالم إدارة 
سمساااام  الةوريااااد الخضااااراء عمااااي اوداء 

 البيئي: 
سثثثثف السر قثثثثا  ف ي وثثثثد رثثثث  ير : الياااارض اوول )أ( 
لح ت يخ لظدارا الوي يخ الدا تيخ ليوتوا ذ  د لخ 

  تا األدا  الوي ا 
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير : اليااارض اوول ) ( 

ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لتةثثرا  األ  ثثر تا 
 األدا  الوي ا 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير : اليااارض اوول )ج( 
ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف سثثا الفسثثث  

  تا األدا  الوي ا 
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثثث  ير : اليااارض اوول )د( 

ليوثثثثتوا ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
 لتوي خ  تا األدا  الوي ا 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير : اليااارض اوول )ه( 
ليوثثثثثثثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثثثثثثثت يخ  إثثثثثثثثثثثثثثرفتدا 

 ا إر ستر تا األدا  الوي ا 
المجموعاااا  الثلن اااا : ةااااأثير مملرساااالم إدارة 

الةوريااااد الخضااااراء عمااااي اوداء سمساااام  
 الةشييمي:

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثااالني )أ(:  
ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لظدارا الوي يخ الدا تيخ 

  تا األدا  الرة يتا 
سثثثف السر قثثا  ف ي وثثد رثثث  ير الياارض الثاالني ) (: 

ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف سثثا الفسثثث  
   تا األدا  الرة يتا
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثااالني )ج(: 

ليوثثثثتوا ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
 لتوي خ  تا األدا  الرة يتا 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير  اليااارض الثااالني )د(:
ليوثثثثثثثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثثثثثثثت يخ  إثثثثثثثثثثثثثثرفتدا 

 ا إر ستر تا األدا  الرة يتا 
المجموعاااا  الثللثاااا : ةااااأثير مملرساااالم إدارة 
سمساااام  الةوريااااد الخضااااراء عمااااي اوداء 

 االقةصلدي:
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثللاااث )أ(: 

ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لظدارا الوي يخ الدا تيخ 
  تا األدا  ا قر تدً 



 أتثري ممارسات إدارة سلسلة التوريد اخلضراء على أداء املنظمة ابلتطبيق....                                    أشرف فؤاد السيد سلطاند/

 21   
 

سثثف السر قثثا  ف ي وثثد رثث  ير الياارض الثللااث) (:  
ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف سثثا الفسثثث  

 ا قر تدً  تا األدا  
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثللاااث )ج(: 

ليوثثثثتوا ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
 لتوي خ  تا األدا  ا قر تدً 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثللاااث )د(: 
ليوثثثثثثثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثثثثثثثت يخ  إثثثثثثثثثثثثثثرفتدا 

 ا إر ستر تا األدا  ا قر تدً 
 منيج   البحث -11

س هويثثثثثخ البحثثثثث   تثثثثثى  ثثثثثص سثثثثثف   ثثثثث ال رةثثثثثرسص 
الويت ثثثتس   األإثثثت   السإثثثر دم اثثثا وسثثثا الويت ثثثتس  
 سورسثثثثا   ي ثثثثخ البحثثثث     إثثثثتلي  رحتيثثثثص الويت ثثثثتس  
 ا ربثثثثتر  بثثثثتس   ثثثثثد  سفثثثثتييس سر يثثثثراس البحثثثثث   

  ا ربتر ار   البح    ر،إير ال رت ي  س تقةرهت 
 أنواع الب لنلم 1 –11

ال  ثث،يخ   يفروثثر هثثذا البحثث  سثثف   ثث ال البحثث  
 يإثثر دم  ثث  يف سثثف الويت ثثتس هسثثت الويت ثثتس ال ت  يثثثخ 
 الويت ثثثتس األ ليثثثخ  حيثثثث  رثثثم وسثثثثا ال ثثث ل األ ي سثثثثف 
الويت ثثثتس سثثثف  ثثثثي سراوفثثثخ األدويثثثتس الس ةثثث را سثثثف 
 رثثثثث   رإثثثثثت ص  سفثثثثثت س  بحثثثثث   ررفتثثثثثق بس  ثثثثث ل 
البحثث    سثثت ال ثث ل ال ثثت ا سثثف الويت ثثتس افثثد رثثم وسفهثثت 

رهدايف اثثثثثثا الدراإثثثثثثخ سثثثثثثف السإرف ثثثثثثا سثثثثثث هم السإثثثثثث
السيدا يثثثثثخ  بتإثثثثثر دام  إثثثثثت   ا إرف ثثثثثت    إثثثثثت   
لوسا الويت ثتس األ ليثخ  السفت سثتس السطت بثخ   ربثتر 

 ار   البح  
: اوساااامو  المسااااةخدم  ااااي جماااا  2 –11

 الب لنلم
اإثثثر دم البتحثثث   إثثثت   قت سثثثخ ا إرف ثثثت  سثثثا 
رد يسثثه بتلسفتوتثثخ الة  ثثيخ ب ثث را سحثثددا ألضثثرا  

    ثثد رإثثتيم الفثث ا م    اإثثرثسهت وهثثدف ررةثثيده  ذلثث

الثثرد  تثثى  ً اإر،إثثتراس قثثد يراهثثت السإرف ثثا سثث هم 
 زسخ لظوتبخ  تى ا إرف ت   حي  اةرستس قت سثخ 

(  بثترا رهثدف لفيثتس سر يثراس 01ا إرف ت   تثى )
(  بترا س هت رهدف للى قيتس سسترإتس 51البح   )

 يثخ الدا تيثخ إتإتخ الر ر د ال  را   ها: اكدارا الوي
 Zhu et( بت  رستد  تى دراإتس  1 – 1الفبتراس )

al. (2008) ; Ninlawan  et al. (2010) ;  

Namagembe et al  2018))  الةرا  األ  ر   
 Shi et( بت  رستد  تى دراإتس 11 – 8الفبتراس )

al. (2012) ;  Namagembe et al. ( 2018)   
( 54 – 11) الرفثثثثثثثثثثت ف سثثثثثثثثثثا الفسثثثثثثثثثثث  الفبثثثثثثثثثثتراس 

 ; Zhu et al (2008)بت  رسثتد  تثى دراإثتس 

Ninlawan  et al. (2010) ; Green  et al.  

(2012)  ;  Namagembe et al. ( 2018)   
( 51 – 51 الر ثثثثثثسيم ال ثثثثثثديق لتوي ثثثثثثخ الفبثثثثثثتراس )

 Ninlawan et al. (2010) بت  رستد  تى دراإخ 
( 51 – 51   اإثثثثثثثثثثثثثرفتدا ا إثثثثثثثثثثثثثر ستر الفبثثثثثثثثثثثثثتراس )

 ; Zhu et al. (2008)بت  رسثتد  تثى دراإثتس 

Green  et al.  (2012)  
 سثثثثت سر يثثثثر  دا  الس فسثثثثخ  افثثثثد رثثثثم قيتإثثثثه  سثثثثف 

(    ذلثثثث  01 – 34(  بثثثثترا الفبثثثثتراس )11 ثثثثثي )
بتإثر دام   ث ثثخ   بفثثتد  هثا: األدا  الوي ثثا الفبثثتراس 

 – 31  الرةثثثثثثث يتا الفبثثثثثثثثتراس )(    األدا32 – 34)
(  01 – 05(   األدا  ا قر ثثثثثثثثتدً الفبثثثثثثثثتراس )01

 .Zhu et alبت  رسثثتد  تثثى دراإثثتس     ذلثث 

(2008) ; Green  et al.  (2012)  ثرم  ثر    
هذه السفتييس   د ا ربثتر ال ثد  الرطثتبفا لسفثتييس 
سر يثثثثراس البحثثثث    قثثثثد اإثثثثر دم البتحثثثث  اثثثثا وسيثثثثا 

الس  ف سف  سس  فتم  حي   األإ تخ سفيتس لي رس
( للثى س ااثق 2( للثى ضيثر س ااثق بةثدا    )1يةير )

بةثثدا   ذلثث  ل ثثستف ارإثثت  األإثث تخ  سثثف  ثثم إثثه لخ 
 لوتبخ السةتر يف  تيهت 
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 مجةم  وعين  البحث  3 –11
ر ثث ف سورسثثا البحثث  الحثثتلا سثثف  تاثثخ الةثثر تس 
الفتستثثثثثثخ اثثثثثثا قطثثثثثثتل الورثثثثثثر ي الس ثثثثثثًر بسحتافثثثثثثخ 

 خ  ثثثث( ةر 30ت )ثثثثثثغ  ددهثثثثثثثدر خ    الرا  وتثثثثثثاكإ  
 ت ثثثفخ  52قطثثثتل سةثثثرر     3قطثثتل  ثثثتم    1) 

% سثثثف 11 يس ثثثص هثثثذا الفثثثدد  –لفثثثت  ف ا إثثثر ستر(  
لوسثثثتلا الةثثثر تس الفتستثثثخ بفطثثثتل الورثثثر ي بس رتثثثس 
  حت  وسه ر خ س ثر الفر يثخ   البثتلغ  ثددهت حث الا 

م   ةثثر تس ةثثر خ ) رةثثسص ةثثر تس قطثثتل  ثثت 544
قطثتل سةثثرر    ةثثر تس  ت ثثفخ لفثثت  ف ا إثثر ستر  

( ةثر تس أل هثت 11رم اإثربفتد )  –  ةر تس  و ويخ(
رفسص اا سوتي ر ز ا  ر ز ف   فص السث اد الورر ليثخ  

( ةثر خ إثيرم 53  ذل  اقر ر البح  الحتلا  تا )
دراإثثثرهت سثثثف  ثثثثي الح ثثثثر الةثثثتسص )س قثثثا الهي ثثثثخ 
 الس ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر خ الفتسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثخ لتورثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر ي

(www.petroleum.gov.eg    ) 
  روثثثثثا ا ريثثثثثتر الةثثثثثر تس الفتستثثثثثخ اثثثثثا قطثثثثثتل 
الورثثثر ي سحثثثثو لتبحثثث  الحثثثتلا ألف  ثثث ت خ الورثثثر ي 
سثثثف ال ثثث ت تس الرثثثا يس ثثثف  ف يرإثثثو   ةثثثتطهت اثثثا 
رت  ث  الوي ثخ    ثذل   فثثراو ل وث د ارربثتم وثيف الر وثثه 

 -الحتلا لس ر  إفيهت لرحفيثق هثداهت ا إثرراريوا 
 -لتطتقثخ  الذً يرس ثص اثا رح  تهثت للثا سر ثز لقتيسثا

بسةثثثثر ل رطثثثث  ر  رحثثثثدي  قطثثثثتل الورثثثثر ي بت ربثثثثثتره 
السحثثر  الر يإثثا لت س ا قر ثثتدً  الر سيثثخ السإثثرداسخ 
اثثا س ثثر  لوفثثص قطثثتل الورثثر ي  س ذوثثتو يحرثثذً بثثه 
اثثثثثا الرطثثثثث  ر لبثثثثثتقا قطت ثثثثثتس الد لثثثثثخ سثثثثثا ا لرثثثثثزام 
بتلف ثثثثثثثثتيت الوي يثثثثثثثثخ  األ ثقيثثثثثثثثخ  ال ثثثثثثثثحخ السه يثثثثثثثثخ 

(www.petroleum.gov.eg   ) 
  ذل  يروا ا ريتر الةر تس الفتستخ اا قطثتل  

الورثثر ي سحثثثثو لتبحثث  الحثثثتلا لوفثثص البحثثث  الحثثثتلا 
 ,.Green et al)سسثت ثو لثبف  الدراإثتس الإثتبفخ 

2012; Namagembe et  al.,2018)    الرثا

الر ر ثثثد اهرسثثثس ودراإثثثخ رثثث  ير سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ 
 هثثث  سثثثت  رثثثتح لس ت يثثثخ  ال  ثثثرا   تثثثا  دا  الس فسثثثخ

 فد سفتر خ ويف  رت ي البح  الحتلا سا  رثت ي بفث  
 الدراإتس الإتبفخ  

 ر   ثثثس  حثثثدا السفتي ثثثخ الرثثثا اإثثثرهداهت البحثثث   
سثثثثف  ت ثثثث  الثثثثر يس لظ رثثثثتج  ر ثثثثيس قطثثثثتل اك رثثثثتج  
 سثثثدير  ثثثتم الةثثثر خ   سثثثدير  ثثثتم الس ثثث ا   سثثثدير 

 الفستيثثثثثثثثثتس   سثثثثثثثثثدير الرإثثثثثثثثث  ق   سثثثثثثثثثدير اك رثثثثثثثثثتج 
السةثثرر تس   سثثثدير البحثث    الرطثثث  ر   ر ثثيس قإثثثم 
اك رتج  اثا الةثر تس سحثص البحث    سثت هث  س وث د 

 ,.Green et al) اثثا  ثثدد سثثف الدراإثثتس الإثثتبفخ
( قت سثثخ اإرف ثثت  و اقثثا 523 رثثم ر ز ثثا )  (2012

لحثثثثثدً  ةثثثثثرا قت سثثثثثخ ل ثثثثثص ةثثثثثر خ    تثثثثثغ سثثثثثت  س ثثثثثف 
( 18( قت سثثثثثخ   رثثثثثم اإثثثثثربفتد )534ت )اإثثثثثررداده س هثثثثث

قت سثثخ بإثثو   ثثدم ا رسثثتي اكوتبثثخ  تيهثثت سثثف وت ثث  
السإرف ا س هم    ذل    ب   دد الف ا م ال ثتلحخ 

( قت سثثخ و إثثبخ رد د وت ثثس 515لترحتيثثص ا ح ثثت ا )
(83 1  )% 

أسااااااااللي  الةحمياااااااال اإلحصاااااااالئي   4 –11
 لمب لنلم 

بت إثثثثثثثثثثثرفت خ بتلور ثثثثثثثثثثثتسي اكح ثثثثثثثثثثثت ا لتفتثثثثثثثثثثث م 
  ر ثتسي ال سذوثخ  SPSS-Version-22 ا ورست يخ

 Linearبتلسفتدلخ الو ت يخ     السفر ف بتإم ليزراي 

Structure Relations (LISREL ,version 
 قتم البتح  بتإر دام سوس  ثخ سثف األإثتلي   ( 8.8

اكح ثثت يخ  ذلثث  لرحتيثثص الويت ثثتس الرثثا رثثم روسيفهثثت 
ةماك اوساللي   وةةمثالسف لوتبتس  اراد  ي خ البح  

   مل يمي:
 (Cronbach's Alpha)ا ربثثتر  ر  بثثتخ ال،ثثت  -

لرحديثثثثثثد ا رإثثثثثثت  الثثثثثثدا تا لسفثثثثثثتييس سر يثثثثثثراس 
 البح  اا قت سخ ا إرف ت  

 
 

http://www.petroleum.gov.eg/
http://www.petroleum.gov.eg/
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 Convergentرثثثم ا ربثثثتر ال ثثثد  الرطثثثتبفا  -

Validity    لسفثثتييس سر يثثراس البحثث   ذلثث  سثثف
-Total Vaى الربتيف الس،إر  ثي ايوتد اوستل

riance Extracted (VE)   لتسر يثثر     ثثرم
الح ثثثثث ي  تيثثثثثخ سثثثثثف  ثثثثثثي الرحتيثثثثثص الفثثثثثتستى 

Factor  Analysis)  ( السفيثتس )لو  د )سر يثراس
% ( 24 اثثثثثيذا  ثثثثثتف لوسثثثثثتلى الربثثثثثتيف الس،إثثثثثر )

اثثثثثثث   ر   سفثثثثثثثتسثس الرحسيثثثثثثثص لو ثثثثثثث د السفيثثثثثثثتس 
%( اثثثثث   ر دي ذلثثثثث   تثثثثثى   وثثثثث د  ثثثثثد  14)

   (Hair et al.,2014). رطتبفا
-Path Anaرثم اإثر دام  إثت   رحتيثص السإثتر  -

lysis   ربثثتر اثثر   البحثث   حيثث  يإثثر دم  
هثثثذا األإثثثت   لدراإثثثخ الرثثث  يراس السبتةثثثرا  ضيثثثر 
السبتةثثرا لسوس  ثثثخ سثثثف السر يثثثراس   الرثثثا ي فثثثر 
للثثثا بف ثثثهت  تثثثا   ثثثه الإثثثو   الثثثبف  ا  ثثثر 

األإثثثثت    ثثثثف  تثثثثا   ثثثثه ال ريوثثثثخ    رسيثثثثز هثثثثذا 
 إثثثثت   رحتيثثثثص ا  حثثثثدار الرفتيثثثثدً بفدررثثثثه  تثثثثا 
ر إثيا  طثت  سفتلوثثخ سفثتد س ا  حثدار ال،رديثثخ 
للا ةب خ سف السفتد س الرا ر طً   تثا    ثر 

 (Hair et al.,2014).سف سفتدلخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخةبااالر ثبااالم وصااادس المقااالي س   5 – 11
 المسةخدم  لق لس مةييرام البحث 

ا رسثثثد البحثثثث  الحثثثثتلا   ربثثثتر  بثثثثتس السفثثثثتييس 
يةثثثثير  بثثثثتس  –السإثثثر دسخ لفيثثثثتس سر يثثثثراس البحثثث  

السفيثثثثتس للثثثثى دروثثثثخ ارإثثثثت  اإثثثثروتبتس السإرف ثثثثا 
 Internal) تثثى طر فثثخ السفتر ثثخ الدا تيثثخ  –سثث هم 

Comparison Reliability)افتو لهثذه الطر فثخ  إ  
 Cronbach's)يثثثرم حإثثثت  سفتسثثثص  ر  بثثثتخ  ل،ثثثت 

Alpha)  ل ص سر ير سف سر يراس البح  لترحفق سف
رثثرابن الفبثثتراس الرثثا رفثثيس هثثذا السر يثثر سثثا بف ثثهت 

 .(Tabachnick and  Fidell, 2013)البف  
 ست لترفرف  تى  د  السفيتس  افد رثم الرفثرف 
 تثثثى سثثثدي  ثثثد  الو ثثثت   حيثثث  رثثثم ليوثثثتد ال ثثثد  

بت  رسثتد  تثى  Convergent Validityالرطثتبفى 
 Varianceوسثثتلى الربثثتيف الس،إثثر لتسفيثثتس قيسثثخ ل

Extracted (VE) قيسخ سفتسثس الرحسيص   ل ى   
يرسرثثثا السفيثثثتس ودروثثثخ  تليثثثخ سثثثف ال ثثثد  الرطثثثتبفى 
ي ب ثثى  ف ر ثث ف قيسثثخ الربثثتيف الس،إثثر لو ثث د السفيثثتس 

 سفثثتسثس الرحسيثثص لو ثث د السفيثثتس  %( اثث   ر24)
    ثثثث  (Hair et al.,2014). %( اثثث   ر14)

نةلئج ةحميل الثبلم والصادس ( 5الود ي الرتلا رقم )
 الةطلبقي لمقلي س مةييرام البحث:
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 ( : نةلئج ةحميل الثبلم والصدس الةطلبقي لمقلي س مةييرام البحث2جدول رقم )
   

 المتغيراث

 

معبمل 

 التحميل

(FL) 

معبمل 

 الثببث

(α) 

وسبت 

التببيه 

 المفسر

(VE) 

% 

 5..5 9.7.0  اإلدارة البيئيت الذاخليت

بخ وُت وح بُك يًبرسبث ودارة سهضهت انخىرَة  ببن زكت انعهُب اإلدارة حهخشو

 ان عزا 

 

9.600   

 يًبرسبث ودارة سهضهت انخىرَة ان عزا ةعى يةَزوا اإلدارة انىس ٍ َ

 عهٍ يضخىٌ ودارحهى

 

9.457   

حعبوٌ بٍُ اإلداراث وانىحةاث انً خهفت فٍ ان زكت نخ بُك َىجة 

 االشخزاغبث انبُئُت
9.7.0   

   9.775 حهةف ان زكت ونً ححمُك انوىدة ان بيهت فٍ ودارحهب نهبُئت

   9.777 حضخ ةو ان زكت بزايج ن نخشاو وانًزاجعت انبُئُت نخحمُك أدا  بُئٍ أفعم

   9.674 إلَخبخ يُخوبث صةَمت نهبُئت  .499. شهبدة ااَشوحصهج ان زكت عهً 

   .9.44 لبيج ان زكت بعخ اسخثًبراث فٍ َعى اإلدارة انبُئُت 

 60 9.000  الشراء األخضر

حمىو ان زكت بعمة انُةواث نخىعُت انًىردٍَ بأهًُت انمُبو ببنًًبرسبث 

 انصةَمت نهبُئت

9..99   

وانخىجُه نًىردَهب نبُب  بزايج بُئُت حمىو ان زكت بخمةَى انةعى واإلرشبد 

  بصت بهى

9...0 

 
  

حمىو ان زكت بخوًُت انًىردٍَ انذٌ َعًهىٌ فٍ َفس انصُبعت نخ برن 

وحببدل ان بزة وانًعزفت انفُُت وانً ك ث انخٍ َىاجهىَهب والخزاح سبم 

 حههب

 

9..09 
  

   94..9 حمىو ان زكت ببنعغػ عهً انًىردٍَ نخ بُك اإلجزا اث انبُئُت

لزار ا خُبر انًىردٍَ جشئُب عهً يةي انخشايهى ببنًعبَُز انبُئُت يثم  َعخًة

 .499.حصىنهى عهً شهبدة ااَشو 

 

9.700 
  

   .9..9 حخعبوٌ ان زكت يت انًىردٍَ نخحمُك ااهةاف انبُئُت 

حمىو ان زكت بإجزا  انًزاجعت انبُئُت نًًبرسبث اإلدارة انةا هُت نةي 

 انًىردٍَ
9..4.   

   9.706 حمىو ان زكت بخمُُى انًًبرسبث انبُئُت نًىردٌ انًىردٍَ انذٍَ حخعبلة يعهى

حمةو ان زكت يىاصفبث انخصًُى نهًىردٍَ يخعًُت انًخ هببث وان زوغ 

 انبُئُت نهًكىَبث انخٍ سُخى حىرَةهب

 

9.67. 
  

 9.4. 9.0.5  التعبون مع العمالء

   70..9 حخعبوٌ ان زكت يت انعً   فٍ حصًُى يُخوبث صةَمت نهبُئت 

   9.000 حخعبوٌ ان زكت يت انعً   نخ بُك غزق وَخبخ َعُفت وصةَمت نهبُئت

   05..9 حخعبوٌ ان زكت يت انعً   نخغهُف َعُف وصةَك نهبُئت نهًُخوبث

   4...9 نه بلت وانىلىدحخعبوٌ ان زكت يت انعً   نُمم انًُخوبث ب كم يىفز 

 79.0 9.0.4  التصميم الصذيق للبيئت

   9.745 َخى حصًُى انًُخوبث نخىفُز ان بلت وان بيبث
   9.705 بإعبدة اسخ ةايهب وحةوَزهبَخى حصًُى انًُخوبث ب كم َضًح 

   ....9َخى حصًُى انًُخوبث ب كم َخوُب أو َمهم يٍ   ىرحهب أو   ىرة 
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 المتغيراث

 

معبمل 

 التحميل

(FL) 

معبمل 

 الثببث

(α) 

وسبت 

التببيه 

 المفسر

(VE) 

% 
 عًهُبث ويزاحم وَخبجهب

حمهُةةم ولةةج وَخبجهةةبإ َةةخى ححةَةةة وسٌ وسةةعت انًُخوةةبث ب ةةكم َضةةبعة عهةةً 

 وح فُط يضبحبث انخ شٍَإ وحىفُز ان بلت أثُب  َمههب
 

9..49 
  

َةةخى حصةةًُى انًُخوةةبث ب ةةكم َضةةبعة عهةةً سةةهىنت اسةةخ ةايهب ) بصةةت فةةٍ 

 انًُخوبث انًعًزة(إ ووص حهبإ وب كم َشَة يٍ كفب حهب
9..74   

حصةةًُى انًُخوةةبث ب ةةكم َضةةبعة عهةةً سةةهىنت انخزكُةةب بألةةم انخكةةبنُف َةةخى 

 انًًكُت
9...0   

 70.4 ....9  استعبدة االستثمبر

   70..9 حمىو ان زكت ببُت انً شوٌ انفبئط يٍ انًُخوبث وان بيبث 

   9...9 حمىو ان زكت ببُت انخبنف وي هفبث اإلَخبخ

   5...9 انفبئعت عٍ احخُبجبث انخ غُمانًعةاث واِالث  حمىو ان زكت ببُت

 60.5 75..9  األداء البيئي

حمىو ان زكت ببحببع وجزا اث وَخبجُت نهحة يةٍ االَبعبثةبث وانغةبساث انضةبيت 

 انُبحوت عٍ عًهُبث انخصُُت
9..40   

حمىو ان زكت ببحببع وجزا اث وَخبجُت نهحة يٍ انُفبَبث انضبئهت انُبحوت عٍ 

 عًهُبث انخصُُت
9..05   

   .0..9 حمىو ان زكت بخ فُط انُفبَبث انصهبت انُبحوت عٍ عًهُبث انخصُُت 

   9.790 اسخ ةاو انًىاد ان بو انضبيت وان  زة وانعبرةحمىو ان زكت بخمهُم 

   9.7.0 حزكش ان زكت عهً ح فُط يعةل حةود انحىادد انبُئُت

   9.750 َىجة ححضٍ فٍ انىظت انبُئٍ نه زكت

 67.0 9.760  األداء التشغيلي

   9.447 هُبن سَبدة فٍ كًُت انًُخوبث انًضهًت نهعً   بةوٌ حأ ُز

   9.504 هُبن اَ فبض فٍ يضخىَبث انً شوٌ ببن زكت

   77..9 هُبن حمهُم نُضبت انُفبَبث أو انفبلة أثُب  عًهُبث انخصُُت دا م ان زكت

   05..9 هُبن سَبدة فٍ جىدة يُخوبث ان زكت

   9.454 ان زكت بهُبن حُىع فٍ انًُخوبث انخٍ حمةيه

   .9.76 هُبن اسخفبدة يثهٍ يٍ ان بلت اإلَخبجُت انًخبحت ببن زكت

 ..64 50..9  األداء االقتصبدي

   9.740 حضعً ان زكت نخ فُط حكهفت شزا  ان بيبث

   9.654 حضعً ان زكت نخ فُط حكهفت اسخه ن ان بلت

   75..9 ان زكت نخ فُط حكهفت يعبنوت انُفبَبثحضعً 

   79..9 حضعً ان زكت نخ فُط حكهفت انخ هص يٍ وحصزَف انُفبَبث

   49..9 اسخ بعج ان زكت حمهُم انغزايبث انًةفىعت َخُوت انحىادد انبُئت 
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(   ثثثثه رثثثثم  5ير ثثثث  سثثثثف الوثثثثد ي الإثثثثتوق رقثثثثم )
حثثثثذف  بثثثثتراريف سثثثثف الفبثثثثتراس الرثثثثا رفثثثثيس سر يثثثثر 

   رم حذف  ث خ  بثتراس سثف  اكدارا الوي يخ الدا تيخ
   ذلثث   الفبثثتراس الرثثا رفثثيس سر يثثر األدا  الرةثث يتا

 فثثراو ألف قثثيم سفثثتسثس الرحسيثثص لهثثذه الفبثثتراس  قثثص 
 ثًر لتسفيثتس  حرثا ررحسثص الفبثتراس ا  %14سثف )

 تثثثا س ثثث ف  احثثثد  ) هثثثى الفبثثثتراس السفتتثثثخ بثثثتلت ف 
األإثثثثث د بتلوثثثثثد ي(   بتلرثثثثثتلى ررس ثثثثثص و ثثثثث د سفثثثثثتييس 
سر يثثثراس البحثثث   اثثثى بثثثتقى الو ثثث د بفثثثد الحثثثذف  سثثثت 

 ير   سف الود ي  
( للثى 5 رةير الويت تس الث اردا اثا الوثد ي رقثم )

(   111 4 ف قثثثثثثثثيم  ل،ثثثثثثثثت لتسر يثثثثثثثثراس ررثثثثثثثثرا ح وثثثثثثثثيف )
(  هثثثثا قثثثثيم سفو لثثثثخ  افثثثثتو لتفت ثثثثدا الفرايثثثثخ 155 4 )

%( 14 الرثثثثا رفثثثثرر ب  ثثثثه لذا  ثثثثتف  بثثثثتس السفيثثثثتس )
اثثثثثثثث   ر اهثثثثثثثث  سفيثثثثثثثثتس ير ثثثثثثثثس بتل بثثثثثثثثتس ال إثثثثثثثثوا 

(Tabachnick and  Fidell, 2013) بتلرثتلا   
ير ثثثثث   ف وسيثثثثثا سفثثثثثتييس سر يثثثثثراس البحثثثثث  ررسرثثثثثا 

 و بتس  اإرفرار دا تا سفو ي لح ت يتو 
 

(  5 رةثثثثير الويت ثثثثتس الثثثث اردا اثثثثا الوثثثثد ي رقثثثثم )
 ي ثثثتو للثثثى سفثثثتييس سر يثثثراس البحثثث   ررسرثثثا ودروثثثخ 

-Convergent Valiويثثدا سثثف ال ثثد  الرطثثتبفى 

dity  ذلثثثث   فثثثثراو ألف قثثثثيم لوسثثثثتلى الربثثثثتيف الس،إثثثثر 
Variance Extracted (VE)  لسفثتييس سر يثراس

(  840 4( للثثى )212 4البحثث  ررا حثثس سثثت وثثيف ) 
ا ووت ثثث   ف  تاثثثخ سفثثثتسثس الرحسيثثثص لو ثثث د  ثثثص  هثثثذ

%(   حي  ررا حس قيم سفثتسثس 14سر ير ررفدي )
(    هثثثذا 151 4(  للثثثى )133 4الرحسيثثثص سثثثت وثثثيف )

يةثير للثى  ف سفثتييس سر يثراس البحث  رإثرطيا افثثثو 
 (Hair et al.,2014).قيتس السر ير السراد قيتإه 

 

 

 

 اخةبلر  روض البحث  6 – 11
بفثثثد الر  ثثثد سثثثف  بثثثتس   ثثثد  سفثثثتييس سر يثثثراس 
البحثثث    حرثثثا يثثثرم الر  ثثثد سثثثف سثثثدي  ثثثحخ اثثثر   
البحثثث   يوثثث     و الر  ثثثد سثثثف سثثثدي  ثثثحخ ال سثثث ذج 
السفررح لتبح   الثذً ي  ث   ثقثتس الرث  ير  الرث  ر 
وثثثثيف سر يثثثثراس البحثثثث   الرثثثثا يف إثثثثهت  رثثثثت ي رحتيثثثثص 

  ست ه  س    اا الة ص Path    Analysisالسإتر 
(   بفد الر  د سف سدً  ثحخ ال سث ذج 5الرتلا رقم )

السفرثثثرح لتبحثثث   يثثثرم بفثثثد ذلثثث  الرفثثثرف  تثثثا سثثثدً 
 ثثثثحخ الفثقثثثثتس الس،رر ثثثثخ  افثثثثتو ل،ثثثثر   البحثثثث   
 لرحفيثثثثق هثثثثذيف الهثثثثدايف )الر  ثثثثد سثثثثف سثثثثدً  ثثثثحخ 
ال سثثث ذج السفرثثثرح لتبحثثث    الر  ثثثد سثثثف سثثثدً  ثثثحخ 
اثثر   البحثث ( رثثم اإثثر دام  إثثت   رحتيثثص السإثثتر 

Path Analysisسا ايوتد سؤةراس الر ااق ال تيثخ  إ
 Hair et):لت سث ذج  السرس تثخ اثا السؤةثراس الرتليثخ

al.,2014)  

 (GFI)سؤةثثثثثثثثثثثثثثر دليثثثثثثثثثثثثثثص وثثثثثثثثثثثثثث دا السث سثثثثثثثثثثثثثثخ  -

Goodness- of- Fit Index  الثثذً يفثثيس 
سطتبفثثثثثخ الويت ثثثثثتس لت سثثثثث ذج  اثثثثثيذا وت ثثثثثس قيسثثثثثثخ 

( اثثثثث   ر اثثثثثيف ذلثثثثث  يةثثثثثير للثثثثثا 14 4السؤةثثثثثر )
 الو دا الفتليخ لت س ذج السفررح 

سؤةثثر الوثثذر الرر يفثثثا  لسر إثثن سر فثثتس  طثثث   -
-Root Mean Squ (RMSEA )الرفر ث   

are Error Approximation   افثثتو لهثثذا  
ذا  ت ثثثس الفيسثثثخ السؤةثثثر ر ثثث ف السطتبفثثثخ ويثثثدا ل

( 48 4قر بخ سثف ال ث،ر   سثت الفثيم األ وثر سثف )
ارةير لسطتبفخ إي خ      طت  اثا ا قرثرا  سثف 

 سورسا الفي خ 
χالفيسثثخ السفيتر ثثخ ل ثثت رر يثثا   -

2
/df ) )Chi- 

Square   سثثثثف الس، ثثثثص  ف ر ثثثث ف الفيسثثثثخ  ثثثثثت 
χرر يثا سفإث سخ  تثا دروثتس الحر ثخ 

2
/df ) )  

 ( 3رز د  ف )
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( (CFIيثثثثثثثثثثثثثثثص الر ااثثثثثثثثثثثثثثثق السفثثثثثثثثثثثثثثثترف سؤةثثثثثثثثثثثثثثثر دل -

Comparative Fit Index هث  سؤةثر أ ثر   
لوثثثث دا الر ااثثثثق  الثثثثذً يفثثثثيس سطتبفثثثثخ الويت ثثثثتس 

( ا   ر 14 4لت س ذج  ايذا وت س قيسخ السؤةر )
اثثثثيف ذلثثثث  يةثثثثير للثثثثا الوثثثث دا الفتليثثثثخ لت سثثثث ذج 

 السفررح 
سؤةر الوذر الرر يفا  لسر إثن سر فثتس الوث اقا    -

(RMR) Root Mean Square Resid-

uals يإثثر دم لتح ثثم  تثثثا  ثثثحيخ ال سثثث ذج   
السفرثثرح لر،إثثير الفثقثثتس وثثيف سر يثثراس البحثث   

 ( ا قص 42 4 الفيسخ السفو لخ لهذا السؤةر)
 Normedسؤةر السطتبفخ الطويفا )السفيتري(  -

Fit Index (NFI)   سثثف الس، ثثص  ف ر ثث ف 
( اثثث   ر لتح ثثثم  تثثثا 14 4قيسثثثخ هثثثذا السؤةثثثر )

 خ ال س ذج السفررح   ثحي
 Normed Fitسؤةر السطتبفخ ضيثر السفيثتًر  -

Index  (NNFI)    Non - سثف الس، ثص  ف 

( اثث   ر لتح ثثم 14 4ر ثث ف قيسثثخ هثثذا السؤةثثر )
  تا  ثحيخ ال س ذج السفررح 

 ر إيإتو  تا ست إوق  اي ه يو     و الر  ثد سثف 
سثثثدً  ثثثحخ ال سثثث ذج السوثثثد ا السفرثثثرح لتبحثثث  سثثثف 

ر دام سؤةثثراس السطتبفثثخ    ثثم بفثثد ذلثث  يثثرم  ثثثي اإثث
الر  ثثثد سثثثف سثثثدً  ثثثحخ اثثثر   البحثثث  سثثثف  ثثثثي  

 اإر دام  إت   رحتيص السإتر 
أواًل: الةأكاااد مااان مااادي صاااح  النماااوذج 

 المبدئي المقةرح لمبحث
اإثثر دم البتحثث  سوس  ثثخ سثثف السؤةثثراس لتح ثثم 
 تثثا وثث دا الر ااثثق ال تيثثخ لت سثث ذج السفرثثرح لتبحثث   

( سؤةثثراس وثث دا 5الةثث ص الرثثتلا رقثثم )حيثث  ي  ثث  
الر ااثثثثثق ال تيثثثثثثخ لت سثثثثث ذج السوثثثثثثد ا السفرثثثثثرح لتبحثثثثثث  
 سفثثثثتسثس ا  حثثثثدار وثثثثيف سر يثثثثراس البحثثثث   سثثثثدً 
سف  يثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس بتإثثثثر دام  إثثثثثت   رحتيثثثثثص 

 السإتر:
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارة البيئيت 

 الذاخليت

التصميم الصذيق 

 للبيئت

 الشراء األخضر

 التعبون مع العمالء

 
 
 
 
 
 
 
 

 األداء البيئي

 

 األداء التشغيلي
 
 

 استعبدة االستثمبر
 األداء االقتصبدي

0.35*

* 

0.10 

0.39
** 

0.22
* 

0.21
** 

0.43
** 

0.24
* 

0.07

3 

0.26
 

0.07

0.50*

* 

-0.11 

0.13* 

R2  =  9.6. 

R2  =  9.45 

R2  =  9.04 
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 (   P-value<   01 .0)   01 .0يعبي ث االَحةار ذاث دالنت وحصبئُت عُة يضخىي يعُىَت ألم يٍ  ** 

 (   P-value<   05 .0)   05 .0يعبي ث االَحةار ذاث دالنت وحصبئُت عُة يضخىي يعُىَت ألم يٍ  * 

 ( معلم م االنحدار بين مةييرام البحث ومدي معنو     2شكل رقم ) 
 ىذه المعلم م بلسةخدام أسمو  ةحميل المسلر

 
 

رثثثثم ا ربثثثثتر ال سثثثث ذج السوثثثثد ا بتإثثثثر دام  إثثثثت   
رحتيثثص السإثثتر سثثف  ثثثي ور ثثتسي ال سذوثثخ بتلسفتدلثثخ 
الو ت يخ     السفر ف بتإم ليثزراي  حيث  ير ث  سثف 

سف  يثثخ  بفثث    Path Analysisرحتيثثص السإثثتر 
الفثقثثتس الس،رر ثثخ وثثيف سر يثثراس البحثث   الرثثا رثثدي 

 األ ي   تثثا  ثثحخ ال،ثثر   األ ي) (   األ ي ) د( 
)ه(   ال ت ا ) (   ال ثت ا )ج(   ال ثت ا )د(   ال تلث  
) (   ال تلثث  )ج( سثثف اثثر   البحثث  حيثث   وثثد  ف 
 تاثثخ سفثثتسثس ا  حثثدار وثثيف السر يثثراس سف  يثثخ   ثثد 

  ) P-value<  0.05)  (42 4سإثثرً  سف  يثثثخ  قثثثص )

  ثثثثثذل   ثثثثثدم  ثثثثثحخ ال،ثثثثثر   األ ي) (   األ ي  إ
لثثث  ) (   ال تلثثث  )د( سثثثثف )ج(   ال ثثثت ا ) (   ال ت

 ار   البح  
 ر  ثثثثث  سؤةثثثثثثراس الرحفثثثثثثق سثثثثثف سثثثثثثدً  ثثثثثثحخ 
ال سثثثث ذج السفرثثثثرح  ف وثثثث دا الر ااثثثثق ال تيثثثثخ لت سثثثث ذج 
السفرثثثرح )وثثث دا ر ااثثثق ال سثثث ذج ال فثثثري لتبحثثث  سثثثا 
ال سثثثثثثث ذج السيثثثثثثثدا ى لتويت ثثثثثثثتس السةثثثثثثثتهدا لسر يثثثثثثثراس 
البحثثثث (  ت ثثثثثس  تليثثثثثخ  السؤةثثثثثراس  ثثثثثسف  الحثثثثثد د 

ت ق ر ثثثثثثثس بحثثثثثثد الفوثثثثثث ي السطتثثثثثثث   السفو لثثثثثثخ  اذا سثثثثثث
حيثثثثث   ف سؤةثثثثثراس الوثثثثث دا  –لسؤةثثثثثراس السطتبفثثثثثخ 

NNFI, CFI, GFI, NFI   ≤ (4 14 سؤةثراس    )
RMSEA, RMR   ≤ (4 42(    )4 48 )ال ط  

   بتلرثثثثثتلى  إثثثثثرطيا الفثثثثث ي  ف ال سثثثثث ذج السوثثثثثدى  –
 السفرثرح لتبحثث  يرسرثثا ودروثثخ ويثدا سثثف وثث دا الر ااثثق

.( Hair, et al ,2014)   
ثلن ااًل:  الةأكااد ماان ماادي صااح   ااروض 

 البحث
بفثثثد  ف رثثثم الثثثثر  د سثثثف  ثثثحخ ال سثثث ذج السفرثثثرح 
لتبحثث   يإثثثفى هثثذا الوثثثز  للثثى اكوتبثثثخ  تثثى  إثثث تخ 

رث  ير دراإثخ  رحتيثص البح    رحفيق  هدااه ال ت ثخ 
سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثرا   تثثثثا  دا  
الس فسثثثخ اثثثا  ثثثدد سثثثف الةثثثر تس الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل 

 الرثثثثا رفثثثثا اثثثثا  طثثثثت  سحتافثثثثخ الورثثثثر ي الس ثثثثًر 
   يإثثثفى هثثثذا الوثثثز   ثثثذل  للثثثى ا ربثثثتر  اكإثثث  در خ

 ثثحخ اثثر   البحثث     اثثا  ثث    ضثثرا  الرحتيثثص 
 طويفثثخ ال،ثثر   اثثا البحثث  رفثثرر اإثثر دام  إثثت   

  ربثثتر اثثر     Path Analysisرحتيثثص السإثثتر 
البحث   رثثم اإثثر دام قت ثثدا الفوث ي   ثثدست ر ثث ف قيسثثخ 

    ثثثث  الوثثثثد ي  4 42 ≥ (P- Value)الد لثثثثخ 
(  رثثثثثثت ي رحتيثثثثثثص السإثثثثثثتر لتفثقثثثثثثتس 3الرثثثثثثتلا رقثثثثثثم )

الس،رر ثثثخ الرثثثى يفهرهثثثت  سثثث ذج البحثثث    ايسثثثت يتثثثا 
  فر    ربتراس ار   البح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P χ ؤشرــالم
2 

D

f 

χ
2
/d

f 
NFI 

NNF

I 

CF

I 
GFI RMR RMSEA 

 .9.9 9.9.0 9.00 . 9.07 9.00 .0.0 0 0..7 9.96777 تــــالقيم
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 نةلئج ةحميل المسلر لمع قلم الميةرض  الةى  ظيرىل نموذج البحث (3جدول رقم )
 

 

 

 المتغيراث المستقلت

 (3ومورج) (2ومورج) (1ومورج)

 األداء االقتصبدي األداء التشغيلي األداء البيئي

معبمل 

 االوحذار
 قيمت ث

معبمل 

 االوحذار
 قيمت ث

معبمل 

 االوحذار
 قيمت ث

0.50 اإلدارة البيئيت الذاخليت
** 

10.55 0.43
** 

...4 0.26
**

 3.33 

0.11 - الشراء األخضر  - 1.54 __ __ __ __ 

 1 0.10 0.32 0.0.1 0.44 0.030 العمالءالتعبون مع 

0.35 التصميم الصذيق للبيئت
**

 4.55 0.24
*
 2..5 0.22

*
 2.05 

0.21 استعبدة االستثمبر
** 

4.1. 0.13
*

 2.30 0.0.3 1.00 

R) معبمل التحذيذ
2
) 0.61 0.45 0.24 

 (   P-value<   01 .0)   01 .0يعبي ث االَحةار ذاث دالنت وحصبئُت عُة يضخىي يعُىَت ألم يٍ    **  

 (   P-value<   05 .0)   05 .0يعبي ث االَحةار ذاث دالنت وحصبئُت عُة يضخىي يعُىَت ألم يٍ  *   
 

 و  مل يمي نعرض الخةبلرام  روض البحث:
اخةباالر المجموعاا  اوولااي ماان اليااروض 
والخلصاااااا   بةااااااأثير مملرساااااالم إدارة 

الةورياد الخضاراء عماي اوداء سمسم  
  البيئي

لسفراثثثثثخ رثثثثث  ير سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد  
اكدارا الوي يثثثثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثثثثخ   الةثثثثثثثثثثرا   –ال  ثثثثثثثثثثرا  

األ  ثثر   الرفثثت ف سثثا الفسثثث    الر ثثسيم ال ثثديق 
ةام  تا األدا  الوي ا    –لتوي خ   اإرفتدا ا إر ستر 

 ص لغ  اليروض الخمس  الةلل  :
: سثثثثف السر قثثثثا  ف ي وثثثثد رثثثث  ير الياااارض اوول )أ( 

ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لظدارا الوي يخ الدا تيخ 
  تا األدا  الوي ا 
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير : اليااارض اوول ) ( 

ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لتةثثرا  األ  ثثر تا 
 األدا  الوي ا 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير : اليااارض اوول )ج( 
توا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف سثثا الفسثثث  ليوثث

  تا األدا  الوي ا 
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثثث  ير : اليااارض اوول )د( 

ليوثثثثتوا ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
 لتوي خ  تا األدا  الوي ا 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير : اليااارض اوول )ه( 
ليوثثثثثثثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثثثثثثثت يخ  إثثثثثثثثثثثثثثرفتدا 

 األدا  الوي ا ا إر ستر تا 
( 3حيثثثث  رةثثثثير ال رثثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 
اكدارا الوي يثخ الدا تيثخ لثثه رث  ير سبتةثثر  تثا السر يثثر 
الرثثثثثتبا األدا  الوي ثثثثثا   حيثثثثث  وت ثثثثثس قيسثثثثثخ سفتسثثثثثثص 

اكدارا الوي يخ الدا تيخ  تا األدا  الوي ا  (β)ا حدار 
(   سثثثثثثت وت ثثثثثثثس قيسثثثثثثخ اح ثثثثثثثت يخ )س( لهثثثثثثثذا 24 4)
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(   هثثا قيسثثخ ذاس د لثثخ لح ثثت يخ 22 14السفتسثثص )
(   هثثثثذا يثثثثدي  تثثثثى  ف 41 4  ثثثثد سإثثثثر ي سف  يثثثثخ )

ه ت  ر  ير ليوتوى ذ  د لثخ لح ثت يخ لثظدارا الوي يثخ 
فت ثدا الفوثث ي يثثرم الدا تيثخ  تثثا األدا  الوي ثا    افثثتو ل

قوثث ي ال،ثثر  األ ي ) (   ً   ثثه ي وثثد رثث  ير ليوثثتوا 
ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ لثثثثثظدارا الوي يثثثثثخ الدا تيثثثثثخ  تثثثثثا 

 األدا  الوي ا 
(  الثذً 3 ست رةير ال رت ي ال اردا بتلود ي رقم )

 رثت ي رحتيثص السإثتر لتفثقثتس الس،رر ثخ الرثى يفهر 
تلةثثث ص رقثثثم  ال رثثثت ي الثثث اردا بيفهرهثثثت  سثثث ذج البحثثث  

(  الثثذً يفهثثر سفثثتسثس ا  حثثدار وثثيف سر يثثراس 5)
البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس بتإثثثثثر دام 
 إثثثت   رحتيثثثص السإثثثتر   ف السر يثثثر السإثثثرفص الةثثثرا  
األ  ثثر لثثيس لثثه رثث  ير سبتةثثر  تثثا السر يثثر الرثثتبا 

 (β)األدا  الوي ا   حيث  وت ثس قيسثخ سفتسثص ا حثدار 
(   سثثت 11 4-  الوي ثثا )الةثثرا  األ  ثثر  تثثا األدا

(  20 1-وت ثثس قيسثثثخ اح ثثت يخ )س( لهثثثذا السفتسثثثص )
 هثثا قيسثثخ ليإثثس ذاس د لثثخ لح ثثت يخ   ثثد سإثثر ي 

(   هثثذا يثثدي  تثثى   ثثه   ي وثثد رثث  ير 42 4سف  يثثخ )
ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ لتةثثثثثرا  األ  ثثثثثر  تثثثثثا األدا  
الوي ا    افثتو لفت ثدا الفوث ي يثرم راث  ال،ثر  األ ي 

 ي وثثثثثثثثد رثثثثثثثث  ير ليوثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثخ  ) (   ً   ثثثثثثثثه
 لح ت يخ لتةرا  األ  ر  تا األدا  الوي ا 

( 3 سثثثثت ر  ثثثث  ال رثثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثثد ي رقثثثثم )
 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 

 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  
(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )

سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 
الرفثثثثت ف سثثثثا الفسثثثثث  لثثثثيس لثثثثه رثثثث  ير سبتةثثثثر  تثثثثا 
السر يثثثثثر الرثثثثثتبا األدا  الوي ثثثثثا   حيثثثثث  وت ثثثثثس قيسثثثثثخ 

الرفثثت ف سثثا الفسثثث   تثثا األدا   (β)سفتسثثص ا حثثدار 

(   ست وت س قيسثخ اح ثت يخ )س( لهثذا 31 4الوي ا )
(   هثثثثثثا قيسثثثثثثخ ليإثثثثثثس ذاس د لثثثثثثخ 00 4السفتسثثثثثثص )

(   هثثثذا يثثثدي 42 4لح ثثثت يخ   ثثثد سإثثثر ي سف  يثثثخ )
 تثثى   ثثه   ي وثثد رثث  ير ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف 
سثثا الفسثثث   تثثا األدا  الوي ثثا    افثثتو لفت ثثدا الفوثث ي 
يثثرم راثث  ال،ثثر  األ ي )ج(   ً   ثثه  ي وثثد رثث  ير 
ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لترفثت ف سثا الفسثث   تثا 

 األدا  الوي ا 
( 3  ثثثذل  رةثثثير ال رثثثت ي الثثث اردا بتلوثثثد ي رقثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

لثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف (  ا5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 
الر سيم ال ديق لتوي خ له ر  ير سبتةر  تا السر ير 
الرثثثثثتبا األدا  الوي ثثثثثا   حيثثثثث  وت ثثثثثس قيسثثثثثخ سفتسثثثثثثص 

الر ثثثثثسيم ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ  تثثثثثا األدا   (β)ا حثثثثثدار 
(   ست وت س قيسثخ اح ثت يخ )س( لهثذا 32 4وي ا )ال

(   هثثثا قيسثثثخ ذاس د لثثثخ لح ثثثت يخ 22 0السفتسثثثص )
(   هثثثثذا يثثثثدي  تثثثثى  ف 41 4  ثثثثد سإثثثثر ي سف  يثثثثخ )

ه ثثثثت  رثثثث  ير ليوثثثثتوى ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم 
ال ثثثثديق لتوي ثثثثثخ  تثثثثثا األدا  الوي ثثثثا    افثثثثثتو لفت ثثثثثدا 

ه ي وثثثثد الفوثثثث ي يثثثثرم قوثثثث ي ال،ثثثثر  األ ي )د(   ً   ثثثث
رثث  ير ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لتر ثثسيم ال ثثديق 

 لتوي خ  تا األدا  الوي ا 
( 3   يثثثراو رةثثثثير ال رثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

يف (  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثث5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 
اإثثثثرفتدا ا إثثثثر ستر لثثثثه رثثثث  ير سبتةثثثثر  تثثثثا السر يثثثثر 
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الرثثثثثتبا األدا  الوي ثثثثثا   حيثثثثث  وت ثثثثثس قيسثثثثثخ سفتسثثثثثثص 
اإثثثثرفتدا ا إثثثر ستر  تثثثثا األدا  الوي ثثثثا  (β)ا حثثثدار 

)س( لهثثثثثثثذا (   سثثثثثثت وت ثثثثثثثس قيسثثثثثثخ اح ثثثثثثثت يخ 51 4)
(   هثثثا قيسثثثخ ذاس د لثثثخ لح ثثثت يخ 11 0السفتسثثثص )

(   هثثثثذا يثثثثدي  تثثثثى  ف 41 4  ثثثثد سإثثثثر ي سف  يثثثثخ )
ه ثثثثت  رثثثث  ير ليوثثثثتوى ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ  إثثثثرفتدا 
ا إثثثر ستر  تثثثا األدا  الوي ثثثا    افثثثتو لفت ثثثدا الفوثثث ي 
يثثثثرم قوثثثث ي ال،ثثثثر  األ ي )ه(   ً   ثثثثه ي وثثثثد رثثثث  ير 

إثثثرفتدا ا إثثثر ستر تا ليوثثثتوا ذ  د لثثثخ لح ثثثت يخ  
 األدا  الوي ا 

اخةباالر المجموعاا  الثلن اا  ماان اليااروض 
والخلصاااااا   بةااااااأثير مملرساااااالم إدارة 
سمسم  الةورياد الخضاراء عماي اوداء 

  الةشييمي
لسفراثثثثثخ رثثثثثث  ير سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثد 

اكدارا الوي يثثثثخ الدا تيثثثثخ   الرفثثثثت ف سثثثثا  –ال  ثثثثرا  
لتوي ثثثثثثثثخ   اإثثثثثثثثرفتدا  الفسثثثثثثثثث    الر ثثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثثديق

، ةاااام صاااا لغ   تثثثثا األدا  الرةثثثث يتا  –ا إثثثثر ستر 
 اليروض اوربع  الةلل  :
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثااالني )أ(:  

ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لظدارا الوي يخ الدا تيخ 
  تا األدا  الرة يتا 
سثثثف السر قثثا  ف ي وثثد رثثث  ير الياارض الثاالني ) (: 

د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف سثثا الفسثثث  ليوثثتوا ذ  
  تا األدا  الرة يتا 
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثااالني )ج(: 

ليوثثثثتوا ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
 لتوي خ  تا األدا  الرة يتا 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير  اليااارض الثااالني )د(:
ليوثثثثثثثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثثثثثثثت يخ  إثثثثثثثثثثثثثثرفتدا 

 دا  الرة يتا ا إر ستر تا األ
( 3حيثثثث  رةثثثثير ال رثثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 

تر   ف السر ير السإثرفص بتإر دام  إت   رحتيص السإ
اكدارا الوي يثخ الدا تيثخ لثثه رث  ير سبتةثثر  تثا السر يثثر 
الرثثثتبا األدا  الرةثثثث يتا   حيثثث  وت ثثثثس قيسثثثخ سفتسثثثثص 

اكدارا الوي يثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثخ  تثثثثثثثا األدا   (β)ا حثثثثثثثدار 
(   سثثثت وت ثثثس قيسثثثخ اح ثثثت يخ )س( 03 4الرةثثث يتا )

(   هثثثثثثثا قيسثثثثثثثخ ذاس د لثثثثثثثخ 10 1لهثثثثثثثذا السفتسثثثثثثثص )
(    هثثذا يثثدي 41 4خ   ثثد سإثثر ي سف  يثثخ )لح ثثت ي

 تثثثثثى  ف ه ثثثثثت  رثثثثث  ير ليوثثثثثتوى ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ 
لثثظدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ  تثثا األدا  الرةثث يتا    افثثتو 
لفت ثثدا الفوثث ي يثثرم قوثث ي ال،ثثر  ال ثثت ا ) (   ً   ثثثه 
ي ود ر  ير ليوثتوا ذ  د لثخ لح ثت يخ لثظدارا الوي يثخ 

 يتا الدا تيخ  تا األدا  الرة 
( 3 سثثثثت ر  ثثثث  ال رثثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 

سر ير السإثرفص بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف ال
الرفثثثثت ف سثثثثا الفسثثثثث  لثثثثيس لثثثثه رثثثث  ير سبتةثثثثر  تثثثثا 
السر يثثثر الرثثثتبا األدا  الرةثثث يتا   حيثثث  وت ثثثس قيسثثثخ 

الرفثثت ف سثثا الفسثثث   تثثا األدا   (β)سفتسثثص ا حثثدار 
(   سثت وت ثس قيسثخ اح ثت يخ )س( 411 4الرة يتا )

(   هثثا قيسثثخ ليإثثس ذاس د لثثخ 85 4لهثذا السفتسثثص )
(   هثثثذا يثثثدي 42 4سف  يثثثخ ) لح ثثثت يخ   ثثثد سإثثثر ي 
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 تثثى   ثثه   ي وثثد رثث  ير ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف 
سثثثثا الفسثثثثثث   تثثثثثا األدا  الرةثثثث يتا    افثثثثثتو لفت ثثثثثدا 
الفو ي يرم را  ال،ر  ال ت ا ) (   ً   ه  ي وثد 
ر  ير ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لترفثت ف سثا الفسثث  

  تا األدا  الرة يتا 
( 3 اردا بتلوثثثد ي رقثثثم )  ثثثذل  رةثثثير ال رثثثت ي الثثث

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 

 ديق لتوي خ له ر  ير سبتةر  تا السر ير الر سيم ال
الرثثثتبا األدا  الرةثثثث يتا   حيثثث  وت ثثثثس قيسثثثخ سفتسثثثثص 

الر ثثثثثسيم ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ  تثثثثثا األدا   (β)ا حثثثثثدار 
(   سثثثت وت ثثثس قيسثثثخ اح ثثثت يخ )س( 50 4الرةثثث يتا )

(   هثثثثثثثا قيسثثثثثثثخ ذاس د لثثثثثثثخ 12 5لهثثثثثثثذا السفتسثثثثثثثص )
(   هثثثذا يثثثدي 42 4لح ثثثت يخ   ثثثد سإثثثر ي سف  يثثثخ )

 ف ه ثثثثثت  رثثثثث  ير ليوثثثثثتوى ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ   تثثثثثى
لتر سيم ال ديق لتوي ثخ  تثا األدا  الرةث يتا    افثتو 
لفت ثثدا الفوثث ي يثثرم قوثث ي ال،ثثر  ال ثثت ا )ج(   ً   ثثه 
ي وثثثثد رثثثثث  ير ليوثثثثثتوا ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ لتر ثثثثثسيم 

 ال ديق لتوي خ  تا األدا  الرة يتا 
( 3   يثثثراو رةثثثثير ال رثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 

ر ير السإثرفص بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف الس
اإثثثثرفتدا ا إثثثثر ستر لثثثثه رثثثث  ير سبتةثثثثر  تثثثثا السر يثثثثر 
الرثثثثتبا األدا  الرةثثثث يتا  حيثثثث  وت ثثثثس قيسثثثثخ سفتسثثثثص 

اإرفتدا ا إثر ستر  تثا األدا  الرةث يتا  (β)ا حدار 
(   سثثثثثثت وت ثثثثثثثس قيسثثثثثثخ اح ثثثثثثثت يخ )س( لهثثثثثثثذا 13 4)

(   هثثثا قيسثثثخ ذاس د لثثثخ لح ثثثت يخ 31 5السفتسثثثص )
   هثثثثذا يثثثثدي  تثثثثى  ف (42 4  ثثثثد سإثثثثر ي سف  يثثثثخ )

ه ثثثثت  رثثثث  ير ليوثثثثتوى ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ  إثثثثرفتدا 
ا إر ستر  تا األدا  الرة يتا    افثتو لفت ثدا الفوث ي 
يثثثثرم قوثثثث ي ال،ثثثثر  ال ثثثثت ا )د(   ً   ثثثثه ي وثثثثد رثثثث  ير 
ليوثثثتوا ذ  د لثثثخ لح ثثثت يخ  إثثثرفتدا ا إثثثر ستر تا 

 األدا  الرة يتا 
اخةباالر المجموعاا  الثللثاا  ماان اليااروض 
والخلصاااااا   بةااااااأثير مملرساااااالم إدارة 
سمسم  الةورياد الخضاراء عماي اوداء 

 االقةصلدي 
لسفراثثثثثخ رثثثثثث  ير سسترإثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثد 

اكدارا الوي يثثثثخ الدا تيثثثثخ   الرفثثثثت ف سثثثثا  –ال  ثثثثرا  
الفسثثثثثثثثث    الر ثثثثثثثثسيم ال ثثثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثثخ   اإثثثثثثثثرفتدا 

، ةااام صااا لغ   تثثثا األدا  ا قر ثثثتدً  –ا إثثر ستر 
 اوربع  الةلل  :اليروض 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثللاااث )أ(: 
ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لظدارا الوي يخ الدا تيخ 

  تا األدا  ا قر تدً 
سثثثف السر قثثا  ف ي وثثد رثثث  ير الياارض الثللااث) (:  

ليوثثتوا ذ  د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف سثثا الفسثثث  
  تا األدا  ا قر تدً 
سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثللاااث )ج(: 

ليوثثثثتوا ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ لتر ثثثثسيم ال ثثثثديق 
 لتوي خ  تا األدا  ا قر تدً 

سثثثف السر قثثثا  ف ي وثثثد رثثث  ير اليااارض الثللاااث )د(: 
ليوثثثثثثثثثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثثثثثثثثثخ لح ثثثثثثثثثثثثثثت يخ  إثثثثثثثثثثثثثثرفتدا 

 ا إر ستر تا األدا  ا قر تدً 
( 3حيثثثث  رةثثثثير ال رثثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ  الذً يفهر 



 أتثري ممارسات إدارة سلسلة التوريد اخلضراء على أداء املنظمة ابلتطبيق....                                    أشرف فؤاد السيد سلطاند/

 33   
 

 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  
(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )

سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 

  ير سبتةثثر  تثا السر يثثر اكدارا الوي يثخ الدا تيثخ لثثه رث
الرثثتبا األدا  ا قر ثثتدً   حيثث  وت ثثس قيسثثخ سفتسثثص 

اكدارا الوي يثثثثثثثخ الدا تيثثثثثثثخ  تثثثثثثثا األدا   (β)ا حثثثثثثثدار 
(   ست وت س قيسخ اح ثت يخ )س( 51 4ا قر تدً )

(   هثثثثثثثا قيسثثثثثثثخ ذاس د لثثثثثثثخ 88 3لهثثثثثثثذا السفتسثثثثثثثص )
(    هثثذا يثثدي 41 4لح ثثت يخ   ثثد سإثثر ي سف  يثثخ )

  ير ليوثثثثثتوى ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ  تثثثثثى  ف ه ثثثثثت  رثثثثث
لظدارا الوي يخ الدا تيخ  تا األدا  ا قر تدً    افثتو 
لفت ثثدا الفوثث ي يثثرم قوثث ي ال،ثثر  ال تلثث  ) (   ً   ثثه 
ي ود ر  ير ليوثتوا ذ  د لثخ لح ثت يخ لثظدارا الوي يثخ 

 الدا تيخ  تا األدا  ا قر تدً 
( 3 سثثثثت ر  ثثثث  ال رثثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثثد ي رقثثثثم )

 رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس الس،رر خ لذً يفهر  ا
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 

تةثثثثر  تثثثثا الرفثثثثت ف سثثثثا الفسثثثثث  لثثثثيس لثثثثه رثثثث  ير سب
السر ير الرثتبا األدا  ا قر ثتدً   حيث  وت ثس قيسثخ 

الرفثثت ف سثثا الفسثثث   تثثا األدا   (β)سفتسثثص ا حثثدار 
(   ست وت س قيسخ اح ثت يخ )س( 14 4ا قر تدً )

(   هثثثثثا قيسثثثثخ ليإثثثثثس ذاس د لثثثثثخ 1لهثثثثذا السفتسثثثثثص )
(   هثثثذا يثثثدي 42 4لح ثثثت يخ   ثثثد سإثثثر ي سف  يثثثخ )

د لثثخ لح ثثت يخ لترفثثت ف  تثثى   ثثه   ي وثثد رثث  ير ذ  
سثثثا الفسثثثث   تثثثا األدا  ا قر ثثثتدً    افثثثتو لفت ثثثدا 
الفو ي يرم را  ال،ر  ال تل  ) (   ً   ه  ي ود 
ر  ير ليوتوا ذ  د لخ لح ت يخ لترفثت ف سثا الفسثث  

  تا األدا  ا قر تدً 

( 3  ثثثذل  رةثثثير ال رثثثت ي الثثث اردا بتلوثثثد ي رقثثثم )
إتر لتفثقتس الس،رر خ  رت ي رحتيص الس الذً يفهر 

 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  
(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )

سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 
الر سيم ال ديق لتوي خ له ر  ير سبتةر  تا السر ير 

دا  ا قر ثثتدً   حيثث  وت ثثس قيسثثخ سفتسثثص الرثثتبا األ
الر ثثثثثسيم ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ  تثثثثثا األدا   (β)ا حثثثثثدار 

(   ست وت س قيسخ اح ثت يخ )س( 55 4ا قر تدً )
(   هثثثثثثثا قيسثثثثثثثخ ذاس د لثثثثثثثخ 42 5لهثثثثثثثذا السفتسثثثثثثثص )

(   هثثثذا يثثثدي 42 4لح ثثثت يخ   ثثثد سإثثثر ي سف  يثثثخ )
 تثثثثثى  ف ه ثثثثثت  رثثثثث  ير ليوثثثثثتوى ذ  د لثثثثثخ لح ثثثثثت يخ 

ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ  تثثثثا األدا  ا قر ثثثثتدً   لتر ثثثثسيم
  افثثثتو لفت ثثثدا الفوثثث ي يثثثرم قوثثث ي ال،ثثثر  ال تلثثث  )ج(  
 ً   ثثثثثثه ي وثثثثثثد رثثثثثث  ير ليوثثثثثثتوا ذ  د لثثثثثثخ لح ثثثثثثت يخ 

 لتر سيم ال ديق لتوي خ  تا األدا  ا قر تدً 
( 3   يثثثراو رةثثثثير ال رثثثت ي الثثثث اردا بتلوثثثد ي رقثثثثم )

لس،رر خ  رت ي رحتيص السإتر لتفثقتس ا الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإر دام  إت   رحتيص السإتر   ف السر ير السإثرفص 
اإثثثثرفتدا ا إثثثثر ستر لثثثثه رثثثث  ير سبتةثثثثر  تثثثثا السر يثثثثر 

يثث  وت ثثس قيسثثخ سفتسثثص الرثثتبا األدا  ا قر ثثتدً   ح
اإثثثثثثثثثثثرفتدا ا إثثثثثثثثثثثر ستر  تثثثثثثثثثثثا األدا   (β)ا حثثثثثثثثثثثدار 

(   سثثثثت وت ثثثثس قيسثثثثخ اح ثثثثت يخ 413 4ا قر ثثثثتدً )
(   هثثا قيسثثخ ليإثثس ذاس 41 1)س( لهثثذا السفتسثثص )

(   هثثذا 42 4د لثثخ لح ثثت يخ   ثثد سإثثر ي سف  يثثخ )
يثثثثدي  تثثثثى   ثثثثه   ي وثثثثد رثثثث  ير ذ  د لثثثثخ لح ثثثثت يخ 

دا  ا قر ثثثتدً    افثثثتو  إثثثرفتدا ا إثثثر ستر  تثثثا األ
لفت ثدا الفوث ي يثرم راث  ال،ثر  ال تلث  )د(   ً   ثه 
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 ي وثثثد رثثث  ير ليوثثثتوا ذ  د لثثثخ لح ثثثت يخ  إثثثرفتدا 
 ا إر ستر  تا األدا  ا قر تدً 

  ر ثثثثثث  بفثثثثثثثد  ثثثثثثر   رثثثثثثثت ي ا ربثثثثثثتر  سثثثثثثث ذج 
( 3 اثثر   البحثثث  الإثثثتوق  ر ثثهت بتلوثثثد ي رقثثثم )

قتس الس،رر خ  رت ي رحتيص السإتر لتفث الذً يفهر 
 ال رثثت ي الثث اردا بتلةثث ص الرثثى يفهرهثثت  سثث ذج البحثث  

(  الثثثثثثذً يفهثثثثثثر سفثثثثثثتسثس ا  حثثثثثثدار وثثثثثثيف 5رقثثثثثثم )
سر يثثثثثراس البحثثثثث   سثثثثثدً سف  يثثثثثخ هثثثثثذه السفثثثثثتسثس 
بتإثثثثثثثر دام  إثثثثثثثت   رحتيثثثثثثثص السإثثثثثثثتر   ف  ثثثثثثثص  سثثثثثثثف 
سر يثثراكدارا الوي يثثخ الدا تيثثخ   سر يرالةثثرا  أل  ثثر  

   سر يثثثثثر الر ثثثثثسيم  سر يثثثثثر الرفثثثثثت ف سثثثثثا الفسثثثثثث 
ال ثثديق لتوي ثثخ   سر يثثر اإثثرفتدا ا إثثر ستر يإثثهس ف 

%( سثثثف الربثثثتيف الحثثثتد  اثثثا  11اثثثا ر،إثثثير  إثثثبخ )
السر يثثثثثر الرثثثثثتبا ياألدا  الوي ثثثثثاي حيثثثثث  وت ثثثثثس قيسثثثثثخ  

(  هثا قيسثخ ذاس د لثخ 4 11) (R2)سفتسص الرحديثد 
حيثث   ف  -(  41 4لح ثثت يخ   ثثد سإثثر ي سف  يثثخ )

(P –Value   ≤0.05) - سثثثت يإثثثتهم  ثثثص  سثثثف   
سر يثثثثراكدارا الوي يثثثثخ الدا تيثثثثخ   سر يثثثثر الرفثثثثت ف سثثثثا 
الفسثثثث    سر يثثثر الر ثثثسيم ال ثثثديق لتوي ثثثخ   سر يثثثر 

%( سثثثف  02اإثثثرفتدا ا إثثثر ستر اثثثا ر،إثثثير  إثثثبخ )
الربثثتيف الحثثتد  اثثا السر يثثر الرثثتبا ياألدا  الرةثث يتاي 

( 4 02) (R2)حيثثثث  وت ثثثثس قيسثثثثخ  سفتسثثثثص الرحديثثثثد 
يسثثخ ذاس د لثثخ لح ثثت يخ   ثثد سإثثر ي سف  يثثخ  هثثا ق

 (.P –Value   ≤0.05) حي   ف -(  41 4)
   يثثثثثثراو يإثثثثثثثتهم  ثثثثثثص  سثثثثثثثف سر يثثثثثثراكدارا الوي يثثثثثثثخ 
الدا تيثثثثثخ   سر يثثثثثر الرفثثثثثت ف سثثثثثا الفسثثثثثث    سر يثثثثثر 
الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ   سر يثثر اإثثرفتدا ا إثثر ستر 

%( سثثثف الربثثثتيف الحثثثتد  اثثثا  50اثثثا ر،إثثثير  إثثثبخ )
 يثثثر الرثثثتبا ياألدا  الرةثثث يتاي حيثثث  وت ثثثس قيسثثثخ  السر

(  هثا قيسثخ ذاس د لثخ 4 50) (R2)سفتسص الرحديثد 
حيثث   ف  -(  41 4لح ثثت يخ   ثثد سإثثر ي سف  يثثخ )

(P –Value   ≤0.05.) 

 ةيسير النةلئج ومنلقشةيل  11-7
أظيرىااال  مكااان ةيساااير ومنلقشااا  النةااالئج الةاااي 

 الةللي:عمى النحو الةحميل اإلحصلئي السلبق 
( 3روثثيف  رثثت ي البحثث  الثث اردا اثثا الوثثد ي رقثثم ) -1

 ف  ثثثثص سثثثثف اكدارا الوي يثثثثخ الدا تيثثثثخ   الر ثثثثسيم 
ال ثثثثثديق لتوي ثثثثثخ   اإثثثثثرفتدا ا إثثثثثر ستر ي ستثثثثث ف 
بف هم الثبف   اربثت هم  د سهثم سورسفثيف سثف 
وت ثثثثث  الةثثثثثر تس الفتستثثثثثخ اثثثثثا قطثثثثثتل الورثثثثثر ي 

 الرثثثثثثثثا رفثثثثثثثثا اثثثثثثثثا  طثثثثثثثثت  سحتافثثثثثثثثخ الس ثثثثثثثثًر 
ؤ ر رثثثث  يراو ليوتويثثثثتو  تثثثثا  ثثثثص سثثثثف يثثثث اكإثثثث  در خ

 األدا  الوي ا  األدا  الرة يتا ورت  الةر تس 
ر  ثثثتس  رثثثت ي البحثثث  الثثث اردا اثثثا الوثثثد ي رقثثثم  -5

( للثثثثا  وثثثث د رثثثث  ير ل ثثثثص سثثثثف اكدارا الوي يثثثثخ 3)
الدا تيثثخ  الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ  تثثا  ثثص سثثف 
األدا  الوي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  األدا  الرةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث يتا  األدا  
ا قر تدً   رر،ق هثذه ال ريوثخ سثا  رثت ي دراإثخ 

Zhu and Sarkis (2004)  الرا ر  تس للى 
ليوتويثخ سبتةثرا وثيف سسترإثثتس لدارا  وث د  ثقثخ 

اكدارا الوي يثثثثثثثثثخ  -إتإثثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثثرا  
الدا تيخ  سسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د ال  را  
ال ترويثثثثخ  الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ   اإثثثثرفتدا 

  ثثثثثثثص سثثثثثثثف األدا  الوي ثثثثثثثا  األدا   –ا إثثثثثثثر ستر 
ا قر ثثتدً    ثثذل  رر،ثثق هثثذه ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي 

 الرثثا   Rao and Holt (2005)دراإثثخ 
ر  تس للى  و د  ثقخ ليوتويثخ وثيف سسترإثتس 
لدارا إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا    ثص سثف الر تاإثيخ 
 األدا     ثثثذل  رر،ثثثق هثثثذه ال ريوثثثخ سثثثا  رثثثت ي د 

 الرثثا   Chien and Shih (2007)دراإثثخ 
ر  ثثثتس للثثثى  ف رطويثثثق سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ 
الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا  يفثثثثثزز    يحإثثثثثف سثثثثثف األدا  
الوي ثثثا  األدا  السثثثتلا لتس فسثثثتس    ثثثذل  رر،ثثثق 

 Testa andهثثذه ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي دراإثثخ 
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Iraldo (2010)  ر  تس للى  و د ر  ير  الرا
لسسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا   تثثثثا 

وي ا     يراو رر،ق هثذه ال ريوثخ سثا  رثت ي األدا  ال
 الرثا   Fang and Zhang (2018)دراإثخ 

ر  تس للى  و د ارربتم ليوثتوا وثيف سسترإثتس 
اكدارا الوي يثثثثخ  - إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا لدارا 

الدا تيثثثثثثثخ   الةثثثثثثثرا  األ  ثثثثثثثر   الرفثثثثثثثت ف سثثثثثثثا 
الفسث    اإرفتدا ا إر ستر   الر سيم ال ثديق 

سفتإثثثتو و ث ثثخ  بفثثتد  هثثثا األد  ألدا  سثثا التوي ثثخ 
 الوي ا   األدا  ا قر تدً   األد  الرة يتا   

 Testa ر رتثس هثذه ال ريوثخ سثا  رثت ي دراإثخ  

and Iraldo (2010)  الرثثا ر  ثثتس لفثثدم  وثث د 
رثث  ير لسسترإثثتس لدارا إتإثثتخ الر ر ثثد ال  ثثرا   تثثا 
 ص سف الر حيخ  الفدرا الر تاإيخ    ذل  ر رتثس هثذه 

  Laosirihongthongال ريوثثثثثخ سثثثثثا  رثثثثثت ي دراإثثثثثخ  
et al. (2013)  الرا ر  تس للا  ثدم  وث د رث  ير 

لسسترإثثثثتس الةثثثثثرا  األ  ثثثثر  تثثثثثا  ثثثثص سثثثثثف األدا  
  األدا  ضير الستس س ا قر تدً 

 يس ثثثثف رور ثثثثر ذلثثثث  ا ر،ثثثثت  وثثثثيف  رثثثثت ي البحثثثث  
الحثثثتلا   رثثثت ي بفثثث  الدراإثثثتس الإثثثتبفخ سثثثف  ثثثثي 
سر إن لوتبتس السإرف ا  تى الفبتراس الرا رفيس 
اكدارا الوي يخ الدا تيخ  الر سيم ال ديق لتوي خ  الرا 

بتلةثر تس الفتستثخ اثا قطثتل  الفتيثت رويف الرثزام اكدارا
لورثثثر ي الس ثثثثًر ورةثثثثويا  رطويثثثثق سسترإثثثثتس لدارا ا

إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا     ثثثثذل   وثثثث د د ثثثثم سثثثثف 
سثثثثثثثدير ا اكدارا ال إثثثثثثثطا لسسترإثثثثثثثتس لدارا إتإثثثثثثثثتخ 
الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا   تثثثثا سإثثثثرً  لداررهثثثثم  بتك ثثثثتاخ 
ل وثثث د رفثثثت ف وثثثيف اكداراس  ال حثثثداس الس رت،ثثثخ اثثثا 

طويفهثثت رتثث  الةثثر تس لرطويثثق ا ةثثرراطتس الوي يثثخ  ر
لتوثثثث دا الةثثثثتستخ اثثثثا لداررهثثثثت لتوي ثثثثخ  قيتسهثثثثت ب ثثثث  
اإثثر ستراس اثثا  فثثم اكدارا الوي يثثخ     يثثراو إثثفا رتثث  

 10441الةثثر تس لتح ثث ي  تثثى ةثثهتدا األيثثز  

ك رتج س روثتس  ثديفخ لتوي ثخ  رطويثق وثراسي لثلرثزام 
 السراوفخ الوي يثخ لرحفيثق  دا  وي ثا  ا ثص   ر ثسيم 

   يفتثثثص سثثثف  ط ررهثثثثت     الس روثثثتس بةثثث ص يرو ثثث 
  ط را  ستيتس  سراحص ل رتوهت 

ر  ثثثتس  رثثثت ي البحثثث  الثثث اردا اثثثا الوثثثد ي رقثثثم  -3
( للا   دم  و د ر  ير لتةرا  األ  ثر  تثا 3)

األدا  الوي ثثثثثا   رر،ثثثثثق هثثثثثذه ال ريوثثثثثخ سثثثثثا  رثثثثثت ي 
 الرا ر  تس   Eltayeb  et al. (2011) دراإخ

ً للثثى  ثثدم  وثث د رثث  ير لتةثثرا  األ  ثثر  تثثا  
 ثثثثث ل سثثثثثف س روثثثثثتس إتإثثثثثتخ الر ر ثثثثثد ال  ثثثثثرا  
)الس روثثثثثتس الوي يثثثثثخ   الس روثثثثثتس ا قر ثثثثثتديخ  
 ر ،ي  الر تليس   الس روتس ضير الستس إخ(  

دراإثثثثثخ   ثثثثثذل  رر،ثثثثثق هثثثثثذه ال ريوثثثثثخ سثثثثثا  رثثثثثت ي 
Green et al. (2012)   ر  ثتس للثا  الرثا

 ثثثدم  وثثث د رثثث  ير لتةثثثرا  األ  ثثثر  تثثثا األدا  
دراإثثخ   الوي ثثا   ر رتثثس هثثذه ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي 
Laosirihongthong et al. (2013)   الرثا 

ر  ثثثثثتس للثثثثثا  وثثثثث د رثثثثث  ير لسسترإثثثثثتس الةثثثثثرا  
 األ  ر  تا األد  الوي ا 

 يس ثثثثف رور ثثثثر ذلثثثث  الربثثثثتيف وثثثثيف  رثثثثت ي البحثثثث  
اإثثثتس الإثثثتبفخ سثثثف  ثثثثي الحثثثتلا   رثثثت ي بفثثث  الدر 

سر إثثثثثن لوتبثثثثثتس السإرف ثثثثثا  تثثثثثى الفبثثثثثتراس الرثثثثثا 
الةرا  األ  ر  الرثا روثيف  ف الةثر تس الفتستثخ اثا 
قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر   رطوثثثق الةثثثرا  األ  ثثثر 
 ذل  سف  ثي  ثدم قيتسهثت ور  يثخ السث رديف ب هسيثخ 
الفيتم بتلسسترإتس ال ديفخ لتوي خ   دم ال  ن  تثا 

طويثثثثق اكوثثثثرا اس الوي يثثثثخ   ثثثثدم قيتسهثثثثت السثثثث رديف لر
وثثثيورا  السراوفثثثخ الوي يثثثخ لسسترإثثثتس اكدارا الدا تيثثثخ 

 لدي الس رديف  
ر  ثثثتس  رثثثت ي البحثثث  الثثث اردا اثثثا الوثثثد ي رقثثثم  -0

( للثثا  ثثدم  وثث د رثث  ير لترفثثت ف سثثا الفسثثث  3)
 تثثثا  ثثثص سثثثف األدا  الوي ثثثا  األدا  ا قر ثثثتدً 
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يوثثخ سثثا  رثثت ي  األدا  الرةثث يتا   رر،ثثق هثثذه ال ر
ر  ثتس  الرثا   Younis et al. (2016) دراإثخ

إتإثثثثتخ سسترإثثثثتس لدارا للثثثثى  ثثثثدم  وثثثث د رثثثث  ير ل
الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ   - الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا 

 الةرا  األ  ر   الرفت ف الوي ا   الت ويإريتس 
 ر رتثثثثس هثثثثذه    تثثثثى األدا  الوي ثثثثا -الف إثثثثيخ  

 .Azevedo et al ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي دراإثثخ

 الرثثثثثثا ر  ثثثثثثتس للثثثثثثى  وثثثثثث د  ثقثثثثثثخ   (2011)
ليوتويخ ويف رطويق سسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د 

سسترإثثثتس الةثثثرا  ال ثثثديفخ لتوي ثثثخ   -ال  ثثثرا  
 الرفثثثت ف الوي ثثثا سثثثا السثثث رديف   الرفثثثت ف الوي ثثثا 
سثثا الفسثثث    الفسثثثص سثثا الس ثثسسيف  السثثث رديف 

ق لتوي ثخ  لرفتيص الر  يراس الوي يخ   الر تيس ال دي
 األدا  الرةثثثثثثثثثثث يتا  - الت ويإثثثثثثثثثثثريتس الف إثثثثثثثثثثثيخ

(   ر  ثتس الدراإثخ  ثذل  الو دا  ر ت الفسيص)
للثثى  وثث د ارربثثتم ايوثثتوا وثثيف رطويثثق سسترإثثتس 
لدارا إتإتخ الر ر د ال  را    يف  ص سف األدا  

 ر رتثس هثذه ال ريوثخ   الوي ا  األدا  ا قر ثتدً
  Green et al. (2012)دراإخ  ذل  سا  رت ي 

 الرا ر  تس للا  و د ر  ير ليوثتوا  ل ثص سثف 
الرفثثثت ف سثثثا الفسثثثث   الر ثثثسيم ال ثثثديق لتوي ثثثخ 

  تا األدا  الوي ا  اإرفتدا ا إر ستر 
 يس ثثثثف رور ثثثثر ذلثثثث  الربثثثثتيف وثثثثيف  رثثثثت ي البحثثثث  
الحثثثثتلا   رثثثثت ي بفثثثث  الدراإثثثثتس الإثثثثتبفخ للثثثثا  ثثثثدم 

تل الورثر ي  و د رفت ف ويف الةر تس الفتستخ اثا قطث
الس ثثثثًر   ثثثثيف  سث هثثثثت لر ثثثثسيم س روثثثثتس  ثثثثديفخ 
لتوي ثثخ   لرطويثثق طثثر  ل رثثتج  في،ثثخ   ثثديفخ لتوي ثثخ  
  ثثثثذل   ثثثثدم  وثثثث د رفثثثثت ف  وي هسثثثثت ل فثثثثص الس روثثثثتس 

 بة ص س ار لتطتقخ  ال ق د 
ر  ثثثتس  رثثثت ي البحثثث  الثثث اردا اثثثا الوثثثد ي رقثثثم  -5

( للثثثا  وثثث د رثثث  ير  إثثثرفتدا ا إثثثر ستر  تثثثا 3)
ألدا  الوي ثثثا  األدا  الرةثثث يتا   رر،ثثثق  ثثثص سثثثف ا

 Fang andهثثذه ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي دراإثثخ 
Zhang (2018)   الرثثا ر  ثثتس للثثى  وثث د 

ارربتم ليوتوا ويف سسترإتس لدارا إتإثتخ الر ر ثد 
اكدارا الوي يثثثثثثخ الدا تيثثثثثثخ   الةثثثثثثرا   -ال  ثثثثثثرا  

األ  ثثثثثثر   الرفثثثثثثت ف سثثثثثثا الفسثثثثثثث    اإثثثثثثرفتدا 
ال ثثديق لتوي ثثخ سثثا األدا  ا إثثر ستر   الر ثثسيم 

سفتإثثثثتو و ث ثثثثخ  بفثثثثتد  هثثثثا األد  الوي ثثثثا   األد  
 الرة يتا 

ر  ثثثتس  رثثثت ي البحثثث  الثثث اردا اثثثا الوثثثد ي رقثثثم  -6
( للثثثثثثثثثثثا   ثثثثثثثثثثثدم  وثثثثثثثثثثث د رثثثثثثثثثثث  ير  إثثثثثثثثثثثرفتدا 3)

 رر،ثثثثثق هثثثثثذه  ا إثثثثثر ستر تا األدا  ا قر ثثثثثتدً 
 .Green et alدراإثثخ ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي 

د رثثثثثث  ير ر  ثثثثثثتس  ثثثثثثدم  وثثثثثث   الرثثثثثثا   (2012)
األدا  ا قر ثثثثثثثثثتدً    تا إثثثثثثثثثرفتدا ا إثثثثثثثثثر ستر 

 رر،ثثثثثثثثثثق هثثثثثثثثثثذه ال ريوثثثثثثثثثثخ سثثثثثثثثثثا  رثثثثثثثثثثت ي دراإثثثثثثثثثثخ 
Laosirihongthong et al. (2013)   الرثا 

ر  تس للثا  ثدم  وث د رث  ير لسسترإثتس الةثرا  
األ  ر  تا  ص سف األدا  ا قر ثتدً  األدا  
ضيثثر الستسثث س   ر رتثثس هثثذه ال ريوثثخ سثثا  رثثت ي 

 الرثثا   Zhu and Sarkis (2004)دراإثثخ 
ر  ثثثتس للثثثى  وثثث د  ثقثثثخ ليوتويثثثخ سبتةثثثرا وثثثيف 

اكدارا  -سسترإتس لدارا إتإتخ الر ر د ال  را  
الوي يثثثخ الدا تيثثثخ  سسترإثثثتس لدارا إتإثثثتخ الر ر ثثثد 
ال  ثثثرا  ال ترويثثثثخ  الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ  

  ثثثثص سثثثثف األدا  الوي ثثثثا  – اإثثثثرفتدا ا إثثثثر ستر 
  األدا  ا قر تدً 

 يس ثثثثف رور ثثثثر ذلثثثث  الربثثثثتيف وثثثثيف  رثثثثت ي البحثثثث  
الحثثثتلا   رثثثت ي بفثثث  الدراإثثثتس الإثثثتبفخ سثثثف  ثثثثي 
سر إن لوتبتس السإرف ا  تى الفبتراس الرا رفيس 
سر يثثر اإثثرفتدا ا إثثر ستر  الرثثا روثثيف قيثثتم الةثثر تس 
الفتستثثثخ اثثثا قطثثثتل الورثثثر ي الس ثثثًر وويثثثا الس ثثثز ف 

رثثثثثتلس ال،ثثثثثت   سثثثثثف الس روثثثثثتس  ال تسثثثثثتس    يثثثثثا ال
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 س ت،ثثثتس اك رثثثتج    يثثثا السفثثثداس  ا  س ال،ت  ثثثخ 
 ف احريتوتس الرةث يص سسثت يثؤدً للثا رحإثيف األد  
الوي ثثثا   األد  الرةثثث يتا   ل ثثثف رتثثث  السسترإثثثتس لثثثم 
يثثثثثثؤ ر  تثثثثثثا األدا  ا قر ثثثثثثتدً  ذلثثثثثث  لفثثثثثثدم قثثثثثثدرا 
الةثثر تس الفتستثثخ اثثا قطثثتل الورثثر ي الس ثثًر  تثثا 

س   ر ت،ثثثثثخ ر ،ثثثثثي   ثثثثثص سثثثثثف ر ت،ثثثثثخ ةثثثثثرا  ال تسثثثثثت
اإثثثثرهث  الطتقثثثثخ    ثثثثدم قثثثثدررهت  ثثثثذل   تثثثثا رفتيثثثثص 

 ال راستس السدا  خ  ريوخ الح اد  الوي خ 
 ةوص لم البحث   –11
اا     سثت  ةث،س   ثه  رثت ي البحث  الحثتلا   

   ثثثت او  تثثثى سثثثت قدسثثثه البتحثثث  سثثثف ر،إثثثير  س تقةثثثخ 
ل رت ي البح   يس ف لتبحث  الحثتلا  ف يرفثدم و ث  يف 
سثثف الر  ثثيتس  هسثثت: ر  ثثيتس رطويفيثثخ   ر  ثثيتس 

 لبح   سإرفوتيخ 
 الةوص لم الةطب ق    1 –11

يوثثثث   ف رإثثثثفا الةثثثثر تس الفتستثثثثخ اثثثثا قطثثثثتل 
لدارا  الورثثثر ي الس ثثثًر لرحفيثثثق  د ثثثم سسترإثثثتس

اكدارا الوي يثثثخ الدا تيثثثخ   –إتإثثثتخ الر ر ثثثد ال  ثثثرا  
 الرفثثثثت ف سثثثثا الفسثثثثث    الر ثثثثسيم ال ثثثثديق لتوي ثثثثخ  

ب ثثث را سورسفثثثخ بت ربترهثثثت  – اإثثثرفتدا ا إثثثر ستر 
س ستثثخ لبف ثثهت الثثبف   لسثثت لثثذل  سثثف أ ثثتر ليوتويثثخ 

الرةثثث يتا  األدا    تثثثا رحإثثثيف األدا  الوي ثثثا  األدا 
  ا قر تدً وهت

يوثثثث   ف رإثثثثفا الةثثثثر تس الفتستثثثثخ اثثثثا قطثثثثتل  -1
لدارا  الورثر ي الس ثثًر لرحفيثق  د ثثم سسترإثثتس

إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  السرس تثثثثخ اثثثثا رطويثثثثق 
الةثثثثثثرا  األ  ثثثثثثر سثثثثثثف  ثثثثثثثي قيتسهثثثثثثت ور  يثثثثثثخ 
السثثثث رديف ب هسيثثثثثخ الفيثثثثثتم بتلسسترإثثثثثتس ال ثثثثثديفخ 

لرطويثثثثثثثثق لتوي ثثثثثثثثخ   ال ثثثثثثثث ن  تثثثثثثثثا السثثثثثثثث رديف 
اكوثثثثثثثثرا اس الوي يثثثثثثثثخ   قيتسهثثثثثثثثت  ثثثثثثثثذل  وثثثثثثثثيورا  

السراوفثثخ الوي يثثخ لسسترإثثتس اكدارا الدا تيثثخ لثثدي 
 الس رديف  

يوثث   تثثا الةثثر تس الفتستثثخ اثثا قطثثتل الورثثر ي  -5
الس ًر الفيتم ب ث  اإثر ستراس اثا  فثم اكدارا 
الوي يخ  الر إيق السإرسر ويف السإر يتس اكدار خ 

تح  ر ،يثذ إتإثتخ الر ر ثد الس رت،خ وهت ل ثستف  وث
ال  را   ذل  لرحفيق   تى سإثر ي سثف الوث دا 

 الةتستخ اا لداررهت لتوي خ 
لدارا    ورس  رثت ي هثذا البحث   ف ر ،يثذ سسترإثتس -3

يثؤدً للثى رحإثيف  دا   إتإثتخ الر ر ثد ال  ثرا 
الس فسثثثخ   لثثثذل  ي ب ثثثا  تثثثا الةثثثر تس الفتستثثثخ 

رإثثتس اثثا قطثثتل الورثثر ي الس ثثًر  ف ر ،ثثذ السست
الإثثثتيسخ وي يثثثتو اثثثا وسيثثثا سراحثثثص إتإثثثتخ الر ر ثثثد 
حي  سف السثرو   ف رثؤدً رتث  السسترإثتس للثا 
رحإثثيف ال تحيثثخ الستليثثخ  الإثث قيخ  لرتثث  الةثثر تس 

 بة ص  ا ص  
الةثثر تس الفتستثثخ اثثا قطثثتل الورثثر ي ي ب ثا  تثثا  -0

الس ثثثًر الفيثثثتم ورفثثثديم الثثثد م  اكرةثثثتد  الر ويثثثه 
يثثخ  ت ثثخ وهثثم   روسيثثا لس رديهثثت لو ثثت  وثثراسي وي 

السثثثثث رديف الثثثثثذً يفستثثثثثث ف اثثثثثا  ،ثثثثثس ال ثثثثثث ت خ 
لتسةثثثثثثثثثتر خ  ربثثثثثثثثثتدي ال وثثثثثثثثثرا  السفراثثثثثثثثثخ ال، يثثثثثثثثثخ 

   السة ثس الرا ي اوه  هت  اقرراح إوص حتهت
الةثر تس الفتستثخ اثا قطثتل الورثر ي   ر را قيتم -2

و  ثثثثا  طثثثثخ سإثثثثرفوتيخ ايسثثثثت ي ثثثثر  الس ثثثثًر 
م سثثثثثدي الرثثثثثزاسهبت ريثثثثتر السثثثثث رديف  و ثثثثثت او  تثثثثا 

بتلسفثثثثتيير الوي يثثثثثخ س ثثثثثص ح ثثثثث لهم  تثثثثثى ةثثثثثهتدا 
  10441األيز  

 ر را قيتم الةثر تس الفتستثخ اثا قطثتل الورثر ي  -1
سثا الفسثث  ايسثت يرفتثق ور ،يثذ بتلر إيق الس ًر 

 رحفيثثق اكةثثرراطتس الوي يثثخ    هثثذا سثثت يإثثرد ى 
بتل ر را الر إيق سا الفسث  اا سرحتخ ر سيم 

 ثثديق لتوي ثثثخ   الس روثثتس  حرثثا ي ثثث ف الر ثثسيم 
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 رطويثثثثثق طثثثثثر  ل رثثثثثتج  في،ثثثثثخ  ر تيثثثثثس  فيثثثثثس 
  ثثثثثثديق لتوي ثثثثثثثخ   ذلثثثثثثث  سثثثثثثثف  ثثثثثثثثي رحإثثثثثثثيف 

 الفثقتس  الرحتلس سا الفسث  
 ثثثر را ر تسثثثص الر، يثثثر الوي ثثثا اثثثا لدارا إتإثثثتخ  -1

الر ر ثثثد اثثثا لطثثثتر ال، ثثثر ا إثثثرراريوا لتةثثثر تس 
الفتستثثخ اثثا قطثثتل الورثثر ي الس ثثًر  ت ثثخ رتثث  

 ا  الفتلسيثثثثثخ لز ثثثثثتدا الرثثثثثى رإثثثثثفى لثثثثثد  ي األإثثثثث
قثثدررهت  تثثثى رفثثثديم س روثثثتس  ثثثديفخ لتوي ثثثخ رتفثثثى 

 قو ي الفسث  سحتيتو   د ليتو 
 الةوص لم لبحوث مسةقبم     2 –11
ر ز البحث  الحثتلا  تثى دراإثخ رث  ير سسترإثتس  -.

اكدارا الوي يثثثثخ  -لدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  
الدا تيخ  الةرا  األ  ر  الرفثت ف سثا الفسثث   

–الر ثثسيم ال ثثديق لتوي ثثخ   اإثثرفتدا ا إثثر ستر 
 تا  دا  الس فسثخ   لثذل  يس ثف ر إثيا البحث   
السإثثرفوتيخ  ثثف طر ثثق دراإثثخ بفثث  السسترإثثتس 
ا  ثثثثًر كدارا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  س ثثثثص: 
الت ويإثثثثثثثثثثريتس الف إثثثثثثثثثثيخ    فثثثثثثثثثثم السفت سثثثثثثثثثثتس 
ال  ثثثثرا    الر ثثثث يا األ  ثثثثر لسفراثثثثخ ر  يرهثثثثت 

  تا  دا  الس فسخ  
يفرثثثرح البتحثثث  وثثثيورا  بحثثث   سإثثثرفوتيخ رر ثثثسف  -0

ل ثثثثثتاخ بفثثثثث  السر يثثثثثراس ال إثثثثثيطخ س ثثثثثص  ثثثثث ل 
ال ثثثثثث ت خ   ةثثثثثثهتداس األيثثثثثثز    الر وثثثثثثه  حثثثثثث  

   األبفتد ال فتايثخ   اإثرراريويخ األ سثتي  الر دير
لسفراثثخ ر  يرهثثت  تثثا الفثقثثخ وثثيف سسترإثثتس لدارا 

 إتإتخ الر ر د ال  را   تا  دا  الس فسخ 
اقر ر البح  الحثتلا اثا ا ربثتر ال سث ذج الثذً  -0

اقررحثثه  تثثى بفثث  الةثثر تس الفتستثثخ اثثا قطثثتل 
الورثثر ي الس ثثًر   لثثذل  يس ثثف ر إثثيا البحثث   

يخ  ثثف طر ثثق ا ربثثتر ذلثث  ال سثث ذج اثثا السإثثرفوت
 ثثثثثدد سثثثثثف الس فسثثثثثتس ال ثثثثث ت يخ ا  ثثثثثًر س ثثثثثص 
 ثث ت خ األإثثس س الرثثى رس ثثص الف ثثتيت الوي يثثخ لهثثت 

 ث  م  ويثثرا سثف حيثث  الرث  يراس الوي يثثخ ال ثثترا 
   ي،يخ الر ت  سف ال ،تيتس 

اقر ر البح  الحثتلا اثا ا ربثتر ال سث ذج الثذً  -4
اثثا قطثثتل اقررحثثه  تثثى بفثث  الةثثر تس الفتستثثخ 

الورثثر ي الس ثثًر   لثثذل  يس ثثف ر إثثيا البحثث   
السإثثرفوتيخ  ثثف طر ثثق ا ربثثتر ذلثث  ال سثث ذج اثثا 
 ثثدد سثثف الس فسثثتس ال دسيثثخ الرثثى رس ثثص الف ثثتيت 
الوي يثثثثخ لهثثثثت  ثثثث  م  ويثثثثرا سثثثثف حيثثثث  الرثثثث  يراس 
الوي يخ ال ترا   ي،يخ الثر ت  سثف ال ،تيثتس س ثص 

 السإرة،يتس   ةر تس الطيراف  
 ف رف م البح   السإرفوتيخ بفسثص  ي  ا البتح  -5

دراإخ سفتر خ  ف طر ثق رفإثيم الةثر تس الفتستثخ 
اثا قطثثتل الورثثر ي الس ثًر حإثث   سثثن ست يرهثثت 
للى ةر تس قطتل  تم   ةر تس قطتل سةرر   
 ةر تس  ت فخ لفت  ف ا إر ستر لترفرف  تثى 
ست لذا  تف ه ثت  رث  ير لث سن الست يثخ  تثى دروثخ 

ا إتإثثثثتخ الر ر ثثثثد ال  ثثثثرا  رثثثث  ير سسترإثثثثتس لدار 
  تا  دا  الس فسخ 

ر ثثثز البحثثث  الحثثثتلا  تثثثى  ث ثثثخ سؤةثثثراس ألدا   -6
الس فسثثخ  هثثا: األدا  الوي ثثا   األدا  الرةثث يتا  
 األدا  ا قر ثثتدً  لثثذل  يس ثثف ر إثثيا البحثث   
السإثثثثرفوتيخ  ثثثثف طر ثثثثق دراإثثثثخ رثثثث  ير سسترإثثثثتس 

األدا  لدارا إتإثثثثثثثثتخ الر ر ثثثثثثثثثد ال  ثثثثثثثثثرا   تثثثثثثثثثا 
ا    دا  إتإتخ الر ر د   سر  خ إتإثتخ ا ورست 

 الر ر د    اإروتبه إتإتخ الر ر د 
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