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 -السدتخمص :

مغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء في تعديد اإلستجامة التشطيسية إستيجفت ىحه الجراسة إختبار تأثيخ 
 والجامعات عجد مغ الكمياتخالؿ الجور الػسيط لمتسكيغ الشفدي األخزخ لعيشة مغ أعزاء الييئة التجريدية في 

إعتسجت ( تجريديا وتجريدية مغ مختمف األلقاب العمسية . 476شسمت ) االىمية في مشصقة الفخات االوسط
الجراسة السشيج الػصفي التحميمي لمبيانات التي تع جسعيا مغ خالؿ اإلستبانة التي تزسشت قدسيغ إختز األوؿ 
مشيا بالسعمػمات الذخرية التي تخز عيشة الجراسة ، بيشسا تزسغ القدع الثاني متغيخات الجراسة الخئيدة 

يا متغيخا مدتقال ، واإلستجامة التشطيسية بػصفيا الثالث وىي مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء بػصف
 إستخجمت الجراسةمتغيخا تابعا ، والتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ بعِجه متغيخا وسيصا مع أبعادىا الفخعية. وقج 

 واالنحخافات السعيارية، ومعامالت الحدابية واألوساط ،التػكيجؼ  العاممي تحميلكالعجدا مغ األدوات اإلحرائية 
 مثل البخامج االحرائية فزال عغ عجد مغ ، الييكمية السعادلة ، ونسحجة Pearson إرتباط ومعامل االختالؼ،

SPSS V.23)( ، )Amos V. 23. )  وكاف أبخز ما تػصمت اليو الجراسة ىػ التأثيخ السباشخ لسسارسات إدارة
التأثيخ غيخ السباشخ مغ خالؿ الجور الػسيط السػارد البذخية الخزخاء في إستجامة السشطسات ، عالوة عمى 

وأضيخت  لمتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ الحؼ أكجت الجراسة إنو يسكغ أف يعدز مغ العالقة بيغ الستغيخيغ .
الجراسة الحاجة الى نذخ الثقافة الخزخاء بيغ مختمف العامميغ في السؤسدات التعميسية سػاء كانػا مغ أعزاء 

ة أو السالؾ اإلدارؼ مغ خالؿ إقامة الشجوات والحمقات الشقاشية والسؤتسخات العمسية ذات الرمة الييئة التجريدي
بحساية البيئة والسحافطة عمييا ، فزال عغ القزايا السجتسعية والبحث عغ الحمػؿ السشاسبة ليا بالتشديق مع 

 السؤسدات ذات العالقة ومشطسات السجتسع السجني . 
ة السؾارد البذرية الخزراء، اإلستدامة التشغيسية، مسارسات إدارة السؾارد البذرية إدار  الكمسات الدالة/

  الخزراء، التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ
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 -:السقدمة
 

والحؼ قجـ  1987في العالع ( CMMADمشح التقخيخ الحؼ أصجرتو السشطسة العالسية لمبيئة والتشسية)   
السفيػـ الحالي لمتشسية السدتجامة بأنيا التشسية التي تخكد عمى تمبية الحاجات األساسية دوف السداس بقجرة 
االجياؿ القادمة عمى تمبية إحتياجاتيع الخاصة، ومع تتابع االحجات العالسية بخز تػجو واضح لجػ 

خارية األعساؿ)االقترادية، واالجتساعية، والبيئية( والتي تسثل السشطسات نحػ تمبية الخكائد الثالثة ألستس
بحج ذاتيا العشاصخ الثالثة لألستجامة. وفي ضػء ىحا التػجو أصبح يشطخ الى السشطسة الشاجحة عمى أنيا 
 تمظ السشطسة التي تطيخ التدامًا مدتسخًا ومتػازنًا لكل أنذصتيا وعسمياتيا وإجخاءاتيا السدتجامة، وأف تكػف 

 قزايا اإلستجامة حاضخًة في أجشجتيا وجدءًا مغ إستخاتيجات األعساؿ الخاصة بيا. 
وتطيخ األدبيات الخاصة باإلدارة واألعساؿ أف اإلستجامة أصبحت تسثل إستخاتيجية لكبار الخؤساء 

%( مشيع أف قزايا اإلستجامة أصبحت حاسسة لشجاح اعساليع في 93التشفيحييغ الحؼ يخػ )
زساف نجاح اإلستجامة التشطيسية يتػجب عمى االدارات السختمفة داخل السشطسة وضع الخصط السدتقبل.ول

البذخية والبخامج واالجخاءات السصمػبة لتحقيق أىجاؼ اإلستجامة وفي مقجمة ىحه االدارات ىي إدارة السػارد 
التي تدصيع أف تؤدؼ دورًا ىامًا ومحػريًا في تشفيح تمظ اأًلىجاؼ مغ خالؿ تػضيف مجسػعة مغ 
السسارسات التي تدتصيع  مغ خالليا خمق الػعي لجػ العامميغ حػؿ السسارسات الرجيقة لمبيئة والسجتسع 

خزخ، والتجريب والتي يصمق عمييا السسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء كالتػضيف اال
االخزخ،وتقييع االداء االخزخ، والتعػيزات والسكافآت الخزخاء، وإشخاؾ العامميغ في مشاقذة وأقخار 
قزايا اإلستجامة التي يتػجب تشفيحىا، وتسكيشيع مغ إتخاذ القخارات التي تتعمق بالسياـ السكمفيغ بيا ذات 

 الرمة بقزايا اإلستجامة. 
مميغ حػؿ السسارسات الرجيقة لمبيئة في السشطسة لغ يكػف مسكشا اال إف نذخ ىحا الػعي لجػ العا

( التي تحفد العامميغ Hasson,2016مغ خالؿ السسارسات التي تقـػ بيا إدارةالسػارد البذخية الخزخاء)
إدارة السػارد البذخية الخزخاء  عمى الدمػؾ االخزخ، إذ تذيخ العجيج مغ الجراسات السعاصخة الى أف

ًا محػريًا لزساف إستجامة السشطسات، مغ خالؿ تعديد الدمػؾ االخزخ لجػ العامميغ الحؼ ىع تؤدؼ دور 
بحاجة الى السػارد الشفدية الحؼ تسكشيع مغ التكيف مع التػجو الججيج لمسشطسات لخجمة األىجاؼ البيئية 

ونفديًا إلنجاز السياـ  االجتساعية، إاّل أف ىحا اليجؼ ال يسكغ تحكيقو مالع يتع تسكيغ العامميغ ليكمياً 
الخزخاء التي يكمفػف بأنجازىا، فاذا إستصاعت اإلدارة خمق البيئة السشاسبة لمتسكيغ مغ خالؿ مجسػعة مغ 
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السسارسات التي تخكد عمى تفػيس الرالحيات لمعامميغ ألتخاذ القخارات التي تخز عسميع ،فأف العامميغ 
شيغ، بسعشى البج أف يتستعػا بسدتػػ عالي مغ التسكيغ أنفديع بحاجة الى أف يختاروا أف يكػنػا مسك  

الشفدي االخزخ لالنخخاط باالنذصة الخزخاء اليادفة الى ضساف إستجامة السشطسات وتأتي ىحه الجراسة 
إلختبار الجور السحتسل لمتسكيغ الشفدي االخزخ لمعامميغ في التػسط بالعالقة بيغ مسارسات إدارةالسػارد 

مشيا بسبحثيغ تشاوؿ  األوؿ الفرل، وقج جاء فرػؿ ربعةأ خالؿ مغواإلستجامة التشطيسية البذخية الخزخاء 
التي تصخقت الى  الدابقةالجراسات لبعس  الجراسة، فيسا تشاوؿ السبحث الثاني عخضاً  جيةيمش األوؿ مشيا

  العالقة بيغ متغيخات الجراسة .
مباحث  ثالثخالؿ مغ  لستغيخات الجراسة يسيلالسفاو االشار الشطخؼ الى الفرل الثاني وتصخؽ 

لمسشطسات، وأىسيتيا  ياالخزخاء ومسارساتالسػارد البذخية  إدارةػـ يسفلا ياألوؿ مشخرز السبحث  ،رئيدة
 لمعامميغ الشفدي االخزخ وأنػاعو ومجاخمو، فزاًل عغ التسكيغ التسكيغوخرز السبحث الثاني لسػضػع 

وعشاصخىا  جحورىا التاريجيةو التشطيسية  الثالث مػضػع اإلستجامة حثالسب تشاوؿ فيسا ،ه وأىسيتوبعادوأ
 اأَلساسية الثالثة. 

 ايمش األوؿ تصخؽ  مباحث، ثالثةمغ خالؿ  سةرامجل التصبيقي الجانبالثالث  الفرلوتشاوؿ 
لمػصف االحرائي خرز فقج  الثاني السبحث ، أماالجراسة مقاييذ صجؽ مغ والتحقق البياناتلسعالجة 

وذلظ وفقًا ألجابات أعزاء الييئة التجريدية الحيغ مّثمػا عيشة  ،اىوتفديخ لمستغيخات الجراسة وأبعادىا الفخعية 
بيغ  السباشخ وغيخ السباشخ والتأثيخ االرتباط عالقات ختبارإ الثالث السبحثفي حيغ تشاوؿ  ،الجراسة

 ايإلي تمتػص التي والتػصيات االستشتاجات عىأل خرز قجف واألخيخالفرل الخابع  أمامتغيخات الجراسة، 
 الجراسة.
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 األول السبحث
 جيؾد معرفية سابقة حؾل متغيرات الدراسة

 -:تؾطئة
مخاجعة األدبيات في تعديد قاعجة السعارؼ الخاصة بالبحث العمسي وتداعج عمى تكامل  ديعت

ألف السدؤولية السيسة في مجاؿ  السعخفة الحالية مع الشتائج التي يدعى الباحث إلى تحكيقيا، ونطخاً 
البحث، تتسثل في مقارنة الشتائج التي يتػصل إلييا الباحث مع نتائج اآلخخيغ، إذ كمسا ارتفع السدتػػ 

 (Kumar,2019:47). األكاديسي لمبحث أصبح تكامل الشتائج مع األدبيات السػجػدة أكثخ أىسية 
اجعة البحػث والجراسات ذات الرمة بستغيخات نصالقًا مغ ذلظ فأف الغخض مغ ىحه السبحث ىػ مخ إو 

الجراسة لتدميط الزػء عمى أىع السفاصل التي تزسشيا األدب األكاديسي حػؿ العالقات بيغ تمظ 
 الستغيخات وكسا يأتي:

 -:العالقة بيؽ مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء واإلستدامة التشغيسية أواًل:

" إدارة السؾارد البذرية السؾسؾمة بـ ( Sengupta, &  Sengupta, 2015ىجفت دراسة )
" إلى مشاقذة مفيػـ إدارة السػارد البذخية الخزخاء وتقجيع الخزراء: أداة لإلستدامة التشغيسية

السقتخحات التي تيجؼ الى تػليج الػعي البيئي وااللتداـ تجاه عالع أكثخ خزخة، فزاًل عغ تػعية العامميغ 
سات إدارة السػارد البذخية الخزخاء. وقج شسمت مسارسات إدارة السػارد البذخية حػؿ كيفية تشفيح مسار 

( مسارسات ىي التػضيف، إدارة االداء، التجريب، مذاركة العامميغ، نطاـ إدارة التعػيزات. 5الخزخاء )
مغ السجيخيغ التشفيحييغ ، يعسمػف في  107 نات مغ عيشة مكػنةاأداة لجسع البي فاوإعتسجت الجراسة االستبي

سبعة قصاعات ىي تكشػلػجيا السعمػمات، والبشػؾ ، والخصػط الجػية ، واالتراالت ، والديارات ، 
والترشيع، و الخعاية الرحية في اليشج. وأضيخت الشتائج أف مذاركة العامميغ يسكغ أف تؤدؼ دورًا محػريًا 

ف، وتشفيح اؿ التخكيد عمى إعادة التجويخ، والسحافطة عمى الرحة واألمفي تحديغ إالداء التشطيسي مغ خال
التعمع مغ الػحجات التجريبية وتعديد الثقافة التشطيسية الرجيقة لمبيئة، وبحلظ تدتصيع السشطسات إضافة 

ماتيا بصخيقة غيخ مباشخة وبالتالي تسيج الصخيق لمحرػؿ عمى بيئة عسل نطيفة وآمشة الكيسة الى عال
 جيقة لمبيئة سػاء لمعامميغ أو ألصحاب السرمحة.وص
السسارسات الرائدة في مجال " ف اوالتي جاءت بعشػ  ((Milliman, 2013اأجخاى التي ولت الجراسةاتشو 

دبيات حػؿ ألمخاجعة ا"  السؾارد البذرية الخزراء: مكؾنات حيؾية لتعزيز اإلستدامة البيئية
نب البيئية االسرسسة لسداعجة السشطسات عمى تعديد الجػ  الخزخاءالسسارسات الخائجة لمسػارد البذخية 
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وقج شسمت السسارسات التي تع مشاقذتيا االختيار ، في التشسية السدتجامة بصخيقة فاعمة لجيػدىا
والتقجيخات. وقجمت  والتػضيف ، والتجريب والتصػيخ، فخؽ العسل الخزخاء، إدارة األداء، بخامج السكافآت

في  لسالحطات ذات الرمة بسا يتػجب عمى السػارد البذخية عسمو لتؤدؼ دورًا قيادياً الجراسة بعس ا
تعديد األنذصة البيئية االستباقية باالضافة الى التأثيخات االقترادية االيجابية. وأوصت الجراسة 

قترادية لدياقيا البيئي أو قياس التأثيخات البيئية واال بزخورة تبشي السشطسات لتمظ السسارسات وفقاً 
 ذات الرمة باشخاؾ العامميغ الحيغ يطيخوف حساسًا أكثخ مغ غيخىع في مجاؿ حساية البيئة. 

إدارة السؾارد البذرية الخزراء: ( السػسػمة "Sharma, & Gupta, 2015ستخجمت دراسة )أو 
إدارة " ىػ تفريل نسػذج لعسميات السػارد البذخية  الستزسشة في مدخل ابداعي لإلستدامة البيئية

السػارد البذخية الخزخاء، كسا تختبخ شبيعة ومجػ مبادرات إدارة السػارد البذخية الخزخاء  التي 
  حجػ الذخكات اليشجية العاممةأوالذخكة السحكػرة ىي   ( كجراسة حالة(HCLإعتسجتيا تكشػلػجيا شخكة

البخمجيات، تحػؿ  ف استذاراتافي مجاؿ خجمات تكشػلػجيا السعمػمات، إذ تقجـ خجماتيا في ميج
السؤسدات، وإدارة البشية التحتية عغ ُبعج، واليشجسة وخجمات البحث والتصػيخ لعسميات األعساؿ، 

دولة لتقجيع الخجمات عبخ قصاعات مختمفة بسا في ذلظ  31واالحالة الخارجية، و لجييا مكاتب في 
لترشيع ، الخجمات السيشية ، الخػادـ ف والجفاع ، الصاقة والسخافق ، وباعة البخامج السدتقميغ، ااالصيخ 

والتخديغ ، الديارات، الخجمات السالية ، األنتاج الرشاعي، واالعالـ والتخفيو ، البيع بالتجدئة ، 
االتراالت، اإللكتخونيات االستيالكية، الحكػمة، وعمػـ الحياة والخعاية الرحية واألجيدة الصبية، 

كأنت   HCLوقج أستشتجت الجراسة أف تقشيات مات المػجدتية.وأشباه السػصالت، والدفخ والشقل والخج
تقػد الثػرة الخزخاء في صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات اليشجية، إذ وضعت الذخكة استخاتيجية شاممة 
إلشخاؾ مػردييا / بائعييا واإلدارة العميا والخوابط األكاديسية والخوابط الرشاعة والييئات السجنية لفيع 

في الحرػؿ عمى شيادة  HCLسا يتعمق بالبيئة، وقج ساعج إشار السذاركة ىحه الذخكة األولػيات في
LEED  وجائدةGolden Peacock Eco Innovation  وتػصمت الجراسة 2013السخمػقة في عاـ 

إلى أف مدتقبل إدارة السػارد البذخية الخزخاء كعسمية ابجاعية يبجو واعًجا لجسيع أصحاب السرمحة، إذ 
صحاب العسل التأسيذ لمسشفعة التي يسكغ أف تتحقق مغ الخبط بيغ مذاركة العامميغ يسكغ أل

 والسذاركة في بخامج إدارة البيئية لتحديغ األداء البيئي التشطيسي.
اإلستدامة في " ناعشؾ ( التي جاءت تحت Jepsen, & Grob, 2015ستيجفت دراسة )وأ

" تحجيج األدوات والسسارسات والعسميات لسعالجة بعس التؾعيف واالختيار: بشاء إطار لمسسارسات
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األنتقادات لبطء إستيعاب مسارسات اإلستجامة التشطيسية ، إذ قجمت الجراسة خمفية مػجدة عغ أدبيات 
اإلستجامة وعالقتيا بالسدؤولية االجتساعية لمسشطسات وأدبيات إستجامة السػارد البذخية السػجػدة وقجمت 

تػضيف واالختيار التي تعالج تأثيخ قزايا اإلستجامة البيئية واالقترادية واالجتساعية إشارًا لسسارسات ال
مسارسات التي يسكغ تصبيقيا مغ قبل السخترػف بذؤوف التػضيف لتحقيق  10تبعتيا بسشاقذة ألىع 

نات الجراسة مغ مرادر متشػعة وبسداعجة الخبخاء مغ اجسع بي ف عسميع ، وقج تعااإلستجامة في مك
ثالثة مخاحل تزسشت األولى مشيا مخاجعة أالدبيات ذات الرمة بسػضػعيا بسا في ذلظ حاالت  الؿخ

نية جسع ادراسية خاصة بسسارسات اإلستجامة في اقداـ السػارد البذخية ، في حيغ تزسشت السخحمة الث
،أما  ( مغ السختريغ بالسػارد البذخية10نات مغ خالؿ سمدمة مغ السقابالت التي شسمت )االبي

مع الخبخاء في حقل  ) (focus groupالسخحمة الثالثة فإعتسجت عمى مشاقذات السجسػعات البؤرية 
وأشارت الشتائج إلى أف ىشاؾ وفخة مغ الشرائح  إدارة السػارد البذخية واإلستجامة وباعتساد أسمػب دلفي.

مسارسات التػضيف لتقجيع  العسمية واألدوات والخصػات واإلجخاءات التي يديل تشفيحىا ندبًيا لجعع
مجاالت لمتػضيف  10مسارسة لجعع اإلستجامة في  90مسارسات مدتجامة، إذ تع تحجيج حػالي 

واالختيار ومع مالحطة صعػبة اعتساد بعس السسارسات مغ قبل العامميغ دوف دعع قػؼ مغ السشطسة، 
االختيار تتزسغ: السقابالت ( تػصيات لتحقيق اإلستجامة في مجاؿ التػضيف و 10وقج قجمت الجراسة )

التػضيف مغ الجاخل، دمج مسارسات اإلستجامة في ترسيع الػضائف، إدخاؿ مقجرات  الخزخاء،
اإلستجامة ضسغ معاييخ إشغاؿ الػضائف، السخونة لتذجيع تشػع الستقجميغ، والسذاركة السجتسعية، وحث 

تخجـ أفزل مسارسات اإلستجامة لعخض سإالعامميغ الججد عمى االلتداـ بستصمبات اإلستجامة مغ خالؿ 
 تػقعات السشطسة وإضيار الخيادة في االلتداـ باإلستجامة، رصج ومتابعة تشفيح أىجاؼ اإلستجامة الخاصة. 

إدارة السؾارد البذرية الخزراء واإلستدامة " ( السػسػمة Das, & Singh, 2016دراسة )وركدت 
درات السػارد البذخية الخزخاء التي تعتسجىا مشطسات " عمى إكتذاؼ مباالتشغيسية: مراجعة تجريبية

لقج وججت الجراسة أف  ،األعساؿ ودراسة العالقة بيغ إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة التشطيسية
تتبشى العجيج مغ مبادرات إدارة السػارد البذخية الخزخاء لتعديد اإلستجامة اال أنيا بحاجة الى  السشطسات

تشفيحىا وإيراليا لمعامميغ وتذجيعيع وأصحاب السرمحة لاللتداـ بيحه السبادرات، ومكافأتيع بذكل كاؼ، 
إدارة السػارد البذخية  كسا أف ىشاؾ حاجة الى تزسيغ سياسة إدارة السػارد البذخية الخزخاء في وضائف

السختمفة ، مثل التػضيف واالختيار، التجريب والتصػيخ، إدارة األداء والسكافآت، مذاركة العامميغ في 
في تعديد اإلستجامة التشطيسية مغ خالؿ  تؤدؼ دورا فاعالً  مبادرات السػارد البذخية الخزخاء التي يسكغ أفْ 
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ويخ، والحفاظ عمى معاييخ الرحة والدالمة، وتشفيح التعمع مغ التخكيد عمى إدارة الشفايات، إعادة التج
الػحجات التجريبية ، وتعديد الثقافة التشطيسية الرجيقة لمبيئة، وبحلظ تدتصيع إضافة قيسة إلى العالمة 
التجارية لتمظ السشطسات بذكل غيخ مباشخ، مسا يسيج الصخيق لعالمة تجارية أنطف وأكثخ أمأنا و بيئة 

 صجاقة لمبيئة والعامميغ وأصحاب السرمحة. عسل  أكثخ
تكامل اإلستدامة البيئية في إدارة السؾارد البذرية: مراجعة شاممة ( السػسػمة " Ullah,2017أما دراسة )

والسسارسات  واألىسية، فقج ىجفت الى تحميل السفاليع،" لسسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء
خية الخزخاء ، وإستشجت باألساس عمى التحميل السعسق لألدبيات ذات الرمة والسزاميغ إلدارة السػارد البذ

،  Taylor  ،Francis Online ،Science Directو  Sageالسقاالت السحكػرة في قػاعج البيأنات في 
JSTOR  ،Wiley Online Library  ،Emerald نات األخخػ التي شسمت يا،فزاًل عغ مرادر الب

والسػاقع اإللكتخونية. ووججت الجراسة أف مداعي إدارة السػارد البذخية الخزخاء تؤدؼ إلى الكتب والسجالت 
تػسيع الكفاءات، واإلستخجاـ االقترادؼ لمسػارد، وتقميل اليجر، وتحديغ السػاقف الستعمقة بالػضيفة، تحديغ 

سا يداعج السشطسة عمى العسل / الحياة الخاصة، أنخفاض التكاليف، تحدغ في تشفيح العامميغ لسياميع ب
 ف العسل. اف الحداسية البيئية، الكفاءة في إستخجاـ السػارد ،والسدؤولية االجتساعية في مكاضس

إدارة السؾارد البذرية الخزراء: إطار عسل لتشسية اإلستدامة "  والسػسػمة (Mishra,2017)عغ دراسة و 
لة وتحجيات مسارسات إدارة السػارد البذخية ف اليجؼ مشيا إستكذاؼ حاا، فكالتشغيسية في اقتراد ناشئ"

وة عمى ذلظ، فأنيا إقتخحت إشارًا نطخيًا لسلء الثغخات السػجػدة وبشاء مشطسة الخزخاء في اليشج، عال
وإعتسجت الجراسة مشيجًا متعجد األساليب، إذ تع إجخاءىا عمى مخحمتيغ خررت األولى مشيا . مدتجامة

وجسع االفكار حػؿ أنذصة السػارد البذخية الخزخاء وصمتيا بالتشسية لجراسة ارشيف البحػث ذات الرمة 
نات مغ مشطسات الترشيع انية فقج إعتسجت تقشية دراسة الحالة، حيث تع جسع البياالسدتجامة، أما السخحمة الث

وسمصت الجراسة الزػء عمى حالة مسارسات  ،لتحميل حالة األنذصة التي تع تحجيجىا في السخحمة األولى
وتقييع األداء األخزخ، والسذاركة  ،لسػارد البذخية الخزخاء مثل التجريب البيئي، التػضيف األخزخا

وأشارت الشتائج الى أف ىشاؾ مجااًل إضافيًا لالستفادة مغ  ،الخزخاء لمعامميغ، والتعػيزات الخزخاء
ة البيئة في السشطسات، كسا لمتذجيع عمى سمػؾ حساي نات الكاممة لسسارسات السػارد البذخية الخزخاءااإلمك

نات أيزًا عغ أف دعع اإلدارة العميا والتعمع الستبادؿ بيغ اإلدارات واالقداـ أمخ بالغ اكذف تحميل البي
 . األىسية لتعديد الدمػكيات الخزخاء بيغ العامميغ
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ربط مسارسات إدارة السؾارد  " السػسػمة (Dubey&  Gupta,2018)ومغ بيغ ما استيجفتو دراسة 
تحميل مختمف السسارسات  البذرية الخزراء بالسسارسات التشغيسية لإلستدامة التشغيسية والبيئية"

السشافع التي  الخزخاء إلدارة السػارد البذخية وتأثيخاتيا عمى إستجامة البيئة والسشطسة، فزاًل عغ تحجيج
الذاممة لألدبيات الخاصة  يسكغ أف تتحقق مشيا في مجاؿ الخجمة التعميسية وإعتسجت الجراسة السخاجعة

بإدارة السػارد البذخية الخزخاء مغ مرادرىا السختمفة مثل األوراؽ البحثية وأوراؽ العسل والسجالت 
 وأعساؿ السذخوعات واألنتخنيت .

أف السشطسات اليشجية وبذكل خاص مشطسات الترشيع تتبشى مسارسات إدارة السػارد وأستشتجت الجراسة 
دء مغ ثقافة السشطسة، وتجرؾ دورىا في الحفاظ عمى البيئة، كسا أف السشطسات الحجيثة البذخية الخزخاء كج

ويسكغ لقصاع التعميع حقًا إحجاث ، تجرؾ أىسية السحافطة عمى حساية البيئة ورأس الساؿ الفكخؼ لمسشطسة
تحسل السدؤولية تأثيخ باتباع مسارسات السػارد البذخية الخزخاء وغخس الكيع لجػ العامميغ وتذجيعيع عمى 

تجاه البيئة لجمج العادات الخزخاء في حياتيع الذخرية مغ خالؿ قيادة مشطسات التعميع لحسالت الػعي 
حػؿ السسارسات الخزخاء مثل إدارة الشفايات، إعادة التجويخ، واالستغشاء عغ الػرؽ، وتػفيخ الكيخباء والسياه 

 وغيخ ذلظ.
تأثير مسارسات السكافآت والتعؾيزات الخزراء عمى "( السػسػمة Mandago,2018دراسة )وسعت 

إلى تقييع تأثيخ مسارسات " اإلستدامة البيئية في الذركات القائسة عمى الخدمات السختارة في كيشيا
إعتسجت .  السكافآت والتعػيزات الخزخاء في اإلستجامة البيئية لخسذ شخكات خجمية حكػمية في كيشيا

 122الجراسة السشيج الػصفي التحميمي آلراء عيشة مغ العامميغ اإلدارييغ في تمظ الذخكات بمغ حجسيا 
مذخًفا / مجيخًا  67، و مػضفًا مغ السدتػػ الستػسط  33مػضفًا مغ السدتػػ األعمى ، و  22مدتجيبًا ميع 

نات اخادىا بذكل عذػائي، إذ تع جسع البيمباشخًا ، وإعتسجت الجراسة عيشات متعجدة السخاحل الختيار أف
نات وتع انػية مغ السجالت وقػاعج البيانات الثاف شبو مشطع ذاتيًا، بيشسا تع جسع البيااألولية بإستخجاـ استبي

وبإستخجاـ كل مغ اإلحراء الػصفي واالستشتاجي، فزاًل عغ إستخجاـ نسػذج  نات كسياً اتحميل البي
لعالقة بيغ الستغيخات السدتقمة والستغيخ التابع السػضح في الشسػذج. وقج وججت األنحجار الستعجد ألختيار ا

الجراسة أف السكافأة الخزخاء ليا تأثيخ ضئيل عمى اإلستجامة البيئية، وكأف لسسارسة إدارة السكافآت الخزخاء 
عمى  وليحا الدبب أوصت الجراسة بزخورة أف تخكد الذخكات الحكػمية ،والتعػيزات أىسية سمبية

 .السسارسات التي تعدز اإلستجامة البيئية عشج تشفيحىا
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إدارة السؾارد البذرية الخزراء و اإلستدامة البيئية "السػسػمة  (Mashala 2018,)  ف ىجؼ دراسةاوك
ىػ التخكيد عمى االستخاتيجيات األساسية لتعديد اإلستجامة   "في تشزانيا: جدول أعسال السراجعة والبحث

الػعي لجػ مجيخؼ السػارد البذخية والعامميغ حػؿ إدارة السػارد البذخية الخزخاء، والحخكة  البيئية وخمق
الخزخاء وإستخجاـ السػارد الصبيعية لسداعجة السشطسات في الحفاظ عمى البيئة الصبيعية لتحقيق الشسػ 

دبيات السشذػرة حػؿ السدتجاـ وحساية صحة وسالمة العامميغ والدبائغ، وإستشجت الجراسة عمى مخاجعة لأل
 مػضػعيا لمحرػؿ عمى السعمػمات، ومشاقذتيا، وتحميل الشتائج التي تع التػصل الييا وتػصمت الجراسة

اليداؿ مفيػما حجيثا في السشطسات الحكػمية في تشدانيا، وأٌف  الى أف مفيػـ إدارة السػارد البذخية الخزخاء
وقج اضيخت الشتائج أف مسارسات إدارة السػارد البذخية  وضائفيا ومسارساتيا لع يتع تػثيقيا بذكل كافي.

تعدز اإلستجامة البيئية لمسشطسة إذا كأنت متجاخمة مع الخصط والدياسات واالستخاتيجيات  الخزخاء
التشطيسية، فسسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء مثل التػضيف واالختيار األخزخ، وإدارة األداء 

ريب والتصػيخ األخزخ، والسكافآت والتعػيزات الخزخاء، وعالقات العامميغ الخزخاء الرجيق لمبيئة، والتج
 ليا تأثيخ إيجابي عمى اإلستجامة البيئية.

الجراسة بزخورة مذاركة والتداـ اإلدارة والعامميغ بذأف إدارة السػارد البذخية الخزخاء، فزاًل عغ  وأوصت 
في الخصط االستخاتيجية  ػية إدارة السػارد البذخية الخزخاءالحاجة الى تزسيغ سياسات واستخاتيجيات الق

  .لمسشطسات الحكػمية
مدارات نحؾ اإلستدامة في مؤسدات الترشيع: " ( السػسػمة ػet al:2019 Yong,)ختبخت دراسة إو 

" العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية دليل تجريبي عمى دور إدارة السؾارد البذرية الخزراء
ووصف الػضيفة األخزخ، والتػضيف واالختيار األخزخ، التجريب والتصػيخ  التحميلالخزخاء الستسثمة بػ)

( واإلستجامة التشطيسية في عجد مغ األخزخ، تقييع االداء الخزخاء، السكافآت والتعػيزات الخزخاء
 200زع عمى االقل ( مشطسة ترشيع كبيخة ت112السشطسات الرشاعية الكبيخة في ماليديا. بمغ عجدىا )

الشتائج أف التػضيف األخزخ والتجريب األخزخ ليسا تأثيخات إيجابية عمى اإلستجامة واضيخت مػضفًا. 
التشطيسية، اال أنيا لع تطيخ تأثيخات معشػية لكل مغ التحميل ووصف الػضيفة األخزخ، واالختيار 

جراسة أىسية إستكذاؼ العالقة بيغ إدارة وأكّجت ال ،األخزخ، وتقييع األداء األخزخ، والسكافأة الخزخاء
السػارد البذخية الخزخاء والستغيخات األخخػ التي تعدز نتائجيا في بيئات اخخػ. وأوصت الجراسة بأف 
عمى مجيخؼ إدارة السػارد البذخية أف يخكدوا عمى السعخفة البيئية لجػ السخشحيغ اثشاء عسمية التػضيف، 

 ط بكيفية السحافطة عمى البيئة لجسيع العامميغ.  فزاًل عغ تػفيخ التجريب السختب
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ر واإلستدامة: تأثير يالذىاب نحؾ التخز( السػسػمة " ,et al,2020   Jerónimoولت دراسة )اوح
 إختبار تأثيخ دور" مسارسات السؾارد البذرية الخزراء عمى األساس السشظقي التشغيسي لإلستدامة

إلى جشب مع العسخ والجشذ في  اً بالتػضيف األخزخ، والتجريب األخزخ، والتعػيس األخزخ، جش
ا ليعامال بختغا 275الحفاظ عمى األساس السشصقي التشطيسي لإلستجامة. إعتسجت الجراسة عيشة مكػنة مغ 

لسجػ التداـ مشطساتيع يعسمػف في قصاع الفشادؽ وتجارة السػاد الغحائية لسعخفة مجػ إدراؾ ىؤالء العامميغ 
 fuzzy-set qualitative comparative analysis باإلستجامة، وتع تحميل الشتائج بإستخجاـ شخيقة 

،وقج أضيخت الشتائج أف ادراؾ العامميغ لإلستجامة التشطيسية كأف واضحًا مغ خالؿ مسارسات التػضيف 
إكتدب أىسية خاصة لجػ العامميغ  األخزخ، وبجرجة أقل مغ خالؿ مسارسات التجريب األخزخ الحؼ

األكبخ سًشا، بيشسا أضيخت الجراسة حاجة العامميغ األصغخ سًشا إلى تجريب صجيق لمبيئة، أما التعػيزات 
 .الجراسةشارت الخزخاء فمع تطيخ اؼ صمة بذكل يثيخ االستغخاب كسا ا

مسارسات السؾارد  مؽاالستفادة ف "ا( التي جاءت تحت عشػ Obeidat, et al,2020وأشارت دراسة )
" الى أنو عمى البذرية الخزراء لتسكيؽ األداء البيئي والتشغيسي: أدلة مؽ صشاعة الشفط والغاز القظرية

الخغع مغ الجور السيع مغ الشاحية الشطخية إلدارة السػارد البذخية الخزخاء، اال أف ىشاؾ القميل مغ األبحاث 
ولت الجراسة سج ىحه الفجػة االشفط والغاز، وليحا الدبب حندبًيا التي كذفت عغ ىحا الجور في صشاعة 

ولة أولى لتحميل االسبكيات ونتائج مسارسات امغ خالؿ تصػيخ واختبار مجسػعة مغ الفخضيات لتقجيع مح
إدارة السػارد البذخية الخزخاء في مجاؿ التػضيف، والتجريب والتصػيخ، وإدارة األداء، والتعػيزات، والعسل 

مجيخًا وتحميميا بإستخجاـ اسمػب  144نات مغ اصشاعة الشفط والغاز القصخية، حيث تع جسع البيالفخقي في 
(، وأضيخ التحميل أف كاًل مغ دعع اإلدارة العميا والتػجو البيئي الجاخمي PLSالسخبعات الرغخػ الجدئية )

يا تأثيخ إيجابي كبيخ عمى ف بذكل إيجابي عمى إدارة السػارد البذخية الخزخاء، والتي بجورىا كأف لايؤثخ 
األداء البيئي، إذ قجمت الشتائج أيًزا دلياًل عمى التأثيخ الػسيط إلدارة السػارد البذخية الخزخاء عمى 
العالقة بيغ كل مغ دعع اإلدارة العميا والتػجو البيئي الجاخمي، واألداء البيئي الحؼ وجج أنو يؤثخ بذكل 

 إيجابي عمى األداء التشطيسي.
االستفادة مؽ مسارسات السؾارد البذرية السػسػمة " et al:2020  ( Pailléفت دراسة  ) ستيجإو 

 " إستكذاؼ تأثيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء الستسثمةالخزراء لتحقيق اإلستدامة البيئية
في زخاء، بالسذاركة األخزخاء، إدارة االداء الخزخاء، التجريب األخزخ، السكافآت والتعػيزات الخ

إستخجامت الجراسة التحميل الذخشي لمعسمية لعيشة  ،ف العسل في مجاؿ اإلستجامة البيئيةاتحقيق أىجاؼ مك
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( مغ السسخضات والسسخضات السداعجات في عجد مغ السدتذفيات العامة والخاصة 221مكػنة مغ )
رد البذخية الخزخاء عمى وأضيخت الشتائج أف ىشاؾ تأثيخ مباشخ لسسارسات إدارة السػا عمى حج سػاء،

االداء البيئي لمعامميغ سػاء عمى السدتػػ االجسالي أو عمى مدتػػ كل مسارسة عمى حجة ، كسا أشارت 
الجراسة الى وجػد تأثيخ غيخ مباشخ لسسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء عمى األداء البيئي لمعامميغ 

ىػ أفزل مسارسة  مت الجراسة الى أف التجريب األخزخوتػص ،مغ خالؿ الجعع التشطيسي السجرؾ لمبيئة
إلدارة السػارد البذخية الخزخاء لمتشبؤ باألداء البيئي الفخدؼ ، كسا أف تأثيخ الجعع التشطيسي السجرؾ لمبيئة 
يديج مغ األداء البيئي الفخدؼ فقط عشجما يكػف العاممػف راضيغ بيئًيا عغ السذاركة البيئية التشطيسية 

 ع.لسشطساتي
مراجعة مشيجية إلدارة ف" ا( التي جاءت تحت عشػ Amrutha, & Geetha, 2020ولت دراسة )اتشو 

" التقجـ الحالي والفجػات البحثية في السؾارد البذرية الخزراء: اآلثار السترتبة عمى اإلستدامة االجتساعية
الخزخاء في تمبية متصمبات السػارد البذخية الخزخاء في األدب اإلدارؼ وإستكذاؼ مدتقبل السسارسات 

اإلستجامة االجتساعية لمسشطسات، إذ تع إجخاء مخاجعة مشيجية لألدبيات الخاصة بسػضػع البحث بإستخجاـ 
مقالة حػؿ إدارة السػارد البذخية 1660التي شسمت  Google Scholarو  Scopusنات اقػاعج بي

في نفذ الفتخة. وبعج إجخاء العجيج مغ  مقالة حػؿ نفذ السػضػع 1449، 2019- 1995الخزخاء لمفتخة 
مغ بخنامج  12مقالة، تع إستخجاـ اإلصجار  174عسميات الفمتخة وقع االختيار عمى مجسػعة مكػنة 

NVivo Plus ،وكحلظ التحميل الشػعي لمبيانات ومغ  خالؿ تخميد السحتػػ  ألغخاض السعالجة الكسية
ات وىي مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء، وتحميل السجسػعات، تع الحرػؿ عمى ثالث مجسػع

وقج أضيخ السديج مغ التحميل اليجوؼ أف  ،ف العسل، واإلستجامة التشطيسيةاوسمػؾ العامل األخزخ في مك
اإلستجامة االجتساعية ىي السشصقة األقل إستكذافًا مغ الخكيدتيغ اآلخختيغ لإلستجامة وىسا االقترادية 

ف نسػذًجا نطخًيا يقتخح الجور الػسيط "لدمػؾ العامل األخزخ في مكاف اذلظ قجـ الباحث عمى وبشاءً  ،والبيئية
حجدت الجراسة وقج العسل بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة االجتساعية لمسشطسات. 

 خزخ لمعامميغالتجريب األ،و التػضيف األخزخ ،مجسػعة مسارسات إلدارة السػارد البذخية الخزخاء شسمت

إدارة و,الرحة والدالمة الخزخاء,والسذاركة الخزخاء،و السكافآت الخزخاء،و التقييع األخزخ لمعامميغو,
 .األنزباط الخزخاء

وكذفت الجراسة أف فيسا تزسشت أبعاد اإلستجامة االجتساعية العجالة، الرحة والخعاية الرحية، الخفالية. 
% 33.33البذخية الخزخاء قج تحقق في أوروبا بالجرجة األولى بشدبة مسارسات إدارة السػارد تبشي وتشفيح 
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%مغ العيشة، وثع أمخيكا 31.6 1نية بػاقع ا، في حيغ إحتمت آسيا السختبة الث17.4مغ العيشة البحثية البالغ
%، وافخيكيا بشدبة 5.18%، واستخاليا بشدبة 6.91، وامخيكا الذسالية بشدبة %21.82الجشػبية بشدبة 

1.15%. 
ن أن اإلستدامة تدتشد اعرر اإلستدامة البيئية: ضس" السػسػمة  (Iqbal, 2020:6)ولت دراسة اوتش

إدارة السػارد البذخية واإلستجامة بصخيقة مختمفة الى حج ما  مػضػع العالقة بيغ"  عمى إدارة السؾارد البذرية
البذخية الخزخاء بػصفيا متغيخًا مدتقاًل عغ الجراسات الدابقة التي تعاممت مع مسارسات إدارة السػارد 

واإلستجامة التشطيسية أو احج أبعادىا بػصفيا متغيخًا تابعًا ، في حيغ تعاممت ىحه الجراسة مع متغيخ 
مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء بػصفيا متغيخا مكيفًا أو معجاًل لمعالقة بيغ سمػؾ العامميغ 

 إعتسجت الجارسة السشيج اإليجابي. األخزخ واإلستجامة البيئية و
العالقة بيؽ إدارة السؾارد البذرية ( السػسػمة "  Rushya & Dissanayake, 2020وىجفت دراسة )

" إلى الخزراء واإلستدامة البيئية: دراسة حالة في السررف التجاري الدولي في مشظقة ماتال سريألنكا 
الخزخاء واإلستجامة البيئية ، وتع الحرػؿ عمى بيانات الجراسة معخفة العالقة بيغ إدارة السػارد البذخية 

في أربعة عذخ فخًعا مغ فخوع السرخؼ السحكػر  اً يعامال إدار  40مغ خالؿ دراسة مدحية مغ عيشة مغ 
في مشصقة ماتالي. وجخػ تحميل البيانات بإستخجاـ االحراء الػصفي ،أما العالقة بيغ متغيخات الجراسة 

ىا مغ خالؿ تحميل إرتباط بيخسػف ، وشسمت مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء التي تع فقج تع اختبار 
إعتسادىا في التحميل كال مغ ترسيع الػضيفة ،والتػضيف واالختيار األخزخ، والتجريب والتصػيخ 

بيئية بػصفيا األخزخ، إدارة األداء األخزخ وإدارة السكافآت الخزخاء ،فيسا تع التعامل مع اإلستجامة ال
والتػضيف  وقج أثبتت الجراسة وجػد عالقة ايجابية بيغ كل مغ ترسيع الػضيفة، ،متغيخ احادؼ البعج

واالختيار األخزخ، والتجريب والتصػيخ األخزخ وبيغ اإلستجامة البيئية، في حيغ أشارت الجراسة إلى 
عدت  خاء واإلستجامة البيئية. وقجوجػد عالقة سمبية بيغ إدارة األداء األخزخ وإدارة السكافآت الخز

وليحا  ،فزلأالجراسة سبب ذلظ الى أف السرخؼ اليكافئ العامميغ فيو بالصخيقة التي تحفدىع بصخيقة 
ف بأىسية ايجاد نطاـ مشاسب لمسكافآت يأخح بشطخ االعتبار مكافآة العامميغ عمى االدبب أوصى الباحث

 مدتػػ لإلستجامة البيئية. ف أفزلااألنذصة الخزخاء التي يسارسػنيا لزس
تأثير مسارسات إدارة السؾارد البذرية  "السػسػمة  (Amjad,et al, 2021)ف اليجؼ الخئيدي لجراسة اوك

ىػ التحقق مغ  " الخزراء عمى اإلستدامة التشغيسية: الدور الؾسيط لألداء البيئي وأداء العامميؽ
التشطيسية، والحؼ يكذف أف مسارسات إدارة السػارد البذخية االستخاتيجيات األساسية لتعديد اإلستجامة 
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بحثت الجراسة في تأثيخ مسارسات  إذتؤدؼ دوًرا ميًسا في اإلدارة البيئية واإلستجامة التشطيسية ،  الخزخاء
والسكافآت والتعػيس عمى  إدارة السػارد البذخية الخزخاء بسا في ذلظ التجريب والتصػيخ وتقييع األداء

نة اداة اامة التشطيسية مغ خالؿ الجور الػسيط لألداء البيئي وأداء العامميغ، وإعتسجت الجراسة االستباإلستج
مغ العامميغ اإلدارييغ في قصاع صشاعة الشديج في باكدتاف.  165نات مغ عيشة مكػنة مغ الجسع البي

، والتجريب والتصػيخ، وتقييع أضيخت نتائج الجراسة تأثيخًا وأف لسسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء
األداء، والسكافآت والتعػيس، عمى اإلستجامة التشطيسية، وبالسثل دعست نتائج الشسػذج السفتخض الجور 

واإلستجامة  إدارة السػارد البذخية الخزخاءالػسيط الستسيد لألداء البيئي وأداء العامميغ بيغ مسارسات 
 التشطيسية. 

ف الشامية، وأف ىشاؾ اىي فكخة مبتكخة في البمجالسػارد البذخية الخزخاء  إدارةوأستشتجت الجراسة أف 
إدارة السػارد البذخية الخزخاء حاجة إلى دراسات إضافية لتحجيج قزايا اإلستجامة وتقييع تأثيخ مسارسات 

 ف اكثخ مغ أجل تقييع الشتائج.اعمى اإلستجامة التشطيسية في صشاعات اخخػ وفي بمج
مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء السدركة السػسػمة " (Jamal,etal,2021) وىجفت دراسة 

" الى الكذف عغ واإلستدامة التشغيسية : التحميل متعدد السجسؾعات ووجيات نغر الرشاعات الرئيدية
فآت تأثيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء )أؼ التػضيف واالختيار األخزخ ، والتعػيس  والسكا

تع جسع و  الخزخاء، ومذاركة العامميغ الخزخاء، والتجريب األخزخ( عمى مسارسات اإلستجامة التشطيسية
نة امتخرز في السػارد البذخية في القصاعات الرشاعية الخئيدية بإستخجاـ االستب 200نات مغ االبي

ر فخضياتيا، فزاًل عغ وأعتسجت الجراسة نسحجة السعادلة الييكمية الجدئية لمسخبعات الرغخػ الختبا
التحميل متعجد السجسػعات بيغ القصاعات الرشاعية. وأضيخت الشتائج تأثيخًا إيجابًيا لثالث مسارسات 
إلدارة السػارد البذخية الخزخاء ىي التػضيف واالختيار األخزخ، والسكافآت والتعػيس األخزخ، 

تائج اضيخت عجـ وجػد إرتباط بيغ التجريب ومذاركة العامميغ الخزخاء في إستجامة السشطسة، اال أف الش
األخزخ واإلستجامة التشطيسية، وىػ أمخ مثيخ لالىتساـ،عألوة عمى ذلظ كذف التحميل متعجد 

 ختالفات جدئية ومعشػية بيغ القصاعات السختمفة.إالسجسػعات عغ 
تيجية السرونة مؽ إدارة السؾارد البذرية الخزراء: استراف "ا( بعشػ  Edeh,et al:2021وجاءت دراسة )

" مشصمقة مغ فخضية أف الستخرريغ في إدارة السػارد البذخية وصأنعي أجل اإلستدامة التشغيسية
الدياسات في مختمف الرشاعات لع يػلػا  األىسية السصمػبة لتشفيح إدارة السػارد البذخية الخزخاء في 

كذف الشقاب عغ التأثيخات اإليجابية السجاالت الػضيفية لإلدارة ، وسعت ىحه الجراسة السػسػمة  إلى 
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إلدارة السػارد البذخية الخزخاء عمى إستجامة السشطسة مغ خالؿ القجرة عمى الرسػد. كأف ترسيع 
مجيخ عسميات يعسمػف في عذخيغ  73الجراسة عبارة عغ مدح مقصعي لعيشة عذػائية بديصة مكػنة مغ

نحجار الخصي الستعجد لتحميل الفخضيات الخاصة مرخفا إليجاع االمػاؿ في نيجيخيا، وتع إستخجاـ األ
بالجراسة، وكذفت الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة أف إدارة السػارد البذخية الخزخاء ليا تأثيخات كبيخة 

وخمرت الجراسة إلى أف إدارة السػارد البذخية الخزخاء السختكدة عمى  ،عمى قجرة السرارؼ عمى الرسػد
ريب األخزخ تعدز مغ قجرة السرارؼ عمى الرسػد، وتحافع عمى عسمية التػضيف األخزخ والتج

اإليجاع مغ خالؿ مذاركة العامميغ واالبتكار واإلبجاع. وأوصت الجراسة بأف يقػـ مجيخو تمظ السرارؼ 
بخمق السديج مغ الػعي بدياسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء مغ خالؿ تشطيع السؤتسخات وورش العسل 

خؤوسييع حػؿ أىسية االبتكارات الخزخاء والثػرات السرخفية الخزخاء التي تعدز اإلستجامة لتثكيف م
 التشطيسية.

التؾعيف و االختيار السػسػمة "Don- Baridam &  Terry Victo)  2021:وأخيخًا تأتي دراسة )  
لتقييع العالقة بيغ التػضيف / االختيار  األخزر وإستدامة الذركات السشتجة لمشفط والغاز في والية ريفرر"

( شخكة مشتجة لمشفط والغاز في 10األخزخ وإستجامة الذخكات السشتجة لمشفط والغاز والتي بمغ عجدىا )
العامميغ في اإلدارة العميا في الذخكات السحكػرة بمغ حجع العيشة مغ  150ػف مجتسع الجراسة مغ تكّ  نيجخيا.

كسا تع إستخجاـ معامل إرتباط  اسة االستبياف لمحرػؿ عمى البيانات السصمػبة.عاماًل وإستخجمت الجر  108
الختب سبيخمأف لتقييع العالقة بيغ متغيخات الجراسة واختبار فخضياتيا ، وكذفت الشتائج عغ وجػد عالقة 

بػجػب إيجابية ذات داللة إحرائية بيغ التػضيف / االختيار األخزخ وإستجامة الذخكات. وأوصت الجراسة 
إعتساد اإلدارة والسجيخيغ العاميغ لمذخكات السشتجة لمشفط والغاز معاييخ التػضيف و االختيار األخزخ مغ 

ف مسارسة غيخ ضارة بيئًيا وإستيجاؼ الستقجميغ الحيغ ىع عمى دراية كافية بتخزيخ السعخفة اأجل ضس
 والسيارات والدمػؾ الحؼ يتػافق مع اإلدارة البيئية.

 لمعامميؽ"األخزر القة بيؽ "مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء والتسكيؽ الشفدي ثأنيًا: الع
لعجـ وجػد دراسات سابقة حػؿ العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء والتسكيغ  بالشطخ

البذخية الخزخاء  فدشتصخؽ في ىحه الفقخة إلى العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد لمعامميغ، الشفدي األخزخ
لمعامميغ عمى  وكحلظ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء والتسكيغ األخزخ، والتسكيغ الشفدي لمعامميغ

 الخغع مغ نجرتيا.
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الؾسيط لمتسكيؽ الشفدي في العالقة بيؽ الدور  " السػسػمة Islam ,et al,2021)ولت دراسة )اتش
 "في صشاعة الفشادق في بشغالديش ةاأللفيعامميؽ ء واالحتفاظ بالمسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزرا

والستسثمة بالتػضيف األخزخ، والتجريب األخزخ، إدارة األداء األخزخ، والسكافأة الخزخاء، والسذاركة 
نة أداة لمحرػؿ االخزخاء، واالحتفاظ بالعامميغ في صشاعة الفشادؽ في بشغالدير. وإستخجمت الجراسة االستب

نجػـ الختبار  5نجػـ إلى  3في فشادؽ بشجالدير مغ فئة  عامالً  394السعمػمات مغ عيشة مكػنة عمى 
. وججت الجراسة أف السكافأة الخزخاء والتجريب األخزخ يختبصاف بعالقة SmartPLSفخضياتيا بإستخجاـ 

ميع في العالقة بيغ  أيجابية مع االحتفاظ بالعامميغ ، كسا أضيخت الشتائج أف التسكيغ الشفدي يعسل كػسيط
ثالثة مسارسات إلدارة السػارد البذخية الخزخاء ىي التجريب األخزخ، إدارة األداء األخزخ، والسكافأة 

وقج أثبتت الجراسة أف إدارة السػارد البذخية الخزخاء يسكشيا التػفيق بيغ  ،الخزخاء واالحتفاظ بجيل األلفية
 شاعة الفشادؽ التي تخزع برستيا البيئية لمتجقيق بذكل متدايج.التعقيج البيئي واستخاتيجية األعساؿ في ص

ىل تؤثر مسارسات إدارة السؾارد البذرية ف "ا( والتي جاءت تحت عشػ etal,2020 Hameed,أما دراسة )
فقج أختبخت ىحه الجراسة نسػذًجا تكامميًا يتزسغ التأثيخات غيخ  لمعامميؽ؟" الخزراء عمى األداء البيئي

والتجريب األخزخ ،  إدارة السػارد البذخية الخزخاء وىي واالختيار والتػضيف األخزخ ، لسسارساتالسباشخة 
وتقييع االداء، والسكافآت والتعػيزات الخزخاء عمى سمػؾ السػاششة التشطيسية تجاه البيئة، مغ خالؿ 

لسعجؿ لمكيع الفخدية وة عمى ذلظ، إختبخت الجراسة التأثيخ السكيف أو اعال ،لمعامميغ التسكيغ األخزخ
نة التي تع تػزيعيا اناتيا بإستخجاـ االستباالخزخاء عمى سمػؾ السػاششة التشطيسية. وتع الحرػؿ عمى بي

عامال ومذخفييع السباشخيغ العامميغ في احجػ الذخكات الرشاعية الكبخػ في  365عمى عيشة مكػنة مغ 
 ف.اباكدت

غيخ  ليا تأثيخ كبيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء وقج كذفت نتائج تحميل األنحجار الييكمي أف
أشارت  مغ خالؿ الجور الػسيط لمتسكيغ األخزخ لمعامميغ، كسا مباشخ عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية

 الشتائج أيزًا إلى أف الكيع الفخدية الخزخاء لمعامميغ كأنت بسثابة السكيف لمعالقة بيغ التسكيغ األخزخ
وسمػكيات السػاششة التشطيسية ، إذ اّكجت أنو عشجما يستمظ العاممػف قيع خزخاء عالية فأف ذلظ  لمعامميغ

وسمػكيات السػاششة التشطيسية لجييع، وأعتبخت  يعدز ويقػؼ العالقة بيغ كل مغ التسكيغ العامميغ األخزخ
تسثل عػامل ميسة في التأثيخ عمى  التي يحسمػنيا الجراسة أف التسكيغ األخزخ لمعامميغ والكيع الخزخاء

العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء و سمػكيات السػاششة التشطيسية ألولئظ العامميغ ، 



 

17 

 

عمى السشطسات تذجيع العامميغ وتحفيدىع عمى األنخخاط باألنذصة الخزخاء والسداىسة في وبالتالي يتػجب 
 تحقيق أىجاؼ اإلدارة البيئية.

تأثير مسارسات السؾارد البذرية عمى التسكيؽ الشفدي في تكؾيؽ ف "االجراسة التي جاءت بعشػ  وفي
وقج تزسشت  . (et al,202  Sondakh,1" والتي أجخاىا ) األداء بشاًء عمى مشغؾر التعمؼ والشسؾ

مسارسات السػارد البذخية التي تع أختيارىا كل مغ مسارستي التجريب والسكافات والتعػيزات، في حيغ 
تزسغ التسكيغ الشفدي ثالثة أبعاد ىي السقجرة، واالستقاللية، والتأثيخ، وإعتسجت الجراسة السشيج الػصفي 

لتي تع تػزيعيا عمى عيشة مكػنة مغ لمحرػؿ عمى البيانات السصمػبة مغ خالؿ استسارة االستبياف ا
(عاماًل وإستخجاـ األنحجار الخصي لمتحميل العالقة بيغ متغيخات الجراسة الحؼ 64العامميغ بمغ عجدىع )

التأثيخ، بل كأف أضيخت نتائجو أف التجريب ليذ لو تأثيخ معشػؼ عمى السقجرة الػضيفية وال االستقاللية وال 
ة الػضيفية، كسا لع يكغ لمسكافأة تأثيخ معشػؼ عمى كل مغ السقجرة الػضيفية لو تأثيخ سمبي عمى االستقاللي

واالستقاللية الػضيفية، أال أنيا أضيخت تأثيخًا سمبيًا عمى السقجرة الػضيفية، ولكغ ليا تأثيخ معشػؼ عمى 
ة ىي السقجرة، التأثيخ، أما نسط اإلدارة فكأف  لو تأثيخ معشػؼ عمى جسيع التسكيغ بأبعاد الثالثة السختبخ 

واالستقاللية، وتأثيخ الػضيفة وأضيخت الجراسة أنو ليذ لمسقجرة الػضيفية واالستقاللية الػضيفية تأثيخ معشػؼ 
التعمع والشسػ، ماعجا التأثيخ الحؼ أضيخ تأثيخًا معشػيًا عمى ذلظ  عمى األداء التشطيسي عمى وفق مشطػر

 .االداء
 

 الشفدي األخزخ لمعامميغ واإلستجامة التشطيسيةالعالقة بيغ التسكيغ ثالثًا: 
العالقة بيؽ الكيادة التحؾيمية واإلستدامة التشغيسية: " السػسػمة (Mangundjaya,2018)ستيجفت دراسة إ

الكذف عغ العالقة بيغ الكيادة التحػيمية وإستجامة السشطسة يتػسط إختبار الدور الؾسيط لمتسكيؽ الشفدي" 
نة أداة اوأجخيت الجراسة في إحجػ الذخكات الرشاعية بإستخجاـ االستبالتسكيغ الشفدي لمعامميغ، كستغيخ وسيط، 

لة عتساد معادإلشتائج با تحميل ( مػضفًا ، وتع350لمحرػؿ عمى السعمػمات السصمػبة مغ عيشة مكػنة مغ )
الشسحجة الييكمية. وأضيخت الجراسة نتائج أف الكيادة التحػيمية تؤثخ بصخيقة مباشخة عمى اإلستجامة التشطيسية ،وأنو 

التسكيغ الشفدي يتػسط جدئيا بيغ الستغيخيغ وبالتالي فإف التسكيغ الشفدي متغيخ ميع لتحقيق اإلستجامة التشطيسية، 
الي مغ التسكيغ الشفدي سػاء مغ حيث السقجرة، واالستقاللية، أو الذعػر إذ أف العامميغ الحيغ يتستعػف بسدتػػ ع

بالسعشى في عسميع، أو التأثيخ عمى بيئة عسميع سػؼ تكػف لجييع الثقة العالية بأنفديع في مػاجية أؼ حالة 
 لتشطيسية. تخز عسميع داخل السشطسة بسا في ذلظ التغييخ التشطيسي الحؼ يستمظ بجوره التأثيخ في اإلستجامة ا
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العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء والتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ واإلستجامة  :رابعاً 
 .التشطيسية

ىل أن التسكيؽ األخزر لمعامميؽ يتؾسط  ( السػسػمة "Kularathne,2020ركدت دراسة ) 
عمى إستكذاؼ الجور الػسيط لمتسكيغ  البيئي؟"العالقة بيؽ إدارة السؾارد البذرية الخزراء واألداء 

األخزخ العامل في العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء الستسثمة بالتػضيف واالختيار 
األخزخ، والتجريب والتصػيخ األخزخ، وإدارة األداء األخزخ، وأنطسة السكافآت الخزخاء وبيغ األداء 

نكا. وإعتسجت الجراسة استخاتيجية البحث الكسي، إذ تع تصػيخ ثالث سخيالف في االبيئي في صشاعة األلب
مغ  ع جسع البياناتت   ،فخضيات بشاًء عمى الفجػات البحثية التي تع تحجيجىا في ضػء مخاجعة األدبيات

( مغ السجيخيغ والعامميغ في شخكتيغ مغ الذخكات العاممة في 198نة التي تع تػزيعيا عمى )اخالؿ االستب
نكا، وتع تحميل البيانات بإستخجاـ التحميل الػصفي ،تحميل اإلرتباط وتحميل صشاعة األلباف في سخيال

(. وقج أضيخت نتائج التحميل ,BARON 1986 )ع إختيار التأثيخ الػسيط بإستخجاـ شخيقةاألنحجار، كسا ت  
ألخزخ لمعامميغ الحؼ بجوره وجػد تأثيخ إيجابي لسسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء عمى تسكيغ ا

كأف لو تأثيخًا ايجابيًا عمى األداء البيئي، كسا أضيخت الشتائج أف التسكيغ األخزخ يتػسط جدئًيا في العالقة 
وخمرت الجراسة الى ضخورة قياـ السشطسات  ،بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء واألداء البيئي

لسبادرات الخزخاء مغ خالؿ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء تسكيغ العامميغ مغ األنخخاط في ا
 بيجؼ تعديد األداء البيئي لتمظ السشطسات. 

إدارة السؾارد الخزراء وتأثيرىا عمى اإلستدامة ( السػسػمة "Naser,et al,2021ستيجفت دراسة )وإ
إستكذاؼ تأثيخ إدارة السػارد البذخية "  األداء البيئي والتسكيؽ التشغيسية بالشغر إلى الدور الؾسيط لـ

الخزخاء عمى اإلستجامة التشطيسية، مع التخكيد عمى األداء البيئي والتسكيغ كستغيخيغ وسيصيغ في عجد 
إعتسجت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي آلراء عيشة مغ  في محافطة فارس مغ السؤسدات الخياضية

( مػضفًا، وتع تحميل الشتائج بإستخجاـ معادلة الشسحجة 395العامميغ في تمظ السؤسدات بمغ حجسيا )
الييكمية، وقج أضيخت الشتائج أّف معاييخ السػارد البذخية الخزخاء تؤثخ عمى اإلستجامة التشطيسية، وأف كاًل 

وأشارت الجراسة الى  ،مغ األداء البيئي والتسكيغ يؤديأف دور الػسيط في العالقة بيغ الستغيخيغ السحكػريغ
مغ الزخورؼ قياـ السجيخيغ بتعديد إحداس العامميغ بسعشى الػضيفة التي يسارسػنيا ومقجراتيع،  أف

 .خخيغآلوأختيارىع وفاعميتيع وشخاكتيع مع ا
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 -:مجاالت االستفادة مؽ الجيؾد السعرفية الدابقة 
 ستفادة مغ الجيػد السعخفية الدابقة بسا يأتي:اإليسكغ تحجيج أىع مجاالت 

ضحة عغ اػد السعخفية في وضع االشار الشطخؼ لمجراسة مغ خالؿ تكػيغ فكخة و ساىست الجي .1
 متغيخات الجراسة والتعخؼ عمى أىع السفاليع والشساذج الخاصة بتمظ الستغيخات.

 ت الجيػد السعخفية الدابقة الباحثة مغ تحجيج العالقات بيغ متغيخات الجراسة وبشاء فخضياتيا.مكش   .2
ساليب والػسائل االحرائية السدتخجمة في التحميل ألً الدابقة في تحجيج ا ساىست الجيػد السعخفية .3

 واختبار الفخضيات.
مقػػاييذ الجراسػػة الحاليػػة وذلػػظ مػػغ خػػالؿ األشػػالع عمػػى  أسػػيست الجيػػػد السعخفيػػة الدػػابقة فػػي إختبػػار .4

مكيػػاس عتسػجىا البػاحثػف واسػتخجـ الػبعس مشيػا برػيغتيا االصػمية كسػا ىػػ الحػاؿ فػي إ السقػاييذ التػي 
(، ومكيػاس أالسػتجامة التشطيسيػػة Tang et al., 2017)ػمسارسػات أدارة السػػارد البذػخية الخزػخاء لػ

( التسكػػيغ الشفدػػي  Singh & Kaur,2019عتسػػاد مكيػاس )إ فػػي حػيغ تػػع  (2020)جػاد وأخػػخوف،ػلػ
 .متصمبات الجراسة الحالية و فو بسا يتشاسب يلمعامميغ بعج أف تع تكي األخزخ
 ستعراضيا في ىذا السبحث فيي: إىذه الدراسة عؽ مثيالتيا التي تؼ  أما ما يسيز

السعخفية الدابقة  إذ تخمػ الجيػد التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ،أنيا تسثل أوؿ دراسة تتشاوؿ  .1
مغ األشارة لو وأقترخت عمى مػضػع التسكيغ األخزخ لمعامميغ في دراسة واحجة ىي دراسة 

Kularathne,2020)). 
تسثل الجراسة الحالية أوؿ دراسة تجخيبية تتشاوؿ التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ كستغيخ  كسا .2

 .وسيط في تعديد العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة التشطيسية
تصبيق الجراسة الحالية في بيئة مختمفة عغ البيئات التي تع دراستيا في الجراسات التي تع  .3

 .في قصاعات غيخ قصاع التعميع األىميوالتي جاءت غالبيتيا نطخية و  ،ستعخاضياإ
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 الثانيالسبحث 
 مشيجية الدراسة

 -تؾطئة:
يتزػػػػػػسغ ىػػػػػػحا السبحػػػػػػث الكيفيػػػػػػة التػػػػػػي صػػػػػػيغت مػػػػػػغ خالليػػػػػػا تدػػػػػػاؤالت الجراسػػػػػػة، والتػػػػػػي تسثػػػػػػل         

أشػػػػػػكاليتيا الفكخيػػػػػػة، كسػػػػػػا يتزػػػػػػػسغ تػضػػػػػػيحًا ألىسيػػػػػػة الجراسػػػػػػة ومخصصيػػػػػػػا الفخضػػػػػػي وأدواتيػػػػػػا وعيشتيػػػػػػػا 
 والػسائل االحرائية السدتخجمة. 

 أواًل: مشيج الدراسة 
السشيج الػصفي التحميمي في دراسة العالقة بيغ متغيخات الجراسة، إذ يعج ىحا  ةالباحث إعتسجت      

لتحجيج العالقات الدببية بيغ الستغيخات، وفي وصف  ةأىع وأفزل مشاىج الجراسة العمسي السشيج مغ
سية فيػ شخيقة لجراسة الطػاىخ أو السذكالت العم ،الطػاىخ لمػصػؿ إلى أسبابيا والعػامل التي تتحكع فييا

مغ خالؿ الكياـ بالػصف بصخيقة عمسية، ومغ ثع الػصػؿ إلى تفديخات مشصكية ليا دالئل وبخاىيغ تسشح 
 2 الباحث القجرة عمى وضع أشخ محجدة لمسذكمة، وإستخجاـ ذلظ في تحجيج نتائج الجراسة )خزخ،

 ،تي يزعيا الباحث(. كسا يقػـ عمى كذف العالقة بيغ الطػاىخ الستبايشة والتحقق مغ الفخوض ال2013:
وتكسغ أىسية السشيج الػصفي التحميمي في التحكع بكافة الستغيخات السدتقمة والػسيصة التي تدبب حجوث 

  بأعتساد عجد مغ الػسائل الخياضية أو األحرائية. الطاىخة، باستثشاء الستغيخ التابع
  -:الدراسةمذكمة : نياً اث

  -:الفكريةالسذكمة  -1
اإلستجامة التشطيسية عمى إىتساـ االكاديسييغ والسسارسيغ في الدشػات االخيخة ، إذ إستحػذ مػضػع 

(. وسخعأف ما Kiron,etal,2012أصبحت اإلستجامة أسبكية استخاتيجية في أجشجة السشطسات السعاصخة )
ذ فقط ارتفعت التػقعات مغ السشطسات في أف تشفح أعساليا بصخيقة اكثخ إستجامة، بسعشى أنيا مدؤولة لي

عغ االداء االقترادؼ لتمظ السشطسات، بل البحث عغ أفكار وحمػؿ لمقزايا السجتسعية والبيئية أيزًا. 
ولقج دفعت الخغبة في بشاء مشطسات مدتجامة االكاديسييغ إلى إثارة الشقاشات حػؿ الجور السحتسل الحؼ 

 (. Pfeffer,2010السدتجاـ )يسكغ أف تؤديو إدارة السػارد البذخية في السشطسات في ضساف الدمػؾ 
وفي خرع ىحه الشقاشات تع تصػيخ مفيػـ إدارة السػارد البذخية الخزخاء الحؼ ييجؼ الى التسكيغ 
الستدامغ لكل مغ اإلستجامة االجتساعية والبيئية والبذخية الى جانب اإلستجامة االقترادية وبالتالي ضساف 

(، اال أف أغمب األدبيات التي تشاولت Guerci,et al,2018تشفيح الفكخة الجػىخية لإلستجامة التشطيسية )
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العالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة التشطيسية ىي أدبيات مفاليسية في الغالب 
وىػ ما تع مالحطتو عشج استعخاض الجراسات الدابقة ذات الرمة بيحه العالقة، وبالتالي فأف ىشاؾ حاجة 

حاجة الى التحقق مغ  ؾق مغ شبيعة تمظ العالقة مغ الشاحية التجخيبية. أضف الى ذلظ، ىشاالى التحق
اآلليات األساسية التي تؤثخ عمى ىحه العالقة ، فالعاممػف بذكل عاـ ال يجركػف مسارسات إدارة السػارد 

أف نجاح  إدارة البذخية الخزخاء عمى وفق مقاصج إدارة السشطسة ما قج يزعف تمظ العالقة، وبالتالي ف
السػارد البذخية الخزخاء في ضساف إستجامة السشطسات يتػقف الى حج كبيخ عمى قجرتيا عمى تعديد 
الدمػؾ األخزخ لمعامميغ مغ خالؿ تسكيشيع نفديًا لتشفيح السبادرات الخاصة باإلستجامة عمى الرعيجيغ 

غ التسكيغ الشفدي األخزخ سػؼ يكػف االجتساعي والبيئي، وبسعشى أف العامميغ يتستعػف بسدتػػ عالي م
لجييع االستعجاد أكثخ مغ غيخىع لألنخخاط في األنذصة الخزخاء التي تيجؼ الى ضساف إستجامة السشطسة، 
وتأتي ىحه الجراسة لسعالجة ىحه الفجػة البحثية مغ خالؿ تفحز الجور السحتسل لمتسكيغ الشفدي األخزخ 

 سارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة التشطيسية.    لمعامميغ كألية لتعديد العالقة بيغ م
 -:نية االسيدالسذكمة  -2

الجامعات االىمية بذكل خاص مدؤولية كبيخة في تحػؿ  عاـ و بذكل التعميسية تسؤسداالتتحسل 
السجتسعات لتحقيق اإلستجامة كػنيا مؤسدات مشتجة لمسعخفة وذات تأثيخ عمى السجتسعات التي تعسل 
فييا.  فالبخامج التعميسية وبخامج البحث والتصػيخ التي تشفحىا الجامعات يسكغ أف تذكل مدتقبل أؼ مجتسع 

جييا الحيغ يربحػف صشاع القخار في بمجىع مدتكباًل، إذا أنيا قادرة عمى تزسيغ تعسل فيو مغ خالؿ خخي
مبادغ اإلستجامة في العسمية التعميسية والبحثية وتدويج الصمبة بالسعخفة والسيارات السشاسبة وتػضيفيا 

حا . ومغ أجل اإلضصالع بي) Pearce,etal,2008كعػامل تغييخ مغ أجل األنتقاؿ صػب عالع مدتجاـ )
الجور و إالبتعاد عغ األنساط الحالية الغيخ مدتجامة في إدارة الجامعات، فأنيا بحاجة الى التخكيد عمى 

الخغع مغ ىحه األدوار  ىعسمية اإلستجامة في بخامجيا وأبحاثيا بسا يخجـ السجتسعات التي تعسل فييا. وعم
اـ واألىمية بذكل خاص ال زالت بعيجة السفتخضة لمجامعات، اال أنشا نجج أف الجامعات العخاقية بذكل ع

بعس الذيء عغ مدار اإلستجامة ، وىي بحاجة الى تحجيج السسارسات الزخورية إلجخاء التحػالت 
السصمػبة بسا يجعميا مؤسدات صجيقة لمبيئة ، كسا أنيا بحاجة الى فيع أفزل الصخؽ لتػضيف العشاصخ 

يا السػارد البذخية الخزخاء وإدارتيا بصخيقة تعدز الدمػؾ الجػىخية لتحقيق اإلستجامة التشطيسية وفي مقجمت
األخزخ لمعامميغ وتسكيشيع نفديًا ليكػنػا مؤىميغ ألداء االدوار االساسية لزساف إستجامة السشطسات في 
الكميات والجامعات االىمية، إذا التداؿ ىحه الجامعات والكميات بحاجة الى تعديد العجيج مغ السسارسات 
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فات االلكتخونية، والسخاسالت االلكتخونية، وعسمية الشقل الجساعي، والسقابالت االفتخاضية، كحفع السم
والعسل عغ بعج لبعس الػضائف، واعادة تجويخ مخمفات الػرقية، والجفاتخ االمتحانية، واالعتساد عمى 

ى إستجامة الجامعات البخامج التجريبية عبخ األنتخنيت، واقامة الجورات التجريبية الخزخاء التي تخكد عم
وتعديد الػعي البيئي لجػ العامميغ والصمبة وغيخىا مغ السسارسات التي تخفع مدتػػ التسكيغ الشفدي 
األخزخ ليؤالء العامميغ ليكػنػا مؤىميغ ألداء االدوار البيئية واالجتساعية لتمظ الجامعات. ويسكغ تػصيف 

  :اآلتية التداؤالتمذكمة الجراسة مغ خالؿ 
 -:ًا: تداؤالت الدراسة ثالث

  -:نب الشطخؼ ا: في الجأوالً  
مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء، وماىي تمظ ماىي االعتبارات السفاليسية لسفيػـ  .1

 السػارد البذخية؟  السسارسات التقميجية إلدارة تمظ السسارسات عغ وكيف يسكغ تسييدالسسارسات 
عشاصخىا واىسيتيا  يوما ى ،ما ىي جحورىا التاريخيةو  باإلستجامة التشطيسية،ما السقرػد  .2

 لمسشطسات.
 .وما ىي أىسيتو لمسشطسات ،وماىي أبعاده  بالتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ ،ما السقرػد  .3

  .نيانب السيجا: عمى الجنياً اث
 ؟يعفي كمياتلسسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء أعزاء الييئة التجريدية  أدراؾ ما مجػ .1
اصخ التسكيغ الشفدي األخزخ لجييع بسا في الكميات السبحػثة عشيجرؾ أعزاء الييئة التجريدية ىل  .2

 ؟ألداء االدوار السصمػبة مشيع لزساف إستجامة الكميات التي يعسمػف فييا يؤىميع
إستجامة في الكميات السبحػثة عغ مدتػػ  أعزاء الييئة التجريدية ىل ىشالظ ترػر كاؼ لجػ .3

 ؟التي يعسمػف فييا تكمياال
التسكيغ الشفدي األخزخ ألعزاء إدارة السػارد البذخية الخزخاء في مدتػػ هل تؤثر ممارسات  .4

 الييئة التجريدية في الكميات السبحػثة؟
 كمياتإستجامة ال إدارة السػارد البذخية الخزخاء في مدتػػ لممارسات  ىل ىشاؾ عالقة تأثيخ .5

في فدي األخزخ ألعزاء الييئة التجريدية أف يؤدؼ دور الػسيط السبحػثة؟ وىل يسكغ لمتسكيغ الش
 محل الجراسة؟ كمياتإستجامة الالعالقة بيغ السسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء و 
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 -ىداف الدراسة :رابعًا: أ
 التسكيغ الشفدي األخزخ الحؼ يسكغ أف يؤديو تسثل ىحه الجراسة أوؿ دراسة تجخيبية ألختبار الجور 

بإستخجاـ  ، إستجامة السشطساتالخزخاء و  البذخية السػارد إدارة مسارسات بيغ العالقة تعديد في لمعامميغ
بيأنات ناشئة في البيئة العخاقية حيث تبخز الحاجة الى أختبار أفكار ججيجة لمتعامل مع التحػالت الحاصمة 
في البمج خالؿ الدشػات االخيخة ومعخفة مجػ أمكانية تصبيقيا في قصاع التعميع االىمي في العخاؽ ويتجدج 

سسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء في خمق اليجؼ الخئيذ ليحه الجراسة في أبخاز الجور السحػرؼ ل
صػرة صجيقة لمبيئة لمسشطسات وضساف إستجامتيا ، فزاًل عغ تدميط الزػء عمى أىسية التسكيغ الشفدي 
األخزخ لمعامميغ كستغيخ وسيط في ذلظ الجور، وتذتق مغ ىحا اليجؼ مجسػعة عجد مغ األىجاؼ 

  الفخعية وىي:
 ع الخاصة بستغيخات الجراسة وىي مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاءتدميط الزػء عمى السفالي .1

  والتسكيغ الشفدي األخزخ واإلستجامة التشطيسية
أعزاء عغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء في الكميات السبحػثة مغ وجية نطخ الكذف  .2

 .الييئة التجريدية
 يغ ألعزاء الييئة التجريدية في الكميات السبحػثة.التسكيغ الشفدي األخزخ لمعاممتذخيز مدتػػ  .3
مسارسات اإلستجامة التشطيسية بأبعادىا االقترادية واالجتساعية والبيئية في الكميات التعخؼ عمى  .4

  السبحػثة.
إستكذاؼ الجور الحؼ يسكغ أف تؤديو مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء في تعديد مدتػػ   .5

 .زخ ألعزاء الييئة التجريدية في الكميات السبحػثةالتسكيغ الشفدي األخ
إستجامة الكميات الجور الحؼ يسكغ أف تؤديو مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء في  أختبار .6

الشفدي األخزخ السبحػثة سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مغ خالؿ الجور الػسيط لمتسكيغ 
 .الييئة التجريدية ألعزاء

 
 -:أىسية الدراسةًا: خامد

في تعديد لمعامميغ تسثل ىحه الجراسة أوؿ مدح تجخيبي حػؿ دور التسكيغ الشفدي األخزخ 
نات مغ السشطسات االعالقة بيغ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة التشطيسية بإستخجاـ بي

في  تالتي حجث غييخاتيجة لمتعامل مع التختبار أفكار ججألالشاشئة في البيئة العخاقية ، حيث تبخز الحاجة 



 

24 

 

و الستػقع أف في العخاؽ. االىمية نية تصبيقيا في الجامعات امكإالبالد خالؿ الدشػات الساضية ومعخفة 
يكػف ليحه الجراسة مداىسات نطخية وعسمية ميسة في إنشا ندمّط الزػء عمى مفيـػ ججيج في األدب 

زخ لمعامميغ وأىسيتو في تعديد انخخاط العامميغ في األنذصة االدارؼ األ وىػ التسكيغ الشفدي األخ
والسبادرات الخزخاء التي تدعى السشطسات لتشفيحىا بيجؼ تحقيق األىجاؼ الخزخاء ،فزاًلعغ لفت انتباه 
الكيادات الجامعية الى تخكيد إىتساميا عمى مػضػع إستجامة الجامعات والكميات السدؤوليغ عغ إدارتيا 

معاتيع وكمياتيع سباقة ورائجة في مجاؿ السحافطة عمى البيئة وادامتيا وتشفيح التداميا تجاه ،وأف تكػف جا
الجور السحػرؼ السجتسعات السحمية التي تعسل فييا .ويسكغ بمػرة ىحه أالىسية مغ خالؿ تػضيح 

ستجامتيا، إف ازسللسسارسات السػارد البذخية الخزخاء في خمق صػرة بيئية ومجتسعية صجيقة لمسشطسات و 
 وكحلظ إبخاز أىسية التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ كستغيخ وسيط في تعديد ىحا الجور.

 -دوات الدراسة ومقاييديا:أ سادسًا:
 مغ أجل الحرػؿ عمى البيانات السصمػبة فقج إعتسجت الجراسة عمى االدوات اآلتية:

o  :ماتياإس ىمع العتسادا تع فقج لمجراسة الشطخؼ  نباالج إغشاءلغخض مراجع الجانب الشغري 
 الكتب مغ ايبسػضػعات ةمالر ذات سيةمالع السرادر مغ ايجسع تع التي والباحثيغ الكتاب

السشذػرة في السجالت العمسية  سيةمالعراسات والج والبحػثوأشاريح الجكتػراه  رسائل الساجدتيخو 
 العالسية الذبكة بخجمات نةااالستع عغ فزالً  يدية،مواألنك العخبية غتيغموبال السحكسة

 .ت)األنتخنت(ػماممسعل
o ي مسنب العانات لتغصية الجانة أداة رئيدة لجسع البياعتساد االستبأ تع ي: سمنب العاأدوات الج

ا، وقج تع عخض يتخاة بستغيمذات الرالجراسات  ى عجد مغمع خاتياستشجت فقأ، والتي لمجراسة
 (.1رقع  حقمم) عيى مالحطاتعمتعخؼ لمى عجد مغ السختريغ معلالستبانة  األنسػذج األولي

 :ىي ورامح ربعةأ نةااالستب توضس
العسخ،  كالجشذ،( ىمػمات خاصة بالسدتجيبيغ عممعالسحػر حا ى: ويتزسغ السحؾر األول .1

 .(سي، السشرب الػضيفي، وعجد سشػات الخجمةمقب العم، الالجراسي التحريل 
خسذ والحؼ تزسغ  الخزخاء(مسارسات إدارة السػارد البذخية ) السدتقل: الستغيخ نياالسحؾر الث .2

والتػضيف األخزخ وإدارة االداء األخزخ والسذاركة  االختيار ت في:فخعية تسثم مسارسات
والسكافآت الخزخاء وذلظ استشادا الى كل  والتعػيزات والتسكيغ األخزخ، والتجريب األخزخ،
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،  Jabbour,etal,2010))، Zibarras&coan,2015)) ،(Gholami, etal,2016)مغ 
Tang et al., 2017)). 

أربعة أبعاد والحؼ تزسغ التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ  :الػسيط الستغيخ :الثالث السحؾر .3
 ,Singh&   Kaur )وذلظ أستشادًا الى  التأثيخو  ،االستقالليةو  ،السقجرةالسعشى، و  في: تتسثل فخعية

2019). 
ت فخعية تسثمثالث أبعاد والحؼ تزسغ  اإلستدامة التشغيسية: :السعتسج الستغيخ :الرابع السحؾر .4

)جػاد في: اإلستجامة االقترادية، واإلستجامة االجتساعية، واإلستجامة البيئية وذلظ استشادًا الى 
 ( يمخز السعمػمات السحكػرة.1. والججوؿ )( 2020وأخخيغ،

 ( محاور االستبانة1جدول )

عدد  الستغيرات الفرعية الستغيرات األساسية السحاور
 الفقرات

 السرادر

السعمؾمـــــــات الخاصـــــــة  السحػر األوؿ
 بسدتجيب االستبانة

كالجشس، العسر، التحريل الدراسي ، 
العمسي، السشرب الؾعيفي،  المقب
 سشؾات الخدمة وعدد

6  

مسارسات إدارة السؾارد  السحؾر الثاني 
 الخزراءالبذرية 

 ((Tang et al., 2017 5 األخزر والتؾعيف االختيار

 Zibarras&coan,2015)) 

(Gholami, etal,2016) 

Jabbour,etal,2010)) 

 

 5  األخزر االداء إدارة
 5  لخزراءا التسكيؽو السذاركة 

 5 األخزر التدريب
 5 .الخزراء التعؾيزات والسكافات 

  25 السجسؾع
السحؾر 
 الثالث 

التسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 األخزخ لمعامميغ 

 ((Singh & Kaur, 2019 11 السعشى

 6 السقجرة
 3 تقخيخ الحات أو االستقاللية

 3 التأثيخ
  23 السجسؾع
السحؾر 

 ثالثال
 (2020خخيغ ،أ)جػاد و  7 اإلستجامة االقترادية اإلستجامة التشطيسية 

 11 اإلستجامة االجتساعية
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 السرجر: مغ أعجاد الباحثة باالعتساد عمى السرادر السحكػرة في الججوؿ.

 -السخظط الفرضي لمدراسة:
يحجد عالقات الجراسة، و  قيج خةىمطال ضياً خترخًا، وافتخاوم مبدصاً مخصصا الفخضي لمجراسة  سخصطال يسثل

 مغ مجسػعة السخصط حاويعكذ ىإختبارها بعد, اإلرتباط والتأثيخ معبخًا عشيا بأسيع افتخاضية لع يتع 
السخصط  شسػلية ومجػ ،متغيخات الجراسة مغ متغيخ كل قياس نيةاإمك ىمع أساساً  بشيت التي الفخضيات

 مكػنات ثالثة بيغ وسببي حخكي تفاعل ػى الحؼ ،لمجراسة الفخضي السخصط( 1) الذكل ويرػر، وإمكانية
 :يأتي بسا ايتػضيح يسكغ

السكػف األوؿ: مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء بأبعادىا )االختيار والتػضيف األخزخ، والسذاركة  .1
 والتسكيغ الخزخاء، والتجريب والتصػيخ األخزخ، وإدارة االداء الخزخاء، والتعػيزات والسكافآت الخزخاء(.

كػف الثاني التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ بأبعاده )السعشى، والسقجرة، واالستقاللية أو تقخيخ الحات، الس .2
 .والتأثيخ(

 السكػف الثالث اإلستجامة التشطيسية بأبعادىا )االقترادية، واالجتساعية ، والبيئية( .3
 

  

 13 اإلستجامة البيئية 
  31 السجسؾع 

 79 السجسؾع الكمي لفقرات االستبانة
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 ( السخظط الفرضي 1شكل )
 

 -:فرضيات الدراسة 
الدراسة مجسؾعة مؽ الفرضيات الرئيدة والفرعية حددت مؽ أجل تحقيق أىدافيا ومخظظيا الفرضي، 

 وكسا يأتي:
ذات داللة معشؾية بيؽ مسارسات إدارة السؾارد  إرتباط. الفرضية الرئيدة األولى: )تؾجد عالقة 1

 وىي:ومشيا تذتق مجسؾعة مؽ الفرضيات الفرعية  البذرية الخزراء واإلستدامة التشغيسية( ،
o  يف الفخضية الفخعية األولى: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج االختيار والتػض

 األخزخ واإلستجامة التشطيسية(.
o  نية: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج السذاركة والتسكيغ االفخضية الفخعية الث

 واإلستجامة التشطيسية(. لخزخاءا

 المتغير المستمل 

ممارسات إدارة الموارد 

 البشرية الخضراء 

 المتغير الوسيط

التمكين النفسي األخضر  

 للعاملين 

 ر المعتمديغمتال

 ستدامة التنظيمية إلا 

 التػضيف واالختيار األخزخ.

 السذاركة الخزخاء 

 التجريب األخزخ 

 إدارة األداء األخزخ 

السكافآت والتعػيزات 
 الخزخاء 

 السعشى 

 السقجرة 

 االستقاللية 

 التأثيخ

 اإلستجامة االقترادية 

 اإلستجامة االجتساعية 

 ستجامة البيئية إلا
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o   الفخضية الفخعية الثالثة: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج التجريب األخزخ
 واإلستجامة التشطيسية(.

o   الفخضية الفخعية الخابعة: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج إدارة االداء
 األخزخ واإلستجامة التشطيسية(.

o  قة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج التعػيزات الفخضية الفخعية الخامدة: )تػجج عال
 والسكافئات الخزخاء واإلستجامة التشطيسية(.

نية: )تؾجد عالقة إرتباط ذات داللة معشؾية بيؽ مسارسات إدارة السؾارد االفرضية الرئيدة الث 2.
 ، ومشيا تذتق مجسؾعة مؽ الفرضياتالبذرية الخزراء والتسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ(

 الفرعية وكسا يأتي:
o   الفخضية الفخعية األولى: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج االختيار والتػضيف

 األخزخ والتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ(.
o  نية: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج السذاركة والتسكيغ االفخضية الفخعية الث

 الشفدي األخزخ لمعامميغ(.والتسكيغ الخزخاء 
o   الفخضية الفخعية الثالثة: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج التجريب األخزخ

 والتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ(.
o  :تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج إدارة االداء األخزخ  الفخضية الفخعية الخابعة(

 لمعامميغ(. والتسكيغ الشفدي األخزخ
o   الفخضية الفخعية الخامدة: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج التعػيزات

 والسكافئات الخزخاء والتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ(.
الفرضية الرئيدة الثالثة: )تؾجد عالقة إرتباط ذات داللة معشؾية بيؽ التسكيؽ الشفدي األخزر  .3

 لتشغيسية(لمعامميؽ واإلستدامة ا
o   الفخضية الفخعية األولى: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج السعشى واإلستجامة

 التشطيسية(
o  نية: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج السقجرة واإلستجامة االفخضية الفخعية الث

 التشطيسية(.
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o  ت داللة معشػية بيغ بعج االستقاللية واإلستجامة الفخضية الفخعية الثالثة: )تػجج عالقة إرتباط ذا
 التشطيسية(.

o   الفخضية الفخعية الخابعة: )تػجج عالقة إرتباط ذات داللة معشػية بيغ بعج التأثيخ واإلستجامة
 التشطيسية(.

الفرضية الرئيدة الرابعة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لسسارسات إدارة السؾارد البذرية   .5
 الخزراء في اإلستدامة التشغيسية(

o   الفخضية الفخعية األولى : )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لالختيار والتػضيف األخزخ في
 اإلستجامة التشطيسية(

o  في  اءخزخ ليخ ذو داللة معشػية لمسذاركة والتسكيغ انية: )يػجج تأثاالفخضية الفخعية الث
 اإلستجامة التشطيسية(

o   الفخضية الفخعية الثالثة : )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لمتجريب األخزخ في اإلستجامة
 التشطيسية(

o   الفخضية الفخعية الخابعة : )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية إلدارة االداء األخزخ في
 . طيسية(اإلستجامة التش

o  الفخضية الفخعية الخامدة : )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لمتعػيزات والسكافئات الخزخاء
 في اإلستجامة التشطيسية(

الفرضية الرئيدة الخامدة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لسسارسات إدارة السؾارد البذرية   .6
 الخزراء في التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ(

o  الفخعية األولى : )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لالختيار والتػضيف األخزخ في الفخضية
 التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ(

o في  اءخزخ النية: )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لمسذاركة والتسكيغ االفخضية الفخعية الث
 التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ(

o  ذو داللة معشػية لمتجريب األخزخ في التسكيغ الفخضية الفخعية الثالثة: )يػجج تأثيخ
 الشفدي األخزخ لمعامميغ(

o  الفخضية الفخعية الخابعة: )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية إلدارة االداء األخزخ في التسكيغ
 الشفدي األخزخ لمعامميغ(



 

30 

 

o الفخضية الفخعية الخامدة: )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لمتعػيزات والسكافئات الخزخاء 
 في التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ(

في اإلستدامة  األخزر الفرضية الرئيدة الدادسة: )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية لمتسكيؽ الشفدي . 6
 التشغيسية( 
o  الفخضية الفخعية األولى: )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لبعج السعشى في اإلستجامة

 التشطيسية(
o يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لبعج السقجرة في اإلستجامة نية: االفخضية الفخعية الث(

 التشطيسية(
o   الفخضية الفخعية الثالثة: )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لبعج االستقاللية في اإلستجامة

 التشطيسية(
o  الفخضية الفخعية الخابعة: )يػجج تأثيخ ذو داللة معشػية لبعج التأثيخ في اإلستجامة

 التشطيسية(
 رضية الرئيدة الدابعة: يؾجد تأثير غير مباشر ذو داللة معشؾية لسسارسات إدارة السؾارد. الف7

 البذرية الخزراء في اإلستدامة التشغيسية مؽ خالل تؾسيط التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ .
 :حدود الدراسة

 -:نية لمدراسةاالحدود الزم .1
مغ أعزاء الييئة نب العسمي االخاصة بالجنات انية لمجراسة بسجة جسع البياالحجود الدم تتسثل

 (.16/8/2021 -23/3/2021متجت مغ )أالتي و ىمية ألفي الجامعات والكميات االتجريدية 
 -:نية لمدراسةاالحدود السك .2

 ،بابل، الشجف ،نيةاختيار الباحثة عمى الجامعات والكميات االىمية في مشصقة الفخات األوسط )الجيػ أوقع    
 مػقعا لمجراسة ألسباب عجة مشيا:لتسثل  كخبالء(
 ميستيا في الحرػؿ عمى السعمػمات السصمػبة، مسا يديل ةقخبيا مغ السػقع الجغخافي لمباحث. 
  ونة والستفيسة ألىسية البحث العمسي في امغ السشطسات الستعبذكل عاـ تعج الجامعات والكميات

الجامعات والكميات االىمية  وقج شسمت الجراسة عجد .ومعالجة مذكالتياا وتصػرى اتتقجـ السجتسع
( في محافطة 7( جامعة وكمية أىمية تػزعت بػاقع )14وبمغ عجدىا )في مشصقة الفخات األوسط 

( في محافطة بابل، واحجة في محافطة الجيػانية، وكأف 3( في محافطة الشجف، و)3كخبالء، و)
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( يبيغ الخرائز التشطيسية لتمظ 2قدسًا والججوؿ )( 120مجسػع االقداـ العمسية السػجػدة فييا )
 الكميات.

 ( الخرائص التشغيسية لعيشة الدراسة2جدول )
 عدد أعزاء الييئة التدريدية عدد االقدام العمسية السؾقع الجامعة أو الكمية ت
 231 17 الشجف الجامعة اإلسالمية 1
 61 5 بابل الجامعة اإلسالمية 2
 76 5 الجيػأنية الجامعة اإلسالمية 3
 153 13 بابل كمية الحمة الجامعة 4
 375 19 بابل كمية السدتقبل الجامعة 5
 66 4 كخبالء كمية الصف الجامعة 6
 321 10 كخبالء كمية الرفػة الجامعة 7
 74 4 كخبالء كمية الدىخاوؼ الجامعة 8
 48 6 كخبالء كمية الحديغ الجامعة 9

 46 4 كخبالء كمية العسيج الجامعة 10
 128 11 كخبالء جامعة أىل البيت 11
 136 9 كخبالء جامعة وارث األنبياء 12
 72 4 نجف كمية الذيخ الصػسي 13
 195 9 نجف جامعة الكفيل 14

 1982 120  السجسؾع
 السرجر مغ أعجاد الباحثة باالعتساد عمى معمػمات السدتحرمة مغ الجامعات والكميات السبحػثة. 

 -مجتسع الدراسة وعيشتيا:وصف 
تسثل مجتسع الجراسة بأعزاء الييئة التجريدية في الجامعات والكميات محل الجراسة والبالغ عجدىع 

( تجريديًا، وزعت عمييع 709أما عيشة الجراسة فقج بمغت ) ،(3) الججوؿ في مبيغ وكساتجريديًا  (1982)
وبيحا  ،لعجـ صالحيتيا لمتحميل استسارة( 55ت مشيا )( استسارة وأستبعج529وقج ُاستخجع مشيا ) نةاستباال

 (:3) الججوؿ في مبيغ وكسا ،ستسارةإ (476لمجراسة والتحميل  ) الرالحةاالستسارات  عجد غمب
 السبحؾثةالجامعات والكميات ( عدد االستسارات السؾزعة والسدترجعة والسدتبعدة بحدب 3الجدول )

 الجامعات أو الكميات األىمية ت
 

 االستسارات السػزعة عجد
 السدتبعد السدترجعة السؾزعة

 47 140 222 الجامعة االسالمية بفخوعيا 1
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 43 78 90 كمية الحمة الجامعة 2
 0 42 45 كمية السدتقبل الجامعة 3
 3 16 25 كمية الصف الجامعة 4
 6 15 30 كمية الرفػة الجامعة 5
 3 10 52 كمية الدىخاوؼ الجامعة 6
 8 13 15 الحديغ الجامعةكمية  7
 2 25 34 كمية العسيج الجامعة 8
 52 34 60 جامعة أىل البيت 9

 11 53 72 جامعة وارث األنبياء 10
 54 20 20 كمية الذيخ الصػسي 11
 4 28 44 جامعة الكفيل 12

 233 476 709 السجسؾع
 السردر مؽ إعداد الباحثة.

 التركيبة الديسغرافية والؾعيفية لعيشة الدراسةعؽ ( يعظى صؾرة واضحة 4والجدول )
الشدبية  التكرار الفئات السدتيدفة  الستغيرات  ت

 السئؾية
 %63 298 ذكػر الشػع االجتساعي  1

 %37 176 أناث
 %100 476 السجسػع

 - - 25اقل مغ  الفئة العسخية  2
26 -35 177 37% 
36-45 108 23% 
46-55 74 16% 
 %24 115 اكثخف 55

 %100 476 السجسػع
 %42 199 ماجدتيخ السؤىل العمسي 3

 %58 275 ػراه ػدكت
 %100 476 السجسػع

 %35 166 مجرس المقب العمسي 4
 %39 186 مداعج مجرس
 %16 76 أستاذ مداعج
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 %10 46 أستاذ
 %100 476 السجسػع 

 يطيخ الججوؿ اعاله أف:
:يطيخ مغ الججوؿ اعاله اف التخكيبة لعيشة الجراسة مغ مجسػع أفخاد العيشة كانت  االجتساعيالشؾع  -

 %(.37%( في حيغ كانت ندبة اإلناث تبمغ  )63مغ الحكػر بشدبة )
( 35- 26اوججت الباحثة مغ خالؿ الججوؿ أف اكثخ تكخارًا لعيشة الجراسة ضسغ الفئات ) العسر : -

 %(.37إذ حرمت عمى ندبة )
في الخبخات االكاديسية مغ السدتػيات الزخورية في مشطسات  التشػع مدتػػ أف لسؤىل العمسي :ا -

التعميع العالي وخرػصًا تمظ مشطسات تدعى الى تحقيق إستجامة تشطيسية، أصبح السؤىل العمسي  
في مجاؿ أختيار العيشة التي تشعكذ برػرة كبيخة عمى اجابات أفخادالعيشة ،ويالحع اف أغمب 

 %(.58ابات افخاد العيشة كانػا مغ مدتػيات عميا دكتػراه إذ حرمت عمى ندبة )اج
%( في 39مداعج مجرس) مغ كاف أغمبية أف الحيغ شاركػا في بيانات عيشة الجراسة المقب العمسي: -

 %(.10حيغ حرل عمى ندبة قميمة مغ أستاذ)
 -انًسخخذيت فً انذراست: االحصبئٍتانوسبئم 
 عجدًا مغ الػسائل االحرائية السشدجسة مع أىجافيا وفخضياتيا تسثمت باآلتي:ستخجمت الجراسة إ

 يمالعام يلموالتح كخونباخ، الفا ومعامل نات،االبي سيةممع وتذسل قياس الدراسة: أدوات أساليب أواًل:
 .التػكيجؼ

 ومعامالت السعيارية،واألنحخافات  الحدابية، واألوساط ،التكخاراتوتذسل  الؾصفي: اإلحراءأدوات  :ثانياً 
 .الشدبية ألىسيةأو  االختالؼ،

 السعادلة ونسحجة ،Pearsonالبديط  اإلرتباط معامل مثلوتتزسغ  التحميمي: االحراء :ثالثاً 
 . SEMيةميكيال

 مثل االحرائيةالبخامج  ىمعالجراسة  إعتسجت :اإلحرائية القؾة تحسيل رابعًا: أدوات
-  SPSS V.23 
- Amos V. 23   
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 لوالسبحث األ 

 السؾارد البذرية الخزراء  إدارةمسارسات 

 تؾطئة
 التكشػلػجي أو االقترادؼعمى السدتػػ  سػاء متشػعةتغييخات متدارعة و  السعاصخ عالعال ويػاج

التصػرات التكشػلػجية بسا في  في مجاالت يجتياش التي الدخيعةالتغييخات  حهىو  التشطيسي، أو السعخفي أو
ستخجاميا سيمت الكثيخ عمى السشطسات بأستخجاـ اساليب وشخؽ أذات وسائل التػاصل االلكتخوني وسيػلة 

 بخزتىحه التصػرات السعاصخة وىشا  وشأة وتحت ،مػاكبة لسياديغ السعخفة في خمق مجاالت صجيقة لمبيئة
تحقق  أفوكيف ليا  ،تربح مشطسات خزخاء  أف األعساؿ لسشطسات كيف: يىو  االساسية التداؤالت

 . ؟فخص استثسارية مدتقبمية مقارنة بالسشطسات البيئية 
 السػارد البذخية  إدارةاًل: مفيػـ أو 

استثشائية في وقتشا الخاىغ وبذكل خاص في ضل التغيخات البيئية  أىسيةيكتدب السػرد البذخؼ 
ػاعيا أنثارىا السباشخة وغيخ السباشخة عمى السشطسات باختالؼ آالستدارعة في بيئة االعساؿ والتي تشعكذ 

فالتحجؼ الستشامي الحؼ يػاجيو السجيخوف التشفيحيػف في القخف  ذصة التي تسارسيا.نوحجػميا وشبيعة األ
كج كل أوقج  ،العامميغ وليذ التكشػلػجيا إدارةيتسثل في فغ  (- :Drucker,et al,1997الحالي كسا يقػؿ )

السيدة االقترادية واالستخاتيجية السدتقبمية  أفبالقػؿ  ىسيةىحه األ (Smith&Kelly,1997:200مغ )
سػؼ تكػف لتمظ السشطسات التي تدتصيع جحب وتصػيخ واالحتفاظ بسجسػعة متشػعة وجيجة مغ العامميغ 

 أىسية و الشذاط االكثخأنب (Porter,1990: 2يؤكج ) ،وفي ذات الدياؽ ،العسل أفالسػىػبيغ في مك
السػرد البذخؼ بالصخيقة التي تسشح تمظ  إدارةذصة التي تسارسيا السشطسات ىػ نوخصػرة مغ بيغ كل األ

 السشطسات السدية التشافدية التي تزسغ ليا الشجاح واالستسخار.
والكفاءات التي ، السػاىب، القابميات االبتكارية ،السيارات، ويتزسغ السػرد البذخؼ السعخفة الذاممة

يستمكيا االفخاد العاممػف في السشطسة والتي يتػجب تػضيفيا لتحقيق االىجاؼ التي تدعى الى تحكيقيا 
مع  دارةما تعاممت ىحه اإل إذاو  ،السػارد البذخية  إدارةبصخيقة كفػءة وفاعمة وىػ ما يسثل جػىخ عسل 

 أفف ،و كمفة يتػجب العسل عمى تخفيزيا أنو مػرد قيع بجال مغ الشطخ اليو عمى أنالسػرد البذخؼ عمى 
لمسدية  ميساً  مرجراً يكػف ىحا السػرد سػؼ يداىع بذكل كبيخ في تعديد الفاعمية التشطيسية وبالتالي 

مجسػعة يا أنعمى  ( إدارة السػارد البذخيةwilson,1994يشطخ )و  .(Beaumont,1993:10التشافدية )
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 أو) البذخية واالحتفاظ بيا السػارد ذصة والػضائف والعسميات السسيدة والسػجية نحػ جحب وتصػيخناأل
السػارد  إدارةوتتعامل  ،ستخاتيجيتياأويتػجب تشفيح مسارساتيا بسا يتساشى مع ثقافة السشطسة و  التخمز مشيا(

 خقيتياوتصػيخىا وتقييع ادائيا وتىا وتجريبيا إختيار ستقصابيا و أالبذخية مع تخصيط السػارد البذخية و 
((Stoner ,et al,1995:23. 

ترػػػسيع وتشفيػػػح  (Huselid,et al,1997:171السػػػػارد البذػػػخية مػػػغ وجػػػو نطػػػخ ) إدارةتزػػػسغ تو 
راس السػػاؿ البذػػخؼ  أفمجسػعػػة مػػغ الدياسػػات والسسارسػػات الستدػػقة داخميػػا والتػػي تيػػجؼ الػػى التأكػػج مػػغ 

 ،ىػػػػػػػػجافياأ تدػػػػػػػػاىع فػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػق  ()السعػػػػػػػػخؼ الجسعيػػػػػػػػة والسيػػػػػػػػارات والقابميػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يستمكيػػػػػػػػا العػػػػػػػػاممػف 
 إدارةاة فػػي  الفػػخص بػػيغ العػػامميغ عشػػج تصخقػػو لسفيػػـػ و االسدػػ أ( عمػػى مبػػجTruss,1999:180-181كػػج)أو 

االفػخاد العػامميغ فػي السشطسػة بالصخيقػة التػي تدػسح  إدارةالسػارد البذخية ىػي  إدارة أفالسػارد البذخية بالقػؿ 
 إدارة أف (Torrington et al,2002:4شار )أفيسا  ،اة في الفخص الستاحة و اليع بالسذاركة عمى قجـ السد

 أفيسكغ  إذ،ذصة االدارية لكشيا ليدت كحلظ فيسا يتعمق بشذاط االعساؿ نساس كل األأالسػارد البذخية ىي 
تحجيج مشصقػة  أوالحرػؿ عمى التسػيل الزخورؼ  أومتالؾ مشتج فخيج إساسي عمى أتعتسج االعساؿ بذكل 

 ،مػػغ خػػالؿ  دفػػع االفػػخاد لجعػػل االشػػياء  مػػا يكػػػف واحػػجاً  دائسػػاً  دارةفأسػػاس اإل ،سػػػقية غيػػخ ممحػضػػة سػػابقا
 Svetlik & Stavrou-Loseteaمػا )أتحػجث بصخيقػة مشتجػة تزػسغ نجػاح االعسػاؿ وتقػجـ السجتسعػات .

يػة التػي و اعمػى الد  عتسػاداً إ كثػخ مػغ معشػى أالسػػارد البذػخية تحسػل  دارة( فمجييسا وجية نطخ إل 2007:198,
شػػؤوف العػػامميغ  إدارةدمػػج  أو، شػػؤوف االفػػخاد التقميجيػػة إدارةيػػا أنيسكػػغ ترػػػرىا عمػػى  إذ ،يشطػػخ مشيػػا الييػػا

كجػػػػػدء مػػػػػغ الػضيفػػػػػة االداريػػػػػة  أو، عالقػػػػػات التػضيػػػػػف السدػػػػػتشجة الػػػػػى السػػػػػػارد أو، والعالقػػػػػات الرػػػػػشاعية
عػػػغ عالقػػػاتيع بالسشطسػػػة .وقػػػجـ  فزػػػالً ،عالقػػػاتيع الذخرػػػية ،العػػػامميغ  إدارةاالسػػػتخاتيجية والتػػػي تتزػػػسغ 

((Shen ,et al,2009 :239  (وجيػة نطػخ مساثمػة لسػا قجمػوBoselie,2001  بقػػليع )السػػارد  إدارة أف
لػػى جػػحب السػػػارد البذػػخية لمسشطسػػة إذػػصة والػضػػائف والعسميػػات السسيػػدة اليادفػػة نالبذػػخية ىػػي مجسػعػػة األ

السػاىػػب البذػخية بػػالقػؿ  أىسيػة( عمػػى Mathis&Jackson,2011:4) وركػد، ييػا والسحافطػة عمييػػايوتػج
تػضيػػػف السػاىػػػب  فاالالزمػػػة لزػػػسطسػػػة االدراكيػػػة نتسثػػػل فػػػي ترػػػسيع األتالسػػػػارد البذػػػخية  إدارةميسػػػة  أف

 .البذخية بكفاءة وفاعمية لتحقيق االىجاؼ التشطيسية
( مجسػعػػػػة مػػػػغ الػضػػػػائف Dessler,2013:149السػػػػػارد البذػػػػخية مػػػػغ وجػػػػو نطػػػػخ ) إدارةعشػػػػي تو 

وحػػػجد ىػػػحه الػضػػػائف  ،ىػػػجاؼ السشطسػػػة وغاياتيػػػا بكفػػػاءةأ العػػػامميغ بسػػػا يدػػػيع فػػػي تحقيػػػق  دارةالسرػػػسسة إل
فزػل الشتػائج أدائيػع وتػجريبيع وتحفيػدىع لمحرػػؿ عمػى أالسخشحيغ لمعسل وتػضيفيع وقيػاس وتقيػيع  إختيارب

السػػػارد البذػػخية  إدارة( فػػي مفيػػـػ Berber,et al,2014:361-362وتػسػػع ) لتحقيػػق الغايػػات التشطيسيػػة.
تسثل في تػضيف وتجريب وتصػيخ السدار السيشي لمعػامميغ توالتي  ذصة السدؤولة اجتساعياً نيا األأنببالقػؿ 

تحجيػػػػج الحاجػػػػات و ،وتػػػػجفق االترػػػػاالت والسعمػمػػػػات ،والتػػػػجويخ الػػػػػضيفي ،السخنػػػػة لػقػػػػت العسػػػػل  دارةواإل ،
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الخعايػػػة الرػػػحية ورفاليػػػة و ،تسكػػػيغ العػػػامميغ و  ،خصػػػط التذػػػارؾ فػػػي السمكيػػػة و  ،وتقاسػػػع االربػػػاح،التجريبيػػػة 
العسػػػل.  أفالتػػػػازف بػػػيغ العسػػػل والحيػػػاة الفاعميػػػة لمعػػػامميغ والحػػػخص عمػػػى سػػػالمة مكػػػلعػػػامميغ فيسػػػا يحقػػػق ا

القػػػ العاممػة فػي السشطسػة  إدارةيػا أنالسػارد البذخية ب إدارة أف (Elarabi,&Jahari,2014:13ويزيف )
السػػػارد  إدارةوال يقترػػخ عسػػل  ،تيعأىع وتػػجريبيع وتقيػػيسيع ومكافػػإختيػػار وىػي السدػػؤولة عػػغ جػػحب العػػامميغ و 

الػى تصػػيخ السشطسػة  يزػاً أسػا يتعػجاه ناو  ،ا عمػى االىتسػاـ بتصػػيخ االفػخاد العػامميغسػالبذخية مغ وجيػة نطخى
، وتصػػػيخ مػاىػػب االفػػخاد العػػامميغ فاضػػسإلػػى مياميػػا تشرػػخؼ لػػيذ فقػػط  أفوبالتػػالي فػػ ،التػػي يعسمػػػف فييػػا

لئظ العامميغ بيػجؼ تعديػد التصػػيخ التشطيسػي أو ف بيغ و اسا في تشفيح البخامج التي تعدز االتراالت والتعناو 
السػارد البذخية مشػح  إدارة أف( Rimi,2016:60وتخػ ) (.Mondy,&Martoccheo,2016:25)، يزاً أ

 فقػػج تكػػػف مرػػجراً  ،ضيػرىػػا تختمػػف بػػاختالؼ شبيعػػة وتػقعػػات العػػامميغ والسشطسػػة فػػي بيئػػة دائسػػة التغييػػخ
 Terries ,et alنجػػاح االعسػػاؿ )مػػغ ال يتجػػدأ  اً جػػدء أو( Caliskan,2010لمسيػػدة التشافدػػية ) مدػػتجاماً 

 إدارة بثػػػاؽ مفيػػػػـأن( مسػػػا ادػ الػػػى Lawer,2005فػػػي الفاعميػػػة التشطيسيػػػة ) حاسػػػساً  عػػػامالً  أو ،(2007,
 .(Caliskan,2010السػارد البذخية االستخاتيجية )

كثخ االدارات فاعمية في أالسػارد البذخية ىي واحجة مغ  إدارة أف( بMasri,2016:15ؤكج )وت
 ال يبتعج كثيخاً مفيػـ ال وىػ السػرد البذخؼ وىػ أكثخ االصػؿ قيسة لمسشطسة أالسشطسة كػنيا تتعامل مع 

ستخاتيجي متساسظ أالسػارد البذخية ىي مجخل  إدارة أفب (Armstrong,2008;3رده )أو الحؼ السفيـػ عغ 
ال وىع االفخاد الحيغ يداىسػف بصخيقة فخدية وجسعية في تحقيق أاالصػؿ االكثخ قيسة لمسشطسة  دارةإل
طسة التي تؤثخ في سمػؾ العامميغ وتػجياتيع نكافة الدياسات والسسارسات واأل أيزاً  وىي ،ىجاؼ السشطسةأ 

االفخاد العامميغ في السشطسات  إدارةوادائيع. وىي ذلظ الجدء مغ العسمية االدارية الحؼ يتخرز في 
ىشاؾ حاجة لتحقيق التكامل بيغ  أفوبالتالي ف ،والحيغ يذكمػف مرجرا لتحقق السدية التشافدية السدتجامة

  (.Bratton,&Gold,2017:11) ستخاتيجية السشطسةأالسػارد البذخية و  إدارةمسارسات 
سجسػعػػة االجػػخاءات اليادفػػة الػػى تػػػفيخ العػػجد بالسػػػارد البذػػخية  إدارةميػػاـ  (Bombiak,2019:4رػػخ )وحّ 

ضيارىػػا السيػػارات والسقػػجرات السشاسػػبة وخمػػق الطػػخوؼ التػػي تحفػػد الدػػمػؾ الفاعػػل أالسصمػػػب مػػغ العػػامميغ و 
 السحجديغ.  فالمعامميغ في الػقت والسك

السػارد البذخية تسثل الدياسػات  إدارة أفلى إ اشار أ( فقج Nampa,&Limpsurapong,2019:259ما ) أ
االفػػخاد العػػامميغ  إختيػػاروتذػػسل ،ب التػػي تػػجيع صػػمة العػػامميغ بسشطسػػتيع نػػاوالعسميػػات ذات الرػػمة بكػػل الجػ 

مغ خالليا  دارةيا العسمية التي تبشي اإلأنكسا ، (Raymond,etal,2020:3) وتصػيخىع وتقييسيع وتحفيدىع
وتشطػخ الييػا  .( Ahmmad,et al,2020:35االداء البذخؼ الحؼ تحتاجػو السشطسػة ) تحقيقالقػػ العاممة ل

(Wachira,2020:16 عمى )ة التشافدػية مػغ خػالؿ يػالتػضيػف بيػجؼ تحقيػق السد  دارةيػا شخيقػة فخيػجة إلأن



 

37 

 

 سػتخجاـ مجسػعػة مػغأالترخؼ السجروس مدبقا لخمق قػػة عاممػة قػادرة ومؤىمػة ألداء السيػاـ السػكمػة الييػا ب
 .طسة الييكمية والثقافية والذخريةناأل

 -:السؾارد البذرية الخزراء إدارة - :ياً ناث
 ،((Green movementالسػارد البذخية الخزخاء مع بجء الحخكة الخزخاء  إدارةضيخ مفيػـ 

والعجالة االجتساعية ويتذارؾ ،والالعشف  ،اإلستجامةو ،وىي حخكة سياسية تتبشى أربعة مبادغ ميسة: البيئة 
 ،اة و االحخكات الشدػية التي تشادؼ بالسدو وحخكات الدالـ مؤيجوا ىحه الحخكة االحتكار مع الحخكات البيئية 

ية مداىسة السسارسات االدارية في نامكإفي دراسة  دارةمع تشامي الػعي بالحخكة الخزخاء بجأ عمساء اإلو 
 دارةالسػارد البذخية في تحقيق أىجاؼ اإل إدارةاالمجاد و  إدارةو  مختمف التخررات كالسحاسبة والتدػيق

 (.:1Zoogah, 2011البيئية )
في  ((Greeningمتخزيخل أفو ىشاؾ أربعة معأنالى   ,Opatha& Arulrajah) 2014: 104ويذيخ )

 وىي :(2كسا في الذكل رقع ) السػارد البذخية  إدارةسياؽ 
 أفالحفاظ عمى البيئة الصبيعية: وتذسل جسيع األشياء السػجػدة في الكػف والتي ال يسكغ لمبذخ  .1

ات والطػاىخ الصبيعية األخخػ والتي يذار الييا نايتحكع فييا كاألرض والغابات والشباتات والحيػ 
 بالبيئة الصبيعية. 

ستخجاميا كي تجـو ألشػؿ مجة زمشية إحساية البيئة الصبيعية: مغ خالؿ الححر الذجيج في شخيقة  .2
 .مسكشة

 .وغيخىاالتقميل مشو: مغ خالؿ وقف تمػيث الساء واليػاء والغالؼ الجػؼ  أوتجشب التمػث البيئي  .3

 ذاء الحجائق واألماكغ الصبيعية السذابيةأن .4
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 ( اربعة معان لمتخزير في سياق إدارة السؾارد البذرية الخزراء 2شكل )

Source: Opatha, & Arulrajah, (2014), Green Human Resource Management : Simplified 

General Reflections, International Business Research, Vol.7, No.8,pp:102. 

ىػ حساية السػارد الصبيعية  (:Aggarwal, & Sharma, 2015 63والتخزيخ مغ وجية نطخ )
 101فيسا يخػ ) ،السداحات الخزخاءتقميل تمػث الغالؼ الجػؼ وتػسيع و شغ التشذئة الصبيعية ورعاية مػا

et al,2015: Fayyazi,) ستخجاـ الحكي لمصاقة، وتقميل األعسمية شاممة تيجؼ إلى  ػى التخزيخ أف
مػاد قابمة إلعادة التجويخ لتحقيق نتائج نيائية  أواليجر والكمف الى الحج االدنى باستخجاـ مػارد مدتجامة 

السػارد البذخية الخزخاء  إدارة أف (Zoogah, 2011, 118) ويخػ  ،متسثمة بالسشتجات والخجمات وغيخىا
تختز باستخجاـ سياسات وفمدفات ومسارسات السػارد البذخية لتعديد االستخجاـ السدتجاـ لمسػارد ومشع 

 البيئية داخل مشطسات األعساؿ.ؼ و االزخر الشاجع عغ السخ
شمقػا عمييا إدارة السػارد البذخية أوقج ربط بعس الباحثيغ بيغ إدارة السػارد البذخية واإلدارة البيئية و 

السػارد البذخية  إدارةوتتكػف  (. Kim, et al، 2019: 84الخزخاء أو إدارة السػارد البذخية البيئية )
السػارد البذخية الرجيقة لمبيئة  إدارةمغ عشرخيغ ىسا وضائف  (Dutta ,2012:144) الخزخاء كسا يخػ 

يجاد قػة عسل قادرة عمى إدراؾ وتثسيغ الثقافة الخزخاء إوالحفاظ عمى راس الساؿ السعخفي ،وتيجؼ الى 
السػارد البذخية الخزخاء  إدارة أف(Uddin,2018:384عغ )  ( نقالPrasad ,2013في السشطسة. ويعتقج)

السسارسات ذات الرمة بحساية البيئة والحفاظ عمى التػازف في خخشت أنبثقت مغ تمظ السشطسات التي أنقج 
ستجامة البيئية داخل إلل البيئية حيث تربح وضيفة السػارد البذخية محخكاً  اإلستجامةالبيئي بسا يزسغ 

 إدارةاستخاتيجية  أفا فوليح، اإلستجامةىجاؼ أ مع التي تشدجع السشطسة مغ خالؿ مسارساتيا وسياساتيا 
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شى مع تعكذ وتميع شسػحات فخيق السػارد البذخية والعامميغ االخخيغ بسا يتسا أفالسػارد البذخية يجب 
 حتياجاتأااليجابي مع  والتعامل غلمسدتثسخي مدتجامة عػائج فاوقيسيا وثقافتيا وضس السشطسة استخاتيجية

االستجابة لمستصمبات الحكػمية  عغ فزالً  ،واالستجابة ليا االتجاىات السجتسعية الشاشئة خيزالدبائغ وتذ
 .Margaretha, & (Saragih, 2013:3 )  عساؿ الدياسة العامة أ والتأثيخ عمى ججوؿ 

السػارد البذخية الخزخاء تتزسغ تحقيق السػائسة  إدارة أف (Jabbour, 2013: 147-148)ويخػ 
ىحه  أفو  ،السػارد البذخية التقميجية مع األىجاؼ البيئية لمسشطسة إدارةالتشطيسية والسخصصة بيغ مسارسات 

الخزخاء  اتمدؤولة بذكل مباشخ عغ خمق قػػ عاممة خزخاء تتفيع وتقجر وتسارس السبادر  دارةاإل
وتعػيس وتصػيخ  وتجريب نذصة الخاصة باستقصاب وتػضيفوتحافع عمى أىجافيا الخزخاء في جسيع األ

حالة أساس جسيع ىحه ال فيويذكل الدياؽ البيئي ، (Mathapati, 2013 :2)رأس الساؿ البذخؼ 
( Opatha & Arulrajah 2014: 104)فيسا يؤكج كل مغ ، ( Pabian,2015: 9) ةالسبادرات الستخح

ذصة التي نجسيع األالسػارد البذخية الخزخاء تخمد الى  إدارة أف (Arulrajah, et al,2015:2و)
يغ في السشطسة إلى جعل االفخاد العامممشطاـ الحؼ ييجؼ لالسدتسخة بصة بالتصػيخ والتشفيح واالدامة السخت

 ،البيئية اإلستجامةصجقاء لمبيئة مغ أجل تحقيق األىجاؼ البيئية لمسشطسة ليا واالسياـ في تعديد أ
ة في السػارد البذخي إدارةالبيئية في نطاـ  دارةدمج بخنامج اإل أفالى  ((Masri, 2016:222وتشطخ 

ستخاتيجي مع الدياسات أ البذخية بذكلالسػارد  إدارةومسارسات  عسمية مػائسة لدياسات السشطسة يسثل
مسا يػفخ ليع ثقافة ،البرسة الكاربػنية لكل عامل يعسل في السشطسة لسسارسات الرجيقة لمبيئة وتقميل وا

متزسشة بالكامل في سياؽ اجتساعي وسياسي تكػف  ىحه السسارسات عادة ما أفو  ،عسل صحية ومحفدة
 إدارةالسصالب و ىحه  مصالب محجدة يؤدؼ االتداؽ بيغ قجـ فيو مجسػعة مغ أصحاب السرمحةوسػقي ي

 .(,et al,2016  Guerci: 3) السدتػػ التشطيسي  عمى جيج البذخية الخزخاء إلى تحقيق أداء السػارد
ا مسارسات السػارد البذخية الرجيقة السػارد البذخية الخزخاء عمى تحديغ عشرخيغ ميسيغ ىس إدارةوتخكد 

صمق أنو  ،(.Madan, 2016 240وبالتالي خمق عالع أخزخ) ،لمبيئة والحفاظ عمى رأس الساؿ السعخفي
(,2016:2   ( Dangmeiشخحيا السػارد البذخية الخزخاء مغ السبادغ االربعة التي دارةإل وفي تعخيف 

Opatha & Arulrajah, 2014: 104) ستخجاـ الدياسات إتتزسغ   دارةىحه اإل أفالى ا شار أ( حيثسا
ة البيئة التي تعدز مغ الكفاءة السعخفية لجػ العامميغ حػؿ البيئة عغ شخيق أربعة مبادغ ميسة: حساي

 والعجالة االجتساعية. ،تجشب العشف ، اإلستجامة،
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السػارد البذخية الخزخاء  إدارة( : O'Donohue, & Torugsa, 2016 4)وقج وصف كل مغ
ستباقي إغ وتحافع عمى نيج السػارد البذخية السحجدة التي تسكّ  إدارةيا مجسػعة مغ مسارسات أنعمى 

الخخػ مغ أىجاؼ العسل وتتزسغ اػاع نالبيئية واأل اإلستجامةعالي فيسا يتعمق ب داءأالبيئية وتحقيق  دارةلإل
االستخجاـ  فاومسارسات السػارد البذخية في السشطسة اليادفة لزس لسػارد البذخية الخزخاء مبادراتا إدارة

وتحديغ االتجاىات السختبصة بالػضيفة   وتقميل اليجر،مدتػػ مغ الكفاءة عمى أ يحقق  بساالسدتجاـ لمسػارد 
حؼ يداعج وال ،العامميغ واالحتفاظ بيع وتخفيس التكاليف وتحديغ أداء ،وتحديغ التػازف في العسل والحياة

 & ,Pallavi 15مغ خالؿ تمظ السسارسات ) الكاربػنية لمعامميغ بعاثاتناأل بجوره السشطسة في تقميل

Bhanu,2016:)  إدارةتعسل  إذ ،ستجامة البيئةإوالتي عادة ما تكػف مػجية نحػ التخزيخ وتديع في 
 بخنامج يديع في خمق مدتػػ عالي مغ الخضا لجػ العامميغ فزالً يجاد إالسػارد البذخية الخزخاء عمى 

 Sarode, etتاجية )نخخاط ىؤالء العامميغ في عسميع وبالتالي تحقيق مدتػػ عالي مغ األنإعغ 

al,2016: 50) ، ذصة الرجيقة لمبيئة وممتدمة بحل نفالسػارد البذخية الخزخاء تكػف عمى دراية جيجة باأل
 ,Vyas: 189 السيشية والذخرية)ع مغ خالؿ مسارسة العادات الخزخاء في حياتيالسذكالت البيئية 

تمظ السػارد بصخيقة خزخاء تعسل عمى تحديغ مرجاقية السشطسات وتجفع العامميغ  إدارة أفكسا  (.2016
 .(Renwick  et al.,2016:118ضيار السديج مغ االستعجاد لمبقاء في تمظ السشطسات )إالى 

وممتدميغ ،ىتساـ واضح بالبيئة أ ة العامميغ الحيغ لجييع ئالسػارد البذخية الخزخاء تيي ةإدار وتدتصيع  
بعاثات الكاربػنية مغ خالؿ االستخجاـ والكفػء والفاعل نبالسعاييخ البيئية لسداعجة السشطسة عمى تقميل األ

الػضائف والسؤتسخات وتقاسع  ،راؽو وتقميل شباعة األ،لمسػارد الستاحة  والتي تذسل  أدوات االتراؿ 
 إدارة فإ( ,.2017Seyed Javadin, et al: 32) عتبخأ و ، ((Nejati , et al, 2017:3 وغيخىا يةالفيجيػ 

رأس الساؿ  عمىالسدتجامة مغ خالؿ التخكيد والتشسية  تسثل شخيقة لالستثسار السػارد البذخية الخزخاء
وجاء تعخيف  ،سػاء حج والبيئية عمى االقترادية ىجاؼخصط البيئية لتحقيق األ إدارةالبذخؼ و 

Dumont,et al,2017: 2)) مغ  رده كالً أو مع التعخيف الحؼ  السػارد البذخية الخزخاء متػافقاً  دارةإل
Masri &Jaaron ,2017: 1)  ( و )202 Gupta, 2018:)  السػارد  إدارة أفالى والحؼ اشاروا فيو

وزيادة  السسارسات السدتجامة بيئياً  السػارد البذخية لتعديد إدارةتعشي استخجاـ مسارسات البذخية الخزخاء 
يتع مغ  (Uddin,2018:384) كسا يذيخ اإلستجامةتحقيق ىحه  أفالبيئية  اإلستجامةالتداـ العامميغ بقزايا 

ذصة التي تدتيجؼ مداعجة نالسػارد البذػػػػػػػخية الخزخاء والتي تتزسغ كل األ إدارةخالؿ مسارسات 
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 ،وتػضيف السػارد البذخية ،ستقصابأالبيئية مغ خالؿ تحميل الػضائف و  دارةجشجتيا لإلأالسشطسة عمى تشفيح 
 .والتعػيزات السكافآت إدارةوالتجريب والتصػيخ والتعػيس و  ،االداء إدارة

يا مجسػعة متساسكة مغ أنالسػارد البذخية الخزخاء ب إدارة( حدمة  (Zaid et al,. 2018: 3جوعّ  
العامميغ الجيجيغ الحيغ  إختيارداء السشطسات مغ خالؿ عسمية أمسارسات السػارد البذخية التي تؤثخ عمى 

وتػفيخ التجريب البيئي ، البيئية لمسشطسة والتي يصمق عمييا والتػضيف األخزخ دارةىع عمى دراية باإل
بيجؼ زيادة الػعي البيئي والتي تعشي التجريب ذصة الخزخاء نلئظ العامميغ السشخخشيغ في األو أل

جازاتيع البيئية والتي نإومشح التعػيزات الشقجية وغيخ الشقجية لمعامميغ في ضػء ، والسذاركة الخزخاء
 75) مغ وجية نطخ،السػارد البذخية الخزخاء  إدارةوتعشي  خزخ.ألاالداء والتعػيس ا إدارةيصمق عمييا 

Battu,2018: &Lakshmi,)،  الكياـ بسبادرات السػارد البذخية الرجيقة لمبيئة التي تشتج عشيا فاعمية
ائف تتزسغ العجيج مغ الػضو  ،عامميغ وبالتالي االحتفاظ بيع أكبخ وتكاليف أقل ومذاركة أفزل لم

العامميغ وعالقاتيع بسا يجعل مغ بيئية العسل بيئة خزخاء وبالتالي  إدارةو  ختياركالتخصيط والتػضيف واإل
مغ وجية نطخ ،السػارد البذخية الخزخاء  دارةويسكغ إل ،د قيسة العامميغ والسشطسة عمى حج سػاءيتعد 

(794 Peerzadah, et al:2018;)،  تصػيخ اإللياـ واالستعجاد وااللتداـ لجػ العامميغ لمسداىسة بأفكارىع
 وجيػدىع مغ أجل تشفيح مسارسات الخزخاء في مشطساتيع. 

يا تسثل أن إذالسػارد البذخية الخزخاء لدسعة السشطسات  إدارة أىسيةعمى  (Sakka, 2018:70د)وركّ 
خمق وادامة مشطسات صجيقة وداعسة لمبيئة مغ خالؿ تػضيف  ،البيئية دارةالسػارد البذخية لإل إدارةب ناجػ 

 إذ ،عمى سسعة تمظ السشطسات يجاباً إالبيئية مسا يشعكذ  دارةذصة اإلأنعامميغ لجييع االستعجاد لتشفيح 
ستعجادىع لمسذاركة في أالدمػكيات البيئية لمعامميغ و  عمى البيئية لمسشطسات اإلستجامةنجاح يعتسج 

 Esen) البيئية التي تسارسيا دارةذصة اإلأنوقج تدتفيج تمظ السشطسات مغ تبشي  ،السدؤولة بيئياً السشطسات 

& Ozsozgun Caliskan, 2019: 59  بشاء صػرة في السػارد البذخية الخزخاء  إدارة( حيث تداعج
يكػف ىشاؾ تغييخ في الثقافة التشطيسية  أفمغ السؤمل  إذا، (ISO 14000السشطسة وتشفيح متصمبات )

البيئية وىحا ما يجعل العامميغ عمى دراية باستخجاـ السػارد الصبيعية بصخيقة  دارةباتجاه التخكيد عمى اإل
 أفكسا  ،(Nawangsari, & Sutawidjaya, 2019:463اقترادية وتقجيع مشتجات صجيقة لمبيئة )

السػارد البذخية الخزخاء عادة ما تػضف السػارد البذخية في عسمية تشفيح االبتكارات  لتحقيق األداء  إدارة
 et al,2019: 425ة تشافدية )يالسدؤولية االجتساعية وتحقيق السد  فاوضس ،قميل اليجرالبيئي وت
Saeed,). 
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السػارد البذخية عمى شكل سياسات يسكغ نقميا  وضيفة السػارد البذخية الخزخاء في إدارةتتسثل  أفيسكغ و  
ؿ و االعامميغ ىع السداىسػف االساسيػف في تشفيح جج أفو ،حاء السشطسة أنالى القادة والسجيخيغ في جسيع 

 الدمػكيات عمى الدياساتيؤثخ مدتػػ تزسيغ تمظ  أفعساؿ السشطسة البيئية ومغ السخجح أ 

 أف wikhamm,2019:102)) ويعتقج .((Leidner,et al;2019:2 السخغػبة لجػ العامميغالخزخاء
غ السشطسة السػارد البذخية التي تسكّ  إدارةستخاتيجيات ومسارسات إالسػارد البذخية الخزخاء تعشي تبشي  إدارة

مغ تحقيق األىجاؼ السالية واالجتساعية والبيئية ذات التأثيخ داخل وخارج السشطسة وعمى مجػ زمشي شػيل 
 .ػدة وردود الفعل الدمبية تجاىيابية غيخ السقرناالجحكاـ الديصخة عمى التأثيخات إمع 

 الشاجحة دارةلإل ججيجاً  السػارد البذخية الخزخاء تسثل اتجاىاً  إدارة أف (:Mousa,2020 9ويخػ )
في الػقت  لة لجعع األداء التشطيسيو اواألداء السدتجاـ في محالبيئية  دارةيعسل عمى تحقيق التكامل مع اإل

 Singh, etويعخفيا ) اصبحت فيو القزايا البيئية مغ بيغ أىع التحجيات اإلدارية في وقتشا الخاىغ.

al,2020:3 حجاث التأثيخ البيئي لمسشطسات وعادة إالسػارد البذخية اليادفة الى  إدارةيا مسارسات أن( عمى
 :et al,2020, 587) ،لمعامميغ ئية والدمػكيات الخزخاءتكػف مختبصة باالستخاتيجية البي ما

Agyabeng-Mensah)،  فاالسػارد البذخية اليادفة الى ضس إدارةطسة أنجسيع   دارةتتزسغ ىحه اإلو 
وتيجؼ الى جعل العامميغ يتفاعمػف بصخيقة تعدز مغ مسارسات األعساؿ  ،تػازف الرجاقة البيئية لمسشطسة

 Rahman)السدتجامة فزال عغ خمق الػعي الحؼ يداعج السشطسات عمى العسل بصخيقة مدتجامة بيئًيا  

السػارد البذخية الخزخاء قج تعصي االفزمية لمعامل الػاعي بيئيا عشج  إدارة أفوليحا الدبب ف، 2020:30,)
ذاء نطاـ لمتعمع والتصػيخ لتحديغ وعي العامل أنو  ،التػضيفو  ختيارمسارستيا لعسمية االستقصاب واإل

والحكع عمى أداء العامميغ مغ حيث مداىستيع في تحقيق األىجاؼ البيئية  ،وتصػيخ السيارات البيئية لجيو
العامميغ إلضيار التػجيات والدمػكيات الرجيقة  سكافآت السالية وغيخ السالية عمىوتػزيع ال ،سشطسةلم

 ،(:Chaudhary, 2020 2البيئية ) دارةذصة اإلأنخخاط في نوتدويج العامميغ بفخص السذاركة واأل ،لمبيئة
عالقة جيجة بيغ السشطسات وأصحاب السرمحة  فاما يجعل مشيا واحجة مغ أفزل الصخؽ لزس

(etal,2020:1 Pham, .) 
تستمظ نطخة شاممة تجفع  أفالسػارد البذخية الخزخاء يجب  إدارة أفالى :Yong,et al,2020) 3ويذيخ )

ذصة ذات نمغ الرعب البجء بتشفيح األ فألو  ،يتساشػا مع االستخاتيجية البيئية لمسشطسة  أفالعامميغ الى 
يتقبمو العاممػف ويعسمػف عمى  أفىحا التغييخ يجب  أفف ،يا تصمب تغييخا مشيجياً نالتخكيد االخزخ أل

 ،:  Yusoff,et al,2020) 3)وىشا يبخز دور الػعي الحؼ يحسمو العاممػف تجاه القزايا البيئية  ،تشفيحه
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 (et al,2020:3 Anwar,.) 

 

 السػارد البذخية الخزخاء إدارةالسػارد البذخية التقميجية و  إدارةيتزسغ مقارنة بيغ  (5والججوؿ )

Source: Revill C. The ―greening‖ of personal/human resource management an 

assessment.International Journal of Applied HRM. 1996;1(3):1-30. ISSN: 1742-

2604. 

 -:السؾارد البذرية الخزراء إدارة أىسية: ثالثاً 
 & ,Aggarwal )68-69السػارد البذخية الخزخاء مغ تحكيقيا السدايا االتية  ) إدارة أىسيةع شبت

Sharma, 2015: ،(445:(Wagner, 2013 ،(3Delmas, & Pekovic, 2013: )،(75: Mehta, 

& Chugan, 2015):- 
 .تخفع مغ معشػيات العامميغ  -

 .العسالة فاتداعج في االحتفاظ بالعامميغ وتقمل مغ معجؿ دور  -

 مخبحة لمسػاىب البذخية عالية الجػدة. اً فخصتػفخ  -
 .تداعج في بشاء صػرة الذخكة لجحب السػارد البذخية الجيجة -

 السػارد البذخية الخزخاء إدارة السػارد البذخية إدارة 
 الخؤية السخكدية والكيع السذتخكة السعتقجات واالفتخاضات

 ثقافة قػية
 رؤية بيئية تذاركية بذكل مخكدؼ 

 ثقافة بيئية
 شخاصأ كيادةالستخاتيجية إ

 استخاتيجياً مػجية 
 الدعي وراء التسيد و

 سدية التشافديةال

 شخاصأ
 مػجية عبخ الػضائف

 الدعي لتحقيق التسيد البيئي
 والسسارسات السدتجامة

 طسةنليكل األ دارةتجاه اإلإ
 شخافية وقيادة التغييخإقيادة 

 عالقة ثشائية االتجاه و
 التحكع الذخري

 ليكمة نطسية ومؤسداتية
 الدياسة وقيادة التغييخ ةمشاصخ 

 عالقة ثشائية االتجاه وحػار مفتػح

 االلتداـ والعسل الفخقي الػضائف الجػىخية
 ختيارالتػضيف واإل

 سكافأةالتقييع و ال
 التجريب والتصػيخ والتعمع

 االلتداـ البيئي والعسل الفخقي
 البيئي ختيارالتػضيف واإل

 التقييع البيئي والسكافأة
 التصػيخ والتعمع التجريب البيئي،
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 تحدغ صػرة العالمة التجارية لمذخكة في الدػؽ. -
 .يسكغ استخجاميا كاستخاتيجية تدػيق -
 .تحدغ مغ جػدة التشطيع العاـ عمى الرعيجيغ الجاخمي والخارجي -
 .تمف أصحاب السرمحةتعدز عالقة الذخكة مع مخ -

 تقمل التكمفة اإلجسالية لمذخكة حيث تتأثخ التكاليف بالخصػات الستخحة لجعميا صجيقة لمبيئة. -

 .تػفخ ميدة تشافدية لمذخكة في الرشاعة وكحلظ في الدػؽ  -

 تقمل اآلثار الزارة عمى البيئة وبالتالي تجشب الكثيخ مغ التجخالت الحكػمية. -
 .وتحديغ الجػدة تحفد االبتكار وتديل الشسػ -

 .السخاشخ بذكل أكثخ فاعمية إدارةتداعج في االستخجاـ الكفػء لمسػارد و  -

 تصػر بيئة التعمع الخزخاء في السشطسة. -

 .تؤدؼ إلى صقل سمػؾ العامميغ مغ أجل تصػيخ عادات صجيقة لمبيئة في حياتيع الخاصة والسيشية -

 لمعامميغ.حتياجات تحقيق الحات إمداعجة في  ة ا دأتكػف  أفيسكغ  -
 .يداعج في خمق فخص العسل -

سع يداعج عمى ايجاد الحمػؿ االبجاعية لمسذاكالت البيئية أو تخاذ قخارات االعساؿ بسشطػر أيسّكغ مغ  -
 الصارئة. أوالسمحة 

 .االفزل ألصحاب العسل وبالتالي تسشح السشطسة مدية تشافدية ختيارتسثل القػػ العاممة الخزخاء اإل -

ضيخه أوىحا ما  ،قل مقارنة بشطيخاتيا غيخ السدتجامةأ فاالخزخاء بسعجالت دور تع الذخكات تست -
٪ مسغ شسميع االستصالع 61وأنشار الى أ. الحؼ SHHRM Green Workplace2استصالع 

 .يعسمػف في شخكة ميتسة بالبيئة يفزمػف البقاء في العسل بدبب السسارسات الخزخاء لمذخكات

 .لمسػارد البذخية عمى تحديغ السبيعات وخفس التكاليفتعسل السسارسات الخزخاء  -
 

 
  -:السؾارد البذرية الخزراء إدارةالتحديات التي تؾاجو 

 دارةالقيػد التي تػاجو السشطسات التي تتبشى السسارسات الخزخاء إل أوىشاؾ مجسػعة مغ التحجيات 
 (Hosain,& Rahman , 2016:57)،( :Aggarwal, & Sharma, 2015 69)السػارد البذخية وىي:

Sriram & Suba, 2017: 392 )):- 
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 .مغ الرعب تغييخ سمػؾ العامميغ في فتخة زمشية قريخة 
 السػارد البذخية. دارةليذ كل العامميغ لجييع نفذ الحافد لمسذاركة في تبشي السسارسات الخزخاء إل 
 السػارد البذخية الخزخاء في السشطسة بأكسميا عسمية مخىقة وشػيمة األمج. إدارةتصػيخ ثقافة  أف 
  لى يخافقو معجؿ عائج بصيء و في السخاحل األ اً مختفع اً يتصمب اعتساد السسارسات الخزخاء استثسار

 .اً ندبي
  وتػضيف قػػ عاممة خزخاء مغ ذوؼ السػلبة عالية الجػدة ميسة صعبة. إختيارتعج عسمية 
 فاعمية مسارسات السػارد البذخية الخزخاء في سمػؾ العامميغ. صعػبة قياس 

  يتػجب عمى متخرز السػارد البذخية الخزخاء تقجيع اليياكل الخزخاء األساسية والعسميات
وتصػيخ قادة السدتقبل األخزخ  إختيارالخزخاء واألدوات الخزخاء والتفكيخ األخزخ لتحقيق أفزل 

 لمسشطسة.

 آخخ في تشفيح  اً اء في الجامعات حػؿ العالع تحجيجورات التجريبية الخزخ يسثل االفتقار إلى ال
 .السسارسات الخزخاء في السشطسات

 العميا أيًزا  دارةتسثل تكمفة الحفاظ عمى بخامج السسارسات الخزخاء ونقز الجعع مغ العامميغ واإل
 et al:2020:4السػارد البذخية الخزخاء في السشطسات.)  إدارةحاسسة في تصبيق مسارسات 

Islam,)،  فزاًل عغ الخزخاء في السشطسات السالية لمسسارسات  ىسيةحػؿ األ ىشاؾ شكػكاً  أفكسا
كجه أوىحا ما  ،مختفعة  عادة ما تكػف التي التي تصمبيا السسارسات الخزخاء الكمفة التكشػلػجية

(7Carollo, 2016: &Guerci,)  غ تشفيح تمظ عبالقػائع السالية الشاجسة  ماً ىتساأىشاؾ  أفبالقػؿ
ذصة االخخػ .كسا يذكل نقز السعخفة بدػؽ نالسسارسات والتي ربسا يكػف ليا تاثيخ سمبي عمى األ

 خخ مغ وجية نطخ ىحيغ الباحثيغ .آ اً البيئية بيغ السجيخيغ تحجي دارةاإل

  السػارد  إدارةية التقميجية الى السػارد البذخ  إدارةصعػبة كبيخة في تقبل التغييخ مغ مسارسات ىشاؾ
  .البذخية الخزخاء في فتخة قريخة

 وجػد صعػبة في عسمية تقييع أداء العامل األخزخ. 

 السؾارد البذرية الخزراء إدارةمسارسات 
 دارةالسػارد البذخية الخزخاء الى البخامج والعسميات والتقشيات الفعمية لإل إدارةتذيخ مسارسات 

 أوثار التشطيسية البيئية الدمبية آلالسػارد البذخية الخزخاء التي يتع تشفيحىا في السشطسة بيجؼ تقميل ا
 & ,Arulrajahىجؼ تمظ السشطسات كسا يرخح بحلظ ) أفو ، ثار البيئية االيجابية لمسشطساتآلتعديد ا
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Nawaratne, 2016:2.ختمف الباحثػف في أوقج  ( ىػ تحديغ االداء البيئي السدتجاـ لتمظ السشطسات
 .(6) عجد تمظ السسارسات وتدسياتيا كسا يطيخ ذلظ الججوؿ
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 السرجر: أعجاد الباحثة                                
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 راء الباحثيغ:آغمبية أ  ىىع السسارسات التي حرمت عمأ دناه أؿ في و اتشنو 
 :خزرألا ختيارالتؾعيف واإل -1

ستخجاـ السسارسات الخزخاء لمسشطسة أ(حػؿ Green recruitingخزخ )أليتسحػر التػضيف ا
ىحه  فإ .((Stringer 2009:102 لجحب العامميغ الحيغ ىع عمى دراية بالسسارسات البيئية السدتجامة 

االشخاص الحيغ تع تػضيفيع  أف فاالبيئية الفاعمة عغ شخيق ضس دارةتقجـ الجعع لإل أفالسسارسات يسكغ 
شارت العجيج مغ الجراسات أوقج ، لسشطسة ويتذاركػف الكيع البيئية التي تؤمغ فييا ايحسمػف ثقافة 

الخخيجيغ والستقجميغ  أف يا والػاليات الستحجة االمخيكية الىناالسدحية التي تع تشفيحىا في كل مغ بخيص
 السشطسات بجأت أفعغ  البيئية، فزالً  دارةاإلت مسارسا ىتساماً إ خحو يػلػف ألألشغاؿ الػضائف 

 ىػ شخيقة فاعمة لجحب مػاىب ججيجة خزخ سسعة جيجة كسدتخجميغ عمى الحرػؿ أفباالعتخاؼ ب
(Phillips,2007:9 .)((Stringer,2009:104 2013, 2كسا يخػ ) ،والتػضيف: Gupta& 

Gupta ) فكخة مبتكخة تؤكج مغ خالليا وىيأىع وضيفة لتغييخ لػف السػارد البذخية "العسالة الخزخاء" ىػ 
ة ناالسخشحيغ باالستع ختيارالسشطسات عمى حساية البيئة واالىتساـ بيا كاستخاتيجية ميسة لتػضيف إل

 مغ الػسائل. التػضيف وغيخ ذلظة بسدتذارؼ نابسرادر متعجدة مشيا الترفح السدتسخ لمذبكات واالستع
 ػجيات البيئية لمسخشحيغ كسعاييختأخح بعيغ االعتبار الت أفيتػجب عمى السشطسات  ،ختيارفي سياؽ اإلو 
 ،ختيارتقييسيع لإل أوفعشجما يتع إجخاء مقابالت مع السخشحيغ عشج اشغاؿ الػضائف الذاغخة  ختيارإل

شخحيا عمى السخشحيغ لسعخفة تػجياتيع ىشاؾ العجيج مغ األسئمة ذات الرمة بالقزايا البيئية يتػجب 
العادؼ الستعمقة بالػاجبات السحجدة لمػضيفة السعشية  ختيارباإلضافة إلى معيار اإل،ىتساماتيع البيئية أ و 

  (.:5Arulrajah,et al,2015) السخاد اشغاليا
البيئية ومعاييخ الرحة والدالمة واألدوار  بنا( تزسيغ الجػ Wehrmeyer,1996ويقتخح )

السخشح  أفك إذاتػضف عسمية السقابمة لتحجيج ما  أفو  ،األخخػ الستعمقة بالبيئة في الػصف الػضيفي
كسا يتػجب وضع بخنامج لتدويج العامميغ الججد بسعمػمات  ،يتػائع مع األىجاؼ البيئية لمسشطسة اـ ال

 البيئية واألىجاؼ الخزخاء لمسشطسة دارةعغ نطاـ اإل فزالً  ،السدتجامة التشسية ومسارساتحػؿ سياسات 
(18 Stojanoska, 2016:). ( وفي ىحا الرجد يؤكج كل مغSaini& Shukla, 2016:195 )أف 

وبالتالي ، تعخفيع وفيسيع لثقافة السشطسة في السجاؿ البيئي فامخ ضخورؼ لزسأمتابعة العامميغ الججد 
تػضيف األخزخ لتحجيج السػاىب والسيارات ىشاؾ حاجة لجمج قزايا التشسية السدتجامة في عسمية ال

العسمية  إدارةتاجية الذاممة عمى جسيع السدتػيات و ناأل فاوالسعخفة وقجرات السػاىب عالية األداء وضس
  .مغ البجاية إلى الشياية كاممة
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عسمية التػضيف  أف( Aranganathan 70:18,20عغ ) ( نقالً Wehrmeyer,1996كج )أو 
ب البيئية ناتداعج السشطسات في تحقيق اداء فاعل بسا في ذلظ االداء السختبط بالجػ  أفاالخزخ يسكغ 
معخفة العامميغ الججد بالثقافة البيئية لمسشطسة ومحافطتيع عمى الكيع البيئية مغ خالؿ  فامغ خالؿ ضس

ة تحكيقيا سسعة جيج أفخحت العجيج مغ السشطسات السعاصخة تجرؾ أعسمية التجريب االخزخ. وقج 
الكثيخ مغ االشخاص الحيغ  أفكسا ، شخيقة ججيجة لجحب السػاىب الججيجة كسشطسات خزخاء ىي

 شارتأ فقج،   Dakhan,et al,2020:203) ) يبحثػف عغ الػضائف قج ازداد اىتساميع بالقزايا البيئية
السشطسات مغ العامميغ الحيغ يعسمػف حاليا يخغبػف بالعسل في  %80 أف(  Tandberg,2007)ػدراسة ل

 & Ogbu Edeh: 227) السدؤولية البيئية. ويعتقج فاالتي تستمظ سسعة جيجة في ميج

Okwurume2019)،((Deepika & Karpagam ,2016: 427 ،(118 
Ramasamy,etal,2017: )التػضيف األخزخ ىػ عسمية تػضيف السػاىب الججيجة الحيغ ىع عمى  أف

سرصمحات السختبصة بالحفاظ عمى البيئة الدراية بالعسميات السدتجامة والشطاـ البيئي وعمى دراية ب
 .يزاً أالسدتجامة 

 Adriana,et) ،(426 ,et al,2020:   Saeed)،(Tang et al :3,2018-4ويخػ كل )

al,2020:127 )ب وىي الػعي األخزخ لمسخشحيغناوالتػضيف األخزخ عجة جػ  ختيارلال أف 
)ويتزسغ عػامل الذخرية التي تسّكغ مغ تحقيق األىجاؼ البيئية التشطيسية، مثل الػعي األخزخ، 
والزسيخ، ومػافقة السخشحيغ( ، والعالمة التجارية لراحب العسل األخزخ )الرػرة والدسعة الستعمقة 

ىع بشاًء عمى معاييخ إختيار )تقييع العامميغ و  والسعاييخ الخزخاء لجحب السخشحيغ البيئية(، دارةباإل
 و يػصي الباحثػف بالعجيج مغ اإلجخاءات الػقائية والتأسيدية التي يسكغ لمسشطسات تبشييا إلثخاءخزخاء(.

 أفاذ يجب  االخزخ، ختيارالتػضيف واإل مغ خالؿ عسميات ء السػارد البذخية الخزخا إدارةمسارسات 
يزسغ البخنامج  أفيجب و تتكػف تػصيفات الػضائف مغ سسات تؤكج عمى دور التقاريخ البيئية، 

 البيئية لمسشطسة والكيع واألىجاؼ الخزخاء اإلستجامةالسعمػمات حػؿ سياسات  التعخيفي لمعامميغ اتاحة
(6,etal,2021: Jamal.) 
 :الخزراء السذاركة -2

 202( Gupta, 2018:، (4) ،(.2016Guerci et al: 267ومشيع )يشطخ بعس الباحثيغ 
Srivastava, & Shree, 2018:)،(26 :(Amrutha, & Geetha, 2020  الى السذاركة والتسكيغ

البيئية ، و جعميع  دارةيا نطاـ يتع فيو مشح العامميغ فخًصا لمسذاركة في مبادرات اإلأناالخزخ عمى 
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 ,.Tang et al ) الشفايات. ويخػ كل مغ  إدارةالسختمفة لسشع التمػث و  جدًءا ال يتجدأ مغ السسارسات

2018:37)( ، 89:Shaban, 2019،)(13 et al.,2020: Úbeda-García,), 
(Wiradirja,etal,2020: 724)  البيئية مغ خالؿ  دارةمشح العامميغ فخًصا لمسذاركة في اإلوجػب

الخزخاء ، بسا في ذلظ صياغة رؤية خزخاء واضحة ، وبشاء مشاخ تعميسي أخزخ وقشػات   السذاركة
فيسا يتفق كل مغ  ،ذصة خزخاء، وتذجيع السذاركة الخزخاء ككلأناتراؿ مختمفة، وتقجيع 

(204:Gupta, 2018 ،)(Luu, 2019: 7)  تحجيج الدسات الخاصة بالسذاركة والتسكيغ االخزخ عمى
السشاخ لمتعمع الستبادؿ حػؿ السسارسات و  ،البيئية دارةمغ خالؿ الدياسات التشسػية لإل بػجػد رؤية واضحة

جمدات تجريبية  ،ومذاركة العامل في حل السذكالت الستعمقة بالقزايا الخزخاء  ،الخزخاء بيغ العامميغ
عجـ مدائمة  ،البيئية لمعامميغ دارةذاء نطاـ لسخصصات اإلأن ،البيئية دارةوورش عسل لمسذاركة في اإل

إدخاؿ نطاـ اإلبالغ عغ السخالفات وخصػط السداعجة  ،العامميغ عمى أفكار تحديغ البيئة غيخ الشاجحة
 مذاركة العامميغ في صياغة اإلستخاتيجية الخزخاء واتخاذ القخار. ،الخزخاء

الصخؽ السيسة التي يسكغ مغ خالليا تذجيع مذاركة العامميغ داخل السشطسة ىي البحث ومغ 
بيئي معخوؼ باسع رواد األعساؿ البيئية  أوعغ رواد أعساؿ داخل الذخكة مسغ لجييع تػجو اجتساعي 

لجييع القجرة عمى تشطيع السػارد السالية والبذخية والصبيعية السػجػدة بصخيقة تزيف قيسة إلى مشتجات 
 ,Fernandez, etal,2003: 647-649))، (Mandip خجماتيا لع تكغ مػجػدة مغ قبل أوالسشطسة 

2012: 246) ،(246 Jyoti, 2019 :) وال ُيشطخ(15 :Renwick, et al,2008 إلى استخجاـ )
و تغييخ لكيفية تشفيح إجخاءات العسل فقط ، ولكغ أيًزا أنالبيئية عمى  دارةفي مجاؿ اإلمذاركة العامميغ 

مذاركة Tennantستخجمت شخكة أمغ حيث تحديغ صحة العامميغ وسالمتيع فعمى سبيل السثاؿ، 
ية لتحل نالتجخيج وإعادة شالء األرضيات الرشاعية الخخسطسة قذط جافة ججيجة أنالعامميغ لتصػيخ 

السػارد  إدارة تدسح سياسات كسا ،محل العسمية الدابقة التي عّخضت العامميغ لمسحيبات واألبخخة الخصخة
البذخية الخزخاء بػ "العسل اإللكتخوني" في بعس السشطسات، وىػ نطاـ يسكغ مغ خاللو لمعامميغ 

وبالتالي تقميل تشقالتيع  ،العسل عبخ رابط االتراالت الدمكية والالسمكية بسذاركة العسل مع صاحب
ذ يتػجب تعديد مثل ىحه األشكاؿ مغ األفكار الخزخاء وتشفيحىا قجر إ، وتقميل السخاشخ السختبصة بيا

  (.:78Mehta& Chugan,2015السدتصاع )
 ىشاؾ ثالث ترػرات مالئسة حػؿ السذاركة أف( Matthes et al., 2014:1886ويعتقج )

 أفورغع  ،سمػؾ الذخاء األخزخلتػجيات نحػ السشتجات الخزخاء، و االخزخاء وىي االىتساـ البيئي، و 



 

42 

 

ليا اسبكيات ونتائج مختمفة. وتسثل السذاركة الخزخاء  أف ، االىحه الترػرات مختبصة ببعزيا البعس
ذ تتػفخ لجييع درجة مغ االستقاللية والحخية في تشفيح إالبيئية،  دارةخخاط في اإلننسػذًجا لمعامميغ لأل

تديل العالقات الستشاغسة بيغ السشطسة والعامميغ، وتذجعيع عمى السذاركة  أفمياميع ، والتي يسكغ 
في سمػكيات السػاششة التشطيسية ذات الرمة باليجؼ البيئي لمسشطسة، وإلياميع العامميغ  بذكل أكبخ

 :etal,2018, 792كسا يخػ )،.(Jia, et al,2018:  6-7ج مغ األفكار الخزخاء)لمتخويج لسدي
Peerzadah)  ىي عسمية مدتسخة ألخح اقتخاحات مغ العامميغ حػؿ استخاتيجيات  مذاركة العامميغأف

ردود االفعاؿ مغ العامميغ لتحديغ السسارسات الحالية حيث   كسا يتزسغ أيًزا جسع ،ئية مختمفةبي
 نيع في تخزيخ السشطسة.و اديج مغ تعتيربح كأداة لتحفيد العامميغ وجعميع أكثخ مدؤولية و 

 أىسيةيسكغ لقدع السػارد البذخية العسل عمى إبخاز أنو   Jamal,et al,2021:5))ويخػ 
السدتػػ االستخاتيجي يذعخ فييا العاممػف بالثقة وال يخافػف ذاء بيئة عسل تذاركية لسجيخؼ أنومتصمبات 

 أوت اقترادية نابسعشى آخخ، بيئة سػاء ك اض معيو االتف أوالعميا  دارةاالختالؼ مع قخارات اإل
تقجيع أفكار متشػعة لمتعامل مع القزايا التشطيسية  أوبيئية يسكغ لمعامميغ فييا اقتخاح  أواجتساعية 

البيئية مغ خالؿ ثالث عسميات ىي تحجيج السعخفة  دارةفي اإل مذاركة العامميغثيخات وتطيخ تأ .السيسة
خخاط وتسكيغ العامميغ لتقجيع أنتاج؛ و نالزسشية لمعامميغ مغ خالؿ االرتباشات الػثيقة بعسميات األ

، (,7et al,2020: Paillé) التي تجعع خصة تحديغ البيئة لتشطيسيةا وتصػيخ الثقافة ،تحديشات بيئية
(4:,et al,2016 Haddock-Millar.) 
 :التدريب االخزر -3

التجريب بذكل عاـ الى إعجاد العامميغ ذوؼ السيارات والسعخفة الستعجدة السصمػبة لمحرػؿ ييجؼ 
  Zakaria, 2013:338) ،(Zoogah, 2011 :133) فزال عغ تعديد أداء السشطسات،عمى االبجاع 

)، (74:etal,2014   ،Kum)، (11 etal,2017: Tooranloo,)،(261Pallewaththa  

&Prabhath ,2018:)،( et al,2020:3 Islam,). اما التجريب األخزخ (Green training )ما  أو
البيئية لمسشطسة،  يدسى التجريب البيئي فيػ بسثابة تدويج العامميغ بالسعخفة الالزمة حػؿ الدياسة

 (Pande,2016: 54ويعخؼ )  (Jabbour,et al., 2010, 1057) . الزخورية وتػجياتيا ومسارساتيا،
البيئية ، وتجريبيع عمى أساليب  العسل  دارةو عسمية تثكيف العامميغ حػؿ قيسة اإلأنالتجريب األخزخ ب

التي تحافع عمى الصاقة، وتقمل مغ الشفايات، وتشذخ الػعي البيئي داخل السشطسة وتػفخ فخصة إلشخاؾ 
تتزسغ بخامج التجريب السرسسة لمتعامل مع االىتسامات  أفويجب  العامميغ في حل السذكالت البيئية.
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لى، تحجيج األسباب التي تجفع السشطسة إلى تصػيخ و تزسغ األالبيئية عسمية تخصيط مغ ثالث مخاحل ت
 أوعجـ تشفيح بعس اإلجخاءات،  أواالتفاقيات  أوتغييخ في فمدفة السشطسة البيئية  (ىحا الشػع مغ البخامج 

ب السخاجعات نانتائج مغ ج أومشاخ تشطيسي معقج  أوزيادة القمق،  أوعجد مغ العامميغ،  أفقمة الػعي بذ
في حيغ تتزسغ السخحمة الثالثة  ،التجريبية البيئية  ىجاؼالية فتتزسغ تحجيج أناما السخحمة الثأ ،)ةالجاخمي

 حػؿ والسعمػمات التي تع جسعياة مع أىجاؼ السشطس تتشاسب أفتصػيخ السشاىج الجراسية التي يجب 
 .(Fernandez et al., 2003: 646-645) احتياجاتيا الخاصة

التجريب االخزخ ييجؼ الى تعديد معخفة العامميغ وادراكيع  أف (Mishra,2017:766وتخػ )
تجاه االىتسامات البيئية وتصػيخ السشيج االستباقي د واعتسا ،ا البيئية واالتجاىات االيجابيةالقزاي ىسيةأل

وليحا الدبب يتػجب عمى السشطسات االستثسار  ،السقجرات الخاصة بالحفاظ عمى الصاقة وتقميل السخمفات
التحميل السشيجي لمفجػات واالحتياجات التجريبية ومحتػػ التجريب والفخص الستاحة ألصحاب العسل في 

 Teixeira ,et al,2016:170( .78))،(Teixeira,et al,2012:320) لمتصبيق مغ السعخفة الخزخاء
,2015: Chugan &, Mehta)  تخكد بخامج التجريب والتصػيخ العامميغ في جسيع السدتػيات  أفويجب

يذسل التجريب التعخيفي لمعامميغ الججد بخنامج التػجو  أفذ يجب إبيئية الب االجتساعية و ناعمى الجػ 
يتػافق مع األىجاؼ و  ،األخزخ الحؼ يسكغ العامميغ مغ فيع الدياسات والسسارسات الخزخاء لمسشطسة

ويسكغ ليحا البخنامج إعالـ ىؤالء العامميغ بالسبادرات الخزخاء التي تقػـ بيا  ،الخزخاء الخاصة بيا 
يتع فيو التعخؼ عمى  الً مجا األخزخ التجريب الغازات الجفيئة وما شابة. ويعج بعاثنإالسشطسة مثل تقميل 

البيئية مغ خالؿ مشيجية بيئية تتصمب زيادة وعي  دارةالسػارد البذخية السختبط باإل إدارةذلظ الجدء مغ 
عغ الحاجة الى إضيار مداىسة حساسية لتحقيق  فزالً  ،العامميغ وتعمسيع لإلجخاءات والسقجرات

 األىجاؼ.
 ستخجاـ خصػات مختمفة لتصػيخألية ناىشاؾ امك أف( الى :Stojanoska, 2016 19) ويذيخ

 والسسارسات الدابقة، سثاؿ، مخاجعة البخامج والسػاردعمى سبيل البخنامج تجريبي مػجو نحػ البيئة، 
والشصاؽ  البيئة ، ودمج الخمفية الػضيفيةمذتخؾ )مع وكالء السػارد البذخية ، وخبخاء  إدارةوتذكيل مجمذ 

األداء لسخاقبة وفحز التشفيح عمى أساس الكفاءة والجػدة  إدارةاستخجاـ إشار  أوفي عسمية التجريب 
خمق الػعي  أف( الى  Singh,2016:&, Das 231) ويذيخ ادث والشفايات الشاتجة وما إلى ذلظ.والحػ 

البيئي بيغ جسيع العامميغ مغ خالؿ عقج الشجوات والسؤتسخات وورش العسل عمى السدتػػ التشطيسي 
 السجاالت السختبط بالبيئة ىي التعميع والتجريب والتصػيخ أفذلظ  ،التشطيسية اإلستجامةضخورؼ لتحقيق 
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السػارد البذخية الخزخاء في السشطسة ، ومغ الرعب جًجا تحقيق األداء البيئي السدتيجؼ  دارةالخئيدية إل
العجيج مغ السشطسات التجارية  أفلسشطسة األعساؿ بجوف تعميع وتجريب وتصػيخ مشاسبيغ. وليحا الدبب ف

ويعج تػفيخ  التشطيسية. اإلستجامةحقيق التعميع، والتجريب، والتصػيخ االخزخ لت أىسيةأدركت بالفعل 
التجريب البيئي ألعزاء السشطسة )العامميغ والسجيخيغ غيخ اإلدارييغ( بيجؼ تصػيخ مياراتيع ومعارفيع 

 البيئية لمسشطسة. دارةويداعج في تشفيح بخامج اإل ،السػارد البذخية الخزخاء دارةالسصمػبة وضيفة ميسة إل
ؿ الدمشية السخنة و االشفايات، ودعع الجج إدارةالتجريب لتذجيع إعادة التجويخ و  فعمى سبيل السثاؿ يعج تػفيخ

لتقميل اآلثار البيئية الدمبية لمسشطسات  اً جج مفيجو  ،والعسل عغ ُبعج، وتقميل الدفخ التجارؼ لسدافات شػيمة
(116 :,2018 Hussain.) 

 أف( عمى  (  Sinaga,& Nawangsari ,2019:، Saeed  ,et al,2018: 426) 206مغ) جد كلوش  
حساية  أىسيةتخنت لديادة معخفة العامميغ بنيحافع عمى البيئة الخزخاء يسكغ تشفيحه عبخ األالتجريب الحؼ 

تخنت بجاًل مغ الشذخات والكتب نقامة الجورات التجريبية ودراسات الحالة عبخ األإوذلظ مغ خالؿ  البيئة
الػرؽ واعصاء فخصة لسشرات التعمع اإللكتخوني لتشفيح البخامج  لكتيبات السصبػعة لتقميل استخجاـوا

وبالتالي السحافطة عمى اشجار الغابات  ،التجريبية بسا يديع في تقميل استيالؾ الػرؽ وحفع السمفات
  (.:Mwita, 2019 16لرالح بيئة نطيفة لمجيل الحالي واالجياؿ القادمة )

ب لمتجريب األخزخ يتػجب اخحىا ناثالثة جػ ىشاؾ  أف( :15Schoemaker,2019-16ويعتقج )
 إدارةو  ،(الدياسات البيئية لمسشطسة أفبذكل صحيح بذتثكيف العامميغ )وىي : تعديد الػعي  فابالحدب
فيسا يتعمق بالتخزيخ خالليا تصػيخ السيارات والسعارؼ الكيع السعخفة البيئية التي يسكغ مغ ) السعخفة

الحؼ يعسل عمى تذجيع جسيع )بشاء السشاخو ،(البيئية بذكل أفزل األىجاؼمسا سيػفخ فخًصا لستابعة 
كتداب السػاىب الخزخاء أكثخ ججوػ إويربح  .يافيالسذاركة  أوالعامميغ عمى اتخاذ السبادرات البيئية 

مى ذصة حساية البيئة لتصػيخ السػاىب الخزخاء واالحتفاظ بيا والتغمب عنعشجما يتبعو تجريب أخزخ أل
 اً األداء ذات الكيع الخزخاء تجريبيتصمب االحتفاظ بالقػػ العاممة عالية  و ،تحجيات عالع األعساؿ العالسي

السػارد لخمق قػػ عاممة حداسة لمبيئة وذات كفاءة في استخجاـ  السبادراتوالكياـ ب .اً محجد اً بيئي اً وتعميس
 & ,Amrutha: 25) لكغ اآلثار الحكيكية لسثل ىحه البخامج ال تداؿ غيخ مدتكذفة ،ومدؤولة اجتساعًيا

Geetha, 2019.)  

  3:et al:2020)،(:1052Rawashdeh,2018)،(,60et al,2020: AlabaddIقتخح )إو 

Jerónimo,) عس السسارسات لبخامج التجريب الخزخاء بسا في ذلظ كفاءة الصاقة ، والتجريب عمى ب
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في لسجيخؼ البيئة ، والتجويخ الػضيالشفايات، والتجريب البيئي إدارة، و العسل األخزخ فاوتحميل مكالدالمة ،
( et al,2020 Mukherjee,: 223) مغ وجية نطخ تمظ السسارسات ثلوتتس السشطسة. السحتسميغ داخل

البيئية لمسشطسة إجخاء وتػعية العامميغ الججد باألىجاؼ ، مشاقذات القزايا البيئية في البخنامج التعخيفي
تجريب العامميغ عمى السسارسات الرجيقة لمبيئة كالتجويخ وما  ،تحميل الحاجة إلى التجريب األخزخ

نقاًل عغ  ((Sammalisto and Brorson :2008ويعتقج ،تخنتناأل عبخ التجريب مػاد خيوتػف ،شابو
(4Yong,etal,2020:) لبيئية ا السشطسة سياسة العامميغ تعميع غخضيغ: يخجـ األخزخ التجريب أف

ذصة التجريب أن وتعسل ،مميغ وزيادة وعييع البيئيالعا ييسا تغييخ معتقجاتناواإلجخاءات اليػمية وث
 عغ خمق صػرة جيجة فزالً  ،عمى تشذيط العامميغ لتعمع كيفية الكياـ باألشياء بصخيقة خزخاء اءالخزخ 

تعدز الدمػكيات  تمظ األنذصة أفذ إ ،مدؤوؿ اجتساعًيا فاوبالتالي يحجدىا ككي،لمسشطسة في السجتسع 
 ,Ogalo, et al) السؤيجة لمبيئة داخل السشطسة ويسشحيا صػرة مدؤولة اجتساعًيا أفزل في بيئة التذغيل

,2020:4)،(( Silvester, et al,2019 : 2  . 
 خزرألاالداء ا إدارة -4

مدتسخة بيغ السذخؼ والعامل تحجث عمى مجار يا عسمية تػاصل أناألداء ب إدارةيسكغ تعخيف 
وىي  ،(:Bangwal,  &  Tiwari,  2015 48العاـ، لجعع تحقيق األىجاؼ اإلستخاتيجية لمسشطسة )

عسل  شارإضسغ دارتيع كذخكاء إيتػلػف مدؤولية  لئظ الحيغأو و  ،السجيخيغوتذسل  عسمية مدتسخة ومخنة
بيغ  وتػفخ االساس لحػار مشتطع ومتكخر ،الشتائج السخغػبةلتحقيق  اً فزل شخيقة لمعسل معأيحجد 

وىي العسمية .(Armstrong, 2000;12خ )يلى التصػ إداء والحاجة ألالسجيخيغ واالفخاد العامميغ حػؿ ا
التي مغ خالليا تتع مصالبة العامميغ بتعديد مياراتيع السيشية التي تداعج عمى تحقيق االىجاؼ والغايات 

 Green performance )األخزخ داء ألا إدارةما أ .Ahmad,2015:6)بأفزل شخيقة )التشطيسية 

managementتشطيع القزايا ذات الرمة بدياسات السشطسة ومدؤولياتيا البيئية مغ تتزسغ  ياأن( ف
  .االداء بيجؼ تحديغ جػدة وقيسة االداء البيئي إدارةفي نطاـ البيئية  دارةخالؿ العسل عمى تكامل اإل

(Jackson, et al., 2011; 104  )، ( Renwick, et al., 2013 :12 ). 
تعجيل   ((Liebowitz,  2010:  53ويتػجب عمى مػضفي السػارد البذخية مغ وجية نطخ   

العسل  فاالسقجرات الدمػكية والفشية في ميج وفق نطاـ تقييع األداء ليذسل أبعاًدا لترشيف األشخاص عمى
 ،(,et al., 2011, 7)   Jackson ويعتقج كل مغ، البيئيةوالتشػع، واالبجاع، والخعاية  ف،و االجسعي، والتع

(Luu, 2019: 6) (Saeed,etal, 2019: 426-427) األداء ىػ تقييع األداء  إدارةب في ناأىع ج أف
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مالحطات راؼ، تػفخ تقييسات األداء الفعالة نفباإلضافة إلى تمبية معاييخ السػثػقية والرالحية واأل
وجػد مقاييذ لتقييع  أفويبجو  ،مفيجة لمعامميغ وتجعع التحديشات السدتسخة في الشتائج البيئية لمسشطسة

لكغ البحث عغ أفزل الدبل  ،العامميغ دارةاألداء البيئي ىػ مقجمة ضخورية الستخجاـ ىحه السقاييذ إل
حديغ فيسشا لمعسمية األكثخ فاعمية الستخجاـ تمظ السقاييذ كعشرخ مغ مكػنات تقييع األداء مصمػب لت

و تذسل القزايا التي يجب استكذافيا كيفية السػازنة بيغ السقاييذ ،لتصػيخ وتشفيح نيج لسدائمة العامميغ 
وكيفية تػزيع  ،الشتائج البيئية أوالتي تخكد عمى الدمػكيات البيئية مع السقاييذ التي تخكد عمى الشتائج 

تقاؿ مغ استخجاـ السقاييذ لسخاقبة نمختمف قصاعات السشطسة ، وكيفية األالسدؤولية بيغ العامميغ في 
،  وتقجيع االعتخاؼ ،ذصة مثل تحجيج أىجاؼ األداءناألداء البيئي نحػ استخجاـ مثل ىحه السقاييذ أل

 & Zibarras) (:Jackson,et al,2011 105).عمى السدار الػضيفي والتأثيخ وتحجيج التعػيس،

Coan, 2015:8) . 
البيئية يسثل تحجيا حػؿ كيفية قياس معاييخ األداء البيئي عبخ االقداـ  دارةاألداء في اإل إدارةاستخجاـ  فإ

وقج قامت  ،ات مفيجة حػؿ األداء البيئي لمسجيخيغناوالػحجات السختمفة مغ السشطسة، والحرػؿ عمى بي
بعس السشطسات بػضع معاييخ األداء البيئي عمى مدتػػ السشطسة لكياس معاييخ األداء البيئي ، 

األداء  دارةإات مفيجة عغ ناوعسميات التجقيق لمحرػؿ عمى بي ،طسة السعمػمات الخزخاءأنوتصػيخ 
 دارةح تذجيع ثقافة التعمع في اإلما تع دمج السعاييخ البيئية في عسمية تقييع العامميغ يسكغ عشجئ إذاالبيئي و 

يصمبػا مغ العامميغ تقجيع أفكار خزخاء محجدة تتعمق بػضائفيع الفخدية  أفالبيئية. كسا يسكغ لمسجيخيغ 
 :Renwick,et al, 2008) ،(Sheopuri  &  Sheopuri,2015:18)إلى اجتساعات تقييع أدائيع.

عسل مجيخو السػارد البذخية عمى تكامل األداء  ما إذاو أن( بEpstein & Roy ,1997ويعتقج ) (،5
عغ شخيق تثبيت معاييخ  البيئة مغ أؼ ضخر إدارةيع يدتصيعػف حساية أناالداء، ف إدارةطسة أنالبيئي مع 

ؿ ات مفيجة حػ ناطسة السعمػمات الخزخاء لمحرػؿ عمى بيأناألداء البيئي عمى مدتػػ السشطسة، وكحلظ 
 األداء البيئي.

األداء  إدارة أف إذ ػاع عجيجة مغ السشطساتنلػية ألأو األداء األخزخ يسثل  دارةار مذتخؾ إلتبشي معي فإ 
مؤشخات أداء خزخاء لتأسيذ سمدمة مغ السعاييخ الخزخاء لجسيع األعزاء تزع  أفاألخزخ يسكغ 

واالتراؿ بالدياسة البيئية ونطاـ  ،والتي تغصي مػضػعات مثل الحػادث البيئية، والسدؤوليات البيئية
ؼ والدياسات و ابعاثات الكخبػف ، واإلبالغ عغ السخنإالسعمػمات الخزخاء وعسميات التجقيق والحج مغ 

البيئية مع  دارةتكامل اىتسامات اإل أف (.6 :Ahmad, 2015) ،(et al,2018: Saeed, 426) البيئية
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لتكخيذ جيػدىع نحػ البيئة  دارةوااللتداـ بيغ العامميغ واإلالسياـ الخزخاء يتصمب التسكيغ والسذاركة 
خالؿ تخصيط  اـ كبار السدؤوليغ في السشطسة مغتبجأ عسمية إشخاؾ العامميغ وتسكيشيع بالتد  و،الخزخاء

التداـ السجيخيغ بتقييع األداء ميع عشجما  أفوبالسثل، فذصة ومقاييذ األداء.نواألىجاؼ واألالبيئية دارةاإل
 . :Mashala, 2018 )62).البيئية دارةذصة اإلأنق جيػدىع واستجابتيع مع تتػاف

االداء االخزخ تتكػف مغ أربعة عشاصخ ىي تصػيخ األىجاؼ  إدارة أف (:4Shah, 2019ويخػ )
الخزخاء لمسشطسة، وتحجيج مؤشخات اداء خزخاء، وتقييع الشتائج الخزخاء لألعزاء ، واختبار عجد 
الفػائج في حيغ تتزسغ األىجاؼ الخزخاء تخجسة األىجاؼ الرجيقة لمبيئة إلى خصط عسل لمقػػ العاممة 

ذاء مجسػعة مغ السعاييخ البيئية لجسيع العامميغ في تقييع أنخزخاء  ،ويتصمب وضع مؤشخات أداء
السسارسة األكثخ فاعمية لكل مغ  و يسثلأنما تقييع االداء فأ ،وتػصيل السبادغ التػجييية الخزخاء

 إدارةغ نطاـ كويس ت.آالتشفيحييغ والعامميغ في التأثيخ عمى السشفعة الستختبة عمى التعػيزات والسكاف
السػارد البذخية الخزخاء مغ خالؿ تصػيخ السعاييخ  إدارةلسسارسات  مكسالً  يكػف عشرخاً  أفاألداء 

وتحجيج األىجاؼ والسياـ  ،ذ يسكغ لمسشطسات ربط تقييع أدائيا بأىجافيا الرجيقة لمبيئةإ ،والسؤشخات البيئية
بػضػح في الػصف الػضيفي عمى وجو التحجيج، مغ اجل إيراؿ مخصصاتيا الرجيقة لمبيئة إلى جسيع 

 (.Suharti, & Sugiarto, 2020: 202) تقييع األداءعسمية مدتػيات العامميغ مغ خالؿ 
  :الخزراء والسكافآت التعؾيزات -5

ىع أ ( بذكل عاـ واحجة مغ Rewards and Compensation) السكافآتتسثل التعػيزات و 
وىي بالتالي تذكل  ،فاة العامميغ عمى ادائيع الجيجآالسػارد البذخية لسك إدارةالسسارسات التي تقػـ بيا 

السػارد البذخية  إدارة فاوفي ميج ،الخابط الحؼ يجسع بيغ مشفعة العامميغ ومشفعة السشطسة عمى حج سػاء
ذ بجأت إ ،ذصة البيئية لمسشطساتنسشاد األإمثل ىحه التعػيزات والسكافآت تدتخجـ لجعع و  أفالخزخاء ف

العجيج مغ السشطسات باستخجاـ بخامج التعػيزات لتحفيد العامميغ عمى تغييخ سمػكيع نحػ االداء 
ػ الجراسات السدحية التي حجإشارت أفقج  ،االخزخ وتذجيعيع عمى تشفيح السبادرات الرجيقة لمبيئة

ػاع مختمفة مغ أنية تكافئ عاممييا بنامغ السشطسات البخيص %(8) أفخيت في السسمكة الستحجة الى جُ أ
السكافآت (.وتختبط حـد Phillps,2007:9الحػافد السادية وغيخ السادية عمى سمػكياتيع الخزخاء )

يا عػامل ميسة في األداء أنذ ُيشطخ إلييا عمى إ ،السقجرات وليذ فقط لألداء أوباكتداب السيارات  اً نااحي
السعخفة بالتذخيعات  أفعمى ذلظ االمثمة ومغ ، (,et al,2019 Krithika: 76 عمى االمج الصػيل )

 :James, 1996)ػنية ناغيخ ق أوالكيسياء البيئية لجػ العامميغ قج تسشع وقػع حػادث خصيخة  أوالبيئية 
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 أواكتداب التجريب األخزخ  تكافئ العامميغ عمى أفة عمى ذلظ، يسكغ لمسشطسات و عال .(44-45
 أفويسكغ  .( Zubair & Khan, 2019:4عمى شيادات مغ السؤسدات التعميسية السختمفة )الحرػؿ 

العسل ونسط  فااستخجاـ مدايا مك (Ahmad , 2015:7)مغ وجية نطخ  السكافآت الخزخاء تذسل
ية نابعاثات الكخبػف إلى الجراجات اليػائية السجأنح مغ تعػيزات السختبصة بتقميل و االحياة، والتي تتخ 

 بيجؼ إشخاؾ العامميغ في اجشجة االعساؿ الخزخاء.
 دارة( مجسػعة مغ الصخؽ التي يسكغ فييا إل: Razab, et al,2015 123-124)ستعخضت إو 

 ،مشيا السكافآت الشقجية السػارد البذخية دارةالتعػيزات والسكافآت الخزخاء تعديد السسارسات الخزخاء إل
و السكافآت القائسة عمى التقجيخ) الجػائد، وحفالت العذاء،  ،كيجايا التفخغ واإلجازات( (وغيخ الشقجية 

البيئية) التغحية الخاجعة(  دارةالسكافآت اإليجابية في اإل ،والجعاية، واألدوار الخارجية ، والثشاء اليػمي(
 ،)الحرػؿ عمى السػاششة الخزخاء، وربط خصة االقتخاحات بشطاـ السكافآت آت الذخريةوخصة السكاف

  .وربط السذاركة في السبادرات الخزخاء بالسكاسب السيشية
تتخح السكافآت والتعػيزات الخزخاء مخونة الججوؿ الدمشي لمعسل، السذاركة  أفويسكغ 

باألرباح، والسدايا والحػافد، والتقجيخ، واإلجازات السجفػعة، والعصل، ومػاقف الديارات السفزمة، 
دغ مغ جيػد السشطسة لتشفيح السسارسات تحّ  أفوكل ىحه السكافآت يسكغ  ،والذيادات الخاصة باليجايا

وىشاؾ بعس السشطسات التي تعسل عمى مشح العامميغ تقجيخات  (.,Mandago 2018: 6دتجامة )الس
جخاء إإيجابية تتسثل بالتعميقات المفطية االيجابية مغ السذخفيغ، والتي تداعج في تحفيد العامميغ عمى 

 وىحا ما، 247:(Jyoti, 2019)، (Govindarajulu &Daily, 2004: 369-368) التحديشات البيئية
السكافآت الخزخاء الغيخ نقجية كالتقجيخ والثشاء ربسا تكػف  أفبالقػؿ .(.Islam et al :2020, 4)أكجه 

يكػف  أفالجسع بيغ السكافآت الشقجية وغيخ الشقجية يسكغ  أفومع  ،أكثخ فاعمية في تحفيد بعس العامميغ
 Renwick et)تفق عمية العجيج مغ الباحثيغ ومشيع أوىحا ما ،كبخ في تحفيد العامميغ أ بجرجة فاعالً 

al., 2013:15 ) (Prasad, 2013 ;18) ,،  ); ( Ahmad, 2015:7) 975   :Muhammad, & 

Abdullah, 2016()3:Chandra,2018)،(89(Shaban, 2019: (478(Lakshmikothiswari, 

& Uthayasurian, 2019:، ( 427:Saeed,et al,2019) (61-60: 2020,et al, Alabaddi) 
,(7( Ojo, et al, 2020: (8 :,et al:2019  (Leidner Jerónimo,et al,2020;3)،) 
(175Saputro, & Nawangsari, 2021:.) 
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السشطسات بترسيع نطاـ لمسكافآت والتعػيزات يتزسغ  إدارةالبج مغ قياـ  ،وكخالصة لسا تقجـ
صياغة وتشفيح الدياسات واالستخاتيجيات التشطيسية التي تعسل عمى مكافاة العامميغ فييا بصخيقة عادلة 

تحفيدىع عمى االلتداـ والسبادرة في تشفيح األىجاؼ البيئية والسجتسعية لتمظ السشطسات ومشرفة بيجؼ 
(20( Haddad, 2019  :، (4  :Al Kerdawy, 2019.) 
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 يناالسبحث الث
 سس الفكرية لمتسكيؽ الشفدي االخزر ألا

  -:: الجدل الفكري لسفيؾم التسكيؽالً أو 

  -:سييدت
والفكخية لسػضػع التسكيغ بذكل عاـ  عمى السفاليع الشطخية ييجؼ ىحا السبحث الى التعخؼ

مالو مغ دور في تحفيد القجرات الحىشية لألفخاد العامميغ ي والتسكيغ الشفدي لمعامميغ بذكل خاص ف
ومجاخمو بالتخكيد ،التسكيغ عغ مفيػـ  ويتزسغ نبحة تاريخية ،مدتػػ ادائيع مىع يشعكذ إيجابياً وربسا 

لتسكيغ الشفدي ا عغ فزالً  ونساذجو ،حج متغيخات الجراسةأعمى السجخل التحفيدؼ)الشفدي( بػصفو 
 ىسيتو لمسشطسات.أ بعاده و أو  خزخألا

 نبذة تاريخية  :التسكيؽ
سثل ضاىخة ججيجة، لكغ األفكار الكامشة وراءه ي( empowerment) أف التسكيغ عمى الخغع مغ

الحؼ قجمو كل  دارةمشسػذج التقميجؼ الكالسيكي لإللو رفس أنالشطخ اليو عمى  يسكغ إذ ،ليدت ججيجة
(Taylor &Ford،)  تقديع العسل،  ،قتراديات الحجعإحيث تكػف السشتجات معيارية لمحرػؿ عمى

ف حرػليع أجػر أعمى )دافع خارجي( مقابل ػ ويقبل العامم اميغ بتشفيح مياميع بذكل متكخرة.العوقياـ 
لى إ (44 :Grieves, 2003)،(:44Wilkinson, 1998-45)شارأوقج  خفاض جػدة العسل والحياة.أن

ية الجيسقخاشية التي ُيشطخ إلييا نادن، الشدعة األليساأو  ،ستخجاـ التسكيغأىشاؾ نػعيغ مغ الحجج لتبخيخ  أف
العمسية ومذكالت االغتخاب،  دارةز السذكالت السختبصة باإلو امخغبة في تجليا استجابة أن عادًة عمى

بيشسا ف. Y)( و)Xالستسثل بيغ ) McGregorفي عسل متجدجة ويسكغ رؤية ىحه الشطخة لمصبيعة البذخية 
تحفيدىع يأتي مغ االعتبارات  أفويتيخبػف مغ السدؤولية و  العامميغ يكخىػف العسل أف (Xنطخية )تفتخض 

العامميغ  أفعمى افتخاض  ،( تشطخ بصخيقة أكثخ إيجابية لمصبيعة البذخيةYالشطخية ) أفالسالية، ف
عكدت ىحه نإكسا  ،يفزمػف مسارسة ضبط الشفذ والسداىسة في السشطسة لتمبية احتياجاتيع لتحقيق الحات

و نسػذجو لمتدمدل اليخمي  (Maslowييغ مثل )نادنإلفي عسل عمساء الشفذ ا ي أيزاً نااالفتخاض الث
ة الشسػ البذخؼ مغ تحقيق فالسذاركة سػؼ تمبي حاج(.Herzberg)لحاجات البذخية، و نطخية الجافعية

 الحات وبالتالي زيادة الحافد واألداء. 
وقج شجدت مجرسة الشطع االجتساعية والتقشية عمى الحاجة إلى ترسيع السكػنات التقشية 

ية إعادة ترسيع العسل ضسغ األساس ناكجت عمى إمكأ إذواالجتساعية جشًبا إلى جشب لتحديغ االثشيغ، 
 ودرجة مغ االستقاللية. بالدسات التقميجية مثل تشػع السياراتالتقشي الحالي لالحتفاظ 
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وفي الدبعيشيات، قامت حخكة جػدة حياة العسل بتػحيج وتصػيخ ىحه األفكار ووضعيا مػضع التشفيح في 
ية مغ السبخرات فيي ناما السجسػعة الثأ .ىػ الحاؿ في شخكة فػلفػ ع الديارات الدػيجية كسانامر

يع أقخب إلى أن إذف لجييع الفخصة لمسداىسة في الشجاح التشطيسي، ػ فالعامم ،لمتسكيغاقترادية مبخرات 
مغ الكياـ بيا بحكع  دارةقتخاح التحديشات التي لغ تتسكغ اإلأف عمى و ضخوؼ العسل وبالتالي فيع قادر 

يؤدؼ إلى زيادة الخضا الػضيفي وتقميل معجؿ  أفالتسكيغ يسكغ  أفكسا  ،مػقعيع في التدمدل اليخمي
تسكيغ العامميغ  أفعغ ذلظ ب فزالً  ،يع أكثخ التداًما باألىجاؼ التشطيسيةأنحيث يذعخ العامميغ ب فاالجور 

 طسة رقابة معقجة وغيخ ضخورية.أنيقمل مغ الحاجة إلى  أفيسكغ 
 ،يشيات مغ القخف الساضي مثل ىحه الحججناضيخ في الثسالحؼ عدز نسػذج السشطسة السخنة الججيج وقج 

ُيشطخ إلى التحػؿ نسػ السشتجات السخررة مع التخرز السخف واليياكل السدصحة واألكثخ  أفك إذ
وىحا يعشي زيادة التخكيد عمى العسالة كسػرد وليذ مجخد  ،ة التشافديةيو السدار الججيج لمسد أنرشاقة عمى 

 دارةت عميو أياـ اإلأنيا أكثخ تعقيًجا بكثيخ مسا كأنالػضائف عمى  ُيشطخ إلى أفة عمى ذلظ، كو تكمفة. عال
و أمخ حيػؼ لتحقيق قجر أكبخ مغ السخونة أنو ُيشطخ إليو عمى أنوبالتالي ف ،أكثخ تدارعاً غييخ العمسية والت
لة التحكع في العامميغ، ومشحيع حخية الترخؼ لتقجيع خجمة و استخجاـ األشخاص بجاًل مغ محإمغ خالؿ 

 أفزل وتحقيق مدتػػ عسل أعمى. 
( Bucher  ,1970 )ؿ مخة مغ قبلو كخة التسكيغ قج استخجمت ألف أف ىال :Ahadi, 2012)19) ويذيخ

مثل تسكيغ  ،ق عمى مجسػعة متشػعة مغ الطػاىخستخجاميا لتصبّ إوقج تدارع  ،كػسيمة لتغييخ السريخ
تسكيغ السجتسع و ،Davis, 1988)( ، وحخكة القػة الدػداء )Longwe,1998) شار لوأالسخأة الحؼ 

((Labonte, 1989  ، بةتسكيغ الصمو (Jones, Irvine, & Sambrook, 2007،) تسكيغ السخضى و
(Bawden & Lindsay, 2007 ،) و( تسكيغ السعمسيغFagan, 1989 ،) تسكيغ األشخاص السيسذيغو 
(Laverack,2005،) التسكيغ الدياسيو((Maholtra, Schuler& Boender, 2002   وتسكيغ

 Laschinger, Gilbert, Smith, & Leslie, 2010( )177-176: ,2011)السسخضات
Febriana)، نصاؽ واسع في أدبيات  عمى ستخجاـ مرصمح التسكيغإالعمـػ التشطيسية فقج تع  فاما في ميجأ

 أف( ,230et al,2012: Hassanpoorويخػ ) ،يكػف ىشاؾ اتفاؽ عمى معشاه أفوالسشطسة دوف  دارةاإل
  Douglas  Mc) التسكيغ كفكخة مختبصة بأداء السشطسة لو جحوره األكثخ وضػًحا في شخح نطخية 

Gregor's  theory  y  ,1960)    السػسـػفي كتاب"human  face  of  the  organization"  . 
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وقج تعامل مجسػعة مغ الباحثيغ في الفتخة التي سبقت التدعيشات مغ القخف الساضي مع التسكيغ بػصفو  
في مسدتػيات الجنيا ليسثل مجسػعة مغ اإلجخاءات واالستخاتيجيات اإلدارية مثل التفػيس واتخاذ القخار 

 أف، اال  (Bowen,1999)ومعخفتيع ومكافئتيع وتقاسع معمػمات العامميغ  (Foy,1997)السشطسة
يختبط التسكيغ بالذعػر الشفدي بالديصخة  إذ، تجو بعج ذلظ صػب معتقجات العامميغ ومذاعخىعإالتخكيد 

 ,Lord )ػنيةناالتأثيخ واالىتساـ بالتأثيخ االجتساعي الفعمي ، والقػة  الدياسية والحقػؽ الق أوالذخرية 

& Hutchison, 1993:4). أ( 88ما :Rowlands, 1995  فيعخؼ التسكيغ عمى )و العسمية التي أن
السجسػعات الزعيفة عمى دراية بجيشاميات القػة في العسل  أوالسشطسات  أومغ خالليا يربح األفخاد 

وفي سياؽ حياتيع ، و تصػيخ السيارات والقجرات الكتداب بعس الديصخة السعقػلة شػاؿ حياتيع، و 
 .خخيغ و دعع تسكيشيع في السجتسعمسارسة ىحه الديصخة دوف السداس بحقػؽ اآل

التسكيغ ىػ العسمية التي مغ خالليا يكتدب مغ يفتقخوف  أف( :Pradhan, 2003 52ويخػ )
مغ الديصخة عمى السػارد )السادية والبذخية  كالً  ويذسل صخة أكبخ عمى ضخوؼ حياتيع.إلى القػة سي

 ويتزسغ التسكيغ مغ وجية نطخ، والسػاقف(والفكخية والسالية( واأليجيػلػجيا )السعتقجات والكيع 

(Hechanova, et al., 2006: 72)  و مذاركة أربعة مكػنات تشطيسية مع مػضفي الخصػط أنعمى
والسعخفة حػؿ  ،والسكافآت عمى أساس أداء السشطسة ،األمامية وىي السعمػمات حػؿ أداء السشطسة

وسمصة اتخاذ القخارات التي تؤثخ عمى اتجاه السشطسة وأدائيا. ويخػ  ،السداىسة في األداء التشطيسي
(978  :2015( Uzunbacak, التسكيغ يتزسغ تدويج العامميغ ببيئة عسل محفدة ، والثقة في  أف

 أفمعارفيع وخبخاتيع ، واستخجاـ السبادرة أثشاء اتخاذ اإلجخاءات ، وحل السذكالت ، وامتالؾ اإلرادة واإليس
 األحجاث ، وأداء واجباتيع بسا يشدجع وأىجاؼ السشطسة.  لسخاقبة

و اكتداب القػة والديصخة عمى القخارات أنالى التسكيغ عمى  :Peters, et al,2016)5ويشطخ )
بعجة شخؽ عبخ السجاالت  ختياروالسػارد التي تحجد جػدة حياة الفخد وييجؼ الى زيادة الفخص واإل

تشطيسية  ةىػ مسارس التسكيغ أف( Pham, 2021:1004يخػ) واالقترادية. واخيخاً ػنية نااالجتساعية والق
مكخسة لديادة تقجيخ العامميغ وتأثيخىع مغ خالؿ السذاركة في السياـ فعشجما تدسح السشطسة لمعامميغ 

ي خمق باالحتخاـ والثقة ، وبالتال اً يا ستسشحيع إحداسأنبتػلي العجيج مغ األدوار والسدؤوليات السيسة، ف
 العسل.  فالمعسل بذكل إيجابي، والحج مغ معجؿ دور لجييع الجافع 

  .والسجخل الييكمي ،وىشاؾ مجخميغ لمتسكيغ ىسا السجخل التحفيدؼ )الشفدي(



 

53 

 

 مشح العامميغ قػة وسمصة اتخاذ القخار عشييStructural empowerment) )الييكمي السجخلف  

(Hechanova, et al., 2006, 72)،  تخاذ القخار إلى أسفل إوقج يتزسغ تسكيغ العامميغ نقل سمصة
 كبيخ عمى الشتائج التشطيسية ) التدمدل اليخمي في السشطسة ومشح العامميغ القجرة عمى التأثيخ بذكل

(Hechanova, et al., 2006, 72 ( وتخػKanter‘s,1993 )تستمظ السشطسات نػعيغ  أفو يجب أن
 opportunityويعشي ليكل الفخصة ) ،مغ التسكيغ الييكمي ىسا ليكل لمفخص وليكل الدمصة

structure قجرة العاميغ عمى الشسػ والتصػر في وضائفيع، وىػ ما يؤثخ  عدزسسات تشطيسية ت( مجسػعة
ما ليكل الدمصة فيػ أ ،العسل تاجيتيع والتداميع ودرجة مذاركتيع فيأندافعيتيع  و  عمى بذكل ايجابي

جاز االعساؿ السكمفيغ بيا نتسكغ العامميغ مغ تحذيج السػارد ألالتي مجسػعة مغ الدسات التشطيسية 
(O‘Brien, 2010:14 .) ي لمتسكيغ فيػ السجخل التحفيدؼ )ناالث السجخلأماmotivational 

empowerment  يعكذ التسكيغ الشفدي مػاقف ذ إ( الحؼ يدتشج الى الشطخية الشفدية االجتساعية
 .خة الالحقةقفي الف كثخألو بتفريل و اتشتالعسل وىػ ما س فااألفخاد العامميغ تجاه وضائفيع في مك

 -:: مفيؾم التسكيؽ الشفدي ياً ناث
تعسل السشطسات السعاصخة في بيئة أعساؿ غيخ مؤكجة وتتدع بازدياد حجة السشافدة السحمية 

في ضل ىحه و  األدوار الػضيفية. في وتغيخ سخع،أبجاع إومعجالت  الجيشاميكي الالمخكدؼ،والجولية، والعسل 
الطخوؼ يحتاج العاممػف في ىحه السشطسات إلى السػارد الشفدية التي تسكشيع مغ التكيف مع العسل في 

 ,Whitakerستباقييغ، ومبادريغ، ومػجييغ نحػ السدتقبل إيكػنػا  أفو  ،بيئة عسل سخيعة اإليقاع ومخىقة

& Westerman, 2014 :1))،  ة يتحقيق السد  فالزس يكػنػا فاعميغ أفيع بحاجة الى السذاركة و أنكسا
داء إليتحقق مالع يتع تسكيغ ىؤالء العامميغ ليكميا ونفديا  أفىحا اليجؼ ال يسكغ  فإالتشافدية لمسشطسة. 

 .:Siegall, & Gardner, 2000) 703عساؿ السكمفة بيا بذكل كفػء وفاعل )ألا
ومغ  ،التسكيغ بػصفو بشاًءا تحفيدًيا يتعامل مع الحالة الحىشية لمعامميغ أفويتفق الباحثػف عمى 

مغ االفعاؿ الالزمة لسبادرات التسكيغ مغ أجل التأثيخ بذكل إيجابي  اً بنايتخح السجيخوف ج أفثع يجب 
الخاصة بعسميع واتخاذ القخارات التذاركية  مغ خالؿ الدساح ليع بػضع االىجاؼ عمى الحالة الشفدية ليع

 إذا(. و Ayoub,etal,2018:218والتغمب عمى السذكالت التي تػاجييع ضسغ حجود مدؤولياتيع )
خمق البيئة السشاسبة لمتسكيغ مغ خالؿ مجسػعة مغ السسارسات التي قادرة عمى السشطسة  إدارةت أنك

يكػنػا  أفيختاروا  أففديع يجب أنلمعامميغ  أفف ،القخاراتتخكد عمى تفػيس الرالحيات الالزمة التخاذ 
يستمكيا العاممػف حػؿ دورىع في حالة ذىشية يسثل  سانإليع ، دارةتفعمو اإل اً ىػ ليذ شيئو  ،شيغمسك  
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والتسكيغ الشفدي مغ وجية نطخ  (.Barton, & Barton, 2011:  203السشطسة )
(Spreitzer,1995:1444)  إربعة أىػ بشاء تحفيدؼ يتجمى في( دراكات ىي السعشىMeaning)، 

 ،(Impactوالتأثيخ) ، Self-Determination )االستقاللية(الحاتوتقخيخ ، competence)والسقجرة)
ؼ غياب لػاحج مغ ىحه االدراكات سػؼ يؤدؼ الى أ أفّ و  ،والتي تعكذ تػجو الفخد الى دوره في العسل

وىػ  (.,et al,2001:  Laschinger 262التأثيخ عمى مدتػػ التسكيغ الحؼ يذعخ بو الفخد العامل )
 ،: Avolio, et al,2004(، ) 861( Boudrias, et al,2004 :953ذات السعشى الحؼ قجمو كل مغ )

(420Martin,  &  Bush,  2006:،)(145 :Hall, 2008)، Gkorezis, et al,2011: 84))، 
(Jaiswal, & Dhar,. 2016:5) (43Ergeneli, et al,2007: )،(4 Chiang, & Jang, 2008:) 

، (1334Tuuli, & Rowlinson, 2009 :)، (197 :Stander, & Rothmann, 2009( )110 
:Zhang, & Bartol, 2010 ()12-11 :Taylor, 2013( )21Jha, 2014:)، (94 

Mampilly,2014: &Jose )، Macsinga et al. 2015:4 -5)() Suifan, et al,2020:4 ). 
 عمى السعاييخ الخاصة. ويذيخ السعشى الى الكيسة التي يسشحيا الفخد العامل الى السيسة السحجدة بشاءاً    

بيشسا  ،العسل بسيارة عاليةجاز أنالفخد العامل بقجرتو عمى  فايسإالكفاءة الحاتية الى  أووتعبخ السقجرة 
ما أ،ذصة نفي تشطيع األ ختيارو يستمظ اإلأنستقاللية الفخد العامل واحداسو بإيذيخ تقخيخ الحات الى 

ويخػ  ،التذغيمية دارةالسخخجات االستخاتيجية واإل فيالتأثيخ فيػ مجػ قجرة الفخد عمى التأثيخ 
(210(Yukl, & Becker, 2006: لجييع الفخصة لمسداعجة  أف لعامميغالتسكيغ الشفدي ىػ ترػر ا أف

ويتزسغ معتقجات االفخاد  ،جاز عسل ىادؼ ، والتأثيخ عمى القخارات السيسةأنفي تحجيج أدوار العسل ، و 
العامميغ حػؿ مغدػ عسميع، وقجرتيع عمى أداءه بذكل جيج ، وإحداسيع بتقخيخ السريخ واستقالليتيع في 

  (.,et al,2006:72-73 Hechanovaنتائج العسل) التأثيخ عمى
عسمية تعديد مذاعخ و عمى أنالتسكيغ الشفدي  أف( الى Bonias, et al,2010:322ويشطخ )

تقاؿ مغ الخقابة إلى االستخاتيجيات السػجية نحػ نعزاء السشطسة. وتخكد عمى األأ الكفاءة الحاتية بيغ 
 ىفديع حػؿ متصمبات عسميع، وتصػيخ السعشأنبو بسثابة أداة لتذجيع العاميغ عمى التفكيخ أن إذ ،االلتداـ

ػف نفدًيا يكػنػا مؤىميغ األفخاد السسكش   أفوبالتالي ف لمسياـ السػكمة إلييع وتعديد مدتػيات كفاءاتيع،
الستباقي، وإضيار وقادريغ عمى التأثيخ عمى وضائفيع وبيئات عسميع بصخؽ ذات مغدػ، وتعديد الدمػؾ ا

 اً (. والتسكيغ الشفدي يسثل اختالفet al, ،Pieterse 2010:  613السبادرة، والترخؼ بذكل مدتقل)
و  ،جػىخًيا فاً ختالايفدخ األشخاص السختمفػف نفذ السسارسات اإلدارية لتسكيشيع بصخؽ مختمفة  إذْ ، اً فخدي
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التأثيخ عمى الشتائج التشطيسية عمى االستجابة تدتشج مذاعخ الفخد تجاه التسكيغ الشفدي وترػراتو عغ 
التسكيغ الشفدي ال يؤثخ عمى األدوار ف ،(et al, 2010: Gregory,641 الشفدية لحلظ الفخد لبيئة العسل)

شعخ العاممػف بالخضا عغ الػضائف،  إذاف ،عمى بيئة العسل الػضيفية لمعامميغ فحدب ، بل يؤثخ أيزاً 
يع يؤدوف بذكل أنوضيفتيع تؤثخ عمى اآلخخيغ ، ف أفأدركػا  إذايع يجركػف معشى العسل؛ وبالسثل، أنف

 (.:Chiang, & Hsieh, 2012 182أفزل )
سمػكي وتفاعمي لمتسكيغ، التسكيغ الشفدي ىػ نيج شخري و  أف( Ahadi, 2012:  31ويعتقج )

جه كل مغ كّ أ ما ىحاو  ،عمى مياميع امميغ مغ أجل الديصخةلمع بالطخوؼ السيسة نفدياً  تعمقيو 
(74Ambad, & Bahron, 2012:)، (Degago, 2014:123) التسكيغ الشفدي ىػ مجسػعة مغ  أفب

فبجاًل مغ التخكيد عمى  ،الحاالت الشفدية الزخورية لألفخاد ليذعخوا بالديصخة فيسا يتعمق بعسميع
ى السسارسات اإلدارية التي تذارؾ الدمصة مع العامميغ عمى جسيع السدتػيات، يخكد السشطػر الشفدي عم

وليحا يتػجب عمى  ،معتقجاتيع الذخرية حػؿ دورىع فيسا يتعمق بالسشطسةكيفية تجخبة العامميغ لعسميع و 
وشعػرىع  ،جاز ميستيعأن وقجرتيع عمى ،تذجيع معتقجات العامميغ حػؿ معشى وضيفتيع دارةاإل

 ،190: (Zhu, et al,2012) ،(Hamid, et al :783,2013) عمى نتائج عسميع والتأثيخ ،باالستقاللية
، ويذعخوف بسديج مغ الفاعمية في ابتكاراً  أو فاألفخاد الحيغ يتستعػف بالتسكيغ الشفدي عادة ىع أكثخ إبجاعاً 

:   3تشفيح مياميع ويقػمػف بسديج مغ سمػؾ األدوار اإلضافية وبالسقارنة مع غيخىع مغ غيخ السسكشيغ )
Joo, & Lim, 2013) ، وليحا الدبب يشطخ الى التسكيغ الشفدي كأداة بيج السشطسات لمتشافذ في

يختبط ارتباًشا إيجابًيا بالعجيج مغ السخخجات السػقفية و الدمػكية بسا  إذْ  ،البيئات الجيشاميكية بذكل متدايج
 (.Maynard,et al,2014:1244 ) في ذلظ االداء الػضيفي

الى التسكيغ الشفدي عمى (Choong et al, 2011: 238) ،(:21Jha, 2014ويشطخ كل مغ )
خالؿ تذخيز الطخوؼ التي تدبب بيغ أعزاء السشطسة مغ  تيةو عسمية تعديد مذاعخ الكفاءة الحاأن

 & Whitakerويرف .العجد إلزالتيا مغ خالؿ السسارسات التشطيسية الخسسية و غيخ الخسسية

Westerman, 2014: 5)العامميغ بقجراتيع عمى تعبئة الجافع والسػارد  فاو إيسأن( التسكيغ الشفدي ب
يغ عمى موىػ أداة لتذجيع العام ،معيشة لسسارسة الديصخة عمى أحجاثالسعخفية ومدارات العسل الالزمة 

 فديع حػؿ متصمبات وضيفتيع، وتصػيخ معشى لمسياـ السػكمة إلييع وتعديد مدتػيات كفاءاتيعأنالتفكيخ ب

Bartram et al. 2014, 2405) )،  وييتع بترػرات العامميغ عغ قجرتيع عمى التعامل مع األحجاث
( :Bester, et al, 2015 3فيسا يشطخ اليو ) ،(Fong, & Snape, 2015:127) توالسػاقف والسذكال
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ىشاؾ مجسػعة  أف  و  ،و بشاء ديشاميكي يعكذ السعتقجات الفخدية حػؿ العالقة بيغ الذخز والبيئةأنعمى 
الستصمبات األساسية لمجافع الجاخمي لمفخد وىي السعشى والتأثيخ والسقجرة  تذكل مغ الذخوط التي

 .(  Beukes, 2015:94واالستقاللية )
التسكيغ الشفدي ىػ  أفForenza ,2016, 4-5) )،(2 van Dop, et al, 2016: ) ويخػ 

مغ خالليا مديًجا مغ الديصخة عمى حياتيع، ويأخحوف نيًجا استباقًيا تجاه االشخاص عسمية يكتدب 
-Pradhan, et al,2017:2) جشوىػ ع، لبيئاتيع االجتساعية والدياسية نقجياً  اً سمجتسعاتيع، ويصػروف في

( عسمية تحفيدية جػىخية تداعج عمى تعديد شعػر العامل بالكفاءة الحاتية والتحفيد فالتسكيغ يجفع 3
األفخاد العامميغ إلى ترػر السعشى في مياـ عسميع ويدعى باستسخار إلحجاث تأثيخ عمى  الػضائف 

فكال  ،تػجو تحفيدؼ فاعل اً زولكشو أي غ تحفيد العسل الجاخمي،م ليذ فقط نػعاً  وىػ .السخررة ليع
األخخػ التي  ختمف عغ الجوافع الجاخمية العامةفيػ ي ومع ذلظ ،العشرخيغ أساسييغ لمشذاط االستباقي

يذعخ العامل  إذْ حالة ذىشية ،أنو ،( :177Kang, et al, 2017) تكػف سمبية بالشدبة لجوره في العسل
الحؼ يتستع بحالة ذىشية قػية بسذاعخ الديصخة عمى الػضيفة التي يتعيغ الكياـ بيا ، والػعي بالدياؽ 
الحؼ يتع فيو أداء العسل، والسداءلة عغ مخخجات العسل الذخري، والسدؤولية السذتخكة لألداء 

 & ,Gautam) الجسعيالسكافآت عمى أساس األداء الفخدؼ و  اة فيأو والسد ،التشطيسي لمػحجة

Ghimire, 2017: 467.)  الفخد لجيو السعخفة والسيارات الالزمة ألداء  أفالتسكيغ الشفدي ىػ االعتقاد بو
مغ خالؿ التغييخات في كل مغ  هيسكغ تعديد  كسا ،في السشطسة اً قيحجث فخ  أفالػضيفة بذكل جيج ويسكغ 

 (.:George, & Zakkariya, 2018 48ب العقمية الجاخمية لمعامل وبيئة العسل الخارجية )  ناالجػ 
التسكيغ ىػ إعصاء الفخص والتذجيع لمعامميغ لالستفادة  أفومغ وجية نطخ السػارد البذخية )الشفدية( ، ف

آخخ الذعػر بسعشى  أوومػاردىع وخبخاتيع إلكساؿ العسل في الػقت السشاسب  مغ مػاىبيع ومياراتيع
  ،(:17Upusna,et al,2019) بالسعشى والقجرة، والتحكع في عسميع وامتالؾ التأثيخ عمى السجتسع

(  ثالثة مكػنات ىي: السكػنات Boomkens, et al,2021:  6التسكيغ الشفدي مغ وجية نطخ) ذسليو 
الذخرية )يتكػف الذخرية والتفاعمية والدمػكية. يذيخ السكػف الذخري إلى ترػر الشاس لمديصخة 

ويتسحػر السكػف التفاعمي بذكل  ،(ىحا مغ معتقجات الكفاءة الحاتية، والجافع وإدراؾ التحكع الذخري
يات تحقيق أنومعخفة البيئة وتصػيخ الػعي بإمك ،أكبخ حػؿ القجرة الفعمية لمفخد عمى مسارسة الديصخة

فيسا يذيخ السكػف الدمػكي إلى الشذاط  ،ؼاألىجاؼ، واكتداب السعخفة والسيارات الالزمة لتحقيق األىجا
والتسكيغ الشفدي ىػ نػع مغ  ًجا مغ التحكع في حياتيع الخاصة.الفعمي الحؼ يكتدب الشاس مغ خاللو مدي
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واتخاذ القخار الجاخمية لمفخد  عمى سمصة ػ مجخد بشاء نفدي يعتسجىو  ،الخبخة الحاتية لمقػة والدمصة لمفخد
 :5etal,2021بشاًء عمى السعمػمات الستاحة وترػره لمبيئة ) والخجمات السشتجات ختيارأوالتي تدسح لو ب

Begum,). 
 

  -:نساذج التسكيؽ الشفدي

 ىسيا بذي مغ االيجاز وىي:أ ؿ و اىشاؾ مجسػعة مغ الشساذج الخاصة بالتسكيغ الشفدي لمعامميغ نتش
 -:Conger and Kanungo ,1988نسؾذج 

حػؿ التسكيغ  ((Conger and Kanungo ,1988ما ُيشطخ إلى العسل الحؼ قجمو  غالباً 
وتفػيس و نقصة البجاية لمتحػؿ في التخكيد مغ السجخل الييكمي القائع عمى تقاسع الدمصة أنالشفدي عمى 

 عتيبكفاء فاالى السجخل الشفدي التحفيدؼ السدتشج الى حاجة العامميغ لتقخيخ مريخىع وااليس ياتالرالح
 اً ( ىي أساس,Bandura 1997تسثل نطخية الكفاءة الحاتية ) إذا، Basri,et al, 2013): 308) الحاتية
األشخاص  أفوتشز ىحه الشطخية الكفاءة الحاتية عمى  لمتسكيغ. (Conger and Kanungo)لفكخة 

 Conger ومغ ىشا يعخؼّ  ايسكشيع وضع أىجاؼ أكثخ تحجيً  -ػا قادريغ ناك إذا -فديع أنالحيغ يؤمشػف ب

and Kanungo ,1988: 473-474)و "عسمية تعديد مذاعخ الكفاءة الحاتية بيغ أعزاء أن( التسكيغ ب
السشطسة مغ خالؿ تحجيج الطخوؼ السدببة لمعجد وإزالتيا عغ شخيق السسارسات التشطيسية الخسسية 

 ( George, & Zakkariya, 2018: 49- 56والتقشيات غيخ الخسسية لتػفيخ معمػمات فاعمة )
 ( خسذ مخاحل لعسمية التسكيغ ىي:Conger and Kanungo ,1988حجد )وقج  

  الطخوؼ التي تؤدؼ إلى حالة نفدية مغ العجد تذسل العػامل التشطيسية ونطاـ السكافآت واإلشخاؼ
 .وشبيعة الػضيفة

 التذاركية، االثخاء الػضيفي، نطاـ التغحية  دارةإلستخجاـ االستخاتيجيات والتقشيات اإلدارية مثل اإ
 السدتشجة عمى السقجرة ، والشسحجة. آتالخاجعة، صياغة األىجاؼ، السكاف

  جاز الشذط ، واإلقشاع غيخ نتؤدؼ إلى الكفاءة الحاتية مغ خالؿ األ أفتػافخ السعمػمات التي يسكغ
 عمى حالة العجد. السباشخ ، والخبخة غيخ السباشخة ، واإلثارة العاشفية لمتغمب

 شػف بالفعل.سك  يع مُ أندراؾ السخؤوسيغ لمحالة التي يذعخوف فييا بإ 

  جاز السيسة وتحقيق اليجؼ بصخيقة فاعمة.أنتشفيح التحديشات الدمػكية التي تؤدؼ إلى 
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 -:Thomas &Velthouse لـالشسؾذج السعرفي لمتسكيؽ 
(707-706 (Siegall, & Gardner, 2000:، (George, & Zakkariya, 2018 : 49- 

56) (53 (Sparrowe, 1994:1990,يخػ  مغ ىشا بيشا السػضػع) Thomas &Velthouse )أف 
 اوليحا عخفّ  ،بالكامل في بشاء أحادؼ البعج مثل الكفاءة الحاتيةوصفو مفيػـ التسكيغ أكثخ تعقيًجا وال يسكغ 

و مجسػعة مغ اإلدراكات التي تداعج عمى خمق تػجو فعاؿ لػضيفة الفخد مغ خالؿ أنالتسكيغ عمى 
تقييسات لمسياـ تداىع في خمق الجافع الجاخمي  لمفخد تجاه  أونسػذج  يتكػف مغ أربعة ادراكات نفدية 

 بثالث نقاط ىي:  (Conger and Kanungo‘s) و يختمف ىحا الشسػذج السعخفي عغ نسػذج .السيسة
 .التسكيغ ىػ حافد داخمي لمسيسة أف -

 .يا واحجة فقط مغ أربعة اإلدراكاتأنتقييع السيسة بالشطخ الى الكفاءة الحاتية عمى يتع  -

 يتع أعصاء مشطػر تفديخؼ لمتسكيغ. -

تأثخ جسيعيا ت ختيارواإل، والسعشى ،السقجرة ،خيثأتالشسػذج ىي الف االدراكات االربع التي يتزسشيا إ
واألساليب  ،والتقييسات العالسية ،وتقييسات السياـ ،ألحجاث البيئيةىي ا أساسية،بدبب متغيخات 

ُيحِجث فخًقا في  أفْ والدمػكيات والتجخالت. فالتأثيخ ىػ الجرجة التي يسكغ فييا لمدمػؾ  ،التفديخية
 أفما السقجرة فيي الجرجة التي يسكغ أ ،تذغيميال أودارؼ الإ أوجاز عمى السدتػػ االستخاتيجي ناأل

الفخد العامل بقجرتو عمى أداء مياـ  فايا إيسنإ ،لتو ذلظ و ايؤدؼ بيا الفخد العامل وضيفتو بكفاءة عشج مح
مذابو لمسقجرة الحاتية التي وصفيا  (Thomas &Velthouse (1990,وضيفيتو. ىحا البعج الحؼ قجمو

(Conger and Kanungo‘s).  وتتجدج  ،الغخض مغ العسل أوفيسا يذيخ السغدػ الى قيسة اليجؼ
و يشصػؼ عمى مدؤولية سببية عغ أنف ختيارما اإلأعسل معيغ،  أوفي االىتساـ الجػىخؼ لمفخد بسيسة 
العػامل البيئية مثل الكيادة والتفػيس وترسيع  أف فاالباحث فاترخفات الفخد العامل. ويقتخح ىح

الذخز في بجء  إختيارفيػ  ،السكافآت تؤثخ عمى شعػر الفخد العامل بالتسكيغطسة أنالػضائف و 
 .George, & Zakkariya, 2018):  51)  وتشطيع أفعالو

 -: Spreitzerنسؾذج 
 Thomas ستشاد الى الشسػذج الحؼ قجمةأللمتسكيغ با ( نسػذجاً Spreitzer ,1995قجمت ) 

and Velthouse,1990)  أفاألربعة لمتسكيغ بعج العشاصخ (  مغ خالؿ تصػيخ مكياس لكياس 
  ختياروأعادت تدسية اإل ((meaningبالسعشى (meaningfulness) عدػ مرصمح السْ  تاستبجل

(choice)  االستقاللية أوالحات بتقخيخ  self determination، ت الباحثة مغ خالؿ دراسة جوقج وج
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األبعاد األربعة لمتسكيغ الشفدي ىي السعشى، والسقجرة ،  أف ،لمتأميغخخػ أجختيا في شخكة صشاعية و أ
 ،والتأثيخ تتخابط بذكل مزاؼ لخمق بشاء شامل لمتسكيغ الشفدي يزسغ الفاعمية اإلدارية ،الحات وتقخيخ 

لكشو ال يدتبعج تأثيخه  ،يقمل مغ تأثيخ التسكيغمغ تمظ االبعاد سػؼ  ياب أؼ ُبعجٍ غ أفكسا وججت أيًزا 
أبعاد التسكيغ وحجه لع يكغ مختبًصا  ٍؼ مغأ أف( Spreitzer, et al،  1997) وبالسقابل وججت ،الكمي 

 أفك إذاو أنخفاض الزغط السختبط بالػضيفة. وخمرت إلى نإبالشتائج التشطيسية مثل الفعالية والخضا و 
 .706-707) يجرؾ الفخد العامل أبعاد التسكيغ األربعة أفتحقق الشتائج السحكػرة فالبج  أفعمى السشطسة 

(Siegall, & Gardner, 2000:. 
 -: Menonنسؾذج            

تدع باالحداس بالتحكع تيا حالة ادراكية أن( الحالة السسّكشة نفديًا بMenon,1999 يعخؼ )
التسكيغ الشفدي ىػ  أف( (Menon,2001واالستيعاب الجاخمي لألىجاؼ ، ويخػ ،وإدراؾ السقجرة  ،السجرؾ 

ات تقجـ سياسات ومسارسات لتسكيغ عاممييا ، شطسالس أفليا عمى الخغع مغ أو  ،لعجة أسباب ةحالة ميس
أؼ) الحالة  ػف يع مسكش  أنالعاممػف يجركػف  أفك إذاال تدتصيع تحقيق الفػائج الحكيكية لمتسكيغ إال فانيا 

أكثخىا  أفاال  عتبارىا تسكيشاً إ و مع وجػد العجيج مغ اإلجخاءات التي يسكغ أنًييسا ناالشفدية لمتسكيغ(. وث
التسكيغ الشفدي يعسل كػسيط بيغ  أفوثالًثيسا  ،كفاءة ىػ التخكيد عمى الحالة الشفدية لمفخد العامل

 األبعاد الثالثة التي تعكذ ىحا فإمسارسات التسكيغ والشتائج الدمػكية وغيخىا مثل الخضا الػضيفي. 
 Sharma, & Kaur, 2019:2-3)) تيأوكسا ي اً حقر لمسفيػـ الشفدي تع اشتقاقيا الالترػ 

 (161Menon, Sanjay ,1999:)( 65 :(George, & Zakkariya, 2018:- 
  تخاذ القخار ، إبالرالحية ، تػافخ السػارد ، االستقاللية في  أفوتذسل االيس -الديصخة السجركة

 Thomasوىحا البعج مذابو لبعج االستقاللية في نسػذج ،االستقاللية في ججولة العسل وأداء العسل 

&Velthouse ,1990) تقخيخ الحات( و ( في نسػذجSpreitzer ,1995) 
  الجور  أفويعكذ إتق ،بقجرة الفخد عمى تمبية متصمبات ضخفية معيشة فاوتسثل اإليس-الكفاءة السجركة

جاز ميسة معيشة ولكغ أيًزا التعامل مع دور غيخ روتيشي في السػاقف ذات أنالحؼ ال يذسل فقط 
 .الرمة

  والتستع وممكية األىجاؼ  ػاصل االجتساعيوالت ىسيةوىػ الذعػر باأل –االستيعاب الجاخمي لميجؼ
استيعاب اليجؼ ىػ سسة فخيجة مغ نػعيا ليحا السفيػـ وىػ  أف( Menon,2001)ويعتقج ،التشطيسية

 .(Spreitzer ,1995) تومذابو لبعج السعشى الحؼ وضع



 

60 

 

 
 التسكيؽ الشفدي األخزر 

في بيئة أعساؿ غيخ مؤكجة يحتاج العاممػف في السشطسات إلى السػارد الشفدية التي تسكشيع مغ          
يكػنػا استباقييغ ، ومبادريغ ، ومػجييغ نحػ  أفو  ،التكيف مع العسل في بيئة عسل سخيعة اإليقاع 

تسكيغ ىحا اليجؼ ال يسكغ تحكيقو مالع يتع  أف(. (Whitaker, & Westerman, 2014 :1السدتقبل 
 & ,Siegall) 703ىؤالء العامميغ ليكميا ونفديا ألداء االعساؿ السكمفيغ بيا بذكل كفػء وفاعل 

Gardner, 2000:). 
ومغ  ،التسكيغ بػصفو بشاًءا تحفيدًيا يتعامل مع الحالة الحىشية لمعامميغ أفويتفق الباحثػف عمى 

مغ أجل التأثيخ بذكل إيجابي ،فعاؿ الالزمة لسبادرات التسكيغ ألب مغ انايتخح السجيخوف ج أفثع يجب 
عمى الحالة الشفدية ليع مغ خالؿ الدساح ليع بػضع االىجاؼ الخاصة بعسميع واتخاذ القخارات التذاركية 

 إذا(. و Ayoub,etal,2018: 218والتغمب عمى السذكالت التي تػاجييع ضسغ حجود مدؤولياتيع )
دتصيع خمق البيئة السشاسبة لمتسكيغ مغ خالؿ مجسػعة مغ السسارسات التي تخكد السشطسة ت إدارةت أنك

يكػنػا  أفيختاروا  أففديع يجب أنالعامميغ  أفاال  ،عمى تفػيس الرالحيات الالزمة التخاذ القخارات
في و يسثل حالة ذىشية يستمكيا العاممػف حػؿ دورىع أنليع، اال  دارةمسكشيغ فيػ ليذ شيًئا تفعمو اإل

والتسكيغ الشفدي مغ وجية نطخ  (.Barton, & Barton, 2011: 203السشطسة )
(Spreitzer,1995:1444) ( ىػ بشاء تحفيدؼ يتجمى في اربعة ادراكات ىي السعشىMeaning)، 

 ،(Impactوالتأثيخ) ،Self-Determination  الحات )االستقاللية( وتقخيخ، competence)) والسقجرة
اؼ غياب لػاحج مغ ىحه االدراكات سػؼ يؤدؼ الى  أفو  ،والتي تعكذ تػجو الفخد الى دوره في العسل

وىػ  .(,262et al,2001:  Laschingerالتأثيخ عمى مدتػػ التسكيغ الحؼ يذعخ بو الفخد العامل )
 Avolio, et al,2004(، ) 861( Boudrias, et al,2004:  953) ذات السعشى الحؼ قجمو كل مغ

:، (420Martin,  &  Bush,  2006:)، (145    :Hall,  2008)، Gkorezis, et al,2011: 

84)،) ( Jaiswal, & Dhar,. 2016:5)    لى الكيسة التي يسشحيا الفخد العامل الى إويذيخ السعشى
الفخد العامل  أفالكفاءة الحاتية الى ايس أووتعبخ السقجرة  ،السيسة السحجدة بشاءا عمى السعاييخ الخاصة

لى إستقاللية الفخد العامل واحداسو إبيشسا يذيخ تقخيخ الحات  ،جاز العسل بسيارة عالية أنبقجرتو عمى 
في السخخجات  ما التأثيخ فيػ مجػ قجرة الفخد عمى التأثيخأ،ذصة نفي تشطيع األ ختيارو يستمظ اإلأنب
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وقج حطي دور تسكيغ العامل في القزايا البيئية التشطيسية باىتساـ كبيخ  التذغيمية . دارةاالستخاتيجية واإل
 البيئية. دارةو عشرخ ميع في عسميات اإلأنفي الدشػات األخيخة ، إذ يشطخ اليو عمى 

و مغ أن( (Hoffman ,1993:  10 ، ( Robertson, and Barling, 2013:176 )  ويعتقج كل مغ 
وخجمة  بخامج تحديغ البيئةفي  خخاطنالسشطسات تحفيد العامميغ لألخالؿ التسكيغ األخزخ تدتصيع 

تؤثخ عمى سمػؾ  أف، إذ تدتصيع يجاففي ىحا الس السػارد البذخية واضحاً  إدارةويبخز دور  السجتسع .
( عغ شخيق خمق السشاخ الشفدي Hameed et al ,2020:5العامميغ مغ خالؿ اآلليات الشفدية )

خخاط في السبادرات الخزخاء التي تعدز إستجامة السشطسة ، نالعامميغ عمى األاألخزخ الحؼ يحفد 
جاز السياـ السختبصة بتحديغ البيئة وخجمة أنيع يسمكػف السقجرة عمى أنوعشجما يجرؾ ىؤالء العامميغ 

 إختياراإلستقاللية في الحخية و ولجييع  ،لتمظ السياـ الخزخاء ىسيةالسجتسع ، ويؤمشػف بالكيسة واأل
جاز تمظ السياـ لو التأثيخ الػاضح في تحقيق أن أفالصخيقة التي يشفحوف بيا تمظ السياـ وشعػرىع ب

الدمػؾ التصػعي األخزخ لخجمة تمظ مسارسة عيع عمى ذلظ يذجّ  أفاألىجاؼ الخزخاء لمسشطسة ف
 األىجاؼ.

الؿ مجسػعة مغ وإذا كانت السشطسة تدتصيع خمق البيئة الخزخاء السشاسبة لمتسكيغ األخزخ مغ خ
السسارسات التي تخكد عمى تفػيس الرالحيات الالزمة ألتخاذ القخارات ذات الرمة بالبيئة والسجتسع 

يختاروا أف يكػنػا مسكيغّ نفديًا فيػ ليذ شيئًا تفعمو اإلدارة  ليع إنسا حالة فأف العامميغ أنفديع يجب أف ْ ،
 ساية وتحديغ  البيئة وخجمة السجتسع .ذىشية  يستمكيا  ىؤالء  العامميغ  حػؿ دورىع في ح

والتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ يحسل ذات السعشى الخاص بالتسكيغ الشفدي في أنو يسثل حالة ذىشية 
يستمكيا العاممػف تداعجىع في الديصخة عمى مياـ عسميع فيسا يترل بالسحافطة عمى البيئة وخجمة 

ساسية التي تحخؾ الجافع الجاخمي ليؤالء العامميغ وىي السجتسع مغ خالؿ مجسػعة مغ الستصمبات اال
السعشى والسقجرة وتقخيخ الحات والتأثيخ والتي تسثل أبعادًا لمتسكيغ الشفدي األخزخعشجما يكػف تخكيد 

 وفيسا يأتي شخح مفرل  ليحه أالبعاد.،العامميغ مشزبًا عمى حساية وتحديغ البيئة وخجمة السجتسع 
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 -:الشفدي األخزرأبعاد التسكيؽ 
 السعشى -1

السيسة  في ضػء الُسُثل  أوفي العسل  ما و الكيسة السجركة ليجؼأن( بMeaning) يعخؼ السعشى
 بات دور العسل والسعتقجات والكيعدجاـ والتػافق بيغ متصمنيتزسغ األو  ،السعاييخ الخاصة بالفخد العاملأو 

 Spreitzer ,1995:1443-1145)) ،(Pradhan,& Panda, 2019:4) .والدمػكيات التي يؤمغ بيا
فالعاممػف يقػمػف بأشياء تسشحيع شعػرًا بالكيسة الحاتية والخضا عغ الشفذ وىع بحاجة  إلى الحرػؿ  ،

مغ أجل تخسيخ اإلحداس تتجو السشطسة التي يعسمػف فييا  عمى صػرة حية وفيع واضح إلى أيغ
  :37: Hartmann, 2003 (.)5,et al,2020)، (Laage, 2003:19شػف)يع مسكّ أنوالذعػر بالسعشى ب

 (Iqbal، (5 ,et al,2020: Begum (ويحكخ .)37: Hartmann, 2003) غ الحيغ يالعامم أف
 أفو  ،يتستعػف بإحداس قػؼ بالسعشى ، عادة ما يتستعػف بذخرية جحابة لألشخاص الحيغ يعسمػف لجييع

 أف( عمى (Menon, 2001ويؤكج  ،ىحه الذخرية تعدز مغ عسمية التغييخ التحػيمي في السشطسة
يا تجفع العامميغ نذات معشى أل ىجافاً أ ت أنك إذاستيعاب أىجاؼ السشطسة ، خاصة إالعامميغ بحاجة إلى 

 وتحفدىع لتحكيقيا نيابة عغ السشطسة.
وقج يعػد ، ايجاد معشى ألغمب السياـ والػضائف والسشطساتغ يدتصيعػف يالعامم أفويتفق الباحثػف عمى 

يخ عمى السشطسة بصخيقة فعمى سبيل السثاؿ قج يعبخ دعع األسخة ، والتأث ،ذلظ الى الصبيعة الحاتية لمسعشى
فالسرادر الستعجدة  ،التعبيخ عغ الحات مغ خالؿ العسل عغ السعشى الحؼ يبحثػف عشوأو  إيجابية ،
معامميغ غيخ السعيارييغ ادراؾ لية ناىشاؾ امك أفوالصبيعة الحاتية ألدراؾ التسكيغ الشفدي تخػ لمسعشى 

 :Dickson ,2009) .    169السعشى الخاص بعسميع)
ت الكيع الفخدية متػافقة أنك إذاالعسل سيكػف أكثخ ججوػ فيسا  أف( Kara, 2012: 437ويعتقج )

ويعكذ معشى العسل عالقة عسيقة بيغ العامميغ وعسميع الحؼ يحفدىع عمى الترخؼ  ،مع الكيع التشطيسية
الػضيفة ضخورية ، سيتعدز الذعػر لجييع  بسعدػ الػضيفة  أفعتبخ العاممػف إ  إذاف ،خارج الجور الخسسي

 (.Joo, et al,2019: 68)    يكػنػا أكثخ استباقية وأكثخ ابجاعا في العسل أفويتذجعػف عمى 
 -:سقدرةال-2

و يستمظ القجرة الالزمة ألداء العسل أنيا مجػ اعتقاد الفخد أن( بcompetenceتعخؼ السقجرة )
 ,Banduraالحؼ شخحو  (self-efficacy) ويختبط مفيػـ السقجرة بسفيػـ الكفاءة الحاتية.بسيارة

1982)(.)(Maynard et al., 2012: 1235، (11 :Flohrer, 2014 )، (43 :(Healy, 2017 
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(،Pradhan,& Panda, 2019:4)، (4: (Khan, et al,2021،( 254 :et al,2011, 
Schermuly)،(3 Uner, & Turan, 2010:) ،و  إذ( 20,2003يعتقج كل مغ: Laage)،(38 

Hartmann, 2003: )إذ ،ضاع  الدمػكية و الذخوع بالجيجو األ إختيارالكفاءة الحاتية تؤثخ عمى  أف  
يا في حجود قجرتيع عمى التعامل معيا  أنذصة التي يعتقجوف نخخاط في األنيسيل االفخاد العاممػف إلى األ

العامميغ  الحيغ لجييع  أفوىحا يعشي  ،ز مياراتيع في التأقمعأو يا ستتجأنوتجشب السػاقف التي يعتقجوف 
لجييع  أفويؤمشػف ب ،(Theron, 2010: 37)بذكل كفػء بو بالعسل السكمفيغف ػ احداس بالسقجرة واثق

ستخجاـ السػارد التي تػفخىا السشطسة ألداء مدؤولياتيع وتعديد ادائيع إالقجرة والسيارة الكافية الداء السيسة و 
( Najafi, et al,2011: 5243   ).  ّيع أنالسقجرة لجػ االفخاد العامميغ يسشحيع الذعػر بب االحداس أف

بالثقة في قجرتيع عمى أداء السيسة  يذعخوف بالتفػؽ فقط ، بل يذعخوف  ال شػف ك  سفاألفخاد الس ،ف ػ فاعم
 .كسا يسكشيع تعمع الكثيخ لسػاجية التحجيات الججيجة ،بجػدة جيجة ايزا

( ىشاؾ ثالث متصمبات ضخورية لجعل الشاس يذعخوف بالسقجرة ,Taktaz ,et al  : 232012ويخػ ) 
ؼ عائق خارجي أوعجـ وجػد  ،الجيج الالـزوالقجرة عمى بحؿ  ،بالقجرة عمى الكياـ بالسياـ  أفوىي: االيس

 ,Spreitzer& Qwnn,2001:17 ،(43Chung)فيسا يخػ كل مغ ) ،يسشعيع مغ الكياـ بتمظ السياـ

والقابميات  ،السقجرة ىي القجرة عمى اداء العسل السصمػب  بذكل جيج  بسا في ذلظ السعخفة  أف(:  2012
 التقشية ، وعجـ وجػد أسباب خارجية تسشع تحقيق السدتػػ السصمػب مغ األداء.

 
 -:تقرير الذات -3

االستقاللية  إلى الحاجة الجاخمية لكل شخز  أو ( Self-determination) تقخيخ الحات يذيخ
العسمية  إختيار أو، والذخوع في اإلجخاءات وتشطيسيا  ختياروىي الحاجة إلى اإل ،لمتحكع في البيئة

 Gholipour, et سا تسثل  فخصة التخاذ القخارأنوىي بيحا الػصف  ،العسل  أفوسمػكيات العسل في مك

al,2010:  60))، (981:Seibert, et al, 2011 )، (177:Kang, et al.,2017( )Pradhan,& 

Panda, 2019:4)،( ( George & Zakkariya,2018:53. 
 (Najafi, et al,2011: 5243) ( Allameh,et al,2012 : 226 ) مغ ويشطخ كل 

(Lishchinsky,et al, 2019: 2)،  و  ،د عمى أعساليعيا  الديصخة السفيػمة لألفخاأنتقخيخ الحات عمى
القخارات التي تخز مغ اتخاذ شػف ومسك  يع يتستعػف بالحخية الكافية أنيذعخ العاممػف في ىحه الحالة 

األشخاص الحيغ لجييع القجرة  أف( ف (Bandura, 1997ؿ عسميع والترخؼ في السػاقف السختمفة. وشبقا
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لئظ الحيغ أو عمى مسارسة العجيج مغ الخيارات يتستعػف بحخية أكبخ في جعل األشياء تحجث بالسقارنة مع 
. وقج Hartmann) :2003,   40-41لجييع وسائل محجودة لمػكالة الذخرية في ضل نفذ الطخوؼ )

السجرؾ )االستقاللية( يشتج قجًرا أكبخ مغ اإلبجاع والسبادرة والسخونة  ختياراإل أفالحع بعس الباحثيغ 
تتحكع في الذخز يؤدؼ  األحجاث ىي التي أفالذعػر ب أفوالتشطيع الحاتي. عمى الشكيس مغ ذلظ، ف

 (. Kara, 2012: 437خفاض الحتخاـ الحات)أنإلى التػتخ، ونبخة عاشفية أكثخ سمبية، و 

إلى أف تقخيخ الحات يعبّخ عغ الفخص الستاحة لمعامميغ :Al-Makhadmah,etal,2020) 898)ويذيخ
لمتعبيخ عغ أالفكار واالقتخاحات والذعػر بالشجاح مغ خالؿ الرالحيات والسدؤوليات السشاشة بيع 
.وتعكذ تقخيخ الحات الى قجرة االفخاد عمى التغمب عمى السذكالت عمى جسيع السدتػيات والسياـ 

عالوة عمى ذلظ ،كسا يتزسغ إختيار شخيقة تشفيح وأجبات مكاف العسل ،الستعمقة بسكاف العسل واالداء 
عشجما يذعخ االفخاد أنو لجييع الحخية الشدبية واالستقاللية في أداء مياميع وواجباتيع سػؼ يعدز ذلظ مغ 

 .ثقتيع بأنفديع والتأمل في سمػكيع عشج أداء السياـ والػاجبات التي يكمفػف بيا
 -:التأثير -4

سمػؾ الفخد يحجث فخًقا مغ حيث  أف إلى ( إلى الجرجة التي ُيشطخ فيياimpactالتأثيخ )يذيخ 
 ,Theron)جاز الغخض مغ السيسة بسا يؤدؼ الى احجاث التأثيخات السقرػدة في بيئة ميسة الفخد   أن

2010;40)(،4 :(Maynard,et al,2013،  بعس األفخاد لجييع  أفالتأثيخ يستج إلى فكخة  أفوىحا يعشي
وىحا ما أكجه  ،الديصخة عمى وضائفيع ، وبالتالي  لجييع بعس التأثيخ عمى السدائل التشطيسية األكبخ

(Stander & Rothmann,2010:3) يع أناالفخاد يذعخوف ب أفك إذاالتأثيخ يعكذ ما  أفبالقػؿ  يزاً أ
 يتقجمػف باتجاه تحقيق االىجاؼ . يعأنو ،يحجثػف فخقا في مشطساتيع 

 ،Degago, 2014; ،(Ibrahim, 2020:4) )56كل مغ )ويعتقج 
(Spreitzer,1995:1444( )437    :Kara, 2012)،(3Uner & Turan, 2010: )
،(Gholipour, et al,2010:  60 )التأثيخ يرف الجرجة التي يدتصيع فييا الفخد تغييخ الشتائج  أف

لع أنو إذا ( al,2011: 5243)  Najafi, et ػ التذغيمية في العسل. ويخ  أواإلدارية  أواإلستخاتيجية  
االحداس بالقػة  أوو يفقج الذعػر أنف،يعخؼ الفخد العامل الجور السيع الحؼ يؤديو داخل السشطسة 

يع يشجدوف أنويشصػؼ التأثيخ  عمى خمق شعػر لجػ العامميغ ب ،والرالحية التي تسكشو مغ اداء عسمو 
يع التأثيخ عمى نتائج أنبإمك أفيتػقع العاممػف الحيغ يعتقجوف اآلخخيغ يدتسعػف إلييع و  أفشيًئا ما و 
يكػنػا قادريغ عمى استخجاـ السعمػمات حػؿ تفزيالت الدبائغ وقجرة السشطسة عمى تمبية  أفالسشطسة 
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غياب االحداس سػؼ  أفاحتياجاتيع ، لمتأثيخ عمى عسميات االقداـ وجػدة الخجمة السجركة  وىحا يعشي 
  (.Pradhan,& Panda, 2019:4) العاـ لمتسكيغ يقمل مغ السعشى

جاز الحؼ نالتأثيخ يطيخ السدتػػ االعمى مغ األ أف( :Shakirah&Shah,2020  8وتعتقج )
ويسكغ مالحطة ذلظ عشجما يكػف العامل قادًرا عمى إعصاء رؤػ  ،يحققو العامل  في السشطسة  أفيسكغ 

تػقعات األداء  وايحجد أفخالؿ صياغة رؤية مقشعة نجاح السشطسة. ويدتصيع القادة مغ  أفمجروسة لزس
ومغ خالؿ مػاءمة ىحه الخؤية مع قيع السخؤوسيغ، يسكغ لمقادة التأثيخ عمى تقجيخ ىؤالء  ،لسخؤوسييع

يعبخ القادة . وعشجما يع ميسػف ومؤثخوف وفاعمػف، وليع تأثيخ في وحجاتيع التشطيسيةأنلحاتيع والذعػر ب
عغ رسائل إيجابية ومذجعة السخؤوسييع، وىي عشرخ أساسي في التػاصل السميع، يدتصيعػف إثارتيع 

 .( : Minai, etal ,2020 5لتحقيق األىجاؼ التشطيسية ) اً عاشفي
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 السبحث الثالث
 التشغيسية  اإلستدامة

 -:ستدامةإلالجذور التاريخية ل
( تستج الى العرػر Sustainability) اإلستجامةالجحور التاريخية لسفيػـ  أفعمى الخغع مغ 

ستيالؾ الدمع والخجمات السراحبة ليحا الشسػ بعج إي السزصخد والديادة في أنالشسػ الدك أفاال  ،القجيسة
ستشفاذ السػارد الحيػية وعجـ قجرة االجياؿ عمى الحفاظ عمى إ والخصخ الشاجع عغ ،ثػرة الرشاعيةال

وتبشيو عمى  "اإلستجامةبثاؽ مفيػـ "نمغ التفكيخ الحؼ ميج الصخيق أل نسصاً  مدتػيات معيذتيع قج حفد  
 .: Du Pisani, 2006) 87-89السدتػػ العالسي )

ىشاؾ ستة تيارات فكخية مشفرمة ولكشيا متخابصة مع بعزيا قج  أف( Kidd, 1992:5ويعتقج )
ي ناالشقاشات التي دارت حػؿ ىحه الطاىخة كسعجؿ الشسػ الدكمغ خالؿ  1950بثقت مشح العاـ نإ
 ستجامة وىي:إلستخجاـ السػارد والزغػشات البيئية واسيست في صياغة وتصػيخ السفاليع السعاصخة لإو 

 -:طاقة التحسل /  عمؼ البيئة –أ 
 إذوالصبيعة،  أفدنمشح فتخة شػيمة في سياؽ العالقة الستجاخمة بيغ األ اإلستجامةستخجـ مرصمح إ

ذصة البذخية وبذكل خاص نالفذل في دراسة العػاقب شػيمة األمج لأل أفالى شار عمساء البيئة أ
 ذصة ذات الرمة بالتشسية يؤدؼ في الشياية إلى كارثة حكيكية.ناأل

ىشاؾ  أفالى  1988شار التقخيخ الرادر عغ مؤتسخ عمع البيئة والتشسية الجولية في العاـ أفقج 
تػقع التكاليف البيئية واآلثار الدمبية، ناليظ عغ وجػد مثل ىحه العػامل  أففي ميج محجوداً  ىتساماً أ 

فأحج العشاصخ السيسة السؤثخة عمى  ،بسثابة مجخالت في صشع القخار فيسا يترل بالسذخوعات التشسػية
الجدء  أفوبالتالي ف ،فاغمب االحيأ قج تع تجاىمو في و  (طسة البيئية نالدسة السحجدة أل)تاجية أؼ نطاـ أن

 (.Farrar and Milton,1972) األكبخ مغ التشسية عمى السدتػػ الجولي قج تع تجميخهٌ 
يدج حاجة  أفالشطاـ البيئي السحجد يسكغ  أفالسفيػـ الحؼ شػره عمساء البيئة والحؼ يفتخض  فإ

 فاتي تقمل عجد الدكز الحج األقرى سػؼ تتبعو سمدمة مغ األحجاث الأو تج أفػاع، و نكبخ عجد مغ األأ
كال مغ  فإ. )ycarrying capaciti ")يسثل جػىخ "شاقة التحسلذلظ دوف  ما أوالحج األقرى  الى

ىي االىتساـ بالطػاىخ السادية كػفخة األرض، و  في خاصية ميسة اال فاعمع البيئة وشاقة التحسل تذتخك
االىتساـ بالقزايا التي  يا لع تػؿِ أنال إومعجالت الشسػ، والتجىػر البيئي، وما شابو،  ،أفومدتػيات الدك
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التكشػلػجيا كسؤثخات عمى شاقة أو دورة الدسات االجتساعية والثقافية، أو تتعمق بعجالة الشطع االقترادية، 
 التحسل. 

 -:السػارد البيئية -ب
ية ، مجسػعة أنالتي تمت الحخب العالسية الثثارت العجيج مغ الكتب التي صجرت خالؿ الفتخة أ

  مغ بيغ تمظ الكتبو ي الستدارع . أنحػؿ قجرة كػكب األرض عمى ادامة الشسػ الدكمغ التداؤالت 

(Vogt, W. 1948) لسؤلفة The Road to Survival The Challenge ) Osborne, F. 1948) 

Our Plundered Planet; (Brown, H. 1954) (Man's Future. ثيخاً أالكتاب االكثخ ت أف.،اال 
 Wenner-Grenمؤسدة  والحؼ نطست (role in Changing the face of the earth  Man's)أفك

ي، والتغيخ البيئي، أنب السختمفة الستخجاـ السػارد، والشسػ الدكأنلت الجػ أو ( مقالة تش52والحؼ تزسغ )
 Samuelلع يصخح في ذلظ الحيغ. وقج رسع  ونفد اإلستجامةمرصمح  أفال إ باإلضافة إلى التعميقات،

Ordway  أف، في مقاؿ لو بعشػ (material consumption Passible limits of raw نطخية )
االرض لجييا  أفب ىحه الشطخية قج تزسشت تححيخاً  أفحجود الشسػ والتي تدتشج الى فخضيتيغ ىسا :

ية تمبي نفي حجوث كارثة مالع يتع استثسارىا بصخيقة عقأل مجادات محجودة مغ السػارد مسا قج تدببإ
 (.Meadows,et al,1972:23) معاً  فٍ آاحتياجات الحاضخ والسدتقبل في 

 مدتػيات السعيذة آخحة في االرتفاع باستسخار ، مع االستخجاـ الستدايج لمسػارد السادية أف 10

سسالية أما يتع استشفاذه مغ السػارد الخ  أفعمى الخغع مغ التقجـ التكشػلػجي الحؼ يعيذو العالع ، اال  20
ستسخت ىحه الجورة لفتخة شػيمة سيشخفس السعخوض مغ تمظ إما  إذاف،يفػؽ ما يتع تػليجه مشيا

اإلضافي غيخ تاج نالأستخجاميا في تحقيق إبسا يجعل مغ السػارد وتدداد تكمفة الحرػؿ عمييا 
 كػف قج وصمشا حج الشسػ.نمخبح، وسيتػقف التػسع الرشاعي ، و 

في بجاية الدبعيشيات مغ القخف الساضي، تحػؿ التخكيد مغ االىتساـ بكفاية السػارد إلى الحفاظ و 
عغ إحباشيا مغ أعساؿ الذخكات الكبخػ  فتخةذ أعخبت الحخكة البيئية في تمظ الإعمى الجػدة البيئية، 

ؿ مػاضيع كجػدة أو يغ والمػائح التي تتشأنأدت الى تذخيع العجيج مغ القػ .ضغػط اجتساعية ومارست
صجار حػافد ضخيبة الجخل إاليػاء والساء ، والسحافطة عمى الحياة البخية ، ومكافحة التمػث ، و 

الغخبية روبا أو التجىػر البيئي الحؼ تذاركو دوؿ  أفلمقمق بذ أفالستخجاـ الصاقة الذسدية. وقج ك
 أف. وقج ك1972في قيادة مؤتسخ ستػكيػلع لألمع الستحجة حػؿ البيئة البذخية عاـ  ، دوًرا أساسياً فاوالياب
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ب الجمدات التحزيخية واالجتساعات الالحقة ، بسثابة السشتجػ الحؼ أعخبت فيو أنىحا السؤتسخ، إلى ج
 .أفظ البمجالتجىػر البيئي في تم أفؿ مخة عغ قمقيا بذو الجوؿ الشامية أل

 -: . السحيط الحيؾي ت
شكاؿ أالى تمظ الخقعة السحجودة مغ االرض التي تتػفخ فييا كل  (Biosphere)  السحيط الحيػؼ يذيخ 

اليػاء و  ،والساء  ،ال وىي االرض أستجامة الحياة إلالحياة حيث العشاصخ االساسية الثالثة الالزمة 
بخ حج عشاصخه .وقج عّ أ أوي  إلى تجىػر ىحا السحيط أندنيؤدؼ الشذاط األ أفوىشاؾ قمق متدايج مغ ،
((Benjamin Franklin  مخصط العشاية االليية في لة لمتجخل أو ية محأ أفعغ ىحا القمق بالقػؿ

تػخاىا مغ ىحا التجخل مسا يدتمـد الححر الذجيج عشج التفكيخ بيحا نكبخ مغ السشفعة التي أ سيمحق ضخراً 
لع يعج  Man and Nature( في كتابو (Marsh ,1864ىحا التجخل في الصبيعة كسا يقػؿ  أف التجخل.

وخيخ دليل عمى ذلظ التغييخات السشاخية والجيػلػجية الشاجسة عغ  ،صبح عمى مدتػػ العالعأمحمًيا، بل 
ومغ  .نفدو فادنتجاه السحيط الحيػؼ الحؼ يعير فيو األ سمبياً  ياً نادنإتجخيف الغابات والتي تسثل فعال 

جياؿ لتمبية احتياجات أللكل جيل مغ ا خالقياً أ لتداماً إىشاؾ  أفعمى  (Shaler,1905:1ىشا يؤكج )
عسالشا في القخوف القادمة سيالحطػف أ لى إلئظ الحيغ يشطخوف أو  أفونحغ عمى يقيغ  ،االجياؿ القادمة

 جياؿ القادمة.لالكتخاث إدوف  فدتخجـ فييا تخاثشا وتخاثيع كسا نفعل األنالصخيقة التي 
 -:تقاد التكشؾلؾجيانإ -د

ية وغيخ مشطسة قج وفخ مػضػًعا نادأنالتكشػلػجيا ليا في الغالب آثار غيخ  أفاالدعاء ب أف
 Thoreauت بكيادة شخريات مثل  نامتكشػلػجيا في الػاليات الستحجة والتي كلمخكدًيا لمحخكة السزادة 

تزحت اآلثار الدمبية لمتقجيخ العذػائي إ وقج ،الدبعيشيات مغ القخف الساضياخخ الدتيشيات وبجاية أو في 
فعمى سبيل السثاؿ، قامت مؤسدة الحفع والتػثيق  ،الشامية فاالرشاعية إلى البمج فالمتكشػلػجيات مغ البمج

 50(. تزسغ 1972ب البيئية لمتشسية الجولية في العاـ )نافي الػاليات الستحجة بخعاية مؤتسخ حػؿ الجػ 
لت أو تش إذالزارة ،  أومقالة يسثل معطسيا دراسة حاالت لعجد مغ مذخوعات التشسية غيخ الشاجحة 

التشسية في مخاعاة اآلثار البيئية الكاممة لالبجاعات التكشػلػجية السذاكل الشاجسة عغ فذل مذخوعات 
والتخمز مغ الشفايات الحرية في البحار والسحيصات، صة بسحصات الصاقة الشػوية،ختبكالسخاشخ البيئية الس

 .والتمػث الحخارؼ وغيخىا
( في مقالة ليسا Caldwell Commoner andمزاميغ ىحه الحاالت قج تع تفديخىا مغ قبل ) أف

نطاـ دعع  أفّ لى إشارا أحيث  دارةلى التشسية الجولية: مذكالت الدياسة واإلإالسجخل إاليكػلػجي  فابعشػ 
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يتدبب في  أفكبيخة إلى درجة يسكغ  الحياة لمتخبة والساء واليػاء والسعادف والكائشات الحية يػاجو ضغػشاً 
ز أو أكثخ مغ العشاصخ السحكػرة وحجوث تجىػر تجريجي لمبيئة التي يعير فييا بسا يتج أوفذل واحج 

الحخب ضج الصبيعة مدتسخة وىي  أف( (Dahlberg ,1987ويعتقج  ،قجرتيا عمى تججيج تمظ العشاصخ
ومسارسة حكسة آالؼ ،طسة العقائجية الرشاعية والتي يتػقع مشيا تعمع نمبشية في االساس مغ اليياكل واأل
 . يزاً أيع نارض وجيخ ألالدشيغ في تعامل السدارعيغ مع ا

  -:الشسؾ البظيء أوسؾ نال الر. 
مغ خالؿ سمدمة مغ الكتب التي نذخت 1977- 1972بثقت خالؿ الفتخة نإسػ" قج نفمدفة " الأل فإ    

 The Entropy Law and the Economic"ومغ بيغ تمظ الكتب كتاب  .خالؿ تمظ الفتخة 

Process"يغ األساسية مغ الجيشاميكا الحخارية جعمت اقتراد أنالقػ  أفمػضػعو الخئيذ ىػ  أفالحؼ ك
  الجولة السدتقخ أمًخا ال بج مشو.

الحؼ "The Limits to Growth "( السػسػـ حجود الشسػ(Meadows et al. ,1972وكحلظ كتاب 
ييار في غزػف عقػد قميمة مغ الدمغ نالعالع يتجو إلى األ أفحاء العالع بأنصباًعا قػًيا في جسيع نإخمق 

بعس مديج مغ  أوالتجىػر البيئي ،  أوالتمػث ،  أواستشفاد السػارد،  أوي الستدايج، أنبدبب الشسػ الدك
و استشج إلى نسػذج عالسي ورد عمى شكل معادالت أنىحه االسباب. وقج زاد تأثيخ ىحا الكتاب مغ حكيقة 
شاريػىات التي تزسشت حجوث كارثة ما لع يتع اتخاذ يقجمت أساس السحاكاة الحاسػبية لسجسػعة مغ الد

وىشاؾ عجد مغ الكتب االخخػ التي صجرت حػؿ  ،رادؼإجخاءات جحرية، مغ بيشيا وقف الشسػ االقت
 السػضػع كميا تذتخؾ في عجد مغ االفتخاضات ىي:

 يتػقف عشج نقصة ما.  أفالشسػ يجب  فإ -
 يعدز الكيع األخالقية واألىجاؼ االجتساعية الفائقة.  أفاالقتراد السدتقخ يسكغ  فإ -
استيالؾ  الرشاعية الكياـ بيا مغ قبيل خفس أفىشاؾ مجسػعة مغ االجخاءات التي يتػجب عمى البمج-

 أفالصاقة عمى مدتػػ الفخد ، وزيادة الكفاءة في التػليج والتػزيع واستخجاـ لتمظ الصاقة وغيخىا. ويالحع 
لع يطيخ اال مختيغ في كتاب حجود الشسػ ليذ كسػضػع اساسي بل في سياؽ  اإلستجامةمرصمح 
 عخضي. 

 -:التشسية البيئية . ز
 The Salient"  ػ( مرصمح التشسية البيئية في مقالتو السػسػمة بSachsالبخوفيدػر )ستخجـ إ

Features of Development"  التشسية البيئية ىي مجخل  أفجاء فييا 1997التي نذخت في العاـ
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البيئًية بخوح التزامغ مع  دارةاالقترادية وبيغ اإلو ييجؼ إلى تحقيق السػائسة بيغ االىجاؼ االجتساعية 
يا وفخت األساس أنسيست ىحه السقالة بأوقج  ،اإلستجامةو لع يدتخجـ مرصمح أناال  ،األجياؿ القادمة

ولع  .1978ؿ مخة في العاـ و أل اإلستجامةؼ استخجاـ مرصمح حلػثيقة بخنامج األمع الستحجة لمتشسية ال
يقترخ تأثيخ تمظ السقالة عمى بخنامج األمع الستحجة لمتشسية، بل تعجاه الى دفع العجيج مغ الكتاب 

( كتابو  Riddell ,1981الكيع السعيارية في التشسية. فقج نذخ ) أىسيةالتذجيج عمى الى والباحثيغ 
"Ecodevelopment, Economics, Ecology, and Development: An Alternative to 

Growth Imperative‖. فزل حياة مادية وثقافية أالتشسية البيئية تدعى الى تػفيخ  أفكج فيو أالحؼ
 تخاذ مجسػعة مغ اإلجخاءات مشيا:إو دعا إلى ،السخغػبيغ  أفمدتجامة بذكل مدتسخ لمدك

 التداـ عقائجؼ . .1
 التأكيج عمى الشداىة الدياسية واإلدارية. .2
 تحقيق التكافؤ الجولي. .3
 التخفيف مغ حجة الفقخ. .4
 القزاء عمى البؤس. .5
 تقميل األسمحة. .6
 االكتفاء الحاتي. أفضس .7
 تشطيف السخمفات الحزخية. .8
 تحقيق التػازف بيغ البذخ والسػارد. .9

 الحفاظ عمى السػارد. .10
 حساية البيئة. .11

الجشجة االجتساعية ا( في تكامل  Riddellوبيشسا لع يحىب أؼ كاتب آخخ إلى أبعج مغ) 
في مػضػع  صيالً أ الكيع تسثل عشرخاً  أفالفكخة السخكدية ىي  أف، اال  اإلستجامةوالدياسية في مفيػـ 

ليدت ججيجة بل ليا تاريخ شػيل تصػر بسخور  اإلستجامةفكخة  أف الدابق ضخ عيتزح مغ الو . اإلستجامة
السفيػـ تبمػر  أفاال ، :Giovannoni, & Fabietti, 2013 )23كسا يقػؿ ) ،ىحا التصػر أفالػقت و 

خالؿ العقػد الثالثة االخيخة مغ القخف الساضي وبذكل اكثخ تحجيجا مع مصمع عقج الدبعيشات والحؼ شيج 
تصػرا في مدتػػ الػعي البيئي وادراؾ الحاجة الى االلتداـ بتصبيق التػجيات والدياسات البيئية التي 

 تحافع عمى السػارد وتسشع التجىػر البيئي .
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ىشاؾ  أفو  ،ستحالة الفرل بيغ التشسية االقترادية والقزايا البيئيةإحكػمات والسشطسات الجولية دركت الأوقج 
ويعتبخ تقخيخ نادؼ روما الحؼ ، حجاث تغييخ جػىخؼ في مزسػف ومكػنات التشسية االقتراديةإحاجة الى 

معجالت الشسػ الستدايجة  أفشار التقخيخ الى أ إذ،نقصة البجاية لمسفيـػ الججيج لمتشسية  1972في العاـ ُنذخ 
مغ خالؿ تعصيل الشطع البيئية  فادناالستيالؾ سػؼ تقػض احتساالت بقاء األ أو فاسػاء في عجد الدك

حجىسا أقدسػا الى فخيقيغ نإبيغ الباحثيغ والسختريغ الحيغ  واسعاً  ثار التقخيخ ججالً أ وقج واستشفاذ السػارد.
 فمغ التشسية والسحافطة عمييا يسثال كالً  أفيخػ  إذ، مؤيج لمتشسية واالخخ يجعػ الى السحافطة عمى البيئة 

ستخاتيجيات تشسػية تعسل إية لرياغة ناىشاؾ  امك أفخخ يخػ آ ىشاؾ فخيقاً  أفيبجو و ، خياريغ متشاقزيغ 
ومصمب السحافطة عمى السػارد الصبيعية عمى تحقيق السػائسة بيغ مصمب التشسية االقترادية مغ جية 

 sustainable developmentستخجاـ مرصمح التشسية السدتجامة )إية حيث تع ناوحساية البيئة مغ جية ث
 مغ قبل االتحاد الجولي لمسحافطة عمى البيئة . 1980مخة في العالع ؿ و (أل

التي  يا تمظ التشسيةأنعمى  1987عاـ Brundtland ؿ مخة في تقخيخو وقج ورد تعخيف التشسية السدتجامة أل
 :et al,2013,393)حتياجات الحاضخ دوف السداس بقجرة األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيع إتمبي 

Florea)،(7,2015: Alhaddi،)(Rezaee , 2017:64.)  ويخػ (1Arowoshegbe,etal,2016:9) 
طسة نواأل فادنتسثل إشاًرا مفاليسًيا شاماًل يرف التػازف الرحي والجيشاميكي السخغػب بيغ األ اإلستجامة أف

االقتراد والفخص، وخمق جػدة  د نسػيالشطع البيئية  لألرض وتعد  الصبيعية ، وييجؼ إلى حساية تشػع ووفخة
و أنذا مغدػ ف ستجامةاإللكي يكػف مفيػـ و  ،يا رؤية ترف  السدتقبلأنعغ حياة عالية لمبذخ ، فزال 

و يتزسغ البعج األخالقي لمعجالة أنتخميسو، و  أوتججيجه  أويذيخ إلى السحافطة عمى شيء محجد  أفيجب 
 ,Wilkinson, & Gollan) 1492) بيغ الزغػط االقترادية الحالية واالحتياجات السدتقبمية لمبيئة

يا رؤية لمسدتقبل تدودنا بخارشة شخيق أنعمى  اإلستجامة( الى Munier, 2005: 10) ويشطخ .;2001
بجػدة الحياة  اإلستجامةتختبط و  ، تباىشا عمى مجسػعة مغ الكيع والسبادغ األخالقية التي نػجو أعسالشاأنتخكد 

طسة االقترادية واالجتساعية والبيئية التي يتكػف مشيا السجتسعات وتػفخ نت األأنفي السجتسعات سػاء ك
 :Marshall, & Toffel, 2005)) غدػ لجسيع افخاد السجتسع حاضخا ومدتكبالً حياة صحية مشتجة وذات م

673. 
مرصمح معقج يسكغ  اإلستجامة أف (Gomez-Trujillo, & Gonzalez-Perez, 2020: 292ويعتقج )

ؿ االمخ لكشو تصػر إلى أو يكػف لو تفديخات متعجدة تع استخجامو في القزايا االقترادية والبيئية  أف
عمى نصاؽ واسع في عمع  ف" يدتخجـ األاإلستجامةمرصمح " أفومغ ىشا نخػ ، االجتساعية والثقافيةب أنالجػ 



 

72 

 

ويعتبخ بسثابة فمدفة  ،واالجتساع والتخصيط الحزخؼ واألخالؽ وغيخىا مغ السجاالت ،واألحياء ،االقتراد
 .(Basiago, 1995:109) غ كػنيا مجخد عقيجة لعمع التشسيةججيجة، لتػجيو عسمية صشع القخار بعيًجا ع

 -: التشغيسية اإلستدامةمفيؾم  :ياً أنث
تدبب  التي صاحبتيا ية السزصخدةأنالثػرة الرشاعية والتقجـ التكشػلػجي والديادة الدك إنبثاؽبعج 

ُيشطخ إلييا لفتخة شػيمة  فاآثار سمبية عمى البيئة الصبيعية والتي كبالشذاط البذخؼ عمى كػكب األرض 
تاجية لمسجتسع نالجورة األ أف. أفدنحتياجات األإيا مرجر ال يشزب مغ السػارد الستاحة لتمبية أنعمى 

تاج الغحاء والدمع االستيالكية التي نالخأسسالي تأخح مغ الصبيعة بذكل أساسي السجخالت الزخورية أل
والتي بجورىا الييا خة يا تعيج السخمفات الرمبة والشفايات الدائمة بكسيات كبيأنال إ ،يحتاجيا السجتسع

مػضػع البيئية  أصبح(. ومغ ىشا :1Coral, 2002)  تتدبب في تمػث البيئة واستشداؼ السػارد الصبيعية
بشاءة بيغ مختمف كات اقامة شخ إ ؿىتساـ الجوؿ والسشطسات عمى حج سػاء مغ خالإ ستجامتيا محل إو 

السفخط عمى ػاجيا كػكب االرض وعجـ االعتساد لسػاجية التحجيات البيئية التي يقصاعات السجتسع 
 (.,et al,1999:255 Hartmanالحكػمة برفتيا الخاعي الػحيج لمبيئة )

   Development Commission) سفيػميا العاـ كسا ترفو وكالة التشسية السدتجامةب اإلستجامةو    
Sustainable)  عمى تمبية قجرة الدوف السداس بالعسميات اليادفة الى تمبية االحتياجات الحالية ىي

 World Commission)الػكالة الجولية لمبيئية والتشسية يزاأ توشوىحا السفيػـ تب ،االحتياجات السدتقبمية

Of Environment And Development ) التشطيسية كسا  اإلستجامة أفف ،ما عمى صعيج السشطسةأ
ستجامة التشطيسية إلىحا السفيـػ ل أفغيخ  ،السدؤولية االجتساعية لمسشطسة إدارةيا أنيخاىا البعس عمى 
ب االجتساعية والبيئية دوف التصخؽ الى القزايا ناكالجػ جداء مختارة لالستجامة أيخكد فقط عمى 

وىحا ما أكجه كل مغ  (.Waldmen, et al,2006 :823) أىسيةسع واالكثخ و االستخاتيجية والتذغيمية األ
(Bettley &Burnley,2008:1 بالقػؿ )كثخ مغ كػنيا مجخد تعبيخ عغ السدؤولية أىي  اإلستجامة أف

االجتساعية لمسشطسة بدبب قيستيا الكامشة في تحقيق االزدىار في السدتقبل وليذ لمبقاء في الػقت 
 .الحاضخ فقط

ذصة السشطسة أنالتشطيسية تسثل  اإلستجامة أف(Van Marrevijk &Werre,2002:97ويخػ )     
صحاب أاالعساؿ وتفاعالتيا مع  لعسميات االىتسامات البيئية واالجتساعيةالصػعية ذات الرمة ب

ستجامة السشطسة تتعامل مع العجيج مغ السصالب واالىجاؼ عمى السدتػييغ إ أفوىحا يعشي  ،السرمحة
( Hart  &Milstein,  2003:56يا معدولة عغ بعزيا .ويشطخ )أنالتشطيسي والسجتسعي والتي تبجو وك
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السشطسة السدتجامة ىي تمظ التي تداىع في تحقيق التشسية السدتجامة مغ خالؿ تدميع السشافع  أف
 .معاً  فٍ آلالستجامة في الثالثة االقترادية واالجتساعية والبيئية والتي تسثل الخكائد 

تفاؽ بيغ السجيخيغ حػؿ إىشاؾ حالة عجـ  أف( يخػ Hart &Milsteinكل مغ ) أفوعمى اية حاؿ ف    
بيشسا تسثل  ،خالقياً أفيي بالشدبة لمبعس تسثل متصمبا  ،معشى محجد لالستجامة التشطيسية والجافع لتحكيقيا

 ،جاز االعساؿنإليا حمقة أنخخوف يجركػنيا عمى آفي حيغ اليداؿ  ،بالشدبة لمبعس االخخ ػنياً نامتصمبا ق
حتى  أوفخصة وتػفخ شخقا لتخفيس الكمف بػصفيا  اإلستجامةبجأت بعس السشطسات في تأشيخ كسا 

ربط  فاجل تجشب ىحه السذكمة يقتخح الباحثأزيادة االيخادات والحرة الدػقية مغ خالؿ االبجاع .ومغ 
والتي  اإلستجامةفتحجيات العػلسة ذات الرمة ب ،ستجامة السشطسة بعسمية خمق الكيسة لحسمة االسيع إ

تداعج في تحجيج االستخاتيجيات  أفْ يشطخ الييا مغ خالؿ مجسػعة مشاسبة مغ عجسات االعساؿ يسكغ 
ف اسساىا الباحثأستجامة وتحقيق الكيسة لحسمة االسيع والتي إكثخ أوالسسارسات التي تديع في تحقيق عالع 

 (3)عسمية خمق الكيسة السدتجامة لمسشطسة وكسا ىػ واضح في الذكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعاد قيسة حسمة االسيؼأ( 3شكل )  

Source: Hart &Milstein,2003:57 
ويػضح الذكل السذار اليو العشاصخ االساسية الشار قيسة حسمة االسيع والحؼ تع بشاؤه 

حاجة يسثل فالسحػر العسػدؼ  ،مرجر التػتخ االبتكارؼ لمسشطسة فسثأليباستخجاـ بعجيغ معخوفيغ 
في ذات الػقت الحؼ يخكد عمى خمق التكشػلػجيا واالسػاؽ  االعساؿ القائسة حالياً  دارةالسشطسة إل

 داخلً  خارجً  قيسة حسمة األسيؼ 

 المستمبل 

 الحاضر

 االبداع وإعادة التموضع  مسار النمو 

 السمعة والشرعٌة الكلفة وتخفٌض المخاطرة
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سيارات والقابميات التشطيسية الما السحػر االفقي فيعكذ حاجة السشطسة الى الشسػ وحساية أ .لمسدتقبل
 خخاشيا بالبحث عغ ترػرات ومعخفة ججيجة مغ خارجيا في ذات الػقت.نإالجاخمية لمسشطسة و 

 Hartمغ السفيػـ الحؼ قجمو ) (Lo & Shen,2007:345وجية نطخ ) وتقتخب   

&Milstein,2003)  لألعساؿ ييجؼ الى خمق قيسة لحسمة االسيع  ستجامة السشطسة تسثل مجخالً إ أففي
السخاشخ مغ خالؿ االبعاد االقترادية والبيئية  إدارةعمى االمج الصػيل عغ شخيق تبشي الفخص و 

التشطيسية ىي تمبية  اإلستجامة أف(   Dyllick& Hockerts,2002:131فيسا يعتقج ) ،واالجتساعية
جساعات ،الدبائغ ،العامميغ ،االحتياجات السباشخة وغيخ السباشخة ألصحاب السرمحة كحسمة االسيع 

ويبجو غفاؿ قجرتيا عمى تمبية االحتياجات السدتقبمية ليؤالء. أ دوف  السجتسعات السحمية وغيخىا (،الزغط 
كسا يخػ  ،واسع الشصاؽ لمغاية التشطيسية يسثل مشطػراً لإلستجامة ىحا السشطػر أف 

(Delbol&Dolbol,2011 :118)،  ىتساـ إ  فإقاذ العالع وبالتالي فأنفميذ مغ مدؤولية السشطسة لػحجىا
وىحا يعشي ، االستجابة ليا ياصحاب السرمحة االساسييغ ليا والتي يسكشأيشرب عمى  أفالسشطسة يجب 

بسعشى أف كل مشطسة تختار األفزل مغ  ،لمسشطسة خريراً  أف اإلستجامة التشطيسية ىي عسمية مرسسة
يتساشى مع أىجاؼ السشطسة ونػاياىا وأستخاتيجياتيا كأستجابة  بيغ العجيج مغ الخيارات الستاحة بسا

السشطسة السدتجامة ىي تمظ  أفف وبالتالي،Marrewijk, 2000   (Van: 2) لمطخوؼ السحيصة بيا
السشطسة تستمظ خرائز وسمػكيات مرسسة لكيادة الحالة السدتقبمية لمسشطسة في ضػء الطخوؼ التي 

 . Jabbour, & Santos, 2008):5 )تعسل فييا 
 أفجتساعًيا ، فيشاؾ اتفاؽ عمى إالتشطيسية يتصابق مع مفيػـ السشطسة السدؤولة  اإلستجامةتعخيف  أف

ب االقترادية واالجتساعية ناالسدؤولة اجتساعًيا تشصػؼ عمى التدامات تشطيسية بخرػص الجػ السشطسة 
 اإلستجامةب أنوالبيئية .وتتبع استجامة السشطسة نسػذج الخبح لمجسيع والحؼ بسػجبو يسكغ تحقيق جػ 

التشطيسية مغ خالؿ  اإلستجامةوغالًبا ما يتع تعخيف  ،االقترادية واالجتساعية والبيئية في وقت واحج
ؿ أو ججيجة ومتصػرة تتش إدارةوىي فمدفة  ،(  Hahn, etal,2010 217تجاخل السجاالت الثالث السحكػرة )

قترادية و ألاة والتي تسثل االبعاد اأو العجالة االجتساعية والسد،ة يالحساية البيئ ،ربحية السشطسة ونسػىا 
 ,57Idowu, & Loucheوىي مغ وجية نطخ)، (xv :Fisher, 20 10البيئية واالجتساعية. )

لتحقيق أىجاؼ شػيمة األجل  ػنيةناز الستصمبات االقترادية و القو ابسا يتج( تسثل التداـ السشطسة :2011
ما  أوالسدؤولية االجتساعية لمسشطسة  إدارةسا تسثل نإوىي بيحا الػصف  ،تعػد بالشفع عمى السجتسع ككل

 أفب( :Juretzek, 2015 179.وىػ ذات السفيػـ الحؼ قجمو ) triple bottom lineيصمق عمية 
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والبيئية  االقتراديةستخاتيجية مخكدية شػيمة األجل تعسل عمى تكامل األىجاؼ إالتشطيسية ىي  اإلستجامة
ومدؤولية ، التشطيسية اإلستجامةىشاؾ فخؽ بيغ  وبالتالي ليذ ؛الجتساعية لمسشطسة وخمق قيسة لياوا

 .:Brammer  ,et al, 2012)  5)دؤولية االجتساعية ليا كسا يقػؿوالس، السشطسة
يا مجخل تشطيسي متػازف يذسل األبعاد االقترادية أن( ب:Florea, et al, 2013 3 39وقج وصفيا )  

يا معبخة عغ قجرة السشطسة عمى السداىسة في أنوالبيئية واالجتساعية بصخؽ شسػلية ومدتسخة وبالتالي ف
ىحا التػازف يسشح  أفالتشسية السدتجامة مغ خالؿ السشافع االقترادية والبيئية واالجتساعية التي تحققيا. 

آلثار البيئية وتعديد االستخجاـ والحج مغ ا ء وتعػيس رأس الساؿ السدتثسخالسشطسة القجرة عمى البقا
قابمة السػارد الكافية لألفخاد لمػصػؿ إلى تكافؤ الفخص والتصػر في م فاوضس االمثل لمسػارد الصبيعية

-Cella-De)جتساعية وبيئية متػازنة إحرػؿ األفخاد عمى مدايا  فاعغ ضسفزالً  ،األىجاؼ التشطيسية

Oliveira ,2013:963) 
ذصة التي تدعى بصخيقة نيا األأنالتشطيسية عمى  اإلستجامة( الى :Lozano, 2015 33يشطخ )و     
ئية واالجتساعية في الػقت إلى تحقيق التػازف السدتجاـ في األبعاد االقترادية والبي ستباقيةإ

عغ العالقات الستجاخمة فيسا بيشيا عبخ الدمغ )أؼ السجػ القريخ والستػسط والصػيل(  فزالً ،الحاضخ
واالستخاتيجية والذخاء والتدػيق والتقييع و  دارةتاج واإلنذصة السشطسة) كالعسميات واألأنثشاء تعامميا مع أ

يدعى الى تحقيق الشجاح  سا تسثل تحجياً أنبيحا السعشى  اإلستجامةو  .االتراالت مع أصحاب السرمحة
اعالت الحؼ تعسل فيو حيث تػجو التف جابي عمى السشطسة والسجتسعيإعمى االمج الصػيل وتؤثخ بذكل 

خالقية وشفافة ومدؤولة أعسميات ة واالجتساعية والبيئية مغ خالؿ قترادياال الجيشاميكية بيغ التأثيخات
السسارسات  ولقخارات ا وضع ،والثقافة، واالستخاتيجيات واالشار السؤسدي لمسدائمة وخاضعة

لمتفكيخ والسسارسة تعسل مغ خاللو السشطسة  فاوىي ميج، (,276etal,2015: Peterlinالتصػعية)
السجتسعات ،والسشطسات األخخػ عمى إشالة العسخ الستػقع لمشطع البيئية )والسػارد الصبيعية التي تػفخىا( 

واالقتراد )الحؼ يػفخ الحػكسة والبيئة السالية ،)والثقافات والسجتسعات التي يختكد عمييا الشذاط التجارؼ( 
  .(Bergman, & Berger, 2017:  7جرة السشطسة عمى السشافدة والبقاء( )ق أفوالدػقية لزس

قيسة ألصحاب تحقق مغ خاللو تلألعساؿ  ل مجخالً تسثأف االستجامة (  :1Liu &Yan,2018)ويخػ    
يشفح استخاتيجية اعساؿ تعسل عمى تكامل أبعاد متعجدة كالسجاالت  إذ، السرمحة عمى االمج الصػيل

يتعيغ عمى السشطسة التخكيد عمى تحقيق  ذْ إ ،األخالقية واالجتساعية والبيئية والثقافية واالقترادية
أكبخ قجر مغ  فاوضس،عمى السجػ الصػيل عغ شخيق االستجابة لستصمبات البيئة الستغيخة  اإلستجامة
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ولكي يتحقق ذلظ البج مغ قياـ السشطسة  ،Bryson, 2018) 321التشديق الجاخمي والخارجي )فاعمية 
ظ عمى وجػدىا بيجؼ ببحؿ الجيػد لمحفاظ عمى وجػدىا بسا يتساشى مع أىجافيا بجاًل مغ مجخد الحفا

تشطيسية عمى جسيع السدتػيات ال اإلستجامةوالتحخؾ بصخيقة متػازنة مغ خالؿ نقل مشصق  تحقيق السشفعة،
 & ,Sezen-Gültekinسدتقبل )لممتأسيذ للة و افي مح يزاً أو العالع الخارجي الحؼ تشتسي إليو 

Argon, 2020: 332)،  تستمظ السشطسة القجرة عمى الحفاظ عمى السشافع الستحققة مغ تغييخ  أفوالبج
وتجريبيع وتقبميع عامميغ شخاؾ الإو  ت مغ خالؿ التػضيفأنطسة الخاصة بيا عبخ الدمغ سػاء كناأل

 :2) اإلستجامة فاالتحتية لزسى والثقافة والبش دارةوتكامل استخاتيجيات اإل لمتغييخ

Ford&Gilson,2021 ). 
 

 -:التشغيسية اإلستدامةأبعاد 
أذ أشار كل مغ  ،التشطيسية اإلستجامةبعاد أتقاربت وجيات نطخ العجيج مغ الباحثيغ حػؿ 

(Baumgartner& Ebner,2010 )،(Nichiokaa, & Quelhasa, 2010)، (Cella-De-

Oliveira ,2013( )Elkington, 1997)،( (Slaper, & Hall, 2011 ، (Alhaddi, 2015 )، 
Arowoshegbe,etal,2016)) Dyllick& Hockerts,2002, Bekele, 2013) )

،(Basiago,1999 الى )و  ب االقترادية،أنالخكائد الثالثة ألستسخارية األعساؿ والستسثمة بالجػ  أف
 (Nichiokaa, & Quelhasa, 2010: 102) ستجامةإلل ىي نفديا تسثل أبعاداً االجتساعية ،والبيئية 

 االقترادية اإلستدامة: الً أو 
التأثيخ الحؼ تحجثو  ياأن( بeconomic sustainability)االقترادية اإلستجامةتعخؼ 

وعمى الشطع االقترادية في كل السدتػيات السشطسات عمى الطخوؼ االقترادية ألصحاب السرمحة 
 ,Doane, & MacGillivray 18ووصفيا )، (Bekele ,2013:15 ) والعالسية،والػششية  ،السحمية

جيًجا ما  أفالبمج أوفيست السشطسات  إذاف ،يا بسثابة الصفل الحىبي الستشاقس لالستجامةأن( عمى ;2001
 ،فالساإلحاالت أنخفاض تكػف مدتجامة اقترادًيا ، فديكػف ىشاؾ عسالة كاممة، وفقخ أقل ، و  أفيعشيو 

االقترادية ىي صػرة معقجة ، ال يسكغ فيع  اإلستجامةف ،و لدػء الحع ، ليذ ىحا ىػ الحاؿأنال إ
ومع  ،شبيعتيا بالكامل دوف الشطخ إلى كل مغ البيئة الجاخمية والخارجية التي تعسل فييا السشطسات

ذ إْ ، حاء العالعأناالقترادية في جسيع  اإلستجامةاستسخار الخكػد االقترادؼ العالسي، زاد االىتساـ ب
الػضائف عمى نصاؽ  فاف بيا بذكل كبيخ بدبب الخػؼ مغ فقجأصبح السدتيمكػف والسجتسع ييتسػ 
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 (: 270Choi, & Ng 2011عجاـ األمغ والسخاشخ السالية لمحكػمات والبخامج العامة )نإواسع، و 
ػاع رأس الساؿ االقترادؼ: رأس الساؿ أنالعجيج مغ  إدارةاالقترادية مغ السشطسات  اإلستجامةوتتصمب 

والجيػف( ورأس الساؿ السمسػس )كاآلالت واألراضي واألسيع( ورأس الساؿ غيخ السالي )حقػؽ السمكية 
 .(Hockerts,2002:133 السمسػس )كالدسعة واالختخاعات والسعخفة واالجخاءات التشطيسية(

Dyllick&.) 
(، Haugh &Talwar  :2010, 102االقترادية وفًقا لػ ) اإلستجامةوتعج 

48Spangenberg, 2005 :  (Cella-De-Oliveira ,2013:964)( ،3  ; Štefko,et al,. 

يا تػلج األرباح والػضائف ، وبالتالي تداىع في نالتشطيسية أل اإلستجامة أفميسا في ضس عامالً  (2021
االقترادية لمسشطسة ىي نطاـ  اإلستجامة أفويخػ ىؤالء الباحثػف  .تحقيق الخفالية االجتساعية العامة

فق الشقجؼ الكافي لمديػلة مغ خالؿ تحقيق عائج أعمى مغ السعجؿ لحسمة األسيع ، يزسغ التج أفيجب 
العسل ، والجخػؿ في أسػاؽ ججيجة ، واألرباح شػيمة  فخصوتذسل أيًزا مػضػعات مثل السشافدة ،و 

ذصتيا بصخيقة مدؤولة ومعتخؼ بيا ، مع عائج أنتجخؼ  أفيجب  السشطسة أفوىحا يعشي  ،األجل
 استجامتيا االقتراديا لمسشطسة  . أفرادت ضسأما  إذاصحاب السرمحة ألاجتساعي واقترادؼ 

ؿ و االقترادية. يبجأ األ اإلستجامةىشاؾ مجخميغ لسعالجة مدألة  أف Bekele ,2013:15) ويعتقج)    
خكد عمى سسعة يّ و كيع داخل السشطسة وىحا السجخل ي  ،بسدألة كيف يسكغ لألعساؿ البقاء واالستسخارية 

 Labuschagneضح )أو و  .العالمة التجارية ومبيعات السشطسة كيجؼ رئيدي لالستجامة االقترادية

تخكد عمى األداء الجاخمي بجاًل مغ السداىسة  أفاالقترادية لمسشطسة يجب  اإلستجامة أف( 2005:11,
الفػائج السالية السحتسمة مغ حيث األداء  ،االقترادية الخارجية في السجتسع عمى أساس األداء السالي 

األداء االقترادؼ لمسشطسة مغ حيث ربحية الديع وزيادة حرتيا في الدػؽ  ،االجتساعي  أوالبيئي 
ي فيأخح بشطخ االعتبار التأثيخ االقترادؼ لمسشطسة عمى الشطاـ أنلثوالفخص التجارية ، اما السجخل ا
وقج يذسل التأثيخ االقترادؼ كل شيء مغ خمق  السجتسع ككل. أواالقترادؼ وأصحاب السرمحة 

 تاج الدمع العامة ، وسمدمة التػريج مغ السشبع الى السرب ، ومدايا العامميغ. أنفخص العسل ، و 
( إلى تعطيع تجفق    Illankoon, et al,2017:2االقترادية مغ وجية نطخ ) اإلستجامةوتيجؼ     

رأس الساؿ( الحؼ يحقق ىحا الجخل كحج  أوالجخل الحؼ يسكغ تحكيقو مع الحفاظ عمى مخدوف األصػؿ )
(  قجرة Roberts and Tribe,2008. 584 ) مغ وجية نطخ االقترادية اإلستجامةوتعشي  .دنىأ

طسة البيئية عمى السدتػييغ السحمي نألرباح مغ أجل البقاء واالستفادة مغ األالسشطسة عمى جشي ا
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والػششي. وليحه الغاية ، اعُتبخت السؤشخات مثل ربحية األعساؿ / االستقخار السالي الجاخمي ، وتدخب 
ليحا  ةاإلستجامسؤشخات مفيجة لمقجرة عمى كالعسالت األجشبية ، والخوابط القصاعية السحمية ، والعسالة  

تاج يخضي مدتػيات االستيالؾ الحالية دوف السداس ناالقترادية نطاًما لأل اإلستجامةالبعج. وتسثل 
عتسادية الشطاـ االقترادؼ عمى األرض ورأس إ ج عمى ندتقبمية ". ويؤكج تقخيخ بخونجتألباالحتياجات الس

ات في حجود قجرة حيث يحتاج االقتراد إلى مخاعاة قجرة السػارد والتخمز مغ الشفاي ،الساؿ الصبيعي
رأس الساؿ الصبيعي ،ةالبيئ عمى يسشع التأثيخ الدمبي األجل البيئة وبالتالي، فيػ نسػ اقترادؼ شػيل

 (. Iten,2020:14)  والسجاؿ االجتساعي
وىحا  اإلستجامة دارةاالقترادية لمسشطسة الشطخ الى السزاميغ الجاخمية والخارجية إل اإلستجامةوتتصمب   

  إدارةتأخح في االعتبار األداء السالي لمسشطسة ؛ كيفية  أفاالقترادية يجب  اإلستجامة إدارة أفيعشي 
الجػانب عمى  إنعكاساتياعغ  فزالً  ،سع و وتأثيخىا عمى االقتراد األ ،السشطسة االصػؿ غيخ السمسػسة 

 ,Akotia 2014،  50   حجد). وقج Doane & MacGillivray) :2001,  19االجتساعية والبيئية )
الستجامة االقترادية بالشدبة لألفخاد والسجتسعات يذسل ثالث محخكات رئيدة مثل الدياسة  (  إشاراً 

ذخكات ومشطسات السجتسع تعديد االستقخار االقترادؼ الكمي والجدئي الحؼ يػفخ الفخص لألفخاد وال
حتياجات إوتعديد االستخاتيجيات االقترادية التي تدتيجؼ تمبية  ،اتيع االقترادية.أنالسحمي لتحقيق إمك

وتعديد استخاتيجيات اقترادية فعالة تحقق  أفوالحاجة إلى ضس،األفخاد والسجتسعات السحمية ونسػىع 
تاجية مدتجامة عمى جسيع مدتػيات أنالساؿ ، ووضائف و  راس عائًجا عمى االستثسار ، وقيسة مقابل

 السجتسع 
 -:االجتساعية اإلستدامة :ياً أنث

ية نامفاليع العجالة  والتسكيغ وإمك ( social sustainabilityاالجتساعية ) اإلستجامةتتزسغ 
الشسػ االقترادؼ  لحفاظ عمى البيئة مغ خالؿاو ،الثقافية واالستقخار التشطيسي الػصػؿ والتذارؾ باليػية 
 & Bramley (،149Basiago, 1998:  ( ،)79 :Colantonio, 2010والتخفيف مغ حجة الفقخ)

Brown, 2009: 30 )    وقجد حجد عجد مغ الباحثيغ أمثاؿ .) (Chiu ,2003: 225)    (13-12 

McKenzie, 2004:.( ،)4( Reynolds, & Cavanagh, 2009 : (3  ,2011: Michael & 

Peacock( )Slaper, & Hall, 2011,3-4 )، (5 (Boström, 2012; (185  etal,2013; 
Ghahramanpouri,،) (Weingaertner, & Moberg,2014:3)لالستجامة  مبادغ خسدة

وال سيسا  ،ونتائج متكافئة لجسيع األعزاء يػفخ السجتسع فخصاً  إذ اة أو االجتساعية وىي تتسثل بالسد
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جػدة الحياة بسا يزسغ و  ،عويوتذج هوالتشػع حيث يعسل السجتسع عمى تعديد  ،وضعفاً  األعزاء األشج فقخاً 
الجساعة  أولجسيع األعزاء سػاء عمى مدتػػ الفخد  الحتياجات األساسية وتعديد الخيخالسجتسع تمبية ا

السجتسع  طسة واليياكل التي تعدز التخابط داخلنالسجتسع العسميات واأل التخابط حيث يػفخ ،السجتسع  أو
حكع مغ خالؿ قياـ وخارجو عمى السدتػػ الخسسي وغيخ الخسسي ومدتػػ السشطسة؛ والجيسقخاشية وال

 :etal,2011   3عسميات ديسقخاشية ومشفتحة ولياكل الحػكسة السدؤولة. ومع ذلظ يعتقج )السجتسع بتػفيخ 
Dempsey, )االجتساعية ومفاليع مثل "السجتسع السدتجاـ"  اإلستجامةب نابيغ جػ  ىشاؾ تجاخال كبيخاً  أف

 مثل أفاة االجتساعية والعجالة. مغ السترػر عمى نصاؽ واسع أو السد ،الحؼ يجعع مغ بيغ عػامل أخخػ 
سع و شػيل األجل وتفاعل بذخؼ عادؿ وشامل ومدتجاـ بالسعشى األىحه السجتسعات تػفخ بيئة لشذاط 

 .اجتساعًيالمسرصمح اقترادًيا وبيئًيا وكحلظ 
ستجامة التشسية" التي إ( مخصًصا ثالثي األبعاد يذسل: "Vallance,et al,2011:342-343وقجـ )   

 اإلستجامة"و  ،والعجالة وما إلى ذلظ ،تعالج االحتياجات  األساسية ، وتػليج رأس الساؿ االجتساعي 
الرالت " فيسا يتعمق بالتغييخات في الدمػؾ مغ أجل تحقيق األىجاؼ البيئية الفيديائية الحيػية "واستجامة 

السحافطة عمى الخرائز االجتساعية والثقافية في مػاجية التغييخ والصخؽ التي  الىة" التي تذيخ أنالري
 مػىا بشذاط.أو يق أويتبشاىا االشخاص 

 أفىي  ،ىشاؾ خسدة مجاخل لالستجامة االجتساعية  أف(   Boyer, et al,2016:4-13ويعتقج )   
وكذخط مدبق ،ىي الخكيدة الثالثة لالستجامة أو قائسا بحاتومسيدًا االجتساعية تسثل ىجفا  اإلستجامة

 متكامالً  بػصفيا مجخالً  خيخاَ أو  ،وكآلية رسسية لمتغييخ االقترادؼ والبيئي،لالستجامة البيئية واالقترادية
يا قجرة أناالجتساعية عمى  اإلستجامةوُيشطخ إلى  ، اإلستجامةبالعسمية لتحقيق  ومػجياً يخكّد عمى السكاف 

السشطسات عمى إضافة قيسة إلى السجتسعات التي تعسل فييا مغ خالؿ زيادة رأس الساؿ البذخؼ لمذخكاء 
 & Lee, et al,2021:(،) Dyllick  2األفخاد وكحلظ تعديد رأس الساؿ السجتسعي ليحه السجتسعات )

Hockerts, 2002: 134). 
األجخ العادؿ ، السشطسة مجسػعة مغ الخرائز مشيا عمى مدتػػ  االجتساعية اإلستجامة وتغصي    

 سقجرات والتجريب ، الخصطنطاـ السكافآت، تصػيخ ال ،ضخوؼ الرحة والدالمة الجيجة ،يةأو الفخص الستد
 :115 et al,2017)،( Cella-De-Oliveira, 2013: 965).األخالقيوالدمػؾ التشطيسي  السيشية

Bamgbade)، ( في حيغ ذكخ(Sarkis et al,2010:339  أف قزايا االستجامة االجتساعية متكػنة
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ومذاركة أصحاب ،والدكاف الخارجيػف ،مغ أربعة مجاالت رئيدة وىي السػارد البذخية الجاخمية 
 . االجتساعي الكميوقزايا األداء ،السرمحة

وجػد السشطسة ونجاحيا مع مخاعاة  فاستجامة التشطيسية ضسإلىع التحجيات االجتساعية السختبصة باأ مغ و 
يتعمق بالحفاظ عمى القبػؿ  وىحا ،ية والفخدية في ذات الػقتتشػع الستصمبات االجتساعية والثقاف

 أمثاؿ الباحثيغويخػ مجسػعة مغ .ذصتيا التجارية أناالجتساعي لمسشطسة وإضفاء الذخعية عمى 

(Ajmal et al., 2017: 2029 )، (4:Boström, 2012 )،(,et al,2016:3    (Hollanderف أ
السبادغ األخالقية  أويا جػدة الشطاـ البذخؼ القائع عمى سمدمة مغ الكيع أناالجتساعية عمى  اإلستجامة

ف والسذاركة( التي تعدز الطخوؼ الجائسة  أو والتع راؼ والثقة والعجالةناألساسية )عمى سبيل السثاؿ ، األ
 .اً فالسجسػعات األكثخ ضع أو، خاصة لألفخاد  فادنلخفالية األ

الثة ؿ بذكل عاـ ، ثأو تتش ،ستجامة السشطساتألتساعية إحجػ الخكائد الثالثية االج اإلستجامة تسثلو   
تصػيخ أو ي تشسية نادنب األناويذسل الجوسالمة السدتيمكيغ. ،والسجتسع،نقاط أساسية: رفالية البذخ

 ،والرحة والدالمة ،فادنواحتخاـ حقػؽ األ ،اة أو التخفيف مغ حجة الفقخ وتزييق عجـ السد،السيارات
مع الكيع االجتساعية الحفاظ ب السجتسعي ناواألجػر السذخوعة. ويتعامل الج ،وعجـ التسييد ،والخفالية

 فاالسحمية، والعسل الخيخؼ ، والجسعيات الخيخية ، وتػضيف الدكالسذاركة السجتسعية ،الثقافة عمى
  7) االجتساعية اإلستجامةكسا تعج سالمة السدتيمكيغ أيًزا جدًءا ميًسا مغ  السحمييغ

(Kannan,2018: (3  :Rashidi et al., 2020). االجتساعية  اإلستجامة أفوكخالصة لسا سبق ف
وفي السدتقبل مغ خالؿ خمق ثقافة  فييجؼ إلى دعع جسيع الفئات االجتساعية األ متػاصالً  تسثل نذاشاً 

ف بيغ العامميغ، لتػفيخ بيئة عسل آمشة وأجػر عادلة واحتخاـ السجتسع ، أو مجتسعية قػية وإلياـ روح التع
عشاصخ  حتى يرل أفخاد السجتسع بأكسمو إلى مخحمة قبػؿ االختالفات والشطخ إلييا باعتبارىا واحجة مغ

 القػة والتسيد. 
 -:البيئية اإلستدامة. ثالثاً 

يا الحفاظ عمى العػامل أن( ب (environmental sustainabilityالبيئية  اإلستجامةتعخؼ 
وتسثل حالة مغ ،( :6Attah, 2010والسسارسات التي تداىع في جػدة البيئة عمى السجػ الصػيل )

طسة نز شاقة األأو حتياجاتو مع عجـ تجإي تمبية نادنلمسجتسع األالتػازف والسخونة والتخابط الحؼ يدسح 
والتػقف عغ االجخاءات  ،البيئية الجاعسة الستسخار تػفيخ الخجمات الزخورية لسقابمة تمظ االحتياجات

مغ  البيئية اإلستجامةذيخ ت(. و 1Melville, 201: 6والسسارسات التي تقمل مغ التشػع البايػلػجي )
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ستخجاميا بصخيقة رشيجة إدارتيا و إالى الحفاظ عمى السػارد الصبيعية و  Gbreda,2012:3))  وجية نطخ
الحفاظ عمى التشػع البايػلػجي   أفشكاؿ الحياة وضسأودعع كل  ،طسة البيئيةنسا يحافع عمى سالمة األب

 ومشع التجىػر البيئي .
يكػف معجؿ استخجاـ السػارد  أفالبيئية تتصمب  اإلستجامة أف( Basiago،  1999:150ويخػ)    

الرشاعي ضسغ السدتػػ  تاجنتكػف السخمفات السختبصة باأل أفو  ،عادة تججيجىاإ الصبيعية ضسغ معجالت 
ىشاؾ عجة مبادغ ميسة و  .ستيعاب تمظ السخمفاتإالبيئة عمى  ةز قجر أو وبسا ال يتج ،السديصخ عميو

لى مغ القخف الحادؼ و لمحكبة األ (OECD )ةلسشطساالستخاتيجية البيئية لالستجامة البيئية بالشدبة 
 والعذخيغ وىي :

 كفؤة لمسػارد الصبيعية إدارةمغ خالؿ وجػد  ةطسة البيئينالسحافطة عمى سالمة األ.  

 عدؿ الزغػط البيئة عغ الشسػ االقترادؼ. 

  محجدة.وقياس التقجـ مغ خالؿ وجػد مؤشخات  ،تخاذ القخارات إلتحديغ السعمػمات السصمػبة 

 .تحديغ صػرة الحياة 

 ف.أو التخابط البيئي عمى السدتػػ العالسي وتحديغ الحػكسة والتع 

 ( مجسػعة اخخػ مغ السبادغ وىي ::6Moldan,et al,2012)  وقج اضاؼ 
 وجػد  ترػر زمشي شػيل االجل لالستجامة البيئية 

 التغييخات السفاجئة غيخ  طسة السعقجة)نقاط التحػؿ ، الحجود القرػػ،نفيع التصػر الالخصي لأل
 الستػقعة(.

 خح بعيغ االعتبار التغحية الخاجعة خاصة اإليجابية مشيااأل. 

 (ياً ناومك ياً نامخاعاة السقاييذ السختمفة )زم. 

  الجػىخية  ىسيةاأل ،السخونة )القجرة عمى االستجابة لسػقف متغيخ ، التعمع مغ خالؿ السسارسة
 والتشػع البايػلػجي بذكل خاص(. ،و احتخاـ الصبيعة الحية بذكل عاـ  ،لمطخوؼ السحمية

السشطسة  يا تتزسغ مشع التأثيخات الدمبية التي تحجثياأنالتشطيسية البيئية ف اإلستجامةفيسا يترل بو      
االستخجاـ الفاعل  أواالمتثاؿ لمػائح والسبادرات الحكػمية ، مثل إعادة التجويخ عمى الشطاـ الصبيعي ، و 

وتقييع اآلثار الشاتجة عغ مشتجات السشطسة وخجماتيا وعسمياتيا اليػمية مغ خالؿ القزاء عمى  ،لمصاقة
ب تقميل السسارسات التي قج تؤثخ عمى قجرة ناإلى ج ،بعاثات العالية نواأل السخمفات غيخ الزخورية

 (.Cella-de-Oliveira, 2013: 965الػصػؿ السػارد الصبيعية الحيػية)ى إلاألجياؿ القادمة 
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تخاذ القخارات والسسارسات التي ترب في إالبيئية التشطيسية يتصمب مغ السشطسات  اإلستجامة أفضس فإ
مع التخكيد بذكل خاص عمى السحافطة عمى  ؼ تعير فيو )البيئة(حالشياية في حساية العالع الصبيعي ال

البيئية  اإلستجامةمغ ىحا السفيـػ يسكغ تعخيف  صالقاً أن و ،قجرة ىحا العالع في دعع الحياة البذخية
ذصة نيا تقميل التأثيخات الدمبية ألأنتخاذ القخارات والسسارسات السدؤولة التي مغ شإيا أنالتشطيسية عمى 

مشتجاتيا وخجماتيا عمى البيئة مغ خالؿ تصػيخ العسميات واالجخاءات والسسارسات و  وعسمياتيا السشطسة
وىي بيحا السعشى  ،عساؿ السشطسة مدتجامة في السدتقبلأ تربح جسيع  أفي الشياية الى التي تؤدؼ ف
خات البعيجة االمج التي يجل والشطخ الى التأثألطار السشطسة الى مابعج السكاسب القريخة اأنسػؼ تػجو 

وىحا يتصمب قياـ السشطسة بػضع االستخاتيجيات التي تعسل  ،تحجثيا السشطسة عمى البيئة التي تعسل فييا
البيئية .ومغ بيغ ىحه االستخاتيجيات اعتساد تكشػلػجيا الصاقة  اإلستجامةعمى تحديغ أداءىا في مجاؿ 

البيئية مغ خالؿ اعتسادىا مرادر شبيعية قابمة  اإلستجامةالخزخاء التي تسثل االسياـ االكبخ في تحقيق 
والصاقة  ،رضيةألاقة الذسدية وشاقة الخياح والكتمة الحيػية والصاقة الحخارية المتججيج كالص

يعتبخ الدمػؾ األخزخ لمعامميغ أحج  كسا ،(,etal,2020:1)  Adedoyin، (: 2Bibri, 2020)السائية
  2-3).أشكاؿ االستخاتيجيات الفاعمة التي تتبشاىا السشطسات لتحديغ أداء البيئية السدتجامة 

etal,2018: ( Iqbal, ، (2Paillé, et al,2020 :،) (5-1  etal,2021: Alsahlawi,. ) 
 اإلستجامةو االقترادية  اإلستجامةالبيئية ال يسكغ فرميا عغ  اإلستجامة أفبج مغ االشارة الى  وال      

 وىحا ما أكجه كالً  ،(Morelli,2011:1) اإلستجامةمشيا يسثل ركيدة اساسية مغ ركائد  فكلٌ ،االجتساعية 
البيئية التشطيسية تتزسغ االعتخاؼ  اإلستجامة أفبالقػؿ  : Ones, & Dilchert, 2012 )453)مغ

األداء االقترادؼ لمسشطسة )األرباح عمى سبيل السثاؿ( ، واألداء االجتساعي )تقييع  أفاالستخاتيجي ب
ورعاية العامميغ والدبائغ والسجتسع عمى سبيل السثاؿ( واألداء البيئي )البرسة البيئية لمسشطسة عمى سبيل 

قترادية ىشاؾ حاجة لتزسيغ األىجاؼ اال أفوبالتالي ف ،بعزيامع السثاؿ( ىي متغيخات متخابصة 
 ستخاتيجياتيا وعسمياتيا ووضائفيا.إوالبيئية لمسشطسة في مياميا و ،واالجتساعية 
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 السبحث األول
 ات البشاء السفاليسي ألداة الكياسإختبار 

 تؾطئة ...
والتأكج مغ  تعج إختبارات البشاء السفاليسي مخحمة اساسية في تحقيق االشسئشاف لسػثػقية نتائج السكياس  

ىحا  وبيحا يذتسل، عمى مدتػػ الكميات االىمية في الفخات األوسط عيشة الجراسة معػلية إجابات العيشة 
كإختبار الرجؽ الطاىخؼ وصجؽ السحتػػ وإختبار  البشائية الالزمةختبارات اإلمجسػعة مغ عمى السبحث 

، أضف الى ذلظ تحجيج مجػ السعػلية والثبات  التػزيع الصبيعي، وإختبار الرجؽ البشائي التػكيجؼ
، وعمى الشحػ الخاص بالسقاييذ واالتداؽ الجاخمي في بشيتيا وليكميتيا كستغيخات وابعاد وفقخات قياس 

 االتي:
 :-أواًل : ترميز وتؾصيف مقاييس الدراسة 

 تذتسل الجراسة عمى ثالث متغيخات رئيدة ىي:
مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء الحؼ تع قياسو في  : وىػ الستغيخ السدتقلالستغير األول .1

السذاركة ،  االختيار األخزرو التؾعيف )بعاد فخعية ىي أضػء مكياس جاىد يتزسغ خسدة 
 .(التعؾيزات والسكافآت الخزراء، و  إدارة االداء األخزر،  التدريب األخزر،  الخزراء

في ضػء مكياس : وىػ الستغيخ الػسيط التسكيغ الشفدي لمعامميغ الحؼ تع قياسو الستغير الثاني .2
أستشادًا الى  (التأثير، تقرير الذات، و  السقدرة،  السعشىبعاد فخعية ىي )أ أربعةجاىد يتزسغ 

 بعج أف تع تكيفيو وفقًا لستصمبات الجراسة .(  Singh & Kaur,2019مكياس)
ع قياسو في ضػء مكياس جاىد الحؼ ت  : وىػ الستغيخ التابع اإلستجامة التشطيسية الستغير الثالث  .3

اإلستدامة ، و  اإلستدامة البيئية،  اإلستدامة االقتراديةبعاد فخعية ىي )أ ثالثةيتزسغ 
 . (االجتساعية

ل وإعتسجت الباحثة اسمػب تخميد السقاييذ )الستغيخات واالبعاد الفخعية وفقخات قياسيا( لتديي
الحؼ ( 8الججوؿ ) في وىحا يتزح، ميسة قخاءتيا والتعامل معيا في استخجاـ اساليب التحميل االحرائي 

 .متغيخات الجراسة الخئيدة وأبعادىا الفخعية ورمػزىا وعجد الفقخات في كل ُبعج يتزسغ 
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 ( ترميز وتؾصيف مقاييس الدراسة8الجدول )
السؤشر رمز  االبعاد الفرعية الستغيرات الرئيدة

 االحرائي
عدد فقرات 

 الكياس
مسارسات إدارة السؾارد 

 البذرية الخزراء
Green HR 

Management 
Practices 

GreHRMPra 

 االختيار والتؾعيف األخزر
Green Selection And Recruitment 

GSR 5 

 األخزراءالسذاركة 
Green Participation  

GP 5 

 التدريب األخزر
 Green Training 

GT 5 

 إدارة االداء األخزر
Green Performance Management 

GPM 5 

 التعؾيزات والسكافآت الخزراء
Green Compensation And Rewards 

GCR 5 

 التسكيؽ الشفدي لمعامميؽ
Psychological 

Empowerment Of 
Employeesgreen 

PsyEmp 

 Meaning ME 11   السعشى

 Competence CO 6   السقدرة

 self-determination SED 3    االستقاللية

 Impact IM 3   التأثير

 اإلستدامة التشغيسية
Organizational 
Sustainability 

OrgSus 

 اإلستدامة االقترادية
Economic Sustainability 

ECS 7 

 اإلستدامة البيئية
Environmental Sustainability 

ENS 13 

 اإلستدامة االجتساعية
Social Sustainability   

SS 11 

 ان.يالسردر :مؽ اعداد الباحثة باالستشاد الى إستسارة االستب

 (صدق السحتؾى و ردق الغاىري صدق السحكسيؽ )ال ثأنيًا : إختبار
بيا عشج ترسيع  يعج صجؽ السكياس مغ االمػر السيسة والخصػات الخئيدة التي يجب الكياـ

أف اكثخىا  سمػكية ، ويقدع الرجؽ في البحث العمسي الى عجة أنػاع االمكياس معيغ لجراسة أؼ ضاىخة 
 شيػعا واقجميا استخجأما ىي إختبار الرجؽ الطاىخؼ وصجؽ السحتػػ والتي تدتخجـ في إختبار

ىع أنػاع إختبارات أ ويعج الرجؽ الطاىخؼ مغ ( Golafshani , 2003 : 599السقاييذ الدمػكية )
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الخارجية لو مغ حيث نػع السفخدات وكيفية  ةالعاـ لإلختبار أو الرػر السطيخ يسثل الرجؽ وىػ 
 : Everitt , 2003ومجػ دقتيا ودرجة ما تتستع بو مغ مػضػعية )تفاصيميا  صياغتيا ومجػ وضػح

االىجاؼ السقخرة في الستغيخات السجروسة ، بسعشى أف تكػف  فأنو يحجدصجؽ السحتػػ أما ،( 383
ني التي يتزسشيا الستغيخ، وصجؽ السحتػػ يعشي أف االداة بجسيع فقخاتيا تسثل اعالفقخات شاممة لكل الس

 (. Csikszentmihalyi & Larson , 2014 : 46) نبيااالدمػؾ الحؼ تكيدو بكل جػ 
ذوؼ الخبخة واالختراص في مجاؿ  ف عمى عجد مغ الدادة السحكسيغياستسارة االستبإقج جخػ عخض و 

لمتأكج مغ صحة  آرائيعبيجؼ االفادة مغ ( 2سائيع وعشاويشيع في السمحق )السػضحة اسإدارة األعساؿ 
وبسا يزسغ وضػح فقخاتيا  اوقجرتيا عمى قياس متغيخاتي الجراسةنة ومجػ مالءمتيا ألىجاؼ افقخات االستب

 وفي ىحا الدياؽ قجـ الدادة السحكسيغ العجيج مغ السالحطات .نية اوشسػليتيا ودقتيا مغ الشاحية السيج
السفيجة الخاصة برياغات فقخات الكياس ومجػ أندجاميا مع واقع التصبيق السيجاني عمى مدتػػ 
الكميات االىمية بيئة التصبيق ، وقج تبشت الباحثة إجخاء السالحطات وتشفيح السقتخحات التي حازت عمى 

طاىخؼ وصجؽ إتفاؽ أغمب آراء السحكسيغ وىحا يجلل حيازة السكياس عمى مدتػػ عالي مغ الرجؽ ال
 السحتػػ.

 -: ناتاالتؾزيع الظبيعي لمبي ثالثًا : إختبار
التػزيع الصبيعي ىػ التػزيع السدتسخ السذتخؾ بيغ االحرائيات وىػ ميع لمغاية كػنو يػفخ  

 Triolaاألساس لالستجالؿ االحرائي، كسا أنو يدتخجـ لتقخيب التػزيعات االحتسالية السشفرمة السختمفة )
إْذ تتصمب اإلختبارات السعمسية التي تخافقيا مؤشخات إحرائية معيشة تػفخ عجة شخوط ( 217 : 2012 ,

 : Agresti et al. , 2013ليتع إستعساليا ويعج خزػع البيأنات لمتػزيع الصبيعي ىشا أىع ىحه الذخوط )
  ىسا :نات افخضيتيغ إلختبار التػزيع الصبيعي لمبي ةالباحث تعتسجإ  قجو .  (278

 . لمتػزيع الصبيعيالخاصة بستغيخات الجراسة الثالث نات ابيالتباع إعجـ ( : Ho)فخضية العجـ  .1
 لمتػزيع الصبيعي . الجراسة الثالثنات الخاصة بستغيخات اتباع البي: إ( H1)الفخضية البجيمة  .2

( الى اىسية أف تتػزع البيأنات ضسغ حجود التػزيع Khine , 2013 : 35-36يذيخ )وىشا 
( وااللتػاء Kurtosisيعي ، إْذ أنو باإلمكأف الحكع عمى تػزيع البيأنات مغ خالؿ اسمػب التفمصح )الصب

(Skewness( مغ خالؿ حداب قيسة )Z السعيارية ) الخاصة بكل مغ إحرائية اإلختباريغ ، أؼ
 بيغ الكيستيغمحرػرة وكمسا كأنت قيستيا ،السعيارؼ  اعمى خصأىوااللتػاء التفمصح  إحرائيةبقدسة قيسة 

(+2.58 , -2.58 )(p < .01 تكػف البيأنات ذات تػزيع شبيعي ). 
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( أف قيع إحرائية إختبار التفمصح وااللتػاء لستغيخات الجراسة الخئيدة 9ويتزح مغ الججوؿ )
 السعيارية (Zوأبعادىا الفخعية جاءت ضسغ حجودىا السقبػلة السػضحة سابقاً إْذ عشج مالحطة قيع )

وىحا يجؿ عمى أف جسيع  (2.58-،  2.58)+جاءت ضسغ الكيع السحرػرة بيغ الكيستيغ يتزح أنيا 
السعمسية في التحميل  االساليبمتػزيع الصبيعي وىحا يدسح باستخجاـ ل تخزع متغيخات الجراسة بأبعادىا

، وبحلظ يسكغ رفس فخضية العجـ ويتع قبػؿ الفخضية البجيمة التي تشز عمى أف بيانات واإلختبار
لمعامميغ،  األخزخ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء، التسكيغ الشفديلستغيخات الحالية )ا

( تتبع التػزيع الصبيعي حدب إجابات عيشة الجراسة عمى مدتػػ الكميات والجامعات واإلستجامة التشطيسية
 االىمية عيشة الجراسة. 

 الدراسة الثالث( إختبار التؾزيع الظبيعي لستغيرات 9الجدول )
 التفمظح الستغيرات واالبعاد

Kurtosis 
الخظأ 
 السعياري 

Z 
Kurtosis 

 االلتؾاء
Skewness 

الخظأ 
 السعياري 

Z 
Skewness 

GSR 0.193 0.312 0.619 -0.428 0.223 -1.919 

GP -0.011 0.312 -0.035 0.162 0.223 0.726 

GRT -0.179 0.312 -0.574 -0.244 0.223 -1.094 

GPM -0.555 0.312 -1.779 0.513 0.223 2.300 

GCR -0.752 0.312 -2.410 0.404 0.223 1.812 

GreHRManPra -0.402 0.312 -1.288 -0.178 0.223 -0.798 

ME -0.665 0.312 -2.131 0.396 0.223 1.776 

CO -0.322 0.312 -1.032 0.316 0.223 1.417 

SED -0.539 0.312 -1.728 0.545 0.223 2.444 

IM -0.413 0.312 -1.324 0.079 0.223 0.354 

 GRE 
PsyEmp 

-0.654 0.312 -2.096 0.453 0.223 2.031 

ECS -0.605 0.312 -1.939 0.439 0.223 1.969 

ENS -0.489 0.312 -1.567 -0.405 0.223 -1.816 

SS -0.046 0.312 -0.147 0.266 0.223 1.193 

OrgSus -0.501 0.312 -1.606 0.198 0.223 0.888 

 (.SPSS V.23السردر: مخرجات برنامج )
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 -: الردق البشائي التؾكيديرابعًا: إختبار 
تتعمق ىحه الفقخة بكياس الرجؽ البشائي التػكيجؼ الحؼ يعج مغ تصبيقات نسحجة السعادلة الييكمية 

(Structural Equation Modeling إْذ استخجـ ىحا االسمػب في بادغ االمخ ، ) في مجسل العمـػ
االجتساعية والدمػكية واالدارية بذكل كبيخ مغ قبل أغمب الباحثيغ في السجاالت الدمػكية ، وال تداؿ 

 ويتحجد( . Trevor, 2013:12تحطى بذعبية كبيخة بيغ الباحثيغ والسيتسيغ بسختمف التخررات )
 الجراسةلبشاءات الشطخية لستغيخات التأكج مغ صجؽ اب إختبار التحميل العاممي التػكيجؼ إجخاءاليجؼ مغ 

 Kaiser etالعيشة في بيئة تصبيق معيشة ) إجاباتومجػ دقتيا ميجأنيا والتأكج مغ تػافق بشية السكياس مع 
al., 2020 : 7 ) أىع الصخؽ اإلحرائية الذائعة االستخجاـ في . ويعتبخ التحميل العاممي التػكيجؼ مغ

اساسي في التحقق مغ صحة أنسػذج الكياس ودراسة مجػ معػلية العجيج مغ التخررات والتي ليا دور 
 Mair , 2018 : 39)الشسإْذج الشطخية التي قج تفدخ العالقات الستبادلة بيغ مجسػعة مغ الستغيخات )

 الييكمي القائع عمى التحميل العاممي التػكيجؼ يتع الشطخ في معياريغ ىسا :سػذج نولتقييع األ
( لفقخات .S.R.W: مخاجعة تقجيخات السعمسة السعيارية أو أوزاف األنحجار السعيارية ) السعيار األول

( ،وإْذا كأنت أقل تححؼ الفقخة ، كسا يعتج باالىتساـ بسجة 0.40الكياس التي يجب أْف تكػف اكثخ مغ )
ف مقبػلة كمسا الشدبة الحخجة تكػ  إْذ أفّ ( ، .C.Rمعشػية ىحه التقجيخات مغ خالؿ قيسة الشدبة الحخجة )

 . نت معشػيةاك
تعتسج لمحكع عمى مدتػػ جػدة  ( التيFit Indices) : مؤشخات مصابقة األنسػذج السعيار الثاني

الجراسة في بيئة التصبيق  األنسػذج الييكمي السختبخ وتحجيج مجػ مالئستو لمبيانات التي سحبت مغ عيشة
(Hair et al., 2014 : 115)  وىشا سيتع االعتساد عمى بعس مؤشخات السصابقة التي يسكغ تحجيج.

 (. 10مجػ القبػؿ ليا مغ خالؿ الججوؿ )
 ( مؤشرات مظابقة األنسؾذج الييكمي10جدول )

 قاعدة جؾدة السظابقة السؤشرات ت
 df CMIN/DF < 5ودرجات الحرية    x2قيؼالشدبة بيؽ  1
 Comparative Fit Index CFI > 0.90          (CFI)مؤشر السظابقة السقارن  2
 The Incremental Fit Index IFI > 0.90       (IFI) مؤشر السظابقة الستزايد 3
 The Tucker-Lewis Index TLI > 0.90       (TLIمؤشر تؾكر ولؾيس ) 4

 (RMSEA)مؤشر جذر متؾسط مربع الخظأ التقريبي  5
Root Mean Square Error of Approximation 

 
RMSEA < 0.08 
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Source: Afthanorhan, W. A. (2013) " A Comparison Of Partial Least Square Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) and Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-

SEM) for Confirmatory Factor Analysis " International Journal of Engineering Science and 

Innovative Technology (IJESIT) Vol 2, Iss 5 , P. 199. 

 نت نتائج التحميل العاممي التػكيجؼ كسا يأتي :اكوتأسيدًا عمى ما تقجـ ، 
 : لستغير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء التؾكيدي  . التحميل العاممي1

بعاد فخعية ىي أ خسدةارة السػارد البذخية الخزخاء مغ خالؿ لقج تع قياس متغيخ مسارسات إد
( فقخة ، 5) التجريب األخزخ( فقخة ، 5األخزخاء )السذاركة ( فقخة ، 5) )االختيار والتػضيف األخزخ

 (4يتزح مغ الذكل )إْذ  ( .( فقخة5) التعػيزات والسكافآت الخزخاء( فقخة ، 5) إدارة االداء األخزخ
وأف جسيعيا ندب معشػية وذلظ ألنو عشج ،( 0.40السعمسة السعيارية قج تجأوزت ندبة )أف تقجيخات 

( عشج مدتػػ 2.56كبخ مغ )أ( اتزح أنيا 10( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rمتابعة قيع الشدبة الحخجة )
  ( وىحا يذيخ الى ججوػ ىحه السعمسات وصجقيا.010.معشػية )

مغ مؤشخات  ستة إجخاءأما بالشدبة الى مؤشخات مصابقة األنسػذج فقج أضيخت الشتائج وبعج 
( بأف جسيعيا كأنت مدتػفية لقاعجة القبػؿ السخررة ليا، وبحلظ Modification Indicesالتعجيل )

السػارد  فأف األنسػذج الييكمي قج حاز عمى مدتػػ عاٍؿ مغ السصابقة مسا يؤكج أف متغيخ مسارسات إدارة
  .قياسفقخات  بخسدةابعاد فخعية تقاس كل مشيا  بخسدةالبذخية الخزخاء يقاس 

  

مسارسات إدارة السؾارد البذرية  لستغيرالردق البشائي التؾكيدي : (4الذكل )
 الخزراء

المشاركة 
 الخضراء

GP  

 

 

 

 

 

Gp1 

Gp3 

Gp2 

Gp4 

Gp5 
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 معمسات الردق البشائي التؾكيدي لسكياس متغير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء (11جدول )ال

 (.Amos V.23انًصذر: يخزجبث بزَبيج )     

 

 

 : لستغير التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ : الردق البشائي التؾكيدي 2

 Paths  S.R.W. Estimate S.E. C.R. P 

GSR1 <--- 9.652 130. 1.258 854. االخخٍبر وانخوظٍف األخضز *** 

GSR2 <--- 9.935 135. 1.341 885. االخخٍبر وانخوظٍف األخضز *** 

GSR3 <--- 8.363 124. 1.034 735. االخخٍبر وانخوظٍف األخضز *** 

GSR4 <--- 9.852 109. 1.076 739. االخخٍبر وانخوظٍف األخضز *** 

GSR5 <--- 1.000 715. االخخٍبر وانخوظٍف األخضز    

GP1 <--- 1.000 841. انًشبركت األخضزاء    

GP2 <--- 13.359 086. 1.155 876. انًشبركت األخضزاء *** 

GP3 <--- 13.555 084. 1.138 881. انًشبركت األخضزاء *** 

GP4 <--- 6.654 111. 737. 530. انًشبركت األخضزاء *** 

GP5 <--- 6.124 075. 460. 452. انًشبركت األخضزاء *** 

GRT1 <--- 6.892 083. 574. 642. انخذرٌب األخضز *** 

GRT2 <--- 6.558 072. 475. 511. انخذرٌب األخضز *** 

GRT3 <--- 6.326 085. 539. 512. انخذرٌب األخضز *** 

GRT4 <--- 11.645 084. 981. 877. انخذرٌب األخضز *** 

GRT5 <--- 1.000 884. انخذرٌب األخضز    

GPM1 <--- 5.105 298. 1.520 637. إدارة االداء األخضز *** 

GPM2 <--- االداء األخضز إدارة  .688 1.532 .287 5.338 *** 

GPM3 <--- 5.684 307. 1.742 848. إدارة االداء األخضز *** 

GPM4 <--- 6.461 209. 1.348 622. إدارة االداء األخضز *** 

GPM5 <--- 1.000 498. إدارة االداء األخضز    

GCR1 <--- 6.923 251. 1.739 768. انخعوٌضبث وانًكبفئبث انخضزاء *** 

GCR2 <--- 7.172 259. 1.858 839. انخعوٌضبث وانًكبفئبث انخضزاء *** 

GCR3 <--- 1.000 562. انخعوٌضبث وانًكبفئبث انخضزاء    

GCR4 <--- 6.640 268. 1.776 745. انخعوٌضبث وانًكبفئبث انخضزاء *** 

GCR5 <--- 6.195 241. 1.491 658. انخعوٌضبث وانًكبفئبث انخضزاء *** 
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( 11السعشى )بعاد فخعية ىي )أ أربعةلقج تع قياس متغيخ التسكيغ الشفدي لمعامميغ مغ خالؿ 
( 5كسا يتزح مغ خالؿ الذكل ) ( .( فقخة3التأثيخ )( فقخة ، و 3( فقخة ، تقخيخ الحات )6فقخة، السقجرة )

أف جسيع تقجيخات السعمسة السعيارية ) الشدب الطاىخة عمى األسيع التي تخبط األبعاد بفقخاتيا(  قج 
عمى  (0.31 , 0.18( إْذ كأف تقجيخىا )ME2 , ME6) تيغال الفقخ إ ،( 0.40تجأوزت الشدبة السقبػلة )

، وىحا يجؿ عمى ضعف تسثيميا لمبعج الحؼ تشتسي اليو مسا يدتػجب ححفيا ، كسا أف بعس قيع  التػالي
مؤشخات مصابقة األنسػذج كأنت غيخ مدتػفية لقاعجة القبػؿ السخررة ليا وىحا ما يتزح في قيع 

(CFI , IFI , TLI , RMSEA( وىحا يدتػجب االستخشاد بسؤشخات التعجيل .)Modification 
Indices التي يقتخحيا البخنامج لتحديغ مدتػػ مؤشخات مصابقة األنسػذج الييكمي الحؼ يسكغ مغ )

، العيشة أفخاد إجاباتخاللو تحجيج مجػ األندجاـ بيغ الييكل الشطخؼ الحؼ اعج مغ خاللو السكياس مع 
ف األنسػذج مغ مؤشخات تعجيل األنسػذج الييكمي نالحع أ (10) إجخاءاعاله و  الفقتخيغولحلظ وبعج ححؼ 

قج اكتدب مدتػػ السصابقة الالزمة وكسا يتزح مغ خالؿ متابعة مؤشخات مصابقة األنسػذج الطاىخة في 
العيشة  أفخادوبيحا يكػف األنسػذج الييكمي قج حرل عمى مدتػػ عاٍؿ مغ السصابقة إلجابات ،( 5الذكل )

 عيشة الجراسة. الكميات والجامعات االىميةعمى مدتػػ 
أما بالشدبة الى تقجيخات السعمسة فقج كأنت كميا ندب معشػية وذلظ مغ خالؿ متابعة قيع الشدبة 

 ( التي اتزح بأنيا قيع معشػية مسا يذيخ إلى ججوػ 10( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rالحخجة )
  ذ

قبل  لمعامميؽاألخزر التسكيؽ الشفدي  لستغيرالتؾكيدي  : التحميل العاممي (5الذكل )
 التعديل

برنامج مخرجات السردر:  Amos v.23. 
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 وصجؽ ىحه السعمسات وامكأنية االعتساد عمييا في قياس االبعاد التي تشتسي الييا .
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 التسكيؽ الشفدي األخزرالتؾكيدي لسكياس متغير  التحميل العامميمعمسات  (12جدول )ال
 Paths  S.R.W. Estimate S.E. C.R. P 

ME1 <--- 7.420 139. 1.028 579. انًعُى *** 

ME3 <--- 1.000 601. انًعُى    

ME4 <--- 7.336 155. 1.139 617. انًعُى *** 

ME5 <--- 7.523 162. 1.222 773. انًعُى *** 

ME7 <--- 7.866 160. 1.255 739. انًعُى *** 

ME8 <--- 7.155 169. 1.206 726. انًعُى *** 

ME9 <--- 8.058 169. 1.358 860. انًعُى *** 

ME10 <--- 8.413 179. 1.505 931. انًعُى *** 

ME11 <--- 7.775 161. 1.250 771. انًعُى *** 

CO1 <--- 6.864 133. 915. 767. انًقذرة *** 

CO2 <--- 5.646 123. 693. 579. انًقذرة *** 

CO3 <--- 7.128 144. 1.025 815. انًقذرة *** 

بعد التعديل لمعامميؽاألخزر التسكيؽ الشفدي  لستغيرالتؾكيدي  : التحميل العاممي (6الذكل )  
 .Amos v.23برنامج مخرجات السردر: 
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  (.Amos V.23يخزجبث بزَبيج )انًصذر:      

 : لستغير اإلستدامة التشغيسية التؾكيدي  التحمل العاممي .3
اإلستجامة االقترادية بعاد فخعية ىي )h ثالثةلقج تع قياس متغيخ اإلستجامة التشطيسية مغ خالؿ 

مغ خالؿ الذكل يتزح و  . ( فقخة11( فقخة ، واإلستجامة االجتساعية )13( فقخة ، اإلستجامة البيئية )7)
( أف جسيع تقجيخات السعمسة السعيارية ) الشدب الطاىخة عمى األسيع التي تخبط األبعاد بفقخاتيا(  قج 7)

عمى  (0.10 , 0.30( إْذ كأف تقجيخىا )ENS13 , SS3) تيغ( اال الفقخ 0.40تجأوزت الشدبة السقبػلة )
يو مسا يدتػجب ححفيا ، كسا أف بعس قيع ، وىحا يجؿ عمى ضعف تسثيميا لمبعج الحؼ تشتسي ال التػالي

وىحا ما يتزح في قيع  ،مؤشخات مصابقة األنسػذج كأنت غيخ مدتػفية لقاعجة القبػؿ السخررة ليا
(CFI , IFI , TLI , RMSEA)، يدتػجب االستخشاد بسؤشخات التعجيل ) ماModification 

Indicesقة األنسػذج الييكمي الحؼ يسكغ مغ ( التي يقتخحيا البخنامج لتحديغ مدتػػ مؤشخات مصاب
 العيشة. أفخاد إجاباتج مغ خاللو السكياس مع عّ أ خاللو تحجيج مجػ األندجاـ بيغ الييكل الشطخؼ الحؼ 

  

CO4 <--- 5.852 132. 772. 605. انًقذرة *** 

CO5 <--- 5.523 111. 613. 500. انًقذرة *** 

CO6 <--- 1.000 864. انًقذرة    

SED1 <--- 6.493 110. 716. 554. االسخقالنٍت *** 

SED2 <--- 8.287 112. 925. 710. االسخقالنٍت *** 

SED3 <--- 1.000 741. االسخقالنٍت    

IM1 <--- 9.550 132. 1.265 806. انخؤثٍز *** 

IM2 <--- 9.874 132. 1.303 816. انخؤثٍز *** 

IM3 <--- 1.000 676. انخؤثٍز    
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مغ مؤشخات تعجيل األنسػذج الييكمي نالحع أف  (11) إجخاءعاله و أ  الفقتخيغوبعج ححؼ 
وكسا يتزح مغ خالؿ متابعة مؤشخات مصابقة األنسػذج  ،كتدب مدتػػ السصابقة الالزمةإاألنسػذج قج 

 ( . وبيحا يكػف األنسػذج الييكمي قج حرل عمى مدتػػ عاٍؿ مغ السصابقة7الطاىخة في الذكل )
 عيشة الجراسة. الكميات والجامعات األىميةالعيشة عمى مدتػػ  أفخادإلجابات 

أما بالشدبة الى تقجيخات السعمسة فقج كأنت كميا ندب معشػية وذلظ مغ خالؿ متابعة قيع الشدبة 
تزح بأنيا قيع معشػية مسا يذيخ إلى ججوػ وصجؽ إ( التي 11( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rالحخجة )

 السعمسات وامكأنية االعتساد عمييا في قياس االبعاد التي تشتسي الييا .ىحه 

 

 

 

قبل التعديلاالستدامة التشغيسية  لستغيرالتؾكيدي  : التحميل العاممي (7الذكل )  
 .Amos v.23برنامج مخرجات السردر: 
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 التؾكيدي لسكياس متغير اإلستدامة التشغيسية التحميل العامميمعمسات  (12جدول )ال
 Paths  S.R.W. Estimate S.E. C.R. P 

ECS1 <--- 5.440 106. 576. 471. اإلسخذايت االقخصبدٌت *** 

ECS2 <--- 7.008 115. 804. 598. اإلسخذايت االقخصبدٌت *** 

ECS3 <--- 1.000 740. اإلسخذايت االقخصبدٌت    

ECS4 <--- 9.913 096. 951. 633. اإلسخذايت االقخصبدٌت *** 

ECS5 <--- 10.183 115. 1.166 849. اإلسخذايت االقخصبدٌت *** 

ECS6 <--- 7.759 119. 924. 656. اإلسخذايت االقخصبدٌت *** 

ECS7 <--- 8.892 133. 1.187 744. اإلسخذايت االقخصبدٌت *** 

بعد التعديلاالستدامة التشغيسية  لستغيرالتؾكيدي  : التحميل العاممي (8الذكل )  
 .Amos v.23برنامج مخرجات السردر: 
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  (.Amos V.23انًصذر: يخزجبث بزَبيج )     

 -:ألداة الكياسوالردق الييكمي الثبات البشائي خامدًا: 
دوات الكياس وتػلييا األىسية أىع الخكائد االساسية التي تدتشج الييا أ يعتبخ إختبار الثبات مغ 

تداؽ محتػػ إيذار الى الثبات بأنو مجػ و  ،القرػػ كي تأتي نتائج البحث عمى مدتػػ عالي مغ الثقة
ويعج مكياس  ،حتفاضو بجرجة مختفعة مغ دقة قياس الدسة مػضع الكياس إالسكياس داخميا مغ حيث 

بيغ الباحثيغ  اً كثخىا شيخة وشيػعأىع السقاييذ السدتخجمة في قياس ثبات االستبأنة و أ كخونباخ الفا مغ 
%( 70) ة السعاملفإْذا تجأوزت قيس، ( Korkmaz , 2020 : 115في شتى مجاالت البحث العمسي )

تع وقج ( . Tavakol & Dennick , 2011 : 54)يكػف السكياس معتسج والستغيخ ذو مػثػقية وثبات 

ENS12 <--- 1.000 740. اإلسخذايت انبٍئٍت    

ENS11 <--- 9.878 096. 949. 794. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS10 <--- 10.610 106. 1.126 844. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS9 <--- 10.408 111. 1.160 817. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS8 <--- 8.536 102. 869. 702. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS7 <---  انبٍئٍتاإلسخذايت  .774 .960 .101 9.539 *** 

ENS6 <--- 11.969 083. 994. 740. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS5 <--- 9.355 095. 888. 756. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS4 <--- 9.143 110. 1.006 737. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS3 <--- 9.342 120. 1.120 734. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS2 <--- 7.227 110. 799. 599. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

ENS1 <--- 8.517 085. 724. 604. اإلسخذايت انبٍئٍت *** 

SS1 <--- 5.977 119. 709. 514. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS2 <--- 5.437 120. 650. 469. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS4 <--- 9.226 108. 997. 772. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS5 <--- 9.729 113. 1.095 796. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS6 <--- 7.267 119. 865. 618. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS7 <--- 7.286 108. 785. 614. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS8 <--- 1.000 733. اإلسخذايت االجخًبعٍت    

SS9 <---  االجخًبعٍتاإلسخذايت  .722 .918 .107 8.582 *** 

SS10 <--- 8.377 123. 1.032 707. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 

SS11 <--- 7.934 132. 1.044 675. اإلسخذايت االجخًبعٍت *** 
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داة الكياس بالشدبة لمستغيخات واالبعاد الفخعية اعتسادًا أعتساد معامل الرجؽ الييكمي لتحجيج ندبة صجؽ إ 
 (.13العيشة . وكسا مػضح في الججوؿ ) أفخاد إجاباتعمى 

عادىا أف قيع معامل كخونباخ الفا لستغيخات الجراسة الخئيدة واب وألغخاض الجراسة الحالية يتزح
، كسا  الدمػكيةفي الجراسات وجيجة وتعج ىحه الكيع مقبػلة  ،(0.732 - 0.899الفخعية قج تخأوحت بيغ )

أف قيع معامل الرجؽ الييكمي جسيعيا ندب عالية كػنيا تتبع في الحداب معامالت الثبات السدتخخجة 
 لتػزيعيا عمى العيشةالجراسة صالحة  مقاييذوبحلظ أصبحت ( ،0.948 – 0.856فقج تخأوحت بيغ )

 والثبات العالي.  بالسػثػقيةكػنيا تترف  وجاىدة
 والردق الييكمي عمى مدتؾى الستغيرات الرئيدة وابعادىا الفرعيةمعامالت الثبات  (13) جدولال

 معامل الردق الييكمي كرونباخ الفا االبعاد الفرعية ت
 0.886 0.785 االختيار والتؾعيف األخزر 1
 0.875 0.765 األخزراءالسذاركة  2
 0.884 0.781 التدريب األخزر 3
 0.906 0.820 إدارة االداء األخزر 4
 0.864 0.746 التعؾيزات والسكافآت الخزراء 5
 0.929 0.863 مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء 6
 0.927 0.859 السعشى 7
 0.906 0.820 السقدرة 8
 0.883 0.779 (االستقالليةتقرير الذات أو )  9

 0.856 0.732 التأثير 10
 0.946 0.895 التسكيؽ الشفدي األخزر 11
 0.880 0.775 اإلستدامة االقترادية 12
 0.904 0.817 اإلستدامة البيئية 13
 0.860 0.739 اإلستدامة االجتساعية 14
 0.948 0.899 اإلستدامة التشغيسية 15

 .SPSS V.23يخزجبث بزَبيج عهى عخًبد البب تانببحثعذاد إيٍ انًصذر:   
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 :االتداق الداخمي سادسًا: إختبار
بعاد الستغيخات واأل( لسعخفة االرتباشات السعشػية بيغ Pearsonرتباط )إمعامل  ةالباحث تعتسجإ 

معامالت  ( قيع14وفقخاتيا، إْذ تذيخ االرتباشات السعشػية الى قػة السكياس السعتسج ، ويػضح الججوؿ )
الجراسة الحالية ، إْذ تبيغ قيع نتائج اإلختبار السػضحة في  اتمتغيخ و بعاد أاالرتباط بيغ جسيع فقخات و 

بيغ وحت اتخ ، فقج بعاد وفقخاتيا ألرتباط معشػية بيغ جسيع اإ( الى وجػد عالقات 13الججوؿ )
ت االرتباط بيغ في حيغ تخاوحت معامال( ، 0.01عشج مدتػػ معشػية )( **0.881 - **0.207)

وىحا يجؿ  (0.01( عشج مدتػػ معشػية )**0.200 - **0.725)الستغيخات والفقخات الكياسية بيغ 
 تداؽ داخمي عالي بيغ جسيع االبعاد وفقخاتيا.إعمى وجػد 

 االتداق الداخمي بيؽ فقرات السكياس ومتغيراتو وابعاده  (14) جدولال
ارتباط الفقرة  الفقرة

 بالبعد
الفقرة ارتباط 

 بالستغير
ارتباط الفقرة  الفقرة

 بالبعد
ارتباط الفقرة 

 بالستغير
GSR1 .380

**
 .273

**
 CO5 .630

**
 .388

**
 

GSR2 .525
**

 .584
**

 CO6 .887
**

 .501
**

 

GSR3 .743
**

 .559
**

 SED1 .742
**

 .619
**

 

GSR4 .699
**

 .628
**

 SED2 .730
**

 .456
**

 

GSR5 .705
**

 .530
**

 SED3 .747
**

 .499
**

 

GP1 .583
**

 .710
**

 IM1 .862
**

 .383
**

 

GP2 .531
**

 .512
**

 IM2 .713
**

 .238
**

 

GP3 .585
**

 .376
**

 IM3 .842
**

 .418
**

 

GP4 .595
**

 .457
**

 ECS1 .814
**

 .725
**

 

GP5 .549
**

 .426
**

 ECS2 .656
**

 .534
**

 

GRT1 .299
**

 .291
**

 ECS3 .548
**

 .540
**

 

GRT2 .560
**

 .534
**

 ECS4 .618
**

 .511
**

 

GRT3 .656
**

 .535
**

 ECS5 .521
**

 .548
**

 

GRT4 .677
**

 .504
**

 ECS6 .243
**

 .200
**

 

GRT5 .676
**

 .464
**

 ECS7 .749
**

 .662
**

 

GPM1 .499
**

 .537
**

 ENS1 .738
**

 .579
**

 

GPM2 .753
**

 .615
**

 ENS2 .585
**

 .610
**

 

GPM3 .813
**

 .609
**

 ENS3 .559
**

 .427
**

 

GPM4 .507
**

 .482
**

 ENS4 .773
**

 .723
**

 

GPM5 .654
**

 .606
**

 ENS5 .680
**

 .639
**

 

GCR1 .569
**

 .430
**

 ENS6 .783
**

 .614
**

 

GCR2 .742
**

 .610
**

 ENS7 .742
**

 .663
**

 

GCR3 .512
**

 .556
**

 ENS8 .505
**

 .585
**

 

GCR4 .412
**

 .282
**

 ENS9 .790
**

 .638
**

 

GCR5 .487
**

 .234
**

 ENS10 .827
**

 .773
**
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ME1 .579
**

 .541
**

 ENS11 .724
**

 .691
**

 

ME3 .699
**

 .604
**

 ENS12 .556
**

 .410
**

 

ME4 .708
**

 .619
**

 SS1 .510
**

 .366
**

 

ME5 .655
**

 .481
**

 SS2 .392
**

 .280
**

 

ME7 .821
**

 .625
**

 SS4 .576
**

 .435
**

 

ME8 .753
**

 .560
**

 SS5 .689
**

 .459
**

 

ME9 .816
**

 .694
**

 SS6 .207
**

 .241
**

 

ME10 .393
**

 .276
**

 SS7 .572
**

 .492
**

 

ME11 .739
**

 .532
**

 SS8 .601
**

 .442
**

 

CO1 .726
**

 .501
**

 SS9 .308
**

 .414
**

 

CO2 .881
**

 .499
**

 SS10 .518
**

 .316
**

 

CO3 .814
**

 .665
**

 SS11 .554
**

 .364
**

 

CO4 .408
**

 .491
**

    

 SPSS V.23   عهى بزَبيج ببالعخًبد انببحثت اعذاديٍ : انًصذر   
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نياالسبحث الث  
 نات الدراسةاالؾصف والتحميل االحرائي لبي

 تؾطئة...
ساسية لتحجيج ألىع الستصمبات اأ يعج وصف الستغيخات وتحميميا عمى مدتػػ بيئة التصبيق مغ 

عمى مدتػػ عيشة الجراسة نيًا، وبحلظ سيتع في ىحا السبحث تحميل إجابات امدتػػ ىحه الستغيخات ميج
ستخجاـ اساليب التحميل السشاسبة أووصفيا وتذخيريا مغ خالؿ السختارة الكميات والجامعات االىمية 

الستسثمة بػ)الػسط الحدابي، األنحخاؼ السعيارؼ، معامل االختالؼ، األىسية الشدبية( عمى مدتػػ 
ستخجاـ بخامج إبعادىا الفخعية وفقخات الكياس الخاصة بيا اعتسادًا عمى ألجراسة الحالية و متغيخات ا

(Microsoft Excel( و )SPSS: وكسا يأتي ، ) 
  -مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء:وصف وتذخيص متغير  -أوالً 

تحجيج مدتػيات السقارنة لمفئات  عمىإجابات عيشة الجراسة  إعتسجت الباحثة في تحجيج مدتػػ 
عتساد مكياس ليكخت إ الى أنو في حالة  واشار أ غ( الحيMazahreh et al., 2009 : 403عمى رأؼ )
كسا و ( فأف ىشاؾ خسذ فئات تشتسي ليا الستػسصات الحدابية ، تساماً تفق أال  – تساماً تفق أالخساسي )

  ( :15ججوؿ )الفي مػضح 
 مؾصف اإلحرائيالؾسط الحدابي لترشيف فئات  (15جدول )ال

 مدتؾى الفئة مدى الفئة تدمدل الفئة
 مشخفض جدا 1.80 – 1 1
 مشخفض 2.60 – 1.81 2
 معتدل 3.40 – 2.61 3
 مرتفع 4.20 – 3.41 4
 مرتفع جدا 5.00 – 4.21 5

Instructors The Attitudes of Jaber, H. (2009) " -Mazahreh, A. , Hammad, H. & Abu Source :

and Faculty Members about the Quality of Technical Education Programs in Community 

Journal of Social Sciences 5 (4), P.403." Colleges in Jordan 

                              

فقختيغ ، تتشأوؿ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء  زسغ وصف وتذخيز متغيخوبحلظ يت
الػصف و  فتتشأوؿ التذخيزبعاد ىح الستغيخ تفريميًا ، أما الثانية أاألولى الػصف االحرائي لفقخات و 

  -، وكاآلتي: جساالً إاالحرائي 
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 وصف وتذخيص متغير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء تفريمياً  -1
مسارسات إدارة السػارد البذخية بعاد متغيخ ألفقخات و  تتعمق ىحه الفقخة بالػصف اإلحرائي

 -وكسا يأتي: الخزخاء تفريمياً 
 -وصف وتذخيص بعد االختيار والتؾعيف األخزر: .أ 

االختيار والتػضيف األخزخ لبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 16الججوؿ ) يتزح مغ
( 3.074)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( GSR1-GSR5) فقخات بخسذ تع قياسوالتي 

%( ، 61.48%( واألىسية الشدبية )18.65) الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.573واألنحخاؼ السعيارؼ )
الكميات  مسا يؤكج أف معتجالً  كأفا البعج عيشة الجراسة عمى فقخات ىح أفخادوىحا يجؿ عمى أف إتفاؽ 

والجامعات عيشة الجراسة تدعى الى حج ما الى االىتساـ باستقصاب السخشحيغ لمػضائف مسغ يستمكػف 
ميارات الحفاظ عمى البيئة ومشع التمػث وتحسل السدؤولية االجتساعية في الحفاظ عمى السستمكات السادية 

 والبيئة والسشاخات الجاخمية .
ختيار إبأدراج السعاييخ البيئية في عسمية  تقػـ الكميةاىا )الثانية التي محتػ وقج حرمت الفقخة 

( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ 3.479وسط حدابي إْذ بمغ ) أعمىعمى  (السخشحيغ ألشغاؿ الػضائف
%( ، وىحا يجؿ عمى 69.58%( وبأىسية ندبية بمغت )26.86بمغ ) ندبي ( وبسعامل اختالؼ0.934)

 . حه الفقخة عمى ى أف مدتػػ اإلجابات كأف مختفعاً 
تعسل الكمية عمى تػضيف السخشحيغ ألشغاؿ األولى التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 

عمى أقل  (الػضائف مسغ يستمكػف السعخفة والسيارات والسػاقف والدمػكيات التي تتػافق مع اإلدارة البيئية
بمغ ندبي ؼ ختالإ( وبسعامل 0.882( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )2.824وسط حدابي حيث بمغ )

 أقل%( ، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت عمى 56.47%( وباىسية ندبية بمغت )31.22)
 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشة  إجاباتاألوساط الحدابية اال أنيا تتستع بسدتػػ 

 االختيار والتؾعيف األخزرلبعد االحراءات الؾصفية  (16جدول )ال
  ث

 انفقزاث

انوسظ 

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 تؾعيف السرشحيؽ ألشغال الؾعائف مسؽ عمىالكمية  لتعس 1
يستمكؾن السعرفة والسيارات والسؾاقف والدمؾكيات التي 

 .تتؾافق مع اإلدارة البيئية

2.824 0.882 31.22 56.47 5 

اختيار بأدراج السعايير البيئية في عسمية  تقؾم الكمية 2
 .السرشحيؽ ألشغال الؾعائف

3.479 0.934 26.86 69.58 4 
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يتؼ تزسيؽ الدياسات واالستراتيجيات البيئية في عسمية  3
 .التؾعيف

2.880 1.001 34.76 57.61 4 

خذ االىتسأمات البيئية لمسرشحيؽ ألشغال الؾعائف في ؤ ت 4
 عسمية االختيار

3.053 0.999 32.71 61.05 3 

بالقزايا البيئية يتؼ اختيار السرشحيؽ الذيؽ ىؼ عمى دراية  5
 الؾعائف الذاغرة لسلء

3.135 0.848 27.05 62.69 2 

 - 61.48 18.65 0.573 3.074 األخزرالسعدل العام لبعد االختيار والتؾعيف 

 Microsoft Excel (SPSS .))) اعداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ السردر: 

 وصف وتذخيص بعد السذاركة األخزراء .ب 
تع ؼ حال اءالسذاركة األخزخ لبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 17الججوؿ ) يتزح مغ

( واألنحخاؼ 3.150)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( GPE1-GPE5) فقخات بخسذ قياسو
%( ، وىحا يجؿ 63.01%( واألىسية الشدبية )16.51) الشدبي االختالؼ( ومعامل 0.520السعيارؼ )

الكميات والجامعات  مسا يؤكج أف معتجاًل، كأفا البعج عمى أف إتفاؽ أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات ىح
عيشة الجراسة تيتع بذكل عاـ بسذاركة أعزاء الييئة التجريدية في األنذصة البيئية وكيفية السحافطة 

فزاًل عغ العسل عمى تػفيخ السشاخ التشطيسي الحؼ يعدز الدمػؾ األخزخ بيغ أعزاء الييئة  عمييا،
التجريدية ،إال أف تمظ الكميات قج أخفقت في أشخاكيع في عسميات تحديغ الجػدة وحل السذكالت 

 السختبصة بالقزايا الخزخاء .  
تستمظ الكمية رؤية تصػيخية واضحة لتػجيو مسارسات األولى التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 

( وبأنحخاؼ 3.756وسط حدابي إْذ بمغ ) أعمىعمى  (الييئة التجريدية في مجاؿ اإلدارة البيئية أعزاء
%( ، 75.13%( وبأىسية ندبية بمغت )22.84بمغ ) ندبي ( وبسعامل اختالؼ0.858معيارؼ بمغ )

 . عمى ىحه الفقخة  مختفعاً ف اوىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات ك
الييئة التجريدية في عسمية  أعزاءشخاؾ إيتع الخابعة التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 

( 2.519وسط حدابي حيث بمغ ) أقلعمى  (بالقزايا الخزخاءالستعمقة تحديغ الجػدة وحل السذكالت 
وباىسية ندبية بمغت  %(44.65بمغ )ندبي ( وبسعامل اختالؼ 1.125وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )

 عمى ىحه الفقخة .  ضعيفاً %( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف 50.38)
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 اءالسذاركة الخزر لبعد االحراءات الؾصفية  (17جدول )ال

 Microsoft Excel (SPSS .))) اعداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ السردر: 

 وصف وتذخيص بعد التدريب األخزر .ج 
تع ؼ حاألخزخ ال لبعج التجريبالػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 18الججوؿ ) يتزح مغ

( واألنحخاؼ 3.240)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( GRT1-GRT5) فقخات بخسذ قياسو
%( ، وىحا يجؿ 64.80%( واألىسية الشدبية )14.44) الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.468السعيارؼ )

الكميات والجامعات عيشة  يؤكج أف، و  معتجالً  فاكا البعج عيشة الجراسة عمى فقخات ىحعمى أف إتفاؽ أفخاد 
الجراسة تيتع بتفعيل البخامج والجورات التجريبية لمسشتدبيغ بسا يخز األنذصة الخزخاء ،وتعديد معارفيع 

اتيا لزسأف وقجراتيع الذخرية والػضيفية ،وكيفية تحديغ سمػكيع الػضيفي بالتعامل مع البيئة وتغيخ 
 تحديغ جػدة الخجمات التعميسية السقجمة لمصمبة .

تػفخ الكمية التجريب البيئي لكل أعزاء الييئة األولى التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
 ختالؼإ( وبسعامل 0.867( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.412وسط حدابي إْذ بمغ ) أعمىعمى  (التجريدية

ف ا%( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات ك68.24ية بمغت )%( وبأىسية ندب25.42بمغ ) ندبي
 . عمى ىحه الفقخة  مختفعاً 

التحميل السصمػب لتحجيج  إجخاءتحخص الكمية عمى الثالثة التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 
( وبأنحخاؼ 3.025وسط حدابي حيث بمغ ) أقلعمى  (االحتياجات الخزخاء ألعزاء الييئة التجريدية

 .%( 60.50ىسية ندبية بمغت )أ%( وب28.20بمغ )ندبي ( وبسعامل اختالؼ 0.853ارؼ بمغ )معي

 ث
 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

تستمػ الكمية رؤية تظؾيرية واضحة لتؾجيو مسارسات أعزاء  1
 التدريدية في مجال اإلدارة البيئيةالييئة 

3.756 0.858 22.84 75.13 4 

يتؾفر في الكمية مشاخ تشغيسي يعزز الؾعي والدمؾك األخزر  2
 بيؽ أعزاء الييئة التدريدية 

3.588 0.959 26.74 71.76 2 

لدى الكمية عدد مؽ قشؾات االترال الرسسية وغير الرسسية  3
 أعزاء الييئة التدريديةلشذر الثقافة الخزراء بيؽ 

2.908 0.892 30.68 58.15 4 

يتؼ اشراك أعزاء الييئة التدريدية في عسمية تحديؽ الجؾدة  4
 وحل السذكالت بالقزايا الخزراء

2.519 1.125 44.65 50.38 5 

تسشح الكمية الفرصة ألعزاء الييئة التدريدية لمسذاركة في  5
 إدارة البيئة 

2.981 0.727 24.38 59.62 3 

 - 63.01 16.51 0.520 3.150 اءالسعدل العام لبعد السذاركة الخزر 
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وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت عمى أقل األوساط الحدابية اال أنيا تتستع بسدتػػ إجابات 
 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشة 

 األخزر لبعد التدريباالحراءات الؾصفية  (18جدول )ال
 ث

 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 4 68.24 25.42 0.867 3.412 تؾفر الكمية التدريب البيئي لكل أعزاء الييئة التدريدية 1

فزل السسارسات أيعتسد التدريب الذي تؾفره الكمية  2
 .الرديقة لمبيئة

3.139 0.660 21.02 62.77 4 

تحرص الكمية عمى إجراء التحميل السظمؾب لتحديد  3
 االحتياجات الخزراء ألعزاء الييئة التدريدية

3.025 0.853 28.20 60.50 5 

تيدف البرامج التدريبية لكمية الى تذجيع الدمؾك الداعؼ  4
)دوائر  لمبيئة الخزراء لدى أعزاء الييئة التدريدية

 البيئة... (البيئة ،مشغسات حساية 

3.317 0.804 24.24 66.34 2 

تحرص الكمية عمى فتح قشؾات االترال مع الالعبيؽ  5
 االساسيؽ عشد ترسيؼ البرامج التدريبية  

3.307 0.896 27.09 66.13 3 

 - 64.80 14.44 0.468 3.240 األخزر التدريبالسعدل العام لبعد 

 Microsoft Excel (SPSS .))) مخرجات برامجاعداد الباحثة باالعتساد عمى مؽ السردر: 

 وصف وتذخيص بعد إدارة األداء األخزر .د 
تع ؼ حاألخزخ ال لبعج إدارة االداءالػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 19الججوؿ ) يتزح مغ

( واألنحخاؼ 3.327)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( GPM1-GPM5) فقخات بخسذ قياسو
%( ، وىحا يجؿ 66.55%( واألىسية الشدبية )17.14) الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.570السعيارؼ )

الكميات والجامعات  مسا يؤكج أف معتجاًل، فاكا البعج عيشة الجراسة عمى فقخات ىح أفخاد إتفاؽعمى أف 
مػكيات عيشة الجراسة تيتع بتحجيج معاييخ اداء تجعع إجخاءات اإلدارة البيئية وتحديغ االفكار والد

الخزخاء باإلضافة إلى تعديد أدائيع الخاص بتحقيق األىجاؼ البيئية لألقداـ العمسية واالدارية عمى حج 
 سػاء .

تزع الكمية أىجاؼ ذات تػجيات خزخاء لألقداـ الثانية التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
( وبسعامل 0.791يارؼ بمغ )( وبأنحخاؼ مع3.803وسط حدابي إْذ بمغ ) أعمىعمى  (واالدارات السختمفة

%(، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات 76.05%( وبأىسية ندبية بمغت )20.81بمغ ) ندبي اختالؼ
تعتسج الكمية السعاييخ الخزخاء الخابعة التي محتػاىا ). في حيغ حرمت الفقخة عمى ىحه الفقخة كأف مختفعاً 

( 0.932( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )2.790عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ ) (في عسمية تقييع اداء
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%(، وعمى الخغع مغ أف ىحه 55.80%( وباىسية ندبية بمغت )33.42بمغ )ندبي وبسعامل اختالؼ 
معتجاًل حدب إجابات أفخاد  إجاباتالفقخة قج حرمت عمى أقل األوساط الحدابية اال أنيا تتستع بسدتػػ 

 .العيشة
 األخزر لبعد إدارة األداءاالحراءات الؾصفية  (19جدول )ال

 Microsoft Excel (SPSS .))) عداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجإ مؽالسردر: 
 -وصف وتذخيص بعد التعؾيزات والسكافآت الخزراء: .ه 

التعػيزات والسكافئات لبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 20الججوؿ ) يتزح مغ
ا البعج الحدابي الكمي ليحبمغ الػسط وقج ، ( GCR1-GCR5) فقخات بخسذ تع قياسوؼ حال الخزخاء

%( واألىسية الشدبية 16.23) الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.498( واألنحخاؼ السعيارؼ )3.068)
مسا يؤكج  معتجالً  كأفا البعج عيشة الجراسة عمى فقخات ىح أفخاد%( ، وىحا يجؿ عمى أف إتفاؽ 61.36)

ء الييئة التجريدية مسغ يقجـ اداء صجيق الكميات والجامعات عيشة الجراسة تدعى الى مكافأة أعزا أف
لمبيئة وتيتع بػضع بخامج تعػيس مشاسبة تحفد عمى تبشي األنذصة الخزخاء في مجسل التعامالت 

 والدمػكيات التي يقجميا األفخاد في الجامعات والكميات عيشة الجراسة.
جريدية الكتداب السيارات تكافئ الكمية أعزاء الييئة التالثانية التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 

 ختالؼإ( وبسعامل 0.874( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.775وسط حدابي إْذ بمغ ) أعمىعمى  (الخزخاء

 ث
 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

يتؼ وضع مؤشرات األداء األخزر في نغام إدارة األداء  1
 .وايراليا الى جسيع أعزاء الييئة التدريدية

2.935 0.996 33.93 58.70 4 

تزع الكمية أىداف ذات تؾجيات خزراء لألقدام  2
 .واالدارات السختمفة

3.803 0.791 20.81 76.05 4 

يتؼ دمج اىداف وغايات اإلدارة البيئية مع نغام تقييؼ  3
 .االداء الخاص بالكمية

3.385 0.769 22.71 67.69 3 

 5 55.80 33.42 0.932 2.790 تعتسد الكمية السعايير الخزراء في عسمية تقييؼ اداء   4

ىشاك تغذية راجعة أعزاء الييئة التدريدية أو فرق العسل  5
لدى لتحقيق االىداف البيئية أو تحديؽ االداء البيئي 

 أعزاء الييئة التدريدية

3.725 1.013 27.18 74.50 2 

 - 66.55 17.14 0.570 3.327 األخزر إدارة االداءالسعدل العام لبعد 
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ف ا%(، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات ك75.50%( وبأىسية ندبية بمغت )23.15بمغ ) ندبي
 . عمى ىحه الفقخة مختفعاً 

تقجـ الكمية الحػافد أعزاء الييئة التجريدية ) األولى التي محتػاىافي حيغ حرمت الفقخة 
( وبأنحخاؼ 2.317عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ ) (لتذجيع األنذصة والدمػكيات الرجيقة لمبيئة

%( ، 46.34%( وباىسية ندبية بمغت )44.94بمغ )ندبي ( وبسعامل اختالؼ 1.041معيارؼ بمغ )
 ى ىحه الفقخة . عم ضعيفاً وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف 

 التعؾيزات والسكافئات الخزراءلبعد االحراءات الؾصفية  (20جدول )ال
 ث

 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

تقدم الكمية الحؾافز أعزاء الييئة التدريدية لتذجيع  1
 لمبيئةاألنذظة والدمؾكيات الرديقة 

2.317 1.041 44.94 46.34 5 

تكافئ الكمية أعزاء الييئة التدريدية الكتداب السيارات  2
 الخزراء

3.775 0.874 23.15 75.50 4 

 2 69.24 25.71 0.890 3.462 اإلبداعيتقدم الكمية السكافآت لمسبادرات أو االداء البيئي  3

تحرص الكمية عمى اضافة حزمة مؽ السزايا والحؾافز ذات  4
 التدريدييؽالرمة باالداء األخزر في نغام تعؾيزات 

3.006 0.791 26.30 60.13 3 

يتؼ مكافاة أعزاء الييئة التدريدية الذيؽ يداىسؾن في  5
 إجراء التحديشات عمى نغام اإلدارة البيئية في الكمية

2.779 0.960 34.54 55.59 4 

 - 61.36 16.23 0.498 3.068 السعدل العام لبعد التعؾيزات والسكافئات الخزراء

 Microsoft Excel (SPSS .))) اعداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ السردر: 
 

 -:جساالً إوصف وتذخيص مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء 
 وأبعادهىحه الفقخة الػصف اإلحرائي لستغيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء  تتزسغ

( نتائج االحراءات الػصفية لستغيخ مسارسات إدارة السػارد 21، إْذ يطيخ الججوؿ ) جساالً إالفخعية 
لستغيخ ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليحا اأبعاد ميجانية  باربعةالبذخية الخزخاء والحؼ يقاس 

بمغت  %( و13.70)الشدبي ( وبمغ معامل االختالؼ 0.435( وبمغ األنحخاؼ السعيارؼ )3.172)
%( ، وتذيخ ىحه الشتائج اإلحرائية الى أف متغيخ مسارسات إدارة السػارد 63.44األىسية الشدبية )

يجؿ  ، مسا غالسبحػثياألفخاد  إجاباتحدب  مغ األىسيةمعتجلة البذخية الخزخاء قج حاز عمى درجة 
عمى أف الكميات والجامعات عيشة الجراسة تيتع بالسسارسات الخزخاء إلدارة السػارد البذخية مغ حيث 
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58.00%

59.00%

60.00%

61.00%

62.00%

63.00%

64.00%

65.00%

66.00%

67.00%

االخخٍبر 

وانخوظٍف 

 االخضز

انًشبركت 

وانخًكٍٍ 

 االخضز

ادارة االداء  انخذرٌب االخضز

 االخضز

انخعوٌضبث 

وانًكبفئبث 

 انخضزاء

61.48% 

63.01% 

64.80% 

66.55% 

61.36% 

االخخٍبر 

وانخوظٍف 

 االخضز

انًشبركت 

وانخًكٍٍ 

 االخضز

انخذرٌب 

 االخضز

ادارة االداء 

 االخضز

انخعوٌضبث 

وانًكبفئبث 

 انخضزاء
 الخضراء 

 الخضراء 

اختيار األفخاد مغ ذوؼ السيارات الخزخاء في التعامل مع البيئة وتسكيشيع واشخاكيع في اتخإْذ القخارات 
ألخزخ وكيفية تحديغ السشاخ الجاخمي في الخاصة بالبيئة الجامعية وتجريبيع ومكافأتيع عمى ادائيع ا

 الجامعة.
ميجأنيًا عمى مدتػػ  الفخعيةمسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء تختيب ابعاد أما بالشدبة الى 

التجريب ،  إدارة االداء األخزخجاء تختيبيا كاالتي )فقج الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة، 
( عمى التعػيزات والسكافئات الخزخاء،  االختيار والتػضيف األخزخاء ، السذاركة األخزخ ، األخزخ

 (.21التػالي حدب إجابات العيشة السبحػثة ، وكسا مػضح في الججوؿ )
 مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء بأبعاده ( وصف وتذخيص متغير21جدول )ال

انوسظ  االبعبد ث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

 االخخالفيعبيم 

% 

األهًٍت 

 % انُسبٍت

حزحٍب 

 انفقزاث

 4 61.48 18.65 0.573 3.074 االختيار والتؾعيف األخزر 1

 3 63.01 16.51 0.520 3.150 اءالسذاركة األخزر  2

 2 64.80 14.44 0.468 3.240 األخزر التدريب 3

 4 66.55 17.14 0.570 3.327 األخزر إدارة االداء 4

 5 61.36 16.23 0.498 3.068 والسكافئات الخزراءالتعؾيزات  5

مسارسات إدارة السؾارد السعدل العام لستغير 
 البذرية الخزراء

3.172 0.435 13.70 63.44 - 

  Microsoft Excel (SPSS)))ببالعخًبد عهى يخزجبث بزَبيج  تاعذاد انببحثيٍ انًصذر: 
مسارسات إدارة السػارد البذخية ألبعاد الفخعية لستغيخ ( تختيب األىسية الشدبية ل9ويػضح الذكل )

 العيشة السبحػثة. أفخاد إجاباتالخزخاء باالعتساد عمى ندب األىسية الشدبية الستحققة حدب 
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 ني إلبعاد متغير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراءا( التسثيل البي9الذكل )
 Microsoft Excel0))اٌّصذس: ِخشجبد ثشٔبِج 

 

 -التسكيؽ الشفدي األخزر: وصف وتذخيص متغير -ثأنيا
زسغ وصف وتذخيز متغيخ التسكيغ الشفدي لمعامميغ فقختيغ ، تتشأوؿ األولى الػصف االحرائي يت

جسااًل، إالػصف االحرائي و  فتتشأوؿ التذخيزبعاد ىح الستغيخ تفريميًا ، أما الثانية ألفقخات و 
    -وكاآلتي:

 -:تفريمياً األخزر وصف وتذخيص متغير التسكيؽ الشفدي  -1
لمعامميغ  األخزخ بعاد متغيخ التسكيغ الشفديأتتعمق ىحه الفقخة بالػصف اإلحرائي لفقخات و 

 وكسا يأتي: تفريمياً 
 -أ. وصف وتذخيص بعد السعشى:

قياسو بتدع تع التي لبعج السعشى الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 22الججوؿ ) يتزح مغ
، إْذ بمغ الػسط ( بعج أف تع ححؼ فقختيغ مغ خالؿ التحميل العاممي التػكيجؼ ME1-ME9) فقخات

 الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.622( واألنحخاؼ السعيارؼ )3.212)ا البعج الحدابي الكمي ليح
عيشة الجراسة عمى فقخات  أفخاد إتفاؽ%( ، وىحا يجؿ عمى أف 64.23%( واألىسية الشدبية )19.38)

أعزاء الييئة التجريدية في الكميات والجامعات عيشة الجراسة يعسمػف  مسا يؤكج أف معتجالً  كأفا البعج ىح
في وضائف تتشاسب متصمباتيا مع مؤىالتيع الذخرية وىع يذعخوف بالخضا واالشسئشأف عشج تشفيحىع 

بحلظ ىع يحققػف مكأنة محتخمة في مجتسع العسل السياـ  الخزخاء السكمفيغ بيا بافزل صػرة مسكشة و 
 ويحققػف بشفذ الػقت حاجاتيع ورغباتيع الذخرية .

 أعمىعمى  (الحؼ أقػـ بو ذو فائجة لياألخزخ العسل األولى التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
بمغ  ندبي ( وبسعامل اختالؼ0.898( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.750وسط حدابي إْذ بمغ )

عمى  %(، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف مختفعاً 75.00%( وبأىسية ندبية بمغت )23.95)
 . ىحه الفقخة

عمى أقل وسط حدابي  (تمبي وضيفتي احتياجاتي السيشيةالخابعة التي محتػاىا )حرمت الفقخة وقج 
( وباىسية %29.30بمغ )ندبي ( وبسعامل اختالؼ 0.822( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )2.805حيث بمغ )



 

108 

 

%( ، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت عمى أقل األوساط الحدابية اال 56.09ندبية بمغت )
 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشة أنيا تتستع بسدتػػ إجابات 

 لبعد السعشىاالحراءات الؾصفية  (22جدول )ال
 ث

 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 4 75.00 23.95 0.898 3.750 الذي أقؾم بو ذو فائدة لياألخزر العسل  1

ـــي وعيفتـــي الفـــرص إلعيـــار ميـــاراتي وإمك 2 ـــاتياتـــؾفر ل  ني
 الخزراء

 حذفج يٍ خالل انخحهٍم انعبيهً انخوكٍذي

ــذي تكمفشــي بــو األخزــر  اتحســس دائًســا إلكســال العســل  3 ال
 السشغسة.

3.042 0.815 26.78 60.84 6 

 9 56.09 29.30 0.822 2.805 تمبي وعيفتي احتياجاتي السيشية. 4

لمدـمؾك األخزـر الـذي  أتمقى االحترام والتقدير مؽ زمالئـي 5
 أمارسو

2.987 0.826 27.64 59.75 7 

 انعبيهً انخوكٍذيحذفج يٍ خالل انخحهٍم  لسعايير الجؾدة الخاصة بي اً قأقؾم بتقييؼ عسمي وف 6

 8 58.78 32.79 0.964 2.939 الخزراء وعيفتي مشاسبة وضسؽ نظاق قدراتي ومياراتي 7

ــؾم بسيستــي  8 ــدما أق الخزــراء  أشــعر بالرضــا الذخرــي عش
 بفاعمية.

3.376 1.038 30.74 67.52 4 

 3 67.61 30.48 1.030 3.380 وعيفتي تسشحشي مكأنة محترمة في السجتسع 9

 2 70.84 25.72 0.911 3.542 يمبي احتياجاتي الذخريةاألخزر عسمي  10

 5 61.68 27.13 0.837 3.084 في السشغسةبالعسل األخزر الذي أوديو أنا فخؾر  11

 - 64.23 19.38 0.622 3.212 السعشىالسعدل العام لبعد 

 Microsoft Excel (SPSS .))) اعداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ السردر: 
 -ب.  وصف وتذخيص بعد السقدرة:

 بدت تع قياسوالسقجرة التي لبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 23الججوؿ ) يتزح مغ
( 0.721( واألنحخاؼ السعيارؼ )3.136)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( co1-co6) فقخات

 أفخاد إتفاؽ%( ، وىحا يجؿ عمى أف 62.71الشدبية )%( واألىسية 22.98) الشدبي ومعامل االختالؼ
أعزاء الييئة التجريدية في الكميات  مسا يؤكج أف معتجاًل، كأفا البعج عيشة الجراسة عمى فقخات ىح

والجامعات عيشة الجراسة يتستعػف بثقة عالية بقجراتيع الذخرية في تشفيح الػاجبات  الخزخاء التي يكمفػا 
حل السذكالت التي تػاجييع بالعسل ،وكحلظ قادريغ عمى أستغالؿ السػارد الستاحة بيا وىع قادروف عمى 
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ليع في وضائفيع وبذكل خاص تمظ السختبصة بالحفاظ عمى البيئة وخجمة السجتسع وىع يدعػف دوما الى 
 تصػيخ عسميع. 

تعمقة لجؼ القجرة عمى حل أؼ نػع مغ السذكالت السالخابعة التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
 ( وبسعامل اختالؼ0.893( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.487عمى أعمى وسط حدابي إْذ بمغ ) (بالعسل
ف ا%( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات ك69.75%( وبأىسية ندبية بمغت )25.61بمغ ) ندبي

 . عمى ىحه الفقخة  مختفعاً 
 شخرية في تشفيح عسميأقػـ بسبادرات الخامدة التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 

( وبسعامل 1.009( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )2.824عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ ) األخزخ(
%(، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج 56.47%( وباىسية ندبية بمغت )35.72بمغ )ندبي اختالؼ 

 .ابات أفخاد العيشةمعتجاًل حدب إج إجاباتحرمت عمى أقل األوساط الحدابية اال أنيا تتستع بسدتػػ 
 لبعد السقدرةاالحراءات الؾصفية  (23جدول )ال

 ث
 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

وبذكل خاص تمػ  أؤدي السيام السخررة لي بفاعمية  1
 السرتبظة بالبيئة و السجتسع

3.139 1.152 36.72 62.77 3 

 5 60.88 32.61 0.993 3.044 السؾكمة إلي  الخزراء  أثق بقدراتي عمى أنجاز السيام  2

الخزراء  أنا قادر عمى استخدام السؾارد الستاحة ألنجاز السيام 3
 السكمف بيا

3.219 0.935 29.05 64.37 2 

 4 69.75 25.61 0.893 3.487 .لدي القدرة عمى حل أي نؾع مؽ السذكالت الستعمقة بالعسل 4

 6 56.47 35.72 1.009 2.824 .األخزر أقؾم بسبادرات شخرية في تشفيذ عسمي 5

 4 62.02 30.94 0.959 3.101 الالزمة لتظؾير العسل الذي أمارسو الخزراء امتمػ السيارات 6

 - 62.71 22.98 0.721 3.136 السقدرةالسعدل العام لبعد 

 Microsoft Excel (SPSS .))) مخرجات برامج اعداد الباحثة باالعتساد عمىمؽ السردر: 

 
 -ج. وصف وتذخيص بعد االستقاللية:

 تع قياسوالتي  لبعج االستقالليةالػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 24الججوؿ ) يتزح مغ
( واألنحخاؼ 3.555)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( SED1-SED3) فقخات بثالث

%( ، وىحا يجؿ 71.09%( واألىسية الشدبية )18.36) الشدبي ومعامل االختالؼ( 0.653السعيارؼ )
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أعزاء الييئة التجريدية  مسا يؤكج أف معتجالً  كأفا البعج عمى أف إتفاؽ أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات ىح
و األخزخ الحؼ يسارسػنديصخة عمى العسل ب في الكميات والجامعات عيشة الجراسة يتستعػف الى حج ما

ولجييع االستقاللية في مذاركة آرائيع في القزايا الستعمقة بتشفيح السياـ الخزخاء واسمػب العسل الحؼ 
 يخغبػه فزاًل عغ حخيتيع في السداىسة بحل السذكالت الخزخاء التي تحرل بيغ الحيغ واآلخخ.

 ة إلداء عسميلجؼ الحخية في اختيار الصخيقة السشاسبالثالثة التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
 ( وبسعامل اختالؼ0.793( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.706عمى أعمى وسط حدابي إْذ بمغ ) األخزخ(

%( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف 74.12%( وبأىسية ندبية بمغت )21.40بمغ ) ندبي
 . عمى ىحه الفقخة  مختفعاً 

 (الحؼ أكمف بو األخزخ سيصخة عمى العسللجؼ األولى التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 
ندبي ( وبسعامل اختالؼ 0.986( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.319عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ )

%(، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت عمى أقل 66.39%( وباىسية ندبية بمغت )29.69بمغ )
 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشةت األوساط الحدابية اال أنيا مازالت تتستع بسدتػػ إجابا

 
 لبعد االستقاللية( االحراءات الؾصفية 24جدول )ال

 ث
 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 3 66.39 29.69 0.986 3.319 لدي سيظرة عمى العسل األخزر الذي أكمف بو 1

مذاركة آرائي الخاصة في السشاقذات الستعمقة  أنا حر في 2
 األخزر بالعسل

3.639 0.868 23.85 72.77 2 

 لدي الحرية في اختيار الظريقة السشاسبة إلداء عسمي 3

 األخزر

3.706 0.793 21.40 74.12 4 

 - 71.09 18.36 0.653 3.555 االستقالليةالسعدل العام لبعد 

 Microsoft Excel (SPSS .))) باالعتساد عمى مخرجات برامجاعداد الباحثة مؽ السردر: 

 -ج. وصف وتذخيص بعد التأثير:
 بثالث تع قياسوالتي  لبعج التأثيخالػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 25الججوؿ ) يتزح مغ

 (0.801( واألنحخاؼ السعيارؼ )3.340)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( IM1-IM3) فقخات
%( ، وىحا يجؿ عمى أف إتفاؽ أفخاد 66.79%( واألىسية الشدبية )23.98) الشدبي ومعامل االختالؼ



 

111 

 

أعزاء الييئة التجريدية في الكميات  مسا يؤكج أف معتجاًل، كأفا البعج عيشة الجراسة عمى فقخات ىح
ة ،وىع يعسمػف عمى والجامعات عيشة الجراسة يدعػف بذكل واضح الى أف يكػنػا مؤثخيغ في قخارات الكمي

مغ خالؿ مياراتيع في مجاؿ السحافطة عمى البيئة وخجمة السجتسع التأثيخ في صياغة استخاتيجية كمياتيع 
  الخزخاء وما يستمكػه مغ مؤىالت وىحا يحفدىع لتشفيح ما يكمفػف بو بافزل صػرة مسكشة.

عمى أعمى وسط  (الكميةعسمي لو تأثيخ إيجابي عمى األولى التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
%( 28.35بمغ ) ندبي ( وبسعامل اختالؼ1.042( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.677حدابي إْذ بمغ )

 . عمى ىحه الفقخة  %( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف مختفعاً 73.53وبأىسية ندبية بمغت )
الشتائج االستخاتيجية واإلدارية يؤثخ عسمي عمى الثانية التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 

عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ  (وبذكل خاص في مجاؿ الحفاظ عمى البيئة وخجمة السجتسع لمكمية
%( وباىسية ندبية 25.48بمغ )ندبي ( وبسعامل اختالؼ 0.798( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.132)

األوساط الحدابية اال أنيا  %(، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت عمى أقل62.65بمغت )
 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشةمازالت تتستع بسدتػػ إجابات 

 
 لبعد التأثيراالحراءات الؾصفية  (25جدول )ال

 ث
 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 4 73.53 28.35 1.042 3.677 عسمي لو تأثير إيجابي عمى الكمية  1

 واإلدارية لمكمية االستراتيجيةيؤثر عسمي عمى الشتائج  2
 خاصة في مجال السحافغة عمى البيئة وخدمة السجتسع

3.132 0.798 25.48 62.65 3 

الجديدة في الخزراء  أؤدي دوًرا رائًدا في تشفيذ الدياسات  3
 الكمية

3.210 1.110 34.57 64.20 2 

 - 66.79 23.98 0.801 3.340 التأثيرالسعدل العام لبعد 

 Microsoft Excel (SPSS .))) اعداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ السردر: 

 -:جساالً التسكيؽ الشفدي األخزر إوصف وتذخيص  -2
،  الفخعية اجساالً  األخزخ وأبعاده ىحه الفقخة الػصف اإلحرائي لستغيخ التسكيغ الشفدي تتزسغ

 بثالثوالحؼ يقاس  األخزخ ( نتائج االحراءات الػصفية لستغيخ التسكيغ الشفدي26إْذ يطيخ الججوؿ )
( 0.454رؼ )( وبمغ األنحخاؼ السعيا3.310، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليحا الستغيخ )أبعاد فخعية 
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%(، وتذيخ ىحه الشتائج 66.21%( و بمغت األىسية الشدبية )13.72)الشدبي وبمغ معامل االختالؼ 
مغ األىسية حدب معتجلة  قج حاز عمى درجة األخزخاإلحرائية الى أف متغيخ التسكيغ الشفدي 

والجامعات االىمية عيشة يجؿ عمى أف أعزاء الييئة التجريدية في الكميات  ، مساالسبحػثيغإجابات األفخاد 
الجراسة يتستعػف بسدتػػ تسكيغ نفدي جيج ،وىحا يتزح مغ خالؿ السدتػػ السعتجؿ لسدتػػ مذاركتيع 
في القخارات االستخاتيجية الخزخاء عمى مدتػػ كمياتيع، ومجػ التداميع بتشفيح ىحه القخارات ومقجرتيع 

ئيع، فزاًل عغ تأثيخىع في مشاقذة مدتقبل عمى تصػيخ العسل واألنذصة الخزخاء الخاصة بيع وبدمال
 كمياتيع وكيفية تحديغ ادائيا مغ خالؿ تحفيد مدتػػ الخجمة التعميسية ومدتػػ البحث العمسي .

الكميات والجامعات ميجانيًا عمى مدتػػ  األخزخ الفخعيةالتسكيغ الشفدي تختيب أبعاد أما بالشدبة الى 
تختيبيا كاألتي )االستقاللية ، التأثيخ ، السعشى ، والسقجرة( عمى التػالي جاء فقج عيشة الجراسة ىمية ألا

  ( .26حدب إجابات أفخاد العيشة السبحػثة ، وكسا مػضح في الججوؿ )
 
 

 االتسكيؽ الشفدي لمعامميؽ بأبعادى ( وصف وتذخيص متغير26جدول )ال
انوسظ  االبعبد ث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 % االخخالف

األهًٍت 

 % انُسبٍت

حزحٍب 

 انفقزاث

 3 64.23 19.38 0.622 3.212 السعشى 1

 4 62.71 22.98 0.721 3.136 السقدرة 2

 4 71.09 18.36 0.653 3.555 االستقاللية 3

 2 66.79 23.98 0.801 3.340 التأثير 4

 - 66.21 13.72 0.454 3.310 التسكيؽ الشفدي لمعامميؽالسعدل العام لستغير 
  Microsoft Excel (SPSS)))ببالعخًبد عهى يخزجبث بزَبيج  تاعذاد انببحثيٍ انًصذر: 

التسكيغ الشفدي لمعامميغ ألبعاد الفخعية لستغيخ ( تختيب األىسية الشدبية ل10ويػضح الذكل )
 العيشة السبحػثة. أفخادباالعتساد عمى ندب األىسية الشدبية الستحققة حدب إجابات 
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( : التسثيل البيأني إلبعاد متغير التسكيؽ الشفدي لمعامميؽ10الذكل )  

 Microsoft Excel V. 20100))اٌّصذس: ِخشجبد ثشٔبِج 

 -اإلستدامة التشغيسية: وصف وتذخيص متغير -ثالثاً 
زسغ وصف وتذخيز متغيخ اإلستجامة التشطيسية فقختيغ ، تتشأوؿ األولى الػصف االحرائي وبحلظ يت
الػصف االحرائي إجسااًل ، و  فتتشأوؿ التذخيزبعاد ىح الستغيخ تفريميًا ، أما الثانية أو لفقخات 

    -وكاآلتي:
 -:وصف وتذخيص متغير اإلستدامة التشغيسية تفريمياً  -1

وكسا  تتعمق ىحه الفقخة بالػصف اإلحرائي لفقخات وابعاد متغيخ اإلستجامة التشطيسية تفريمياً 
 -يأتي:

 -بعد اإلستدامة االقترادية:. وصف وتذخيص أ
تع ؼ حاإلستجامة االقترادية اللبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 27الججوؿ ) يتزح مغ
( واألنحخاؼ 3.343)ا البعج ، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح( ECS1-ECS7) قياسو بدبع فقخات

%( ، وىحا يجؿ 66.87الشدبية ) %( واألىسية13.07) الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.437السعيارؼ )
الكميات والجامعات  مسا يؤكج أف معتجالً  كأفا البعج عمى أف إتفاؽ أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات ىح

في سبيل تقجيع افزل الخجمات  كفاءة استخجاـ مػاردىا االقترادية عيشة الجراسة تدعى الى تحديغ
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التشطيسية ورفع معجؿ أنتاجية أعزاء الييئة التجريدية التعميسية ،وىي تيتع الى حج ما بتصػيخ مػاردىا 
 والدعي الى تحديغ ادائيع بيجؼ تعديد إستجامة كمياتيع .

 (وؿ الكمية تعديد كفاءة استخجاـ مػاردىا االقتراديةاتحاألولى التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 
بمغ  ندبي ختالؼإوبسعامل  (0.798( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.620عمى أعمى وسط حدابي إْذ بمغ )

عمى  %( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف مختفعاً 72.39%( وبأىسية ندبية بمغت )22.03)
 . ىحه الفقخة 

تعسل الكمية عمى رفع معجؿ أنتاجية العامميغ الدادسة التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 
( وبسعامل اختالؼ 0.732وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )( 3.240عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ ) (فييا.

%(، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت 64.79%( وباىسية ندبية بمغت )22.60بمغ )ندبي 
 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشة عمى أقل األوساط الحدابية اال أنيا مازالت تتستع بسدتػػ إجابات 

 اإلستدامة االقتراديةلبعد االحراءات الؾصفية  (27جدول )ال
 ث

 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف%

األهًٍت 

 انُسبٍت%

حزحٍب 

 انفقزاث

تحأول الكمية تعزيز مؽ كفاءة استخدام مؾاردىا  1
 االقترادية

3.620 0.798 22.03 72.39 4 

 5 65.76 22.05 0.725 3.288 تحرص الكمية عمى تحديؽ فاعمية مؾازنتيا الدشؾية. 2

تعسل الكمية عمى ابتكار مؾارد جديدة لدعؼ االقتراد  3
 الؾطشي.

3.347 0.740 22.10 66.93 2 

تخرص الكمية جزءا مؽ مؾاردىا لتظؾير عسميا  4
 بذكل مدتسر.

3.345 0.812 24.29 66.89 3 

 6 64.79 20.85 0.675 3.240 لدى الكمية خظط لترشيد استيالك الظاقة. 5

 7 64.79 22.60 0.732 3.240 تعسل الكمية عمى رفع معدل أنتاجية العامميؽ فييا. 6

تظبق الكمية معايير عالية في الرقابة عمى السؾارد  7
 السالية.

3.326 0.760 22.86 66.51 4 

 - 66.87 13.07 0.437 3.343 السعدل العام لبعد اإلستدامة االقترادية

 Microsoft Excel (SPSS .))) باالعتساد عمى مخرجات برامجعداد الباحثة مؽ إالسردر: 
 -ب. وصف وتذخيص بعد اإلستدامة البيئية:

تع قياسو اإلستجامة البيئية التي لبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 28الججوؿ ) يتزح مغ
، ( بعج أف تع ححؼ فقخة واحجة مغ خالؿ التحميل العاممي التػكيجؼ ENS1-ENS12) بأثشي عذخ فقخة
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 ( ومعامل االختالؼ0.623( واألنحخاؼ السعيارؼ )3.196)ا البعج إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي ليح
%( ، وىحا يجؿ عمى أف إتفاؽ أفخاد عيشة الجراسة عمى 63.91%( واألىسية الشدبية )19.50) الشدبي

الى  الكميات والجامعات عيشة الجراسة تدعى الى حج ما مسا يؤكج أف معتجاًل، كأف ا البعجفقخات ىح
أعزاء الييئة والحفاظ عمى مدتػػ البيئة الجاخمية الجامعية ،وتذجيع  البيئية باألنذصة األىتساـ

عي الػ في إجخاء الجراسات السصػرة لمبيئة وتصبيق بخامج حساية البيئة ،والدعي الى تعسيق  التجريدية
لجػ أعزاء الييئة التجريدية ،وتحديغ أنذصة إدارة السخمفات في سبيل تبشي األنذصة الرجيقة البيئي 

 لمبيئة بذكل مدتسخ وتحقيق أقرى أوجو االفادة مشيا.
عمى أعمى وسط  (تجيخ الكمية السخاشخ البيئية بكفاءةالثانية التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 

%( 25.42بمغ ) ندبي ( وبسعامل اختالؼ0.867نحخاؼ معيارؼ بمغ )( وبأ3.412حدابي إْذ بمغ )
 .عمى ىحه الفقخة  %( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف مختفعاً 68.24وبأىسية ندبية بمغت )

تدعى الكمية الى استخجاـ الصاقة الستججدة الثانية عذخ التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 
( وبسعامل 0.976( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )2.786عمى أقل وسط حدابي حيث بمغ ) (في أنذصتيا

%( ، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج 55.71%( وباىسية ندبية بمغت )35.02بمغ )ندبي اختالؼ 
معتجاًل حدب إجابات أفخاد حرمت عمى أقل األوساط الحدابية اال أنيا مازالت تتستع بسدتػػ إجابات 

 .العيشة 
 

 اإلستدامة البيئيةلبعد االحراءات الؾصفية  (28جدول )ال
 ث

 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 6 64.50 27.18 0.877 3.225 تلتزم الكلية بتطبيك األنظمة البيئية 1

 4 71.30 21.65 0.772 3.565 تدير الكلية المخاطر البيئية بكفاءة. 2

على  أعضاء الهيئة التدريسيةتسهم الكلية في تشجيع  3

 تمديم ابحاث في مجال البيئة.

2.952 1.082 36.65 59.03 44 

 5 65.63 27.27 0.895 3.282 .في المحافظة تسهم الكلية في برامج حماية البيئة 4

 9 61.43 22.14 0.680 3.071 تسعى الكلية للتميز في المحافظة على البيئة. 5

 40 60.34 34.41 1.038 3.017 تسهم الكلية في رفع الوعي البيئي لموظفيها 6

مشروعاتها  تراعي الكلية المعايير البيئية في  7

 الجديدة.

3.191 0.908 28.45 63.82 7 

 3 67.61 22.64 0.765 3.380 تستخدم الكلية تمنيات تحافظ على البيئة 8
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 8 62.52 35.30 1.104 3.126 على ترشيد استهالن المياه.تعمل الكلية  9

 2 67.94 27.01 0.918 3.397 تهتم الكلية بالمساحات الخضراء. 10

 4 67.14 23.64 0.794 3.357 تطبك الكلية المعايير البيئية في التخلص من النفايات. 11

 42 55.71 35.02 0.976 2.786 أنشطتهاتسعى الكلية الى استخدام الطالة المتجددة في  12

في األنفاق على   الجوأنب البيئية تراعي الكلية  13

 مشروعاتها 

 حذفج يٍ خالل انخحهٍم انعبيهً انخوكٍذي

 - 63.91 19.50 0.623 3.196 السعدل العام لبعد اإلستدامة البيئية

 Microsoft Excel (SPSS .))) عداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ إالسردر: 

 -ج. وصف وتذخيص بعد اإلستدامة االجتساعية:
تع ؼ حاإلستجامة االجتساعية اللبعج الػصفي  التحميل االحرائي( نتائج 29الججوؿ ) يتزح مغ
، إْذ بمغ ( بعج أف تع ححؼ فقختيغ مغ خالؿ التحميل العاممي التػكيجؼ ME1-ME9) قياسو بتدع فقخات

 الشدبي ( ومعامل االختالؼ0.420( واألنحخاؼ السعيارؼ )3.188)ا البعج الػسط الحدابي الكمي ليح
%( ، وىحا يجؿ عمى أف إتفاؽ أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات 63.77%( واألىسية الشدبية )13.17)

األنذصة تعديد  الكميات والجامعات عيشة الجراسة تعسل عمى مسا يؤكج أف معتجاًل، كأفا البعج ىح
لسشتدبييا مغ خالؿ دعع األنذصة التي يسارسيا مشتدبييا في  ي السجتسعيالػعاالجتساعية وتحديغ 

خجمة السجتسع واالبحاث التي تعالج مذاكمو وكيفية تقجيع الحمػؿ الشاجعة لمسذكالت التي يعاني مشيا، 
فزاًل عغ مكافأة وتحفيد أعزاء الييئة التجريدية عمى االعساؿ التصػعية والسذاركة في الفعاليات 

 .عية السجتس
عمى  (تذجع الكمية عمى العسل التصػعي لسػضفيياالتاسعة التي محتػاىا )وقج حرمت الفقخة 

بمغ  ندبي ( وبسعامل اختالؼ0.812( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )3.370أعمى وسط حدابي إْذ بمغ )
 عمى %( ، وىحا يجؿ عمى أف مدتػػ اإلجابات كأف مختفعاً 67.39%( وبأىسية ندبية بمغت )24.09)

 . ىحه الفقخة 
تديع الكمية في زيادة الػعي السجتسعي لمػقاية الخامدة التي محتػاىا )في حيغ حرمت الفقخة 

( وبسعامل اختالؼ 0.830( وبأنحخاؼ معيارؼ بمغ )2.981عمى أقل وسط حدابي بمغ ) (مغ السخجرات
%( ، وعمى الخغع مغ أف ىحه الفقخة قج حرمت 59.62%( وباىسية ندبية بمغت )27.83بمغ )ندبي 

 .معتجاًل حدب إجابات أفخاد العيشة عمى أقل األوساط الحدابية اال أنيا مازالت تتستع بسدتػػ إجابات 
 اإلستدامة االجتساعيةلبعد االحراءات الؾصفية  (29جدول )ال



 

117 

 

 ث
 

انوسظ  انفقزاث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 االخخالف

% 

األهًٍت 

 انُسبٍت

% 

حزحٍب 

 انفقزاث

 6 63.19 30.39 0.960 3.160 تديؼ الكمية في حل مذكمة البظالة في السجتسع. 1

تحأول الكمية أن تؤمؽ الدكؽ السشاسب ألعزاء  2
 الييئة التدريدية.

3.088 0.792 25.66 61.76 8 

 انخحهٍم انعبيهً انخوكٍذيحذفج يٍ خالل  تدعؼ الكمية األنذظة الخيرية في السجتسع. 3

تحأول الكمية تعزيز الرحة العامة مؽ خالل مراكزىا  4
 الرحية.

3.347 0.885 26.44 66.93 2 

تديؼ الكمية في زيادة الؾعي السجتسعي لمؾقاية مؽ  5
 السخدرات.

2.981 0.830 27.83 59.62 40 

 3 66.60 24.85 0.827 3.330 تقدم الكمية الدعؼ لسؾاجية االزمات والكؾارث. 6

 4 65.38 29.83 0.975 3.269 تؾفر الكمية وعائف لذوي االحتياجات الخاصة 7

 7 62.52 26.76 0.837 3.126 تحرص الكمية عمى احترام حقؾق األندأن. 8

 4 67.39 24.09 0.812 3.370 تذجع الكمية عمى العسل التظؾعي لسؾعفييا. 9

 5 63.91 27.80 0.888 3.195 السرأةتتيح الكمية الفرص السسكشة لعسل  10

 9 60.38 27.48 0.830 3.019 تذارك الكمية في السشاسبات السجتسعية 11

 - 63.77 13.17 0.420 3.188 السعدل العام لبعد اإلستدامة االجتساعية

 Microsoft Excel (SPSS .))) عداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات برامجمؽ إالسردر: 
 -:وتذخيص اإلستدامة التشغيسية إجساالً وصف  -2

الفخعية إجسااًل ، إْذ  وابعادىا ىحه الفقخة الػصف اإلحرائي لستغيخ اإلستجامة التشطيسية تتزسغ
ابعاد  بثالث( نتائج االحراءات الػصفية لستغيخ اإلستجامة التشطيسية والحؼ يقاس 30يطيخ الججوؿ )

( وبمغ 0.426( وبمغ األنحخاؼ السعيارؼ )3.243ليحا الستغيخ )، إْذ بمغ الػسط الحدابي الكمي فخعية
وتذيخ ىحه الشتائج  .%( 64.85بمغت األىسية الشدبية )، فيسا %( 13.14)الشدبي معامل االختالؼ 

مغ األىسية حدب إجابات معتجلة اإلحرائية الى أف متغيخ اإلستجامة التشطيسية قج حاز عمى درجة 
يجؿ عمى أف الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة تدعى إلى االىتساـ بأبعاد  ، مسا السبحػثيغاألفخاد 

مغ حيث تعديد إسيأمات مشتدبييا في تحديغ األنذصة االقترادية وكيفية تحديغ  اإلستجامة التشطيسية
صبيق مدتػػ االداء االقترادؼ الحؼ يسكغ مغ خاللو تعديد تػجياتيا في الحفاظ عمى البيئة الجامعية وت

األنذصة الرجيقة لمبيئة أضف إلى ذلظ أىسية األنذصة االجتساعية والسداىسة في تصػيخ البخامج 
 السجتسعية .
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62.00%

62.50%

63.00%

63.50%

64.00%

64.50%

65.00%

65.50%

66.00%

66.50%

67.00%

 االستدامة االجتماعية االستدامة البيئية االستدامة االلتصادية

66.87% 

63.91% 63.77% 

االستدامة 
 االلتصادية

االستدامة 
 البيئية

االستدامة 
 االجتماعية

الكميات والجامعات ميجأنيًا عمى مدتػػ  الفخعية اإلستجامة التشطيسيةتختيب أبعاد أما بالشدبة الى 
اإلستجامة ، و  اإلستجامة البيئية، تراديةاإلستجامة االقجاء تختيبيا كاالتي )فقج عيشة الجراسة ىمية ألا

  ( .30( عمى التػالي حدب إجابات أفخاد العيشة السبحػثة ، وكسا مػضح في الججوؿ )االجتساعية
 ااإلستدامة التشغيسية بأبعادى ( وصف وتذخيص متغير30جدول )ال

انوسظ  االبعبد ث

 انحسببً

األَحزاف 

 انًعٍبري

يعبيم 

 % االخخالف

األهًٍت 

 % انُسبٍت

حزحٍب 

 انفقزاث

 1 66.87 13.07 0.437 3.343 اإلستدامة االقترادية 1

 2 63.91 19.50 0.623 3.196 اإلستدامة البيئية 2

 3 63.77 13.17 0.420 3.188 اإلستدامة االجتساعية 3

 - 64.85 13.14 0.426 3.243 اإلستدامة التشغيسيةالسعدل العام لستغير 
  Microsoft Excel (SPSS)))ببالعخًبد عهى يخزجبث بزَبيج  تانببحثعذاد يٍ إانًصذر: 

 
اإلستجامة التشطيسية البعاد الفخعية لستغيخ ( تختيب األىسية الشدبية ل11ويػضح الذكل )

 ندب األىسية الشدبية الستحققة حدب إجابات أفخاد العيشة السبحػثة باالعتساد عمى 
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 بعاد متغير اإلستدامة التشغيسيةأل( : التسثيل البيأني 11الذكل )
 Microsoft Excel V. 20100))اٌّصذس: ِخشجبد ثشٔبِج 

 

 

 

 
 

 السبحث الثالث
 إختبار فرضيات الدراسة

 -:تؾطئة
مجسػعة مغ االدوات  استخجمتيدعى ىحا السبحث الى إختبار فخضيات الجراسة الحالية ، وقج 

 ةرئيد ثالث فقخاتالسعمسية الجقيقة إلجخاء عسمية إختبار الفخضيات ، وبحلظ يذتسل ىحا السبحث 
خررت األولى إلختبار فخضيات االرتباط بيغ متغيخات الجراسة بيشسا خررت الفقخة الثانية إلختبار 

 عمى إختبار فخضية التأثيخ غيخ السباشخ ،في حيغ اشتسمت الثالثة بيغ متغيخاتياالسباشخ فخضيات التأثيخ 
 تي :آلوعمى الشحػ ا

 إختبار فرضيات االرتباط :  /أوالً 
طيخ تو  (Pearsonاالرتباط البديط ) اسمػبـ استخجالتحقق مغ فخضيات االرتباط تع إلغخض 

( ، اضافة الى شسػلو tailed-2االرتباط ، ويذيخ الى نػع اإلختبار )العالقات معامالت ؿ او جج
( الحؼ يذيخ إلى إختبار معشػية معامل االرتباط ، فإْذا ضيخت العالمة )**( عمى .Sigمخترخ )

%( ، 99( ودرجة ثقة )0.01معامل االرتباط فأف ىحا يجؿ عمى معشػية معامل االرتباط عشج مدتػػ )
معامل  ولتفديخ قيسة %( .95( وبجرجة ثقة )0.05فيسا تجؿ العالمة )*( عمى معشػيتو عشج مدتػػ )

وكيفية الحكع عميو ، سيتع إعتساد الخأؼ القائل بتقديسو الى خسذ فئات أساسية وكسا يتزح في االرتباط 
 ( : 31الججوؿ )

 االرتباط فئات تفدير مدتؾى معامل (31جدول )ال
 قيسة معامل االرتباط  تفدير عالقة االرتباط ت
 r = 0 ال تؾجد عالقة ارتباط 1
 r = ±1 مؾجبة أو سالبة تامة 2



 

120 

 

 ± )0.00- (0.30 ضعيفة ايجابية أو سمبية 3
 ± (0.70-0.31) قؾية ايجابية أو سمبية 4
 ±( 0.99-0.71) قؾية جدا ايجابية أو سمبية 5

Source : Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). " Research methods for business 

students " 5
th

 ed , Pearson Education Limited : Prentice Hall , England , P.459. 

 

 

بيؽ مسارسات إدارة ذات داللة معشؾية )تؾجد عالقة ارتباط . إختبار الفرضية الرئيدة األولى : 1
 ( واإلستدامة التشغيسية السؾارد البذرية الخزراء

معشػيػة مػجبػة بػيغ مسارسػات ذات داللػة ( الػى وجػػد عالقػة ارتبػاط 31تذيخ نتػائج الجػجوؿ )إْذ 
( **0.838إْذ بمغت قيسة معامػل االرتبػاط بيشيسػا ) ، إدارة السػارد البذخية الخزخاء واإلستجامة التشطيسية

( وبجرجة ثقة 0.01وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
(99)%. 

ىػحه العالقػة بػأف الكميػات والجامعػات االىميػة عيشػة الجراسػة فػي  سكػغ تفدػيخوبشاًء عمى ما تقػجـ ي
حػػاؿ اىتساميػػػا بسسارسػػػات إدارة السػػػػارد البذػػػخية الخزػػػخاء مػػغ حيػػػث تبشػػػي اختيػػػار السخشػػػحيغ وتػػػػضيفيع 
اعتسادًا عمػى اىتسأمػاتيع البيئيػة ،ومػا يستمكػػه مػغ قشاعػات باىسيػة األنذػصة الخزػخاء وفدػح السجػاؿ أمػاـ 

ء الييئة التجريدية لمسذاركة في األنذصة الخزخاء، وتجريبيع ،وتصػيخ امكأنػاتيع لتحدػيغ ميػاراتيع أعزا
البيئيػػة وإعتسػػاد السعػػاييخ السشاسػػبة لتقيػػيع أداءىػػع وتحفيػػدىع ومكافػػأتيع عمػػى جسيػػع االدوار الخزػػخاء التػػي 

 يقػمػف بيا .
 وتأسيدًا عمى ما تقدم يسكؽ قبؾل الفرضية الرئيدة األولى .

 ( 32جدول )ال
 مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء واإلستدامة التشغيسية معامالت االرتباط بيؽ

االخخٍبر  انًخغٍزاث

وانخوظٍف 

 األخضز

انًشبركت 

 األخضزاء

انخذرٌب 

 األخضز

إدارة 

االداء 

 األخضز

انخعوٌضبث 

وانًكبفئبث 

 انخضزاء

يًبرسبث 

إدارة انًوارد 

انبشزٌت 

 انخضزاء
اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت
Pearson 

Correlation 
.713** .750** .584** .757** .637** .838** 

Sig. 

(2tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 476 476 476 476 476 476 
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 (.SPSS V.23انًصذر: يخزجبث بزَبيج )

 فخضيات فخعية تتسثل باالتي: األولى خسذوتشبثق مغ فخضية االرتباط الخئيدة 
االختيار والتؾعيف بعد إختبار الفرضية الفرعية األولى: )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ أ. 

 واإلستدامة التشغيسية(. األخزر
االختيار بعج  معشػية مػجبة بيغذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (32أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ **0.713إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، واإلستجامة التشطيسية والتػضيف األخزخ
( وبجرجة ثقة 0.01ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )

(99.)% 
ويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة الى االىتساـ  

ببعج االختيار والتػضيف األخزخ مغ حيث تحجيج معاييخ اختيار السخشحيغ لمػضائف حدب السؤىالت 
والسيارات الخزخاء لمتعامل مع الطخوؼ البيئية ،وتبشي األنذصة الخزخاء في التعامل والحفاظ عمى 

 ة التشطيسية . البيئية الجامعية واىسية التعامل مع الشفايات وىحا مغ شأنو أف يحدغ مدتػػ اإلستجام
الرئيدـة الفرعيـة األولـى السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتسـاداً 

 .األولى 
السذاركة بعد رتباط ذات داللة معشؾية بيؽ إ: )تؾجد عالقة الثانية إختبار الفرضية الفرعية ب. 

 واإلستدامة التشغيسية(. اءالخزر 
السذاركة بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة رتباط إوجػد عالقة  (32أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ ىحه الكيسة **0.750إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، واإلستجامة التشطيسيةالخزخاء 
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )

عيشة الجراسة بسذاركة أعزاء الكميات والجامعات االىمية ويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف اىتساـ  
الييئة التجريدية في األنذصة الخزخاء ودعع نتاجات أعزاء الييئة التجريدية في تقجيع االفكار العمسية 

في السذاركة بعسميات  الخزخاء وكيفية تصػيخ البيئة الجامعية، وتبشي األنذصة الرجيقة ليا وتسكيشيع
اتخإْذ القخارات الخاصة بتصػيخ كل ما يتعمق بالحفاظ عمى البيئة واألنذصة مغ شأنو أف يعدز أسذ 

 اإلستجامة وأبعادىا السختمفة .
الرئيدـة الفرعيـة الثانيـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  وإعتساداً 

 .األولى 
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التدريب األخزر بعد : )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الثالثة إختبار الفرضية الفرعية ج. 
 واإلستدامة التشغيسية(.

التجريب بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (32أضيخت نتائج الججوؿ )
( وتذيخ ىحه الكيسة **0.584يشيسا )إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط ب ، األخزخ واإلستجامة التشطيسية

 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
عيشة الجراسة إلى االىتساـ ىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  

االىتسأمات الخزخاء لجػ أعزاء الييئة ببعج التجريب األخزخ وتبشي استخاتيجية تصػيخ السيارات و 
التجريدية وكدب السعمػمات الالزمة حػؿ األنذصة الرجيقة لمبيئة مغ شأنو أف يعدز تشفيح الػاجبات 
واالدوار الػضيفية التي يسارسػنيا وما يتخمميا مغ إجخاءات تجعع اسيأماتيع في الحفاظ عمى البيئة مسا 

 يحدغ مدتػػ اإلستجامة التشطيسية .
الرئيدــة الفرعيـة الثالثــة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكــؽ  واعتسـاداً 

 .األولى 
إدارة االداء بعد : )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الرابعة إختبار الفرضية الفرعية د. 

 األخزر واإلستدامة التشغيسية(.
إدارة االداء بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة ط وجػد عالقة ارتبا (32أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ ىحه الكيسة **0.757إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، األخزخ واإلستجامة التشطيسية
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )

عيشة الجراسة ببعج إدارة االداء الكميات والجامعات االىمية ويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف اىتساـ  
األخزخ وكيفية تصػيخ نطاـ إدارة االداء وتحجيج السعاييخ التي تحافع عمى حيثيات البيئة الجامعية 

جريدية ،وتعسل عمى وتجعع إجخاءات تصػيخىا باستسخار، وتعدز ميارات االداء لجػ أعزاء الييئة الت
تزسيغ معاييخ االداء الخزخاء في اىجاؼ الكمية واستخاتيجياتيا العامة بيجؼ التخكيد عمييا وضسأف 
تصبيقيا مغ قبل الجسيع وىحا بجوره سػؼ يحقق مدتػيات عالية مغ اإلستجامة عمى السدتػػ االقترادؼ 

 والبيئي واالجتساعي.
الرئيدـة الفرعيـة الرابعـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية ضـية الفر  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتساداً 

 .األولى 



 

123 

 

التعؾيزات بعد : )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الخامدة إختبار الفرضية الفرعية ه. 
 والسكافئات الخزراء واإلستدامة التشغيسية(.

التعػيزات بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (32أضيخت نتائج الججوؿ )
( وتذيخ **0.637إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، والسكافئات الخزخاء واإلستجامة التشطيسية

( وبجرجة ثقة 0.01ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
(99.)% 

عيشة الجراسة الى االىتساـ كميات والجامعات االىمية الويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  
ببعج السكافئات الخزخاء التي تمبي احتياجات البيئة الجامعية وتعدز ميارات وامكأنات أعزاء الييئة 
التجريدية في تشفيح الػاجبات السكمفيغ بيا بسا يخجـ ويحقق االىجاؼ البيئية ويزسغ تشفيح أنذصة 

التمػث وإدارة الشفايات ومشع تأثيخاتيا الدمبية عمى االداء الجامعي وىحا مغ التحديغ السدتسخ في مشع 
 شأنو أف يحدغ أنذصة اإلستجامة التشطيسية .

الرئيدـة الفرعيـة الخامدـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضية  قبؾلعمى ما تقدم يسكؽ  واعتساداً 
 .األولى 

بيؽ مسارسات إدارة ذات داللة معشؾية )تؾجد عالقة ارتباط . إختبار الفرضية الرئيدة الثانية : 2
 لمعامميؽ( األخزر التسكيؽ الشفدي و  السؾارد البذرية الخزراء

معشػية مػجبة بيغ مسارسات ذات داللة ( الى وجػد عالقة ارتباط 33تذيخ نتائج الججوؿ )إْذ 
إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا  ، لمعامميغ األخزخ إدارة السػارد البذخية الخزخاء والتسكيغ الشفدي

( وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية **0.796)
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01)

ىحه العالقة بأف الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة في  وبشاًء عمى ما تقجـ يسكغ تفديخ
رسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء مغ حيث اختيار السػضفيغ مسغ يستمكػف حاؿ اىتساميا بسسا

السؤىالت ذات االىتساـ بالبيئة ومغ لجييع ايسأف بأف األنذصة الرجيقة لمبيئة تديع الى حج بعيج بتعطيع 
زيع االداء الجامعي وتجريبيع وتسكيشيع وتحجيج معاييخ خزخاء لتقييع اداءىع فزال عغ مكافأتيع وتعػي

مغ شأنو أف يعدز راس ماليع الشفدي ويجعع تػجياتيع في تقجيع اداء مخضي عمى مدتػػ كمياتيع 
 وجامعاتيع .

 وتأسيدًا عمى ما تقدم يسكؽ قبؾل الفرضية الرئيدة الثانية .
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 ( 33جدول )ال

 األخزرمسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء والتسكيؽ الشفدي  معامالت االرتباط بيؽ
االخخٍبر  انًخغٍزاث

وانخوظٍف 

 األخضز

انًشبركت 

 اٌخضشاء

انخذرٌب 

 األخضش

إدارة 

االداء 

 األخضز

انخعوٌضبث 

وانًكبفئبث 

 انخضزاء

يًبرسبث إدارة 

انًوارد 

انبشزٌت 

 انخضزاء

انخًكٍٍ   

 انُفسً

  األخضز 

Pearson 

Correlation 
.639** .723** .564** .711** .640** .796** 

Sig. 

(2tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 476 476 476 476 476 476 
 (.SPSS V.23انًصذر: يخزجبث بزَبيج )

 فخضيات فخعية تتسثل باالتي: الثانية خسذوتشبثق مغ فخضية االرتباط الخئيدة 
االختيار والتؾعيف بعد إختبار الفرضية الفرعية األولى: )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ أ. 

 لمعامميؽ(.األخزر والتسكيؽ الشفدي  األخزر
االختيار بعج  معشػية مػجبة بيغذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (33أضيخت نتائج الججوؿ )

( **0.639إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، والتسكيغ الشفدي لمعامميغ والتػضيف األخزخ
( وبجرجة ثقة 0.01العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة 

(99.)% 
عيشة الجراسة الى االىتساـ الكميات والجامعات االىمية ويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  

ببعج التػضيف واالعتساد عمى السيارات واالمكأنات الخزخاء كذخط اساسي في اختيار السخشحيغ 
اعتساد اسمػب التشذئة االجتساعية التشطيسية والتخكيد عمى االىتساـ بالبيئة واألنذصة الخجمية لمػضيفة و 

التي تحافع عمى استجامة عسميات تقجيع الخجمة وتحقق االداء السصمػب مغ شأنو أف يحدغ مدتػػ 
 التسكيغ الشفدي لمسشتدبيغ .

الرئيدـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية  الفرعيـة األولـىالفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتسـاداً 
 . الثانية

السذاركة بعد : )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الثانية إختبار الفرضية الفرعية ب. 
 لمعامميؽ(. األخزر والتسكيؽ الشفديالخزراء 
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السذاركة بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (33أضيخت نتائج الججوؿ )
( **0.723إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، لمعامميغ األخزخ والتسكيغ الشفديالخزخاء 

( وبجرجة ثقة 0.01وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
(99.)% 

الجراسة بسذاركة  عيشةىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف اىتساـ  
مشتدبييا في مسارسة األنذصة الخزخاء التي تحافع عمى متغيخات البيئة الجامعية وتجعع إجخاءات 
استجامتيا وتسكيشيع مغ السذاركة في اتخإْذ القخارات ذات الرمة بكيفية مداىسة وضائفيع في تعديد 

شيع الشفدي عمى مدتػػ الخجمات االداء البيئي وتحقيق افزل الشتائج مغ شأنو أف يعدز مدتػػ تسكي
 الجامعية السقجمة لمصمبة والسجتسع .

الرئيدـة الفرعيـة الثانيـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتساداً 
 . الثانية

التدريب األخزر بعد رتباط ذات داللة معشؾية بيؽ إ: )تؾجد عالقة الثالثة إختبار الفرضية الفرعية ج. 
 لمعامميؽ(.األخزر والتسكيؽ الشفدي 

التجريب بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (33أضيخت نتائج الججوؿ )
( وتذيخ ىحه **0.564إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، األخزخ والتسكيغ الشفدي لمعامميغ

 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01حيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ى
عيشة الجراسة إلى االىتساـ ىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  

ببعج التجريب األخزخ وسعييا الى ترسيع بخامج واستخاتيجيات فاعمة لمتجريب األخزخ الحؼ يؤكج عمى 
أعزاء الييئة التجريدية الخزخاء ،وتشسية امكأناتيع الذخرية باالىتساـ وتصػيخ أىسية تصػيخ امكأنات 

البيئة الجامعية وتحقيق مدتػيات متقجمة مغ االداء في ىحا االشار والحؼ بجوره يشعكذ عمى الجانب 
 الشفدي ليع ويعدز مدتػػ تسكيشيع ورضاىع .

الرئيدــة الثــة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرعيـة الثالفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكــؽ  واعتسـاداً 
 . الثانية

إدارة االداء بعد : )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الرابعة إختبار الفرضية الفرعية د. 
 لمعامميؽ(.األخزر األخزر والتسكيؽ الشفدي 
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االداء إدارة بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (33أضيخت نتائج الججوؿ )
( **0.711إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، لمعامميغ األخزخ األخزخ والتسكيغ الشفدي

( وبجرجة ثقة 0.01وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
(99.)% 

عيشة الجراسة بأنذصة إدارة ة ىميألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف اىتساـ  
لزساف تحديغ مدتػػ اداء أعزاء في نطاـ إدارة األداء  مدتجامةمؤشخات االداء األخزخ وكيفية تبشي 

الييئة التجريدية، وتحقيق أىجاؼ الكميات ذات التػجو األخزخ بيجؼ السحافطة عمى الجور االيجابي 
جيقة ليا وىحا مغ شأنو أف يعدز مدتػػ التسكيغ الحؼ يسارسػه في تحقيق أىجاؼ البيئة واألنذصة الر

 الشفدي ليع عمى السجػ البعيج .
الرئيدـة الفرعيـة الرابعـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتساداً 

 . الثانية
التعؾيزات بعد : )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الخامدة إختبار الفرضية الفرعية ه. 

 لمعامميؽ(.األخزر والسكافئات الخزراء والتسكيؽ الشفدي 
التعػيزات بعج معشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (33أضيخت نتائج الججوؿ )

إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا  ، والسكافئات الخزخاء والتسكيغ الشفدي األخزخلمعامميغ
كيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية ( وتذيخ ىحه ال**0.640)
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01)

عيشة الجراسة إلى االىتساـ ىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  
وتحفيد أعزاء الييئة  لتذجيع األنذصة والدمػكيات الرجيقة لمبيئةببعج السكافآت والتعػيزات الخزخاء 

التجريدية عمى اكتداب وتحديغ مدتػػ السيارات الخزخاء ،وما يستمكػه مغ مؤىالت تشاسب اىتساـ 
االدارات العميا في السحافطة واستجامة البيئة الجامعية وتحديغ نطاـ اإلدارة البيئية الحؼ بجوره يحدغ 

 مدتػػ التسكيغ الشفدي ليع.
الرئيدـة الفرعيـة الخامدـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضية  قبؾلؽ عمى ما تقدم يسك واعتساداً 

 الثانية.
التسكيؽ الشفدي بيؽ ذات داللة معشؾية )تؾجد عالقة ارتباط . إختبار الفرضية الرئيدة الثالثة : 3

 ( لمعامميؽ واإلستدامة التشغيسية األخزر
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معشػيػػة مػجبػػة بػػيغ التسكػػيغ ذات داللػػة ( الػػى وجػػػد عالقػػة ارتبػػاط 34تذػػيخ نتػػائج الجػػجوؿ )إْذ 
( **0.778إْذ بمغػػػػت قيسػػػػة معامػػػػل االرتبػػػػاط بيشيسػػػػا ) ، الشفدػػػػي األخزػػػػخلمعامميغ واإلسػػػػتجامة التشطيسيػػػػة

( وبجرجة ثقة 0.01وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
(99)%. 

ىػحه العالقػة بػأف الكميػات والجامعػات األىميػة عيشػة الجراسػة فػي  تفدػيخوبشاًء عمى ما تقػجـ يسكػغ 
حػػاؿ اىتساميػػا بأبعػػاد التسكػػيغ الشفدػػي األخزػػخ لعاممييػػا مػػغ حيػػث تعديػػد حالػػة األندػػجاـ والسصابقػػة بػػيغ 
امكأنات أعزاء الييئة التجريدية وتخرراتيع مع مؤىالت الػضيفة التي يسارسػػنيا والدػعي الػى تعديػد 

الحاتية في تشفيح الػاجبات السكمفيغ بيا، ومجػ تأثيخىع في القخارات التي تتخحىا اإلدارة مػغ شػأنو مقجراتيا 
أف يحدػػػغ مدػػػػتػػ اإلسػػػتجامة االقترػػػػادية فػػػي تخفػػػػيس التكػػػاليف االجساليػػػػة واسػػػتجامة األنذػػػػصة البيئػػػػة 

 واسياميع في خجمة السجتسع .
 ثالثة .وتأسيدًا عمى ما تقدم يسكؽ قبؾل الفرضية الرئيدة ال

(34جدول )ال  

 لمعامميؽ واإلستدامة التشغيسية التسكيؽ الشفدي األخزر معامالت االرتباط بيؽ
انخًكٍٍ  انخؤثٍز االسخقالنٍت انًقذرة انًعُى انًخغٍزاث

 انُفسً

 األخضز

 نهعبيهٍٍ

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت
Pearson 

Correlation 
.652** .630** .672** .554** .778** 

Sig. 

(2tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 476 476 476 476 476 
 (.SPSS V.23انًصذر: يخزجبث بزَبيج )

 تي:آلفخضيات فخعية تتسثل با األولى اربعوتشبثق مغ فخضية االرتباط الخئيدة 
واإلستدامة بعد السعشى إختبار الفرضية الفرعية األولى: )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ أ. 

 التشغيسية(.
بعج السعشى  معشػية مػجبة بيغذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (34أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة **0.652إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، واإلستجامة التشطيسية
 %(.99وبجرجة ثقة )( 0.01العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )
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عيشة الجراسة إلى االىتساـ ىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  
السشاسبة ليع الضيار مياراتيع  الػضائفخ يتػفبأعزاء الييئة التجريدية ومخاعاة السعأني الشفدية ليع و 

ييع في تقجيع أعمى مدتػيات االداء وتمبية وتحفيدىع دوما وتعديد بػادر السشافدة والحساسة لج وقجراتيع 
احتياجاتيع الذخرية والدعي إلى حل مذاكميع الذخرية ،وتػفيخ متصمبات العسل الالزمة ألداء 

 الػضيفية بافزل صػرة مسكشة مغ شأنو أف يحدغ استجامة كمياتيع وجامعاتيع .
الرئيدـة الفرعيـة األولـى السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتسـاداً 

 . الثالثة
 بعد السقدرة: )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الثانية إختبار الفرضية الفرعية ب. 

 واإلستدامة التشغيسية(.
 بعج السقجرةمعشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (34أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة **0.630إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، واإلستجامة التشطيسية
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )

لتي عيشة الجراسة بالسياـ اىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف اىتساـ  
واستخجاـ التقشيات السختمفة في تحديغ مدتػػ الخجمة  بفاعميةيقـػ بيا مشتدبييا وكيف يقػمػف بتأديتيا 

التعميسية خاصة ما يتعمق بالتعميع االلكتخوني الحؼ أنتذخ بعج جائحة كػرونا والتأكيج عمى ادوارىع 
بادراتيع التصػيخية في تحديغ ومقجراتيع الذخرية في حل السذكالت التي تػاجييع في العسل وتعديد م

 االداء وىحا مغ شأنو أف يحدغ مدتػػ اإلستجامة التشطيسية .
الرئيدـة الفرعيـة الثانيـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتساداً 

 . الثالثة
 بعد االستقاللية: )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الثالثة إختبار الفرضية الفرعية ج. 

 واإلستدامة التشغيسية(.
 بعج االستقالليةمعشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (34أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة **0.672إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، واإلستجامة التشطيسية
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01مدتػػ معشػية ) العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج

عيشة الجراسة إلى االىتساـ ببعج ىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف سعي  
يكمفػف  ديصخة عمى العسل الحؼالسقجرات الجػىخية لمسشتدبيغ وضسأف أنيع يستمكػف السؤىالت الالزمة ل
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افية مغ الحخية والسذاركة في القخارات ذات البعج االستخاتيجي بو وفدح السجاؿ ليع ومشحيع مداحات و 
التي تتعمق بالكمية واعصائيع االستقاللية الػافية في اختيار اساليب العع السشاسبة ألنجاز السياـ وىحا 

 بجوره تعديد اإلستجامة التشطيسية .
الرئيدــة عـؽ الفرضـية الفرعيـة الثالثــة السشبثقـة الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكــؽ  واعتسـاداً 

 . الثالثة
 بعد التأثير: )تؾجد عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بيؽ الرابعة إختبار الفرضية الفرعية د. 

 واإلستدامة التشغيسية(.
 بعج التأثيخمعشػية مػجبة بيغ ذات داللة وجػد عالقة ارتباط  (34أضيخت نتائج الججوؿ )

( وتذيخ ىحه الكيسة الى قػة **0.554إْذ بمغت قيسة معامل االرتباط بيشيسا ) ، واإلستجامة التشطيسية
 %(.99( وبجرجة ثقة )0.01العالقة الصخدية بيغ ىحيغ الستغيخيغ عشج مدتػػ معشػية )

عيشة الجراسة بالػاجبات ىمية ألالكميات والجامعات اويسكغ تفديخ ىحه العالقة بأف اىتساـ  
عمى يقػـ بتشفيحىا أعزاء الييئة التجريدية ودور ىحه السياـ في التأثيخ االيجابي والسياـ الجامعية التي 

لمكمية أضف الى ذلظ تحفيد أعزاء الييئة التجريدية ،لمكياـ بادوار وضيفية الشتائج االستخاتيجية واإلدارية 
شأنو أف يعدز دور ذات تأثيخ كبيخ في تقجيع الخجمات الجامعية، وتعديد اساليب التعميع فييا، وىحا مغ 

 ىحه السؤسدات التعميسية واستجامتيا التشطيسية .
الرئيدـة الفرعيـة الرابعـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الفرضـية  قبـؾلعمـى مـا تقـدم يسكـؽ  واعتساداً 

 . الثالثة
 فرضيات التأثير السباشر إختبار ًا /نياث

نسحجة  السشبثقة عشيا تع اعتساد أسمػبألجل إختبار فخضيات التأثيخ الخئيدة والفخضيات الفخعية 
تقشية إحرائية متقجمة ومتعجدة وىي ( Structural Equation Modelingالسعادلة الييكمية )

الستغيخات مشاسبة تسأما إلختبار العالقات السختمفة السفتخضة أو السقتخحة بيغ الستغيخات بالسقارنة مع 
بحػث االجتساعية وتستاز بعجد مغ السدايا مقارنة باساليب عجد مغ األساليب اإلحرائية السدتخجمة في ال

( تقشية إحرائية شاممة تجرس SEM( وأف )Nami & Koizumi , 2013 : 23التحميل االخخػ )
أكثخ يا فخضيات العالقات بيغ الستغيخات السالحطة والكامشة ، باإلضافة إلى ذلظ تججر اإلشارة إلى أن

 يا تعتبخر الستعجد ، ال سيسا في حالة الستغيخات السقاسة ، وبحلظ فأنقيسة بكثيخ مغ تحميالت األنحجا
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التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة بأنسإْذج ليكمية تسثل كػنيا فعاؿ لمغاية مغ حيث متقجـ و اسمػب 
 (Alaloul et al , 2020 : 6لمستغيخات الكامشة عمى العػامل السقاسة في الشسػذج االفتخاضي )

سسارسات إدارة السؾارد البذرية ل: )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الرئيدة الرابعة  فرضيةالإختبار . 4
 اإلستدامة التشغيسية( في الخزراء 

( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية لستغيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية 35يػضح الذكل )
ؤشخات مصابقة األنسػذج كأنت ضسغ قاعجة الخزخاء في اإلستجامة التشطيسية ، إْذ نالحع أف نتائج م

( وىي أقل مغ السجػ السقبػؿ الخاص بيا RMR=0.021القبػؿ السخررة ليا ، فقج بمغت قيسة )
 ( وىحا يعشي أف متغيخ0.84(. كسا يتزح أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )080.البالغ )

%( عمى مدتػػ 84غيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء يؤثخ في مت
مسارسات إدارة وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ  الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة ،

الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ ايجابي في السػارد البذخية الخزخاء في 
( .C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )( . 84%بشدبة )التشطيسية  اإلستجامة

( الطاىخ P-Value( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية )33.452) البالغة( 34الطاىخة في الججوؿ )
 في الججوؿ ذاتو.

( وىحا يعشي بأف 700.( قج بمغت )²R) التفديخ( أف قيسة معامل 12كسا يتزح مغ الذكل )
( مغ التغيخات التي 70%مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء قادر عمى تفديخ ما ندبتو ) يخمتغ

أما الشدبة الستبكية والبالغة  الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسةالتشطيسية في  اإلستجامة تصخأ عمى
 %( فتعػد لستغيخات أخخػ غيخ داخمة في أنسػذج الجراسة. 30)

 الرئيدة الرابعة .الفرضية  قبؾلى ما تقدم يسكؽ عم واعتساداً 
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  (34جدول )

 التشغيسية اإلستدامةمدارات ومعمسات تأثير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء في 
 انًسبراث

Paths 

األوسأٌ األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

S.R.W. 

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

Estimate 

انخطؤ 

 انًعٍبري

S.E. 

انُسبت 

 انحزجت

C.R. 

انُسبت 

 انًعُوٌت

P 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

إدارة انًوارديًبرسبث  --->  

 انبشزٌت انخضزاء
.838 .821 .025 33.452 *** 

GSR <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.845 1.114 .032 34.455 *** 

GP <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.869 1.040 .027 38.279 *** 

GRT <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.731 .786 .034 23.334 *** 

GCR <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.772 .885 .033 26.505 *** 

GPM <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.895 1.174 .027 43.661 *** 

ECS <--- 49.390 019. 938. 915. اإلسخذايت انخُظًٍٍت *** 

 التشغيسية االستدامةفي مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء ( تأثير 12الذكل )
 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

 

GP 
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SS <---  انخُظًٍٍتاإلسخذايت  .788 .776 .028 27.858 *** 

ENS <--- 40.117 032. 1.285 879. اإلسخذايت انخُظًٍٍت *** 

 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

 فخضيات فخعية تتسثل باالتي: الخابعة خسذفخضية الخئيدة الوتشبثق مغ 
لالختيار والتؾعيف األخزر في : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية األولى فرضية الإختبار أ. 

 -:( اإلستدامة التشغيسية
الختيار والتػضيف األخزخ في ا لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 12يػضح الذكل )

بعج ( وىحا يعشي أف 0.21اإلستجامة التشطيسية ، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )
مدتػػ الكميات %( عمى 21الختيار والتػضيف األخزخ يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )ا

الختيار والتػضيف وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج ا والجامعات االىمية عيشة الجراسة ،
بشدبة  التشطيسيةاإلستجامة الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ األخزخ في 

( 34( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )(. %21)
 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية5.642) البالغة

قبـؾل الفرضـية الفرعيـة األولـى السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الرابعة .

لمسذاركة الخزراءفي اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الثانية فرضية الإختبار ب. 
 -:( التشغيسية

في اإلستجامة السذاركة الخزخاء  لبعجيجابي ذو داللة معشػية إ( وجػد تأثيخ 13يػضح الذكل )
السذاركة بعج ( وىحا يعشي أف 0.27التشطيسية ، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )

مدتػػ الكميات والجامعات االىمية %( عمى 27يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )الخزخاء 
الكميات في الخزخاء السذاركة وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج . عيشة الجراسة

وتعج ىحه الكيسة ( . 27%بشدبة ) تشطيسيةاإلستجامة الوالجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ 
( قيسة معشػية 6.427) البالغة( 34( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rمعشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )

 (.0.000) عشج مدتػػ معشػية
قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الثانيـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 

 الرابعة .
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لمتدريب األخزر في اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الثالثة فرضية الإختبار ج. 
 -:( التشغيسية

األخزخ في اإلستجامة  التجريب لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 13يػضح الذكل )
التجريب بعج ا يعشي أف ( وىح0.11التشطيسية، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )

مدتػػ الكميات والجامعات االىمية %( عمى 11األخزخ يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )
الكميات والجامعات التجريب األخزخ في عيشة الجراسة،وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج 

وتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ( . 11%دبة )بش اإلستجامة التشطيسيةعيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ 
( قيسة معشػية عشج مدتػػ 3.347) البالغة( 34( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rألف قيسة الشدبة الحخجة )

 (.0.000) معشػية
قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الثالثـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 

 الرابعة .
إلدارة االداء األخزر في اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الرابعة فرضية الإختبار د. 

 -:( التشغيسية
األخزخ في  االداءإدارة  لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 13يػضح الذكل )

بعج وىحا يعشي أف ( 0.25اإلستجامة التشطيسية ، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )
مدتػػ الكميات %( عمى 25إدارة االداء األخزخ يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )

إدارة االداء األخزخ وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج . والجامعات االىمية عيشة الجراسة 
وتعج ( . 25%بشدبة ) مة التشطيسيةاإلستجاالكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ في 

( 5.586) البالغة( 34( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )
 (.0.000) قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية

قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الرابعـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الرابعة .

لمتعؾيزات والسكافئات الخزراء : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الخامدة فرضية الإختبار ه. 
  -:(في اإلستدامة التشغيسية
لتعػيزات والسكافئات الخزخاء ا لبعجيجابي ذو داللة معشػية إ( وجػد تأثيخ 13يػضح الذكل )

( وىحا يعشي أف 0.16التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )في اإلستجامة التشطيسية ، إْذ نالحع أف قيسة معامل 
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مدتػػ %( عمى 16التعػيزات والسكافئات الخزخاء يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )بعج 
التعػيزات وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج  الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة ،

 اإلستجامة التشطيسيةت والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ الكمياوالسكافئات الخزخاء في 
( الطاىخة في الججوؿ .C.Rوذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )،وتعج ىحه الكيسة معشػية ( . 16%بشدبة )

 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية4.474) البالغة( 35)
عية الخامدـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة قبؾل الفرضية الفر  يسكؽعمى ما تقدم  وتأسيداً 

 الرابعة .
  

 مسارسات ادارة السؾارد البذرية الخزراء تفرياًل في االستدامة( تأثير 13الذكل )
 التشغيسية

 المشاركة الخضراء 

GP 
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البذرية الخزراء تفرياًل في اإلستدامة مدارات ومعمسات تأثير مسارسات إدارة السؾارد ( 35جدول)
 التشغيسية

 انًسبراث

Paths 

األوسأٌ األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

S.R.W. 

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

Estimate 

انخطؤ 

 انًعٍبري

S.E. 

انُسبت 

 انحزجت

C.R. 

انُسبت 

 انًعُوٌت

P 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

االخخٍبر وانخوظٍف  --->

 األخضز

.214 .159 .028 5.642 *** 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 6.427 034. 221. 270. انًشبركت انخضزاء --->

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 3.347 030. 100. 110. انخذرٌب األخضز --->

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 5.586 033. 184. 246. إدارة االداء األخضز --->

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

انخعوٌضبث وانًكبفآث  --->

 انخضزاء

.158 .135 .030 4.474 *** 

 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

سسارسات إدارة السؾارد البذرية ل: )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الرئيدة الخامدة  فرضيةالإختبار . 5
 لمعامميؽ( األخزر التسكيؽ الشفدي في الخزراء 

يجابي ذو داللة معشػية لستغيخ مسارسات إدارة السػارد البذخية إ( وجػد تأثيخ 14يػضح الذكل )
نت المعامميغ، إْذ نالحع أف نتائج مؤشخات مصابقة األنسػذج كاألخزخ  الخزخاء في التسكيغ الشفدي 

( وىي أقل مغ السجػ السقبػؿ RMR=0.042ضسغ قاعجة القبػؿ السخررة ليا، فقج بمغت قيسة )
( وىحا يعشي 0.82كسا يتزح أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )(. 080.الخاص بيا البالغ )

لمعامميغ األخزخ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء يؤثخ في متغيخ التسكيغ الشفدي  أف متغيخ
وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ . الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة%( عمى مدتػػ 82بشدبة )
الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة سػؼ مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء في غ واحجة م

وتعج ىحه الكيسة معشػية (. 82%بشدبة ) يؤدؼ الى تغيخ ايجابي في التسكيغ الشفدي األخزخلمعامميغ
معشػية عشج ( قيسة 31.184) البالغة( 35( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rوذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )

 ( الطاىخ في الججوؿ ذاتو.P-Valueمدتػػ معشػية )
( وىحا يعشي بأف 670.( قج بمغت )²R) التفديخ( أف قيسة معامل 15كسا يتزح مغ الذكل )

( مغ التغيخات التي 67%مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء قادر عمى تفديخ ما ندبتو ) متغيخ
أما الشدبة  الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسةفي  خ لمعامميغالتسكيغ الشفدي األخز تصخأ عمى

 %( فتعػد لستغيخات أخخػ غيخ داخمة في أنسػذج الجراسة. 33الستبكية والبالغة )
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 الرئيدة الخامدة .الفرضية  قبؾلعمى ما تقدم يسكؽ  واعتساداً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

التسكيؽ مدارات ومعمسات إختبار تأثير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء في  (36جدول )
 الشفدي األخزر لمعامميؽ

 انًسبراث

Paths 

األوسأٌ األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

S.R.W. 

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

Estimate 

انخطؤ 

 انًعٍبري

S.E. 

انُسبت 

 انحزجت

C.R. 

انُسبت 

 انًعُوٌت

P 

انخًكٍٍ 

انُفسً 

األخضز 

 نهعبيهٍٍ

 يًبرسبث إدارة انًوارد --->

 انبشزٌت انخضزاء
.820 .857 .027 31.184 *** 

GSR <---  إدارة انًوارديًبرسبث  

 انبشزٌت انخضزاء
.845 1.114 .032 34.455 *** 

GCR <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.772 .885 .033 26.505 *** 

GPM <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.895 1.174 .027 43.661 *** 

GP <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.869 1.040 .027 38.279 *** 

GRT <--- يًبرسبث إدارة انًوارد 

 انبشزٌت انخضزاء
.731 .786 .034 23.334 *** 

ME <---  انخًكٍٍ انُفسً األخضز

 نهعبيهٍٍ
.800 1.096 .038 29.011 *** 

األخزر التسكيؽ الشفدي في مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء ( تأثير 14الذكل )
  لمعامميؽ

 
 

CO 

SED 

IM 

التمكين النفسي 

 األخضر 

GrPsyEMP 
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SED <---   انخًكٍٍ انُفسً األخضز

 نهعبيهٍٍ
.716 1.029 .046 22.376 *** 

CO <---  ٍٍانُفسً األخضز  انخًك

 نهعبيهٍٍ
.695 1.103 .052 21.067 *** 

IM <---  انخًكٍٍ انُفسً األخضز

 نهعبيهٍٍ
.438 .773 .073 10.625 *** 

 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

 تي:آلفخضيات فخعية تتسثل با الخامدة خسذفخضية الخئيدة الوتشبثق مغ 
لالختيار والتؾعيف األخزر في : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية األولى فرضية الإختبار أ. 

 -:( التسكيؽ الشفدي األخزرلمعامميؽ
الختيار والتػضيف األخزخ في ا لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 15يػضح الذكل )

( وىحا 0.09) قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغتلمعامميغ ، إْذ نالحع أف األخزخ التسكيغ الشفدي 
لمعامميغ بشدبة األخزخ الختيار والتػضيف األخزخ يؤثخ في متغيخ التسكيغ الشفدي بعج ايعشي أف 

وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ  مدتػػ الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة ،%( عمى 09)
الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ الختيار والتػضيف األخزخ في واحجة مغ بعج ا

وتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة ( . 09%بشدبة ) لمعامميغاألخزخ التسكيغ الشفدي 
 ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية2.067) البالغة( 36( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rالحخجة )

(0.039.) 
بـؾل الفرضـية الفرعيـة األولـى السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة ق يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 

 الخامدة .
لمسذاركة الخزراء في التسكيؽ : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الثانية فرضية الإختبار ب. 

 -:( الشفدي األخزر لمعامميؽ
األخزخ في  السذاركة والتسكيغ لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 15يػضح الذكل )

( وىحا 0.33لمعامميغ ، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )األخزخ التسكيغ الشفدي 
%( عمى 33لمعامميغ بشدبة )األخزخ يؤثخ في متغيخ التسكيغ الشفدي الخزخاء السذاركة بعج يعشي أف 

وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج  مدتػػ الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة ،
األخزخ التسكيغ الشفدي الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ في الخزخاء السذاركة 

( الطاىخة في .C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )( . 33%بشدبة ) لمعامميغ
 (.0.000) سة معشػية عشج مدتػػ معشػية( قي7.134) البالغة( 37الججوؿ )
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قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الثانيـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الخامدة .

لمتدريب األخزر في التسكيؽ : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الثالثة فرضية الإختبار ج. 
 ( الشفدي األخزر لمعامميؽ
األخزخ في التسكيغ  التجريب لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 15يػضح الذكل )

( وىحا يعشي أف 0.12لمعامميغ ، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت ) األخزخ الشفدي
مدتػػ %( عمى 12لمعامميغ بشدبة )األخزخ التجريب األخزخ يؤثخ في متغيخ التسكيغ الشفدي بعج 

التجريب وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج . والجامعات األىمية عيشة الجراسة  الكميات
 لمعامميغاألخزخ التسكيغ الشفدي الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ األخزخ في 

في الججوؿ ( الطاىخة .C.Rوذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة ) ،وتعج ىحه الكيسة معشػية( . 12%بشدبة )
 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية3.451) البالغة( 36)

قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الثالثـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الخامدة .

التسكيؽ إلدارة االداء األخزر في : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الرابعة فرضية الإختبار د. 
 ( الشفدي األخزر لمعامميؽ

األخزخ في التسكيغ  االداءإدارة  لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 15يػضح الذكل )
( وىحا يعشي أف 0.17لمعامميغ ، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )األخزخ الشفدي 

مدتػػ %( عمى 17لمعامميغ بشدبة )األخزخ إدارة االداء األخزخ يؤثخ في متغيخ التسكيغ الشفدي بعج 
إدارة االداء وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج . الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة 

 لمعامميغاألخزخ ي التسكيغ الشفدالكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ األخزخ في 
( الطاىخة في الججوؿ .C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )( . 17%بشدبة )

 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية3.505) البالغة( 36)
قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الرابعـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 

 ة .الخامد
لمتعؾيزات والسكافآت الخزراء : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الخامدة فرضية الإختبار ه. 

 ( في التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ
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لتعػيزات والسكافئات الخزخاء ا لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 15يػضح الذكل )
( 0.25نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )لمعامميغ ، إْذ األخزخ في التسكيغ الشفدي 

لمعامميغ  األخزخ ت الخزخاء يؤثخ في متغيخ التسكيغ الشفديآالتعػيزات والسكافبعج وىحا يعشي أف 
وىحا يعشي أف تغيخ وحجة  مدتػػ الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة ،%( عمى 25بشدبة )

الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ التعػيزات والسكافئات الخزخاء في أنحخاؼ واحجة مغ بعج 
وذلظ ألف ،وتعج ىحه الكيسة معشػية ( . 25%بشدبة ) لمعامميغ األخزخ التسكيغ الشفدييؤدؼ الى تغيخ 

( قيسة معشػية عشج مدتػػ 6.502) البالغة( 36( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rقيسة الشدبة الحخجة )
 (.0.000) معشػية

قبؾل الفرضية الفرعية الخامدـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكؽعمى ما تقدم  وتأسيداً 
 الخامدة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 لمعامميؽاألخزر  التسكيؽ الشفدي مسارسات ادارة السؾارد البذرية الخزراء تفرياًل في ( تأثير 15الذكل )
 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

 

 المشاركة الخضراء 

GP 

 التمكٌن النفسً األخضر 

GrPsyEMP 
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مدارات ومعمسات تأثير مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء تفرياًل في التسكيؽ  (37جدول )
 الشفدي

 انًسبراث

Paths 

األوسأٌ األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

S.R.W. 

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

Estimate 

انخطؤ 

 انًعٍبري

S.E. 

انُسبت 

 انحزجت

C.R. 

انُسبت 

 انًعُوٌت

P 

انخًكٍٍ انُفسً 

 األخضزنهعبيهٍٍ

االخخٍبر وانخوظٍف  --->

 األخضز

.086 .069 .033 2.067 .039 

انخًكٍٍ انُفسً 

 األخضز نهعبيهٍٍ

 *** 7.134 041. 289. 329. انًشبركت انخضزاء --->

انخًكٍٍ انُفسً 

 األخضز نهعبيهٍٍ

 *** 3.451 035. 122. 124. انخذرٌب األخضز --->

انخًكٍٍ انُفسً 

 األخضز نهعبيهٍٍ

 *** 3.505 039. 136. 170. إدارة االداء األخضز --->

انخًكٍٍ انُفسً 

 األخضز نهعبيهٍٍ

انخعوٌضبث وانًكبفآث  --->

 انخضزاء

.252 .231 .036 6.502 *** 

 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )
 لمتسكيؽ الشفدي األخزرلمعامميؽ: )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الرئيدة الدادسة  فرضيةالإختبار . 6

 اإلستدامة التشغيسية( في 
 األخزخ لتسكيغ الشفديا( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية لستغيخ 16يػضح الذكل )

لمعامميغ في اإلستجامة التشطيسية ، إْذ نالحع أف نتائج مؤشخات مصابقة األنسػذج كأنت ضسغ قاعجة 
( وىي أقل مغ السجػ السقبػؿ الخاص بيا RMR=0.054القبػؿ السخررة ليا ، فقج بمغت قيسة )

 متغيخ ( وىحا يعشي أف0.78(. كسا يتزح أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )080.البالغ )
%( عمى مدتػػ 78لمعامميغ يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة ) األخزخ التسكيغ الشفدي

التسكيغ الشفدي وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ . الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة 
الى تغيخ إيجابي في الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ لمعامميغ في األخزخ 
( .C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )( . 78%بشدبة )التشطيسية  اإلستجامة

( الطاىخ P-Value( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية )29.001) البالغة( 38الطاىخة في الججوؿ )
 في الججوؿ ذاتو.

( وىحا يعشي بأف 610.( قج بمغت )²R) خالتفدي( أف قيسة معامل 16كسا يتزح مغ الذكل )
( مغ التغيخات التي تصخأ 61%لمعامميغ قادر عمى تفديخ ما ندبتو )األخزخ التسكيغ الشفدي  متغيخ

أما الشدبة الستبكية والبالغة  الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسةالتشطيسية في  اإلستجامة عمى
 في أنسػذج الجراسة. %( فتعػد لستغيخات أخخػ غيخ داخمة 39)
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 الرئيدة الدادسة .الفرضية  قبؾلعمى ما تقدم يسكؽ  واعتساداً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشغيسية اإلستدامةلمعامميؽ في األخزر مدارات ومعمسات إختبار تأثير التسكيؽ الشفدي  (38جدول )
 انًسبراث

Paths 

األوسأٌ األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

S.R.W. 

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

Estimate 

انخطؤ 

 انًعٍبري

S.E. 

انُسبت 

 انحزجت

C.R. 

انُسبت 

 انًعُوٌت

P 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

انُفسً  انخًكٍٍ  --->

 األخضزنهعبيهٍٍ
.778 .750 .026 29.001 *** 

ME <---  انخًكٍٍ انُفسً  األخضز

 نهعبيهٍٍ
.783 1.096 .038 29.011 *** 

CO <---   انخًكٍٍ انُفسً األخضز

 نهعبيهٍٍ
.680 1.103 .052 21.067 *** 

SED <---   انخًكٍٍ انُفسً األخضز

 نهعبيهٍٍ
.706 1.029 .046 22.376 *** 

IM <---   انخًكٍٍ انُفسً األخضز

 نهعبيهٍٍ
.428 .773 .073 10.625 *** 

ECS <--- 49.390 019. 938. 915. اإلسخذايت انخُظًٍٍت *** 

ENS <--- 40.117 032. 1.285 879. اإلسخذايت انخُظًٍٍت *** 

SS <--- 27.858 028. 776. 788. اإلسخذايت انخُظًٍٍت *** 

 (Amos V. 23) السردر: مخرجات برنامج
 فخضيات فخعية تتسثل باالتي: الدادسة أربعفخضية الخئيدة الوتشبثق مغ 

لبعد السعشى في اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية األولى فرضية الإختبار أ. 
 ( التشغيسية

في اإلستجامة التشطيسية ،  السعشى لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 17يػضح الذكل )
يؤثخ في متغيخ  بعج السعشى( وىحا يعشي أف 0.14إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )

 التشغيسية االستدامةلمعامميؽ في األخزر ( تأثير التسكيؽ الشفدي 16الذكل )
 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

CO 

SED 

IM 

التمكٌن النفسً 

 األخضر 

GrPsyEMP 
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وىحا يعشي . مدتػػ الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة %( عمى 14اإلستجامة التشطيسية بشدبة )
الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ في  أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج السعشى

( .C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )( . 14%بشدبة ) اإلستجامة التشطيسية
 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية3.835) البالغة( 38الطاىخة في الججوؿ )

الفرعيـة األولـى السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  قبـؾل الفرضـية يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الدادسة .

لبعد السقدرة في اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الثانية فرضية الإختبار ب. 
 ( التشغيسية

في اإلستجامة التشطيسية ،  السقجرة لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 17يػضح الذكل )
يؤثخ في متغيخ  بعج السقجرة( وىحا يعشي أف 0.42إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )

وىحا يعشي . مدتػػ الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة %( عمى 42اإلستجامة التشطيسية بشدبة )
الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ ي ف أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج السقجرة

( .C.Rوتعج ىحه الكيسة معشػية وذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )( . 42%بشدبة ) اإلستجامة التشطيسية
 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية13.594) البالغة( 38الطاىخة في الججوؿ )

الفرضـية الفرعيـة الثانيـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة قبـؾل  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الدادسة .

لبعد االستقاللية في اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الثالثة فرضية الإختبار ج. 
 ( التشغيسية

االستقاللية في اإلستجامة  لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 17يػضح الذكل )
االستقاللية بعج ( وىحا يعشي أف 0.44التشطيسية، إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )

مدتػػ الكميات والجامعات األىمية عيشة %( عمى 44يؤثخ في متغيخ اإلستجامة التشطيسية بشدبة )
الكميات والجامعات عيشة االستقاللية في بعج  الجراسة ،وىحا يعشي أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ

وذلظ ألف ،وتعج ىحه الكيسة معشػية ( . 44%بشدبة ) اإلستجامة التشطيسيةالجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ 
( قيسة معشػية عشج مدتػػ 12.997) البالغة( 38( الطاىخة في الججوؿ ).C.Rقيسة الشدبة الحخجة )

 (.0.000) معشػية
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قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الثالثـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽتقـدم عمـى مـا  وتأسيداً 
 الدادسة .

لبعد التأثير في اإلستدامة : )يؾجد تأثير ذو داللة معشؾية الفرعية الرابعة فرضية الإختبار د. 
 ( التشغيسية

في اإلستجامة التشطيسية ،  التُأثيخ لبعج( وجػد تأثيخ ايجابي ذو داللة معشػية 17يػضح الذكل )
يؤثخ في متغيخ  بعج التأثيخ( وىحا يعشي أف 0.18إْذ نالحع أف قيسة معامل التأثيخ السعيارؼ قج بمغت )

وىحا يعشي  مدتػػ الكميات والجامعات االىمية عيشة الجراسة ،%( عمى 18اإلستجامة التشطيسية بشدبة )
الكميات والجامعات عيشة الجراسة سػؼ يؤدؼ الى تغيخ ي ف أف تغيخ وحجة أنحخاؼ واحجة مغ بعج التأثيخ

( .C.Rوذلظ ألف قيسة الشدبة الحخجة )،وتعج ىحه الكيسة معشػية ( . 18%بشدبة ) اإلستجامة التشطيسية
 (.0.000) ( قيسة معشػية عشج مدتػػ معشػية6.894) البالغة( 38الطاىخة في الججوؿ )

قبـؾل الفرضـية الفرعيـة الرابعـة السشبثقـة عـؽ الفرضـية الرئيدـة  يسكـؽعمـى مـا تقـدم  وتأسيداً 
 الدادسة . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

التشغيسية ابعاد التسكيؽ الشفدي لمعامميؽ في االستدامة( تأثير 17الذكل )  
 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

 

 الممدرة 

CO 

 االستماللية 

SED 

 التأثير 

IM 

 المعنى 

ME 
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 لمعامميؽ في اإلستدامة التشغيسيةاألخزر  بعاد التسكيؽ الشفدي أمدارات ومعمسات تأثير  (39) جدول

 انًسبراث

Paths 

األوسأٌ األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

S.R.W. 

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

Estimate 

انخطؤ 

 انًعٍبري

S.E. 

انُسبت 

 انحزجت

C.R. 

انُسبت 

 انًعُوٌت

P 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 3.835 026. 099. 144. انًعُى --->

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 13.594 018. 245. 415. انًقذرة --->

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 12.997 022. 286. 439. االسخقالنٍت --->

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

 *** 6.894 014. 095. 178. انخؤثٍز --->

 (Amos V. 23السردر: مخرجات برنامج )

ــة معشؾيــة . إختبــار الفرضــية الرئيدــة الدــابعة : 7 ــأثير غيــر مباشــر ذو دالل لسسارســات إدارة يؾجــد ت
الســؾارد البذــرية الخزــراء فــي اإلســتدامة التشغيسيــة مــؽ خــالل تؾســيط التسكــيؽ الشفدــي  األخزــر 

 لمعامميؽ .
العالقة تقييع ب الخاصة( R2السعيارية وندب ) األنحجار( مدارات 18الذكل ) يتزح مغ

تفديخ التأثيخ السباشخ بيغ الستغيخ السدتقل )مسارسات  عخضأؼ  بيغ الستغيخات السباشخة وغيخ السباشخة
مغ  سباشخال( والتأثيخ غيخ اإلستجامة التشطيسية) إدارة السػارد البذخية الخزخاء( وبيغ الستغيخ التابع

( قيع مؤشخات مصابقة 18يبيغ الذكل ) ( كساالتسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغلستغيخ الػسيط )ا خالؿ
 .(RMR( ).0370مؤشخ جحر متػسط مخبعات البػاقي) بمغ إذْ  األنسػذج التي كأنت ذات مصابقة عالية

لسسارسات إدارة السػارد البذخية ( وجػد تأثيخ ايجابي مباشخ 18كسا يتزح مغ الذكل )
( كسا اتزح (0.80 السعيارؼ  األنحجارإْذ بمغ معامل  في التسكيغ الشفدي  األخزخ لمعامميغالخزخاء 

 األنحجارإْذ بمغ معامل  في اإلستجامة التشطيسية ، لمتسكيغ الشفدي  األخزخ لمعامميغ تأثيخ مباشخوجػد 
في لسسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاء تأثيخ مباشخ اتزح وجػد  ( ، في حيغ(0.30 السعيارؼ 

( ، وكأنت جسيع ىحه التأثيخات ندب 0.60إْذ بمغ معامل األنحجار السعيارؼ ) اإلستجامة التشطيسية ،
 15.301،  28.676والبالغة ) 40) ( الطاىخة في الججوؿ.C.Rمعشػية وذلظ ألف قيع الشدبة الحخجة )

 ( عمى التػالي ىي قيع معشػية.7.776، 
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مسارسات إدارة السؾارد البذرية الخزراء في اإلستدامة تأثير  إختبار( مدارات ومعمسات 40الجدول )
 لمعامميؽاألخزر التشغيسية مؽ خالل التسكيؽ الشفدي 

األوسأٌ  انًسبراث

األَحذارٌت 

 انًعٍبرٌت

انخقذٌز 

 اناليعٍبري

انخطؤ 

 انًعٍبري

انُسبت 

 انحزجت

انُسبت 

 انًعُوٌت

انخًكٍٍ 

انُفسً 

األخضز 

 نهعبيهٍٍ

إدارة يًبرسبث  --->

انًوارد انبشزٌت 

 انخضزاء

.796 .837 .029 28.676 *** 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

يًبرسبث إدارة  --->

انًوارد انبشزٌت 

 انخضزاء

.597 .585 .038 15.301 *** 

اإلسخذايت 

 انخُظًٍٍت

انخًكٍٍ انُفسً  --->

 األخضز نهعبيهٍٍ
.303 .283 .036 7.776 *** 

 (Amos V.23السردر : مخرجات برنامج )

وبالتالي نالحع أف قيسة التأثيخ غيخ السباشخ تدتشتج مغ خالؿ السداريغ التي يتػسط فييسا 
 مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاءالستغيخ الػسيط التسكيغ الشفدي لمعامميغ بيغ الستغيخ السدتقل 

( وىحا ما ضيخ في الججوؿ 0.241والستغيخ التابع اإلستجامة التشطيسية وبحلظ بمغ التأثيخ غيخ السباشخ )
 ( . 0.838( وبالتالي يتزح أف التأثيخ الكمي السباشخ وغيخ السباشخ قج بمغ )40)

غير السباشر لسسارسات ادارة السؾارد البذرية الخزراء في  التأثير ( 18الذكل )
 االستدامة التشغيسية مؽ خالل تؾسيط التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ

 (Amos V.23السردر : مخرجات برنامج )

التمكين النفسي 
 األخضر 

GrPsyEMP 

IM SED CO 
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( الخاصة باإلستجامة R2( أف قيسة معامل التفديخ )41( والججوؿ )18كسا يتزح مغ الذكل )
( وىي تعشي أف التغيخات التي تحرل في اإلستجامة التشطيسية تعػد إلى 0.74شطيسية قج بمغت )الت

%( أما 74والتسكيغ الشفدي األخزخ بشدبة ) مسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاءالتغيخ في قيسة 
 %( فأنيا تعػد الى تأثيخ متغيخات اخخػ غيخ داخمة في أنسػذج الجراسة. 26الشدبة الستبكية والبالغة )

 الدابعةمدارات التأثير السباشر وغير السباشر لمفرضية الرئيدة  (41الجدول )
 Amos V.23)السردر : مخرجات برنامج )    

مسارسات إدارة السػارد لشتائج التأثيخ غيخ السباشخ لمستغيخ السدتقل )وإلختبار الجاللة السعشػية 
( في الستغيخ التابع )اإلستجامة التشطيسية( مغ خالؿ الستغيخ الػسيط )التسكيغ الشفدي البذخية الخزخاء

( الحؼ يسكغ مغ خاللو التأكج مغ معشػية التاثيخ غيخ Sobelاألخزخ( فقج تع االعتساد عمى إختبار )
( مغ خالؿ بخنامج Sobel Testالسباشخ الحؼ يجخمو الستغيخ الػسيط ، ويسكغ التػصل الى قيسة )

 ( :42حاسػبي يعتسج عمى قيسة اربع معمسات اساسية وكسا يتزح في الججوؿ )

 (Sobel)نتائج إختبار  (42الجدول ) 
 (Sobel)إختبار السردر : مخرجات برنامج 

تأثير  اتالسدار 
 مباشر

تأثير غير 
 مباشر

التأثير 
 يالكم

R
2 

 740. 8380.  5970. اإلسخذايت انخُظًٍٍت   --->يًبرسبث إدارة انًوارد انبشزٌت انخضزاء

   --->انخًكٍٍ انُفسً األخضز --->يًبرسبث إدارة انًوارد انبشزٌت انخضزاء

 اإلسخذايت انخُظًٍٍت 

 0.241 

 قيسة إختبار  السدخالت األنسؾذج
Sobel 

P-value 

 a = 0.837 اإلسخذايت انخُظًٍٍت   --->يًبرسبث انًوارد انبشزٌت انخضزاء
b = 0.283 
Sa = 0.029 
Sb = 0.036 

7.584 0.000 

اإلسخذايت  --->انخًكٍٍ انُفسً األخضز   --->يًبرسبث انًوارد انبشزٌت انخضزاء

 انخُظًٍٍت
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( كأنت قيسة معشػية وىحا يؤكج الجاللة p -value( أف قيسة )42)إْذ يتزح مغ الججوؿ 
في اإلستجامة  سسارسات إدارة السػارد البذخية الخزخاءالسعشػية لشتائج إختبار التاثيخ غيخ السباشخ ل

 التشطيسية مغ خالؿ الستغيخ الػسيط التسكيغ الشفدي األخزخ لمعامميغ.
 ية الرئيدة الدابعة .وتأسيدًا عمى ما سبق ، يسكؽ قبؾل الفرض
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 الفرل الرابع 
ستشتاجات والتؾصياتاال  

 
 

 ضػء الجراسة في ىحه إلييا تػصمت التي االستشتاجات أىع عخض إلى ييجؼ الفرل ىحا فأ
 بسجسػعة الخخوج بيجؼ اإلحرائي، التحميل ونتائج الشطخؼ  الجانب في لتياأو تش التي واألفكار السشاقذات

ؿ أؼ مغ أو والتي يسكغ تػضيفيا لخجمة السشطسات السبحػثة والباحثيغ الخاغبيغ في تش التػصيات، مغ
 .متغيخات الجراسة مدتكبالً 

 لوالسبحث األ 
 ستشتاجات الدراسةأ

الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة تدعى الى حٍج ما بأستقصاب  أضيخت الجراسة أف .1
السصمػبة لمحفاظ عمى البيئة وتحسل السدؤولية  والسياراتالسخشحيغ لمػضائف مسغ يستمكػف السعخفة 

  األجتساعية تجاه السجتسعات السحمية التي تخجميا.
أعزاء  ىمية بذكل عاـ تيتع بأشخاؾعمى الخغع مغ أف الشتائج أضيخت أف الكميات والجامعات األ .2

في األنذصة البيئية والسحافطة عمى البيئة ،والعسل عمى تػفيخ السشاخ التشطيسي  الييئة التجريدية
الجاعع لمدمػؾ األخزخ ليع ،إال أف تمظ الكميات أخفقت في إشخاكيع في عسميات تحديغ الجػدة 

 وحل السذكالت السختبصة بالقزايا الخزخاء.
األىمية مػضػع البحث بالبخامج والجورات التجريبية التي الكميات والجامعات جراسة إىتساـ عكدت ال .3

تديع في تعديد معارؼ وميارات العامميغ بذكل عاـ في ميجاف السحافطة عمى البيئة وخجمة 
 السجتسع والعسل عمى تحديغ سمػكيع في التعامل مع القزايا البيئية.

األىمية عيشة الجراسة تطيخ اىتسامًا مقبػاًل في مػضػع تحجيج جامعات الكميات والأف بيشّت الجراسة  .4
معاييخ ومؤشخات األداء ذات الرمة بالدمػكيات الخزخاء التي تجعع تحقيق أىجافيا في ميجاف 

 السحافطة عمى البيئة والسدؤولية االجتساعية.
بسػضػع  ػضػع البحثم األىميةالكميات والجامعات عمى الخغع مغ أف الجراسة أضيخت أىتساـ  .5

وعسميا عمى وضع بخامج تعػيس  عزاء الييئة التجريديةالتعػيزات والسكافآت الخزخاء أل
مشاسب لتحفيد األنذصة الخزخاء ،إال أف أداءىا الفعمي في ىحا الجانب كاف ضعيفًا،بسعشى أنو لع 
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الحيغ يداىسػف في إجخاء  أعزاء الييئة التجريديةيتع تحػيل تمظ البخامج الى واقع  فعمي يجركو 
 في تمظ الكميات أو الحيغ يطيخوف سمػكيات  صجيقة لمبيئة . دارة البيئيةإلاالتحديشات عمى أنطسة 

في الكميات والجامعات األىمية  يذغمػف وضائف  أعزاء الييئة التجريديةأضيخت الجراسة أف  .6
ا واإلشسئشاف عشج تشفيحىع تتشاسب متصمباتيا مع مؤىالتيع الذخرية مايجعميع يذعخوف بالخض

السياـ السكمفيغ بيا وبذكل خاص السياـ الخزخاء،وأنيع يحققػف مكانة محتخمة في مجتسع العسل 
 عألوة عمى تحقيق حاجاتيع ورغباتيع الذخرية في ذات الػقت.

 عيشة الجراسة الى حٍج ما بالديصخة عمى السياـ الػضيفية والخزخاء أعزاء الييئة التجريديةيتستع  .7
مشيا بذكل خاص ويذعخوف باالستقاللية في مذاركة آراءىع في القزايا  ذات الرمة بتشفيح 

 األنذصة الخزخاء التي يػّدوف مسارستيا وأسمػب العسل الحؼ يشاسب تشفيح تمظ األنذصة.
مػضػع الجراسة ألف يكػف  الكميات والجامعاتفي  أعزاء الييئة التجريديةىشاؾ سعي وأضح لجػ  .8

تأثيخ إيجابي عمى الشتائج التي تحققيا تمظ الكميات خاصة في مجاؿ السحافطة عمى عسميع ذو 
البيئة وخجمة السجتسع وأف يكػف ليع دور في تشفيح الدياسات الخزخاء التي تعتسجىا كمياتيع 

   وجامعاتيع. 
اءة تطيخ الجراسة أف الكميات والجامعات األىمية مػضػع الجراسة تدعى بأستسخار الى تحديغ كف .9

أستخجاـ مػاردىا األقترادية وتصػيخىا في سبيل تقجيع الخجمات التعميسية لصمبتيا ومشتدبييا ورفع 
 معجؿ أنتاجيتيع وتحديغ اداءىع بيجؼ تعديد إستجامة كمياتيع وجامعاتيع.

ىشاؾ أىتساـ واضح مغ قبل الكميات والجامعات األىمية باألنذصة البيئية عمى مدتػػ البيئة  .10
إجخاء الجراسات التي تيتع بالبيئة والدعي  أعزاء الييئة التجريدية لجامعية وتذجيعالجاخمية ا

 لتحقيق الػعي البيئي لجػ السشتدبيغ بذكل عاـ.
خت الجراسة عمى الكميات والجامعات األىمية عيشة الجراسة عمى تعديد األنذصة األجتساعية   .11 أش 

ذات الرمة بخجمة السجتسع ودعع البحػث العمسية التي تعالج مذكالت السجتسع ومكأفاة وتقجيخ 
 السشتدبيغ عمى األعساؿ  التصػعية ومذاركتيع في الفعاليات السجتسعية. 

عمى مدتػػ استجامة  مسارسات أدارة السػارد البذخية الخزخاء تؤثخ ايجابياً  أثبتت الشتائج اف .12
لى مغ بيغ و حتمت السختبة األإوبذكل خاص مسارسات السذاركة الخزخاء  األىميةالكميات 

أعزاء الييئة التجريدية في االنذصة  نو كمسا زادت مذاركةأالسسارسات الخزخاء وىحا يعشي 
ف أشخت الشتائج أكسا  .ستجامة تمظ الكمياتإعكذ ذلظ ايجابيًا عمى تعديد نإالخزخاء لمسشطسة كمسا 
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عزاء الييئة أل تمظ السسارسات تؤدؼ دورًا ايجابيًا في تعديد مدتػػ التسكيغ الشفدي االخزخ
 لى لمسخة الثانية في تسكيغو األ حتمت السختبةإ قج ف السذاركة الخزخاءأوأضيخت الشتائج  التجريدية.

 الييئة التجريدية نفديًا تجاه االنذصة والسبادرات الخزخاء لمكميات السبحػثة.أعزاء 
السشطسات مغ خالؿ  ستجامةإلمعامميغ يعدز مغ  ف التسكيغ الشفدي االخزخأأضيخت الجراسة  .13

تخاذ القخار مغ إلسع أو ىسية قياـ عسادات الكميات بسشح مداحات أ يعكذ  االستقاللية والسقجرة ما
يتعمق مشيا  ييئة التجريدية في القزايا التي تخز مياـ عسميع  وبذكل خاص ماقبل أعزاء ال

البيئية  ف تديع في تعديد االستجامةأبتقجيع السبادرات وتشفيح االنذصة الخزخاء التي يسكغ 
ألعزاء الييئة التجريدية  التأثيخ لمتسكيغ الشفدي االخزخ اىح خرتقوال ي ،واالجتساعية لكمياتيع

نو يسكغ اف يتػسط العالقة بيغ مسارسات أ،بل أضيخت الجراسة بصخيقة مباشخة كمياتيع  في استجامة
 أدارة السػارد البذخية الخزخاء واالستجامة التشطيسية أيزًا.
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 السبحث الثاني
 تؾصيات الدراسة

أنيا ميسة  ةخػ الباحثتمغ خالؿ الشتائج التي أفخزتيا الجراسة، يسكغ وضع بعس التػصيات التي        
 لتعديد نقاط القػة السػجػدة والتغمب عمى نقاط الزعف وىي:

عتساد السعخفة والسيارات والدمػكيات البيئية كأحجػ إضخورة قياـ الكميات مػضػع الجراسة ب  .1
 في عسمية السفاضمة بيغ السخشحيغ ألشغاؿ الػضائف السدتيجفة لجييا.    السعاييخ التي تعتسجىا

سػاء كانػا مغ  األىميةلعسل عمى نذخ الثقافة الخزخاء لجػ العامميغ في الكميات أىسية ا .2
السالؾ الػضيفي وذلظ بأقامة الشجوات والسؤتسخات ذات الرمة  أوأعزاء الييئة التجريدية 

قتخاح الحمػؿ التي لمسذكالت إدامتيا واالىتساـ بالقزايا السجتسعية و إبالسحافطة عمى البيئة و 
 السجتسعات السحمية التي تعسل فييا. التي تػاجو 

نجاز البحػث والجراسات الستعمقة باالدارة البيئية إتذجيع أعزاء الييئة التجريدية عمى  .3
 والسدؤولية االجتساعية وتخريز مكافأت لمبحػث والجراسات الستسيدة في ىحه السجاالت ،

سيسا تمظ السختبصة  ،فزاًل عغ تػفيخ فخص لمسذاركة في السؤتسخات داخل العخاؽ وخارجو
 باالدارة البيئية وتقجيع التدييالت الالزمة لحلظ.

أعزاء داء أوتزسيشيا في عسمية تقييع األخزخ عجاد مؤشخات لألداء إضخورة قياـ الجامعات ب .4
الييئة التجريدية التي تجخؼ عادة في نياية كل عاـ دارسي بيجؼ تذجيع الدمػؾ االخزخ 

 .  األىميةعديد استجامة الكميات والجامعات الحؼ يغشي في الشياية الى ت
ت ألعزاء الييئة التجريدية آفاعتساد نطاـ لمحػافد ياخح بشطخ االعتبار تخريز مكإ ضخورة  .5

والسالؾ االدارؼ الحيغ يداىسػف في أقتخاح التحديشات وتقجيع السبادرات الرجيقة لمبيئة بسا يديج 
 .األىميةمغ فاعمية نطاـ االدارة البيئة في الكميات 

ألعزاء الييئة التجريدية مغ خالؿ مشحيع الفخص العسل عمى تعديد السذاركة الخزخاء  .6
ومشحيع السديج مغ االستقاللية والحخية  نذصة والسسارسات البيئية واالجتساعيةألانخخاط في لإل

االخخيغ في تشفيح تمظ االنذصة واالستفادة مغ ردود األفعاؿ ألعزاء الييئة التجريدية والعامميغ 
كمياتيع وجامعاتيع كي تربح ىحه السذاركة أداة  لتحديغ السسارسات الحالية التي تشفحىا

 نيع بيجؼ تحقيق االىجاؼ الخزخاء لتمظ الكميات.أو لتحفيدىع وزيادة تع
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 وتشفيح خصط التػسع األىميةعمى الخغع مغ أىسية البعج االقترادؼ لشجاح وأستسخارية الكميات  .7
اال اف ىشاؾ مدؤولية كبيخة تقع عمى عاتق تمظ الكميات سؤاء في ، السدتقبمية افكيًا وعسػدياً 

في ميجاف السحافطة عمى البيئة   أوميجاف السدؤولية االجتساعية تجاه السجتسعات السحمية 
ديق مع الجيات الحكػمية ومع مشطسات السجتسع السجني لمشيػض شوبالتالي يتػجب عمييا الت

واالجتساعي لذخائح  السدؤوليات وتبشي السبادرات التي تديع في تعديد الػعي البيئي بتمظ
 السجتسع السختمفة.

ىشاؾ حاجة متدايجة ألىسية نذخ الػعي السجتسعي لمػقاية مغ السخجرات وبذكل خاص لجػ  .8
 وىشا يبخز دور السؤسدات التعميسية الحكػمية مشيا وغيخ الحكػمية في الحج، شخيحة الذباب

مغ ىحه الطاىخة الخصيخة مغ خالؿ السحاضخات والشجوات التي يسكغ اف تديع في تعديد الػعي 
لجػ الصمبة والسجتسع بذكل عاـ حػؿ مخاشخ ىحه الطاىخة وسبل معالجتيا بالتشديق مع 

 .الجيات الخسسية ذات الرمة بسػضػعيا
لصاقة الذسدية لتقميل ضخورة قياـ الجامعات والكميات األىمية باالستثسار في مذخوعات ا .9

االعتساد عمى الصاقة الكيخبائية التي تدتيمظ الشفط والغاز وبالتالي دعع قصاع تػليج الصاقة 
الكيخبائية التقميجية الحؼ يعاني مغ السذكالت الستكخرة مغ جية وتقميل اآلثار الدمبية الستختبة 

 عمى استخجاميا وبسا يعكذ إىتساميا بالسحافطة عمى البيئة.
 ورة العسل الجاد عمى ضساف قيع العجالة االجتساعية بيغ فئات السجتسع السختمفة وبذكل ضخ  .10

عتساد عمى معاييخ الذيادة والخبخة والكفاءة واالبتعاد عغ السحدػبية إلعشج التػضيف واخاص 
 .ية دوف تسييدأو ف لكل مػاشغ الحق في الحرػؿ عمى فخص متدأكي يذعخ الجسيع 

قياـ  يؤكج الحاجة الى عالقة االيجابية التي تخبط بيغ متغيخات الجراسة مالقج أثبتت الشتائج ال .11
داء السياـ السكمفيغ بيا ومشحيع مداحة أعسادات الكميات بتسكيغ اعزاء الييئة التجريدية مغ 

خزخ ليع بسا يشعكذ ايجابيًا ألا يديع في تعديد مدتػػ التسكيغ الشفدي سع مغ الحخية بساأو 
ستجامة تمظ الكميات اقتراديًا واجتساعيًا وبيئيًا وتحديغ صػرة تمظ الكميات إفي تعديد مدتػػ 

 بشطخ السجتسع.
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 والسحكسيؽالخبراء  قائسة (1ممحق )
ؼ األستاذ ت  التخرص الكمية الجامعة السحك 
 اإلدارة االستراتيجية   واالقتراد اإلدارة القادسية  ن دىش جالباأ.د. احد 1
دمؾك السشغسة و النغرية  اإلدارة واالقتراد السثشى أ.د.عامر عمي العظؾي  2

 تشغيسيال
 السؾارد البذرية إدارة اإلدارة واالقتراد الكؾفة  غشي دحام الزبيدي  .أ.د 3
 االستراتيجية دارةاإل اإلدارة واالقتراد كربالء أ.د. اكرم محدؽ الياسري  4
 االستراتيجية دارةاإل اإلدارة واالقتراد البررة  أ.د. دمحم حديؽ مشيل 5
 االستراتيجية   دارةاإل اإلدارة واالقتراد  كربالء  احسد كاعؼ بريس   أ.د 6
 نغرية مشغسة وسمؾك تشغيسي اإلدارة واالقتراد كربالء وي الفتال  أ.د. ميثاق ىاتف 7
إدارة السؾارد بذرية والدمؾك  اإلدارة واالقتراد الكؾفة  أ.د. عمي رزاق العابدي 8

 التشغيسي
دمؾك السشغسة و النغرية  اإلدارة واالقتراد كربالء أ.م.د حديؽ حريجة غالي  9
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 االستراتيجية دارةاإل اإلدارة واالقتراد القادسية راضي.م.د. جؾاد  محدؽ أ 10
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 ةنابم/ است

 ..................الديج التجريدي السحتـخ 
 تحية شيبة 

 
ة التي بيغ يجيكع نامغ وقتكع الثسيغ لإلجابة عغ أسئمة ىحه االستب اً ارجػا التكـخ بسشحي جدء

انًوارد انبشزٌت  إدارةحؤثٍز يًبرسبث ) شخوحة الجكتػراه السػسػمة إوالتي تعج جدء مغ متصمبات إعجاد 

دراسة تحميمية في  نهعبيهٍٍ األخضز انخضزاء فً االسخذايت انخُظًٍٍت : انذور انوسٍظ نهخًكٍٍ انُفسً
تأشيخ االستجابة التي تخونيا مشاسبة في مغ خالؿ  ،سط (و ىمية في مشصقة الفخات األألمغ الكميات اعجد 

( اماـ وحجة مغ خسدة ة .وستكػف استجابتكع بػضع عالمة )انالحقل ازاء كل فقخة مغ فقخات االستب
ة اناالستب أفحزخاتكع  (.وال يخفى عمىتساماً ،اتفق ،محايج ،ال اتفق ،ال اتفق  تساماً اختيارات ىي:)اتفق 

 وفي الشتائج بجقة ستداىع السعمػمات واقعية أفب باالعتبار مع األخح و تخمػ مغ ذكخ االسع والتػقيع
وال يدعشا سػػ  العمسية لألغخاضنتائج الجراسة  أف عمساً مشطساتشا.  تخجـ التي العمسية السقتخحات تقجيع

  .دواـ التػفيق لكع داعيًا هللا العديد القجيخ ،تقجيع الذكخ والثشاء لكع عمى مداعجتكع
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 ل: يعهويبث عبيتوانجشء األ

 اٌّشوض اٌٛظ١فٟ اٌحبٌٟ : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 -1

      اعتبر         اعتبر ِغبػذ   ِغبػذ ِذسط      ِذسط  اٌّشتجخ اٌؼ١ٍّخ : -2

 55         55-46         45-36        35- 26          25الً ِٓ     اٌؼّش: -3

   بوثش ف

 0   ثٝأٔ                    اٌجٕظ:     روش -4

  ٛساٖـدوت          ِبجغت١ش   اٌتحص١ً اٌذساعٟ:  -5

 000000000000000000000000   عٕخ عٕٛاد اٌخذِخ اٌٛظ١ف١خ:  -6

 اٌشؼجخ اٌتٟ تؼًّ ف١ٙب: 00000000000000000000000000000000000000000000 0 أٚاٌٛحذح  أٚاٌمغُ  -7

ِجّٛػخ ِٓ األٔشطخ اٌخضشاء اٌتٟ تٕفز٘ب اداسح ٟٚ٘ : أٚالأ :ِّبسعبد اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌخضشاء

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌخضشاء فٟ ِجبي اعتمطبة ٚتٛظ١ف اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚتذس٠جٙب ٚتط٠ٛش٘ب ِٚشبسوتٙب 

ٚتم١١ُ أدائٙب ِٚىبفؤتٙب ٚتحف١ض٘ب ٌتؼض٠ض اٌّّبسعبد اٌج١ئ١خ اٌخضشاء ٌٍّٕظّخ ٚتحغ١ٓ أدائٙب اٌج١ئٟ 

 . ٚاالجتّبػٟ ٚااللتصبدٞ

 

 انفقزاث  

a.  
احفق  خزخواالختيار األالتػضيف  .4

 حًبيبً 
 ال اتفق تساماً  ال احفق  يحبٌذ احفق 

1 
 

 تػضيف السخشحيغ ألشغاؿ الػضائف مسغ عمىالكمية  لتعس
يستمكػف السعخفة والسيارات والسػاقف والدمػكيات التي تتػافق مع 

 البيئية دارةاإل
     

السخشحيغ اختيار بأدراج السعاييخ البيئية في عسمية   الكميةتقـػ  2 .2
 ألشغاؿ الػضائف

     

      يتع تزسيغ الدياسات واالستخاتيجيات البيئية في عسمية التػضيف  .3
ت البيئية لمسخشحيغ ألشغاؿ الػضائف في عسمية تساماً خح االىؤ ت  .4

 االختيار
     

 لسلءبالقزايا البيئية يتع اختيار السخشحيغ الحيغ ىع عمى دراية   .5
 الػضائف الذاغخة
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 الفقرات 

 
 الخزراء . السذاركة2

 

احفق 

 ً  حًبيب

 

 احفق

 

 يحبٌذ

 

 ال احفق
ال اتفق 

 تساماً 
اػضبء ِّبسعبد ٚاضحخ ٌتٛج١ٗ تط٠ٛش٠خ سإ٠خ اٌى١ٍخ تّتٍه  1

 خ١اٌج١ئ  داسحِجبي اإل فٟ ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خ 
     

ث١ٓ تٕظ١ّٟ ٠ؼضص اٌٛػٟ ٚاٌغٍٛن االخضش ِٕبخ اٌى١ٍخ ٠تٛفش فٟ  2

 اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خ 
     

 غ١ش اٌشع١ّخ ٌٕششٚػذد ِٓ لٕٛاد االتصبي اٌشع١ّخ اٌى١ٍخ ٌذٜ  3

 اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خث١ٓ  اٌثمبفخ اٌخضشاء
     

تحغ١ٓ اٌجٛدح ٚحً  ػ١ٍّخ  فٟاػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خ ٠تُ اششان  4

 اٌخضشاءبٌمضب٠ب د ثاٌّشىال
     

 اداسحٌٍّشبسوخ فٟ  الػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خاٌفشصخ اٌى١ٍخ تّٕح  5

 اٌج١ئخ 
     

 الفقرات 

 
 . التدريب االخزر3

 

احفق 

 ً  حًبيب

 

 احفق

 

 يحبٌذ

 

 ال احفق
ال اتفق 

 تساماً 
      اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خاٌتذس٠ت اٌج١ئٟ ٌىً  اٌى١ٍختٛفش  1
      افضً اٌّّبسعبد اٌصذ٠مخ ٌٍج١ئخ اٌى١ٍخ٠ؼتّذ اٌتذس٠ت اٌزٞ تٛفشٖ  2
ػٍٝ اجشاء اٌتح١ًٍ اٌّطٍٛة ٌتحذ٠ذ االحت١بجبد اٌخضشاء   اٌى١ٍختحشص  3

 ػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خال
     

 خ اٌخضشاء ٌذٜج١ئاٌذاػُ ٌٍاٌٝ تشج١غ اٌغٍٛن  ى١ٍخ تٙذف اٌجشاِج اٌتذس٠ج١خ ٌ 4

 )دٚائش اٌج١ئخ ،ِٕظّبد حّب٠خ اٌج١ئخ0000 (اٌتذس٠غ١خاػضبء ا١ٌٙئخ 
     

ػٕذ تص١ُّ  ػٍٝ فتح لٕٛاد االتصبي ِغ اٌالػج١ٓ االعبع١ٓ اٌى١ٍختحشص  5

   اٌجشاِج اٌتذس٠ج١خ
     

 الفقرات 

 
 األخزرداء ألا إدارة. 4

احفق 

 تساماً 
 يحبٌذ اتفق

 ال

 احفق

 احفق ال

 ً  حًبيب

األداء ٚا٠صبٌٙب اٌٝ   اداسح٠تُ ٚضغ ِئششاد األداء االخضش فٟ ٔظبَ  1

 اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خج١ّغ 
     

      خضشاء ٌأللغبَ ٚاالداساد اٌّختٍفخراد تٛجٙبد أ٘ذاف  اٌى١ٍختضغ  2
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٘ٛ ػ١ٍّخ ادساو١خ تتضّٓ ا٠ّؤْ اٌفشد اٌؼبًِ ثمذستٗ ػٍٝ  :ثأنيًا: التسكيؽ الشفدي األخزر لمعامميؽ

أٔجبص اٌؼًّ اٌّىٍف ثٗ ثبٌّمبسٔخ ِغ االفشاد ا٢خش٠ٓ  ثذػُ ِٓ ِجّٛػخ ِٓ اإلجشاءاد اٌشع١ّخ ٚغ١ش 

 اٌشع١ّخ داخً إٌّظّخ اٌّؼضصح ٌزٌه االدسان0

 

 

      ى١ٍخاٌج١ئ١خ ِغ ٔظبَ تم١١ُ االداء اٌخبص ثبٌ داسح٠تُ دِج ا٘ذاف ٚغب٠بد اإل 3
       اٌّؼب١٠ش اٌخضشاء فٟ ػ١ٍّخ تم١١ُ اداء  اٌى١ٍختؼتّذ  4
فشق اٌؼًّ ٌتحم١ك اال٘ذاف  أٚ اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خٕ٘بن تغز٠خ ساجؼخ  5

 اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١ختحغ١ٓ االداء اٌج١ئٟ  أٚاٌج١ئ١خ 
     

 انفقزاث 

 
 انخعوٌضبث وانًكبفآث انخضزاء .5

 احفق

 ً  حًبيب
 احفق ال يحبٌذ اتفق

 اتفق ال

 تساماً 
شطخ ٚاٌغٍٛو١بد اٌصذ٠مخ ٌٔتشج١غ األ اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خاٌحٛافض  اٌى١ٍختمذَ  1

 ٌٍج١ئخ
     

      الوتغبة اٌّٙبساد اٌخضشاء اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خ اٌى١ٍختىبفئ  2
      اإلثذاػٟاالداء اٌج١ئٟ  أٚاٌّىبفآد ٌٍّجبدساد  اٌى١ٍختمذَ  3
راد اٌصٍخ ثبالداء االخضش ػٍٝ اضبفخ حضِخ ِٓ اٌّضا٠ب ٚاٌحٛافض  اٌى١ٍختحشص  4

 اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خفٟ ٔظبَ تؼ٠ٛضبد 
     

اٌز٠ٓ ٠غبّْ٘ٛ فٟ اجشاء اٌتحغي١ٕبد ػٍيٝ ٔظيبَ  اػضبء ا١ٌٙئخ اٌتذس٠غ١خ٠تُ ِىبفبح  5

 فٟ اٌى١ٍخاٌج١ئ١خ  داسحاإل
     

 انفقزاث 

 

 

 . انًعُى4
 اتفق

 تساماً 
 اتفق ال محايج احفق

 اتفق ال
 تساماً 

 ٌٟ رٚ فبئذحاٌزٞ ألَٛ ثٗ األخضشاٌؼًّ   10
 

 
 

  

 اٌخضشاء ١بتٟؤٔتٛفش ٌٟ ٚظ١فتٟ اٌفشص إلظٙبس ِٙبساتٟ ٚاِى  20
 

 
 

  

ب إلوّبي اٌؼًّ  اتحّظ  30 ّأ       إٌّظّخ0 ٕٟ ثٗاٌزٞ تىٍفاألخضشدائ

      تٍجٟ ٚظ١فتٟ احت١بجبتٟ ا١ٌّٕٙخ0  40

ٌٍغييٍٛن األخضييش اٌيييزٞ  أتٍمييٝ االحتييشاَ ٚاٌتمييذ٠ش ِييٓ صِالئييٟ  50

 أِبسعٗ
     

      ٚفمأب ٌّؼب١٠ش اٌجٛدح اٌخبصخ ثٟاألخضشألَٛ ثتم١١ُ ػٍّٟ   60

      اٌخضشاء  ٚظ١فتٟ ِٕبعجخ ٚضّٓ ٔطبق لذساتٟ ِٚٙبساتٟ  70

      0بػ١ٍخثفاٌخضشاء أشؼش ثبٌشضب اٌشخصٟ ػٕذِب ألَٛ ثّّٙتٟ   80

      خ ِحتشِخ فٟ اٌّجتّغؤٔٚظ١فتٟ تّٕحٕٟ ِى  90

      ٠ٍجٟ احت١بجبتٟ اٌشخص١خاألخضش ػٍّٟ   100

      فٟ إٌّظّخبٌؼًّ األخضش اٌزٞ اإد٠ٗ ب فخٛس ثأٔ  110
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قجرة السشطسة عمى ضسأف استسخارية االعساؿ التي تسارسيا عغ شخيق  :ثالثا: االستدامة التشغيسية 
اسياميا في تحقيق التشسية السدتجامة بذكل شامل وعادؿ وآمغ مغ خالؿ تقجيع السشافع االقترادية 

 .( Hart & Milstein , 2003 )واالجتساعية والبيئية في أف معا 
 

 انفقزاث 

 

 . انًقذرة2
 اتفق

 تساماً 
 احفق ال يحبٌذ احفق

ال احفق 

 ً  حًبيب

ٚثشىً خبص تٍه اٌّشتجطخ  بػ١ٍخثفاٌّخصصخ ٌٟ أإدٞ اٌّٙبَ    10

  ثبٌج١ئخ ٚاٌّجتّغ 
 

 
  

ٟ  اٌخضشاء  جبص اٌّٙبَ أٔمذساتٟ ػٍٝ ث أثك  20  اٌّٛوٍخ اٌ
 

 
 

  

 اٌخضشاء  جبص اٌّٙبَٔب لبدس ػٍٝ اعتخذاَ اٌّٛاسد اٌّتبحخ ألأٔ  30
 

 
 

  

اٌّتؼٍمخ  ىالدػٍٝ حً أٞ ٔٛع ِٓ اٌّش اٌّىٍف ثٙب  ٌذٞ اٌمذسح  40

 ثبٌؼًّ
     

      0األخضش ألَٛ ثّجبدساد شخص١خ فٟ تٕف١ز ػٍّٟ  50

      اٌؼًّ اٌزٞ اِبسعٗاٌالصِخ ٌتط٠ٛش اٌخضشاء  اٌّٙبساد اِتٍه   60

 انفقزاث      

 

 . االسخقالنٍت 3
 اتفق

 تساماً 
 تساماً  اتفق ال احفق ال يحبٌذ احفق

      اٌزٞ أوٍف ثٗ األخضش اٌؼًٌّذٞ ع١طشح ػٍٝ   10
 اٌّتؼٍمخ ثبٌؼًّ بدب حش فٟ ِشبسوخ آسائٟ اٌخبصخ فٟ إٌّبلشأٔ  20

 األخضش
     

 اٌطش٠مخ إٌّبعجخ إلداء ػٍّٟأختبس ٌذ٠خ اٌحش٠خ فٟ اخت١بس   30

 األخضش
     

   انفقزاث 

ً  احفق ال  انخؤثٍز .4  حًبيب
 اتفك

 تّبِبأ 
 احفق ال يحبٌذ احفق

      اٌى١ٍخ ػٍّٟ ٌٗ تؤث١ش ا٠جبثٟ ػٍٝ   10
خبصخ فٟ  ٌٍى١ٍخٚاإلداس٠خ  ٠ئثش ػٍّٟ ػٍٝ إٌتبئج اإلعتشات١ج١خ   20

 ِجبي اٌّحبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّجتّغ 
     

ا سائذأا فٟ تٕف١ز اٌغ١بعبد أإدٞ  30       فٟ اٌى١ٍخاٌجذ٠ذح  اٌخضشاء دٚسأ

 انفقزاث 

 
 . االسخذايت االقخصبدٌت 4

 احفق

 ً  حًبيب
 تساماً  اتفق ال احفق ال يحبٌذ احفق

ِٛاسد٘ب اعتخذاَ ض ِٓ وفبءح ٠ي اٌى١ٍخ  تؼضؤٚتح 1

 االلتصبد٠خ
     

      تحرص الكلٌة على تحسٌن فاعلٌة موازنتها السنوٌة. 2
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تعمل الكلٌة على ابتكار موارد جدٌدة لدعم االلتصاد  3

 الوطنً.
     

من مواردها لتطوٌر عملها  اتخصص الكلٌة جزء 4

 بشكل مستمر.
     

      لجػ الكمية خصط لتخشيج استيالؾ الصاقة. 5

      تاجية العامميغ فييا.أنتعسل الكمية عمى رفع معجؿ  6

تطبقك الكلٌقة معقاٌٌر عالٌقة فقً الرلابقة علقى المقوارد  7
 المالٌة.

     

 الفقخات 

 اتفق االستدامة البيئية.2

 تساماً 

ال  يحبٌذ احفق

 تساماً  اتفق ال احفق

      تلتزم الكلٌة بتطبٌك األنظمة البٌئٌة  10

2 

20  
      تدٌر الكلٌة المخاطر البٌئٌة بكفاءة.

2 

30  
 اعضاء الهٌئة التدرٌسٌةتسهم الكلٌة فً تشجٌع 

 على تمدٌم ابحاث فً مجال البٌئة.
     

 

40  
      .فً المحافظة تسهم الكلٌة فً برامج حماٌة البٌئة

 

50  
      تسعى الكلٌة للتمٌز فً المحافظة على البٌئة.

6 

60  
      تسهم الكلٌة فً رفع الوعً البٌئً لموظفٌها

مشروعاتها  تراعً الكلٌة المعاٌٌر البٌئٌة فً    70

 الجدٌدة.
     

      تستخدم الكلٌة تمنٌات تحافظ على البٌئة  80

 

90  
      تعمل الكلٌة على ترشٌد استهالن المٌاه.

      تهتم الكلٌة بالمساحات الخضراء.  100

تطبك الكلٌة المعاٌٌر البٌئٌة فً التخلص من   110

 النفاٌات.
     

تسعى الكلٌة الى استخدام الطالة المتجددة فً   120

 أنشطتها
     

 

130  
فً األنفاق على  ب البٌئٌة.أنالجو تراعً الكلٌة 

 مشروعاتها 
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 الفقخات 

 اتفق االجتساعيةاالستجامة .3
 تساماً 

 اتفق ال اتفق ال محايج اتفق
 تساماً 

      تسهم الكلٌة فً حل مشكلة البطالة فً المجتمع.  10

العضاء الهٌئة تحأول الكلٌة أن تؤمن السكن المناسب   20
 .التدرٌسٌة

     

      تدعم الكلٌة األنشطة الخٌرٌة فً المجتمع.  30
من خالل مراكزها تحأول الكلٌة تعزٌز الصحة العامة   40

 الصحٌة.
     

لولاٌة من زٌادة الوعً المجتمعً لتسهم الكلٌة فً   50
 المخدرات.

     

      تمدم الكلٌة الدعم لمواجهة االزمات والكوارث.  60
      توفر الكلٌة وظائف لذوي االحتٌاجات الخاصة  70
      تحرص الكلٌة على احترام حموق األنسأن.  80
      العمل التطوعً لموظفٌها.تشجع الكلٌة على   90
      ٌؼًّ اٌّشأحاٌّّىٕخ فشص اٌتت١ح اٌى١ٍخ   100
      تشبسن اٌى١ٍخ فٟ إٌّبعجبد اٌّجتّؼ١خ  110
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The impact of green human resource management practices on 

organizational sustainability: The mediating role of green employee 

psychological empowerment” An anaytical study of the opinions of a sample 

of  faculty members in Iraqi private college and universities in Middle 

Euphrates region. 

Abstract 

     The research seeks to determine the role of green human resource 

management practices in promoting organizational sustainability through the 

mediating role of green psychological empowerment of Employees for a 

sample of faculty members in a number of private colleges and universities in 

the Middle Euphrates region. This study tested the role of green psychological 

empowerment for Employees in strengthening the relationship between green 

human resource management practices and the sustainability of organizations 

with their economic, social, and environmental aspects for faculty members. 

The research relied on the questionnaire as a main tool for data collection. The 

research started from main hypotheses to explore the relationship in terms of 

correlation and influence between the research variables by analyzing the 

answers of the research sample, which included (476) a number of faculty 

members in (12) colleges or private universities in the Middle Euphrates region, 

and data and information were collected through the interview. Personal, as 

well as field tours, and the study was based on statistical programs such as 

SPSS V.23), (Amos V. 23). To analyze data using statistical programs in the 

analysis of the confirmatory factor, arithmetic means, standard deviations, 

coefficients of variation, correlation coefficient, And structural equation 

modeling, simple Pearson, and the study reached a set of conclusions, the most 

important of which is that private universities and colleges should take into 

account some of these practices that positively affect the enhancement of the 

sustainability level of the colleges under study, and that the green participation 

of faculty members had the greatest impact. Among the five practices that were 

tested, which encourages organizations to support activities that achieve an 

environmentally friendly image in both psychological and physical aspects, 

make university organizations sustainable organizations As for the most 

important recommendations, it is necessary to create programs that encourage 

training and green participation in order to stimulate their behavior in the 

environment and achieve equality and justice in terms of clarifying the 
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importance of its diverse sustainability and its reflection on work and 

increasing the skills of Employees. 

Key Terms for Research/Green HRM Practices, Green Psychological 

Empowerment. 
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