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ببنخطبٍك االضخذايت كأداة نهخًٍس فً األداء أثر انهٕخطخٍبث انؼكطٍت ػهى 

 ػهى لطبع انًالحت انبحرٌت فً يُطمت إلهٍى لُبة انطٌٕص

  خٓبد يحطٍ ػهً

 إشراف 

 ْبت انطٍذ انبذٔي د.                                         راٍَت ػبذ انًُؼى شًؼت د.ا.

 لطى إدارة األػًبل، كهٍت انخدبرة، خبيؼت انطٌٕص

 انًهخص

دثةّجً ِج صذقظ ثٌّٕظّجس ػٓ ثٌضطٛس فٟ ػ١ٍّجصٙج ٌضقم١ك ث٨عضّشثس٠ز فٟ ظً      

ش٘ج ِٓ ثٌذ١تز ثٌضٕجفغ١ز ثٌقج١ٌز. ٚ٘زث ِج ٠ؾذش٘ج ػٍٝ ثٌذقظ ػٓ ثٌض١ّض ػٓ غ١

ثٌّٕظّجس فٟ ِخضٍف ث٤ػّجي، ٚرٌه فضٝ صؾزح ٔظش ثٌؼ١ًّ ٚصقظً ػٍٝ ٨ٚةٗ، 

صذقظ ٘زٖ ثٌذسثعز فٟ أعش صطذ١ك ثٌخذِجس دٕجء ػٍٝ رٌه، ٚدجٌضجٌٟ صقمك ث٨عضذثِز. ٚ

ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ػٍٝ صقم١ك ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء دجٌضطذ١ك ػٍٝ لطجع ثٌخذِجس ث٩ٌّف١ز 

ثٌخجطز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ، ف١ظ صُ صٛص٠غ ثٌضٟ صمذِٙج ثٌضٛو٩١س ث٩ٌّف١ز 

، ٚرٌه ٌٍقظٛي ػٍٝ ٔضجةؼ ِفشدر( 852لٛثةُ ثعضمظجء ػٍٝ ػ١ٕز ػشٛثة١ز لٛثِٙج )

ٚؽشؿ ػذد ِٓ ثٌضٛط١جس ثٌّغضمذ١ٍز. ٚوجْ ِٓ أُ٘ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطٍش ٌٙج ثٌذسثعز 

د١ّٕج ٌُ ٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ، ٚؽٛد أعش رث د٨ٌٗ إفظجة١ز ٌٍ

 ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز.٠ضأعش ث٨دثء ث٦لضظجدٞ ٚث٦ؽضّجػٟ دج

ثٌٍٛؽغض١جس، ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز، ثٌضٕجفغ١ز، ث٤دثء، ثٌض١ّض،  انكهًبث انًفخبحٍت:

 .ث٤دثء ثٌذ١تٟ، ث٤دثء ث٦لضظجدٞ، ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ

Abstract 

     Industrial and service organizations are always looking for 

development in order to achieve continuity in the current 

competitive environment, and this is what prompts them to 

search for excellence from other organizations in various aspects 
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to attract the customer's attention to them and push them to deal 

with them and achieve their sustainability. Therefore, this study 

was in order to discuss the impact of the application of reverse 

logistics on achieving excellence in performance through 

application to the navigational services sector in the Suez Canal 

region using a questionnaire surveying a sample of (258) 

workers, to get the results and put some recommendations. 

Hypotheses testing results show that there is a positive 

relationship and significant effect of reverse logistics operations 

on excellence in environmental performance  and the relationship 

between reverse logistics and performance excellence was not 

affected by the size of the organization. 

Key Words: Logistics, Reverse Logistics, Competitiveness, 

Performance, Excellence, Environmental Performance, 

Economical Performance, Social Performance. 

 يمذيت

ِغ صضث٠ذ ثٌّٕجفغز ثٌؼج١ٌّز، أطذـ ثٌضشو١ض ػٍٝ ؽٛدر ث٤دثء ٔٙؾجً ِضضث٠ذ ث٨عضخذثَ      

. ٌٚىٟ صٕؾـ (Mugion et al ; 2020) وٛع١ٍز ٌٍقظٛي ػٍٝ ١ِضر صٕجفغ١ز صٕظ١ّ١ز

ثٌّؤعغجس، ٠ؾخ ػ١ٍٙج إعذجس أٔٗ ٨ غٕٝ ػٕٙج دجٌٕغذز ٌؼ٩ّةٙج، ٚإفذثط صٛثفك ِغ 

ثفض١جؽجس ِٛظف١ٙج، ٚصأو١ذ وجًِ ثعضؼذثد٘ج ٌٍششثوز ِغ ِٛسد٠ٙج، ِغ ِشثػجر ثٌٕضجةؼ 

 . ٚدجٌضجٌٟ(Boys et al ; 2005)ٚث٢عجس ث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌّضؼٍمز دجٌغ٩ِز ثٌؼجِز 

ثٌؼجِز أطذقش ثٌّٕظّجس ِؾذشر ػٍٝ ثػضّجد ثعضشثص١ؾ١ز ٚثػقز ٌٍّقجفظز ػٍٝ ثٌظقز 

ٚصم١ًٍ ثٌضىج١ٌف دّؼٕٝ، ث٨٘ضّجَ دجٌّٕقٝ ث٨لضظجدٞ إٌٝ ؽجٔخ ثٌّٕقٝ ث٨ؽضّجػٟ 

. ٠ّٚىٓ ثٌمٛي دأْ ِقجٌٚز صغٍخ ثٌّٕظّجس ػٍٝ ٘زٖ ثٌّشى٩س (8105)ثٌؼ١ّذٞ، ٚثٌذ١تٟ 

ٟ٘ صطذ١ك ٚثػـ ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز، ف١ظ ُػشفش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دأٔٙج "فشوز 
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 ثٌّٕضؾجس ٚثٌّٛثد فٟ ثصؾجٖ ِؼجوظ ٌغشع إٔشجء أٚ إػجدر ثٌم١ّز أٚ ثٌضخٍض ثٌغ١ٍُ"

(Lembke; 2002)فٟ ثٌٛلٛف ػٍٝ ٔمجؽ  . ٚصغجػذ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ثٌششوجس

ثٌؼؼف ٚثٌؼ١ٛح ٚدجٌضجٌٟ ثٌؼًّ ػٍٝ فٍٙج ِٚٓ عُ صم١ًٍ ثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌششوز 

(Smith; 2005). أْ ٠فٛق وّج أٔٗ دثةّجً ِج ٠شصذؾ ثٌض١ّض دخٍك ثٌم١ّز، ف١ظ صُ صؼش٠فٗ د

 )دًٍأدثء ثٌّٕظّز ث٤دثء ثٌّضٛلغ ِٓ ثٌّٕظّز ٔفغٙج أٚ ثٌّٕظّجس ثٌّشجدٙز ٌٙج 

(. وّج ٠ؼشف ثٌض١ّض دأٔٗ ِذخً شجًِ ٠ؾّغ ػٕجطش ِٚمِٛجس صغجُ٘ فٟ 8102ثٌشطذٟ،ٚ

دٕجء ثٌّٕظّز، صٕؼش لذسثصٙج ثٌضٕجفغ١ز ٚصم٠ٛٙج فٟ ِٛثؽٙز ثٌضغ١شثس ثٌخجسؽ١ز ثٌّق١طز 

دٙج. وّج أٔٗ ٠غجػذ ثٌّٕظّز ػٍٝ إعضغّجس ػٕجطش٘ج ِٚىٛٔجصٙج دجٌشىً ثٌزٞ ٠قمك ِظٍقز 

صؼضذش إدثسر ثٌؼ١ٍّجس (. 8102ٚثٌّضؼج١ٍِٓ ِغ ثٌّٕظّز )خ١جي، ٌٍّجٌى١ٓ ٚثٌؼج١ٍِٓ ٚ

ثٌٍٛؽغض١ز ِٓ أُ٘ ثٌّظج٘ش ثٌقذ٠غز ٧ٌدثسر ٌّٛثؽٙٗ صقذ٠جس ثٌؼظش، إلضظجد٠جً، صىٌٕٛٛؽ١جً 

. ف١ظ دذأس ِٕز فٛثٌٟ أٌف ػجَ وضؾجسر ِٕظّز، ٚأخزس (8102)فٛث، ِٚؼٍِٛجص١جً 

غ دذث٠ز ثٌمشْ ثٌؼشش٠ٓ. ٚصطٛسس إٌٝ أْ صىضغخ صذس٠ؾ١جً ل١ّز وّؾجي ٠غضقك ثٌذسثعز ِ

ثفضٍش دٚسثً ثعضشثص١ؾ١جً ٚأطذقش ِظذسثً ٌض١ّض ثٌّؤعغجس ِٓ خ٩ي خٍك ل١ّز ٌٍؼ٩ّء 

          (Mentzer et al; 2008)ٚصمذ٠ّٙج ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ػج١ٌز ثٌؾٛدر. 

س دّؾشد ٚصشوض ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثعضؼجدر ثٌّٕضؾج .(8181)ثٌّٛث١ٔظ، 

أْ صظذـ غ١ش ِشغٛدٗ أٚ ٌُ ٠ؼذ ِٓ ثٌّّىٓ ثعضخذثِٙج ِٓ أؽً ثٌقظٛي ػٍٝ ػجةذ 

 ;Rubio et al) ثلضظجدٞ ِٓ خ٩ي إػجدر ث٨عضخذثَ أٚ إػجدر ثٌضذ٠ٚش أٚ إػجدر ثٌضظ١ٕغ 

ِغ صضث٠ذ ثٌّٕجفغز ثٌؼج١ٌّز، أطذـ ثٌضشو١ض ػٍٝ ؽٛدر ث٤دثء ٔٙؾجً ِضضث٠ذ  (2019

 .(Mugion et al ; 2020) ٌٍقظٛي ػٍٝ ١ِضر صٕجفغ١ز صٕظ١ّ١زث٨عضخذثَ وٛع١ٍز 

ِذخ٩ً ٌضقم١ك ص١ّض ث٤دثء دجٌضطذ١ك ػٍٝ  لطجع  ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز صّغًٚدجٌضجٌٟ      

شذ٠ذ ث١ّ٘٤ز ٨سصذجؽٗ  خذِٟثٌخذِجس ث٩ٌّف١ز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ ومطجع 

فجٌٛو١ً ث٩ٌّفٟ ٘ٛ فٍمز ثٌٛطً د١ٓ ثٌذٛثخش ٚث١ٌّٕجء، ٚدجٌضجٌٟ ٠ؼضذش ِٓ  ،دجٌّٛثٔب

 صُ ثخض١جسأُ٘ ثٌمطجػجس فٟ ثٌذٌٚز ٠ّٚغً ٚثؽٙز ثٌذٌٚز أِجَ ثٌؼجٌُ ثٌخجسؽٟ. ٚلذ 

ف١ظ أْ ِؾجي ثٌخذِجس ثٌقجٌٟ ٠ضطٍخ ٔظش٠جس ِٚذجدا ٚأدٚثس  ِؾجي صطذ١ك خذِٟ،

لذس وذ١ش ِٓ ثٌىفجءر ٚثٌفؼج١ٌز ٚثٌمذسر ػٍٝ ٚأعج١ٌخ ٚصم١ٕجس ل١جط لجدسر ػٍٝ صقم١ك 
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ثٌضى١ف ٌضقم١ك ثٌٕؾجؿ ثٌّغضّش، ٚثٌزٞ ٠ّىٓ صقم١مٗ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخظٛص ِٓ خ٩ي 

، ِغ ث٨٘ضّجَ دجٌّقجفظز ػٍٝ ثٌٕظجَ ث٠٦ىٌٛٛؽٟ ٚخجسؽ١جً  صٛثفش ػجًِ ثٌشػج دثخ١ٍجً 

 . (Mugion et al ; 2020 )  ٚخٍك ثٌم١ّز

 أٔالً: اإلطبر انُظري

 انهٕخطخٍبث انؼكطٍت: يفٕٓو -0

صؼضذش إدثسر ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ِٓ أُ٘ ثٌّظج٘ش ثٌقذ٠غز ٧ٌدثسر ٌّٛثؽٙٗ صقذ٠جس      

ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚصؼشف . (8102)فٛث، ثٌؼظش، إلضظجد٠جً، صىٌٕٛٛؽ١جً ِٚؼٍِٛجص١جً 

دفؼج١ٌز د١ت١ز؛ ٚرٌه ِٓ خ٩ي ػ١ٍّجس دأٔٙج ػ١ٍّز ٠ّىٓ ٌٍّٕظّجس ِٓ خ٩ٌٙج أْ صضّضغ 

إػجدر ثٌضذ٠ٚش ٚإػجدر ث٨عضخذثَ ٚصم١ًٍ فؾُ ثٌّٛثسد ثٌّغضخذِز فٟ ثٌؼ١ٍّجس ث٦ٔضجؽ١ز. 

ٚدشىً أوغش دلز، ٠ّىٓ أْ صش١ش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز إٌٝ ثٌضذفك ثٌؼىغ١ز ٌٍّٛثد خ٩ي 

 ػٍٝ أٔٙج صخف١غ عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ. ٠ّٚىٓ ثٌٕظش ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٌشىً أوغش ش٨ًّٛ 

ٌقؾُ ثٌّٛثد ثٌّغضخذِز فٟ ثٌؼ١ٍّجس ث٦ٔضجؽ١ز ث٤ِج١ِز دشىً ٠غّـ دضم١ًٍ فؾُ 

 ,Carter, Ellramثٌّشصؾؼجس، إػجدر ثعضخذثَ ثٌّٛثد ٠ٚغًٙ ػ١ٍّز إػجدر ثٌضذ٠ٚش)

1998, p.85) (Quesada, 2003.) 

 انهٕخطخٍبث األيبيٍت ٔانهٕخطخٍبث انؼكطٍت: أٔخّ انفرق بٍٍ -2

ٕ٘جن دؼغ ثٌفشٚق ثٌٛثػقز د١ٓ ثٌٍٛؽغض١جس ث٤ِج١ِز ٚثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز،      

ٚثٌضٟ ِٓ أّ٘ٙج أْ ثٌٍٛؽغض١جس ث٤ِج١ِز صٕطٍك ِٓ ٔمطز ٚثفذر إٌٝ ػذر ٚؽٙجس ٚرٌه 

دؼىظ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ثٌضٟ صذذأ دؾّغ ثٌّذخ٩س ِٓ ػذر ٚؽٙجس ِخضٍفز ِٚٓ عُ 

ٛثؽخ ِشثػجصٙج ػٕذ ثٌض١١ّض د١ٓ و٩ ثٌٕٛػ١ٓ إٌٝ ٔمطز ٚثفذر. ِٚٓ أُ٘ ثٌفشٚلجس ثٌ

ٟ٘ ثخض٩ف و١ّز ٚؽٛدر ٚصٛل١ش صذفك ثٌّٕضؾجس، ف١ظ أٔٗ ِٓ ثٌظؼخ ثٌضٕذؤ دٙزٖ 

ثٌؼٛثًِ ف١ّج ٠خض ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز د١ّٕج ٠غًٙ ثٌضٕذؤ دٙج ِٓ خ٩ي صخط١طٙج 

١غ ثٌّٕضؾجس صضُ ػ١ٍّز صظٕٚثٌضقىُ دٙج إرث ِج صؼٍك ثٌّٛػٛع دجٌٍٛؽغض١جس ث٤ِج١ِز. ٚ

فٟ ثٌٍٛؽغض١جس ث٤ِج١ِز دشىً ّٔطٟ، د١ّٕج ٠ضُ ِؼجٌؾضٙج دشىً ِخضٍف ِٚؼمذ فٟ 

ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز . صذذأ ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ث٤ِج١ِز ِٓ صذفك ثٌّذخ٩س ِٓ 

ثٌّٛسد٠ٓ إٌٝ ثٌّظٕغ، ٠ٚضُ صظ١ٕؼٙج خ٩ي خطٛؽ ث٦ٔضجػ، ٚصىْٛ ثٌّخشؽجس 
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جٌٙج ِٓ ثٌّظٕغ إٌٝ ثٌؼ٩ّء، دخ٩ف ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ِٕضؾجس ٔٙجة١ز ٠ضُ إسع

ثٌؼىغ١ز ف١ظ صىْٛ ِذخ٩صٙج ػذجسر ػٓ ِشصؾؼجس ثٌّظجٔغ ِٓ ثٌّغضٍٙى١ٓ إٌٝ 

ثٌّظٕغ، ف١ضُ ِؼجٌؾضٙج ٚإػجدر صظ١ٕؼٙج ٚإط٩فٙج عُ إسعجٌٙج إٌٝ ثٌؼ٩ّء ِٓ ؽذ٠ذ. 

 أًٍْت انهٕخطخٍبث انؼكطٍت: -2

 ثٌؼىغ١ز فٟ ث٢صٟ: صضّغً أ١ّ٘ز ثٌٍٛؽغض١جس     

  ٠ّىٓ أْ صؤدٞ دشثِؼ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ثٌّذثسر دشىً ؽ١ذ إٌٝ ص١ّٕز ِغضذثِز

ٚخٍك ١ِضر صٕجفغ١ز ِٓ خ٩ي ص٠جدر ث٤سدجؿ ٚخفغ ثٌضىج١ٌف ٚصقغ١ٓ سػج 

 . (Stock et al;2002) (Rogres, Lembke; 1999)ثٌؼ٩ّء

  ٚغ١ش ٍِّٛعز ػٓ ؽش٠ك ٠ّىٓ أْ صٕضؼ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز فٛثةذ ٍِّٛعز

ثعضؼجدر ثٌم١ّز ِٓ ثٌّٕضؾجس ثٌّغضخذِز أٚ ثٌّؼجدر ٚإؽجٌز ػّش ثٌّٕضؾجس، دذ٨ً 

  ِٓ ششثء ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّٛثد ثٌخجَ ٚإػجػز ثٌمٜٛ ثٌؼجٍِز ٚثٌٛلش

(Banihashemi ; 2019) . 

  ٌٟ٠ّىٓ أْ صٍؼخ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دًٚسث سة١ًغج فٟ إسػجء ثٌؼ٩ّء ٚدجٌضج

  ػٍٝ ٨ٚةُٙ ِٓ خ٩ي ث٨٘ضّجَ دئط٩ؿ ثٌّٕضؾجس ثٌّؼ١ذز أٚ ثعضذذثٌٙجثٌقفجظ 

(Banihashemi ; 2019). 

  ٚ٠ّىٓ أْ صؤدٞ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز إٌٝ صقغ١ٕجس فٟ ثٌّٕضؾجس ثٌّغضمذ١ٍز أ

صظ١ّّجس ثٌّٕضؾجس ثٌؾذ٠ذر ِٓ خ٩ي ث٨ػضّجد ػٍٝ صؼ١ٍمجس ثٌؼ٩ّء ٚفُٙ 

 .(Aitken, Harrison; 2013)أعذجح إسؽجع ثٌّٕضؾجس 

 يحركبث انؼًهٍت انهٕخطخٍت انؼكطٍت: -4

ٚصُ صظ١ٕف ِقشوجس ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز إٌٝ ع٩عز ِقشوجس ٟٚ٘ 

 ثٌّٛثؽٕز(: -ثٌضشش٠غ -)ث٨لضظجد

 :صٛفش ِؼجٌؾز ثٌّٕضؾجس ثٌّؼجدر أٚ ثٌّغضخذِز ِغذمجً ِىجعخ وذ١شر  االلخصبد

ٌٍششوجس. ٚفٟ دؼغ ثٌقج٨س، ٠ؼضذش إػجدر ثعضخذثَ ثٌّٕضؾجس ِظذسثً سخ١ظجً 

ٌٍّٛثد ثٌخجَ ٚ أف١جٔجً ػٕذِج ٠ىْٛ إٔضجػ ِٕضؾجس ؽذ٠ذر أغٍٝ دىغ١ش ِٓ ث٨عضشدثد، 

 (Akdogan, Coskun; 2012) صظذـ ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز خ١جسثً 
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.٠قمك فٛثةذ ِذجششر ِغً فغٓ ثخض١جس ِٛثد ث٨دخجي ٚخفغ ثٌٕفمجس ٚثعضشدثد 

ثٌم١ّز، وّج ٠قمك فٛثةذ غ١ش ِذجششر ِغً صقغ١ٓ ثٌظٛسر ثٌخؼشثء ٌٍششوز 

ٓ ٚفّج٠ز ث٤عٛثق  ٓ ثٌؼ٩لجس ِغ ثٌؼ٩ّء ٚثٌّٛسد٠  ,Kapetanopoulou)ٚصقغ١

Tagaras; 2011). 

 :ثٌمٛث١ٔٓ صٍضَ ثٌششوز دجعضشدثد عٍؼٙج أٚ لذٛي ٟ٘ عٍغٍز ِٓ  انخشرٌغ

، ف١ظ أْ (Kapetanopoulou, Tagaras; 2011)  ثٌّشصؾؼجس

ثٌضشش٠ؼجس ثٌظجسِز فٛي ثٌمؼج٠ج ثٌذ١ت١ز صؾذش ثٌششوجس ػٍٝ إٔضجػ ِٕضؾجس 

 .(Akdogan, Coskun;2012)ِغؤٌٚز د١ت١جً 

 :ِؾّٛػز ِٓ ثٌم١ُ ثٌضٟ صؾذش ثٌششوز ػٍٝ ثٌضظشف  يٕاطُت انشركت

. ٚإٔشجء (Kapetanopoulou, Tagaras; 2011)دّغؤ١ٌٚز خ٩ي ػٍّٙج 

طٛسر ٠شغخ ثٌّغضٍٙىْٛ ف١ٙج وّٕظّز ِغؤٌٚز د١ت١جً، ٚصمذ٠ُ خذِجس أفؼً 

ِغً ص٠جدر ٚػٟ ثٌؼ٩ّء دخ١جسثس ث٨عضشؽجع ٚ ث٨عضذذثي، ٚػّجْ خذِجس 

ش ػٍٝ طٛسر ثٌششوز دشىً إ٠ؾجدٟ ٠ٚمذَ فجةذر أفؼً ِٓ شأٔٙج أْ صؤع

 .(Akdogan, Coskun; 2012)ِقضٍّز 

 أبؼبد انؼًهٍت انهٕخطخٍت انؼكطٍت: -5

 ٠ّىٓ صٛػ١ـ أدؼجد ثٌؼ١ٍّز ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ِٓ خ٩ي ث٢صٟ:ٚ

  خذيت اندًغ ٔانُمم: .1.5

ٌٍّٛلغ، ٠ضُ ؽّغ ٚٔمً ثٌٕفج٠جس ٌٍّقجفظز ػٍٝ ثٌٕٛثفٟ ثٌظق١ز ٚثٌؾّج١ٌز      

ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ثدؼجد ثٌٕفج٠جس ػٓ ِٛلغ ثٌؼًّ ٚػٓ ثٌضؾّؼجس دشىً طقٟ 

٠ّٚىٓ ٌٙزٖ ثٌؼ١ٍّز أْ صضُ ػضذجس صىٍفز ثٌٕمً ٚصم١ًٍ ٚلضٗ. ٚآِٓ آخز٠ٓ فٟ ث٨

ِٓ لذً ثٌششوز ثٌّظٕؼز ٌٍّٕضؾجس أٚ ِٓ خ٩ي ششوز ثخشٜ.)ِشٛلز، 

0992 )(Tavares ; 2008) (Kapetanopoulou, Tagaras; 2011) 

  خذيت االصالذ ٔ انصٍبَت: .1.5

أٔٙج ِؾّٛػز ث٤ػّجي ثٌضٟ صقجفع ػٍٝ فؼج١ٌز ث٨٢س ٚثٌّؼذثس د صؼشف     

ِٓ أؽً ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌّؼج١٠ش ثٌٕٛػ١ز ٚثٌى١ّز ٚصىٍفز ثٌّخشؽجس. ٠ّٚىٓ 
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صؼش٠فٙج دأٔٙج ثعضذذثي أٚ ثعضؼجدٖ ثٌّىٛٔجس ثٌضجٌفز ِٓ أؽً ثػجدٖ ثٌّٕضؼ إٌٝ 

ٚصٙضُ ػ١ٍّز ث٨ط٩ؿ ٚثٌظ١جٔز دئؽجٌز ػّش ثٌٛفذر ث٤عجع١ز  فجٌضٗ ثٌٛظ١ف١ز.

دٙذف ثعضخشثػ ثٌم١ّز ِٕٙج، ٚصؼذ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز خ١جسثً ػٕذِج ٨ ٠ىْٛ ٕ٘جن 

ثِىج١ٔز ٦ػجدر ثعضخذثَ ثٌّٕضؼ دشىً ِذجشش، ٠ٚؼٕٟ أْ ثٌّٕضؼ فٟ فجٌز 

، (8118)ثٌؼّشٞ،  ِغضؼٍّز أٚ أٔٗ أطذـ ٨ ٩٠ةُ ِضطٍذجس ثٌغٛق ثٌقج١ٌز

(Hazen etal ; 2012)،.(Kapetanopoulou, Tagaras, 2011)  

٠ٚمظذ دج٦ط٩ؿ ػ١ٍّز ثعضذذثي ث٤ؽضثء ثٌضجٌفز أٚ ثٌمطغ ثٌّضمجدِز دٙذف 

   .(8109)ثٌغذؼجٚٞ،  صق٠ًٛ ثٌّٕضؼ ثٌذجٌٟ ٌّٕضؼ لجدً ٩ٌعضخذثَ ِشر أخشٜ

 اػبدِ االضخخذاو/ اػبدِ انبٍغ: .1.5

صؼضذش ِّٙز ثػجدر ث٨عضخذثَ أٚ إػجدر ثٌذ١غ أوغش ثٌّٙجَ ِغؤ١ٌٚز صؾجٖ      

ثٌذ١تز. فٟٙ خطٛر د١ٓ ث٨عضخذثَ ٚثػجدر ثٌضذ٠ٚش. ٟٚ٘ خ١جس ٠مذَ ٔفغٗ أِجَ 

ثٌّٕضؾجس ثٌؼجةذر خ٩ي عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ثٌؼىغ١ز، ف١ظ ٠ضُ ثسؽجػٗ إٌٝ ِىجْ 

ٌٍذ١غ أٚ ثػجدر ثعضخذثِٗ ِٓ لذً ثٌؼ١ًّ دجػضذجسٖ ِقضٜٛ غ١ش ثٌششثء ٚػشػٗ 

دجٌٟ. ٚ٘زث ثٌخ١جس ٠ٛفش فٟ صىج١ٌف ثٌؼ١ٍّز ثٌٍٛؽغض١ز ف١ظ أْ وً ِٕضؼ ٠ؼٛد 

إٌٝ دذث٠ز ثٌغٍغٍز ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٠ٛفش ثفض١جؽٗ فٟ دذث٠ز ثٌؼ١ٍّز ثٌٍٛؽغض١ز 

. ٠ٚضُ صطذ١ك ِفَٙٛ  (Hazen et al ; 2012)،(0992)أفّذ،  ث٤ِج١ِز

إػجدر ث٨عضخذثَ ِٓ خ٩ي إػجدر ثخضشثع ثٌؼٕجطش دؼذ ف١جصٙج ث١ٌٚ٤ز ٚصؾٕخ 

 .(Bushnell et al ;2008)ثٌٙذس ث٦ػجفٟ دىجفز ثٌٛعجةً ثٌؼشٚس٠ز

 اػبدِ انخذٌٔر: .1.5

صؼضذش ػ١ٍّز إػجدر ثٌضذ٠ٚش ػ١ٍّز ِضشثدطز صذذأ دؾّغ ثٌّٛثد ثٌضٟ ٠ّىٓ إػجدر      

صظ١ٕؼٙج ِٚٓ عُ فشص٘ج فغخ أٔٛثػٙج ٌضظذـ ِٕضؾجس لجدٍز ٩ٌعضخذثَ. ٟٚ٘ 

صضؼّٓ ثعضؼجدر أٞ ؽضء ع١ٍُ ٚغ١ش دجٌٟ ٠قضٛٞ ػٍٝ ل١ّز ٠ّىٓ ثعضخشثؽٙج فٟ 

خجٌٗ فٟ ِٕضؼ آخش أٚ ثػجدر ثٌمطغ ث٤عجع١ز، ف١ظ ٠ضُ ثعضخشثػ ثٌغ١ٍُ ِٕٙج ٚإد

ٚصؼشف ػ١ٍّز إػجدر  .(Hazen et al ;2012)ٚ (8101)ثٌؼضسٞ، د١ؼٗ وغٍؼٗ 

ثٌضذ٠ٚش دأٔٙج إػجدر ثٌّٛثد ٚثٌٕفج٠جس إٌٝ خؾ ثٌّؼجٌؾز ِٓ أؽً صم١ًٍ صىج١ٌف 
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ِٓ خ٩ٌٙج ؽّغ ثٌؼ١ٍّز ٚصٛف١ش إِىجٔجس ؽذ٠ذر. وّج صؼشف دأٔٙج ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ ٠ضُ 

 ثٌٕفج٠جس ِٓ ثٌؼ١ٍّز ث٦ٔضجؽ١ز ٚصقغ١ٕٙج ٌؾؼٍٙج ِٕجعذز ٌٍؼ١ٍّز ث٦ٔضجؽ١ز

وّج صؼشف دأٔٙج ػ١ٍّز صق٠ًٛ ثٌؼٕجطش ثٌضٟ صؼضذش ٔفج٠جس  .(8109)ثٌغذؼجٚٞ، 

  (Bushnell et al ; 2008).إٌٝ ِٛسد رٚ ل١ّز

 انخخهص انطهٍى يٍ انُفبٌبث: .1.1

٨ ٠ّىٓ ثػجدٖ  –دّؾشد أْ صمشس ثٌششوز أْ ٘زث ثٌّٕضؼ ٨ فجةذر ِٕٗ      

فئٔٗ ٠ؼضذش ِٓ ٔفج٠جس.   -ثعضخذثِٗ أٚ د١ؼٗ  أٚ ثؽشثء دؼغ ث٨ط٩فجس ف١ٗ 

ٚصؼشف ثٌٕفج٠جس ػٍٝ أٔٙج ثٌشٟء ثٌزٞ ٠ٕظش ٌٗ ػٍٝ أٔٗ ٨ ل١ّز ٌٗ، أٚ أْ 

ِٕٗ،  ٚ٘ٛ ٠ؼضذش ألً دذ٠ً ِمذثس ثٌؾٙذ ثٌّطٍٛح ِٕٗ أوذش ِٓ ثٌؼجةذ ثٌّضٛلغ 

ػّٓ ثٌذذثةً ثٌغجدمز فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌّشصؾؼجس، ف١ظ صٕضٟٙ ػٕذٖ ث٢عجس 

ث٨لضظجد٠ز ٚصذذأ ث٢عجس ثٌذ١ت١ز. ٚصؼشف ػ١ٍّز ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس دأٔٙج 

"ػ١ٍّز ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌغ١ش لجدٍز ٌٍضظ١ٕغ دطش٠مز إِٓٗ ِغً ث٤فشثْ 

٠ٚؼذ ثخض١جس   .(8102)غش٠خ،  ،(Hazen et al ;2012)ثٌظذ٠مز ٌٍذ١تز"

ثٌّٛلغ أفذ أُ٘ أؽضثء ػ١ٍّز ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ٚثٌزٞ أطذـ ِٓ ثٌؼٛثًِ 

ثٌقجعّز فٟ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذٍذثْ وجٌذشثص٠ً ٚثٌٕٙذ ٚثٌظ١ٓ. ِٚٓ أُ٘ 

ٟ٘ )ث١ٌٙذسٌٚٛؽ١ج، ثٌضؼجس٠ظ،  ثٌؼٛثًِ ثٌٛثؽخ ِشثػجصٙج أعٕجء ثخض١جس ثٌّٛلغ

ثٌضشدز، ثعضخذثَ ث٤سثػٟ ثٌّؾجٚسر، ثٌّٕجك، ثٌٕذجصجس ٚثٌق١ٛثٔجس، عؼز ثٌّٛلغ، 

 .(Farraji et al ; 2015)عٌٙٛز ثٌٛطٛي ٚصىٍفز ث٤سثػٟ

 انخًٍس فً األداء:يفٕٓو  -6

 ٠ؼضذش صقم١ك ثٌّضث٠ج ثٌضٕجفغ١ز ِٓ أُ٘ ِغجّ٘جس ٚظ١فز ثٌؼ١ّجس، ٚرٌه ِٓ خ٩ي     

عؼٝ ثٌّٕظّز ٌضٍذ١ز ثفض١جؽجس ثٌؼ٩ّء ِٚضجدؼز ٚسطذ أدثء ِٕجفغ١ٙج. ٌٚضغضط١غ 

ثٌّٕظّز أْ صٕجفظ دىفجءر فٟ ثٌغٛق؛ فئٔٙج صقضجػ إٌٝ أْ صض١ّض فٟ ثٌخذِجس ثٌضٟ 

ٚلذ  (.8102)دًٍ ٚثٌشطذٟ، صمذِٙج ٌؼّجْ سػج ػ٩ّةٙج ثٌذثخ١١ٍٓ ٚثٌخجسؽ١١ٓ

ثٌض١ّض دأٔٗ "ِّجسعٗ  EFQM 1999ػشفش ثٌّؤعغز ث٤ٚسٚد١ز ٦دثسر ثٌؾٛدر 

ِض١ّضر فٟ إدثسر ثٌّٕظّز ٚصقم١ك ثٌٕضجةؼ، دج٨ػضّجد ػٍٝ صغؼز ِفج١ُ٘ أعجع١ز ٟٚ٘، 
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ثٌضٛؽٗ ٔقٛ ثٌٕضجةؼ، ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌؼ٩ّء، ثٌم١جدر، عذجس ثٌٙذف، ث٦دثسر ِٓ خ٩ي ثٌؼ١ٍّز 

ضقغ١ٓ ثٌّغضّش، صطٛس ٚثٌقمجةك، ص١ّض ث٤فشثد ِٚشجسوضُٙ، ثٌضؼٍُ ثٌّغضّش، ث٨دضىجس ٚثٌ

٠ٚؼضذش ثٌض١ّض فٟ . (Antony, Bhattacharyya; 2010)ثٌششثوز ٚثٌّغؤ١ٌٚز ثٌؼجِز " 

٠ّىٓ ٌٍّٕظّجس ِٓ خ٩ٌٗ  ث٤دثء أِشثً دجٌغ ث١ّ٘٤ز ٌىً ثٌّٕظّجس، ٚرٌه ٤ٔٗ ٚع١ٍز

ًٍ ِٓ ثٌّٛثسد ثٌّج١ٌز ٚثٌغ١ش ِج١ٌز فٟ صقم١ك  ثٌقظٛي ػٍٝ صم١١ُ ِٛػٛػٟ ٌٕضجةؼ و

 أ٘ذثفٙج. 

 :كأداة نهخًٍس فً األداءاالضخذايت  -7

فج٨عضذثِز صؼضذش ِٓ أُ٘ ثٌمؼج٠ج ثٌّؼجطشر ِٚٓ ألٜٛ ثٌضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٕٙج فٟ      

ٔٙج، ثٌضط٠ٛش ثٌزٞ ٠مجدً ث٨فض١جؽجس ثٌقج١ٌز دْٚ ٠ِٕٛج ثٌقجٌٟ. ٠ّٚىٓ ثْ ٔؼشفٙج دأ

 Danchev)إػؼجف لذسر ث٤ؽ١جي ثٌمجدِز ػٍٝ صٍذ١ز ثفض١جؽجصٙج ثٌخجطز دٙج. ٚروش 

أْ أدثء ثٌّٕظّز ِشصذؾ دجٌّٕٛ ٚثٌغٍٛن ثٌّغضذث١ِٓ، ٌزث صغؼٝ ؽ١ّغ  (2006;

 ثٌّٕظّجس ثٌشدق١ز ٚغ١ش ثٌشدق١ز ٌذِؼ ث٨عضذثِز فٟ ثعضشثص١ؾ١ضٙج ٚعٍٛوٙج

(Kalender , Ozalpvayvay ; 2016) ،ٟخ٩ي أْ صىْٛ رثس صأع١ش ع٩ع ِٓ ،

ٌٙذف ِٓ ث٨٘ضّجَ ٚوجْ ث  (Martinez et al ;  . 2019).إؽضّجػٟ ٚإلضظجدٞ ٚد١تٟ

 دمؼج٠ج ث٨عضذثِز :

 .ثٌقظٛي ػٍٝ ثلضظجد ِضد٘ش 

 .صقم١ك طقز / ػذثٌز ثؽضّجػ١ز 

 .صٛف١ش د١تز طق١ز ٚع١ٍّز 

 كٍفٍت حطبٍك االضخذايت فً انًُظًبث: -8

٠ّىٓ صؼ١ّٓ ث٨عضذثِز فٟ أػّجي ثٌششوجس ِٓ خ٩ي ع٩عز ع١ٕجس٠ٛ٘جس      

(Zavodna ; 2013): 

 حضًٍٍ االضخذايت فً كم خبَب يٍ خٕاَب بطبلبث :  انطٍُبرٌٕ األٔل

 .انخؼهى ٔانخطٕر( -ػًالء -ػًهٍبث داخهٍت -)يبنً األداء انًخٕازٌ األربؼت

٠ٚضُ رٌه ِٓ خ٩ي ؽؼً ثٌؾٛثٔخ ث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌذ١ت١ز ؽضًء ٨ ٠ضؾضأ ِٓ دطجلز ث٤دثء      

ثٌّضٛثصْ إرث ِج صُ ؽّؼٙج فٟ ثٌؾٛثٔخ ث٨سدؼز ث٨عجع١ز، ٚدٙزٖ ثٌطش٠مز عٛف ٠ضُ دِؼ 
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٘زٖ ثٌؾٛثٔخ دشىً صٍمجةٟ ػّٓ ث٘ضّجِجس ثٌّٕظّز. ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 

ػّٓ ثٌفتز ثٌّج١ٌز ٠ضّغً فٟ صىجًِ صذثد١ش ث٨عضذثِز، ِغً صىج١ٌف ثٌطجلز، ٕ٘جن دُؼذ إػجفٟ 

 ٚإ٠شثدثس إػجدر ثٌضذ٠ٚش، ٚصىج١ٌف ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ٚدجلٟ ثٌضىج١ٌف. 

 ًَادخبل االضخذايت كًُظٕر إضبفً إنى خبَب األربؼت  انطٍُبرٌٕ انثب :

 يُبظٍر األٔنى.

٨ًٛ ِٓ د١ٓ ثٌّذثخً ثٌغ٩عز، ف١ظ صٛطً و٩ صُ ثػضذجس ٘زث ثٌّذخً ٘ٛ ث٤وغش لذ     

ِٓNorton ٚKaplan   ٞٛإٌٝ أْ ثٌظ١جغز ثٌّقذدر ٌذطجلجس ث٤دثء ثٌّضٛثصْ لذ صٕط

ػٍٝ دِؼ ِٕظٛس إػجفٟ ِغ دمجء ثٌّٕجظ١ش ث٤عجع١ز ٚدجٌٕغذز ٦ػجفز ِٕظٛس لذ صىْٛ 

ٟ٘ ثٌم١ّز ٟ٘ ثٌّذخً ث٤عًٙ دجٌٕغذز ٌٍششوجس ثٌضٟ صشغخ فٟ أْ صىْٛ ث٨عضذثِز 

 ث٤عجع١ز ٌٙج.

 حصًٍى بطبلت أداء اخخًبػٍت ٔبٍئٍت يُفصهت. انطٍُبرٌٕ انثبنث : 

صمَٛ ثٌششوجس دئٔشجء دطجلجس أدثء ِضٛثصٔز ِٕفظٍز ِٓ أؽً ثعضشثص١ؾ١ضٙج ثٌّضؼٍمز      

دجٌّغؤ١ٌٚز ث٦ؽضّجػ١ز أٚ أْ ث٨عضذثِز ٟ٘ ث٨عضشثص١ؾ١ز ث٤عجع١ز ٌىغخ ١ِضر 

ثٌخجص دج٨عضذثِز ٠ضىْٛ ِٓ ِؤششثس ث٤دثء ثٌذ١تٟ ٚث٦ؽضّجػٟ صٕجفغ١ز. فجٌّٕظٛس 

 ٚث٦لضظجدٞ وٙذف ِشضشن.

 :األداء انًطخذاوأبؼبد  -9

 ٠ّٚىٓ صقذ٠ذ أدؼجد ل١جط ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء فٟ ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز:     

 األداء اإللخصبدي: .9.9

٘ٛ لذسر ثٌّٕظّز ػٍٝ صقم١ك ث٤٘ذثف ثٌّج١ٌز ثٌّّغٍز فٟ سػج ثٌّغج١ّ٘ٓ ٚأطقجح      

ثٌّظٍقز، ٚرٌه ِٓ خ٩ي صقم١ك ِؼذ٨س ِشػ١ز ِٓ ثعضغّجسثصُٙ. ٚصؼضذش ث٤٘ذثف 

ثٌّج١ٌز ٟ٘ ث٤عجط ٌم١جط ثٌذؼذ ث٨لضظجدٞ ٌٍّٕظّز، دج٦ػجفز إٌٝ أٔٗ ٠ذ١ٓ ٔضجةؼ ث٤دثء 

١ز خطؾ ثٌضقغ١ٓ، وّج أْ ثٌذؼذ ث٦لضظجدٞ  ٠غجػذ فٟ ل١جط أدثء ثٌّغضذثَ ٌٍّٕظّز ٚصٕف

ثٌششوز ثٌّغضذثَ، ِٓ خ٩ي ِمجسٔز ِؤششثس ثٌضٕجفظ فٟ ثٌظٕجػز ٚصقذ٠ذ لذسثصٙج ػٍٝ 

. ٠ٚشضًّ ثٌذؼذ ث٨لضظجدٞ ػٍٝ ثٌؾٛثٔخ ثٌضشغ١ٍ١ز ٚثٌّج١ٌز (8109)ثٌّٛثؽذر، ث٤ِذ ثٌذؼ١ذ 

 ثعضشدثد ث٤طٛي، ثفضٛثء ثٌضىٍفز ، صقغ١ٓ ثٌشدق١ز ٚخفغ ث٨عضغّجس فٟ ثٌّخضِْٚغً 
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(Huang et al ; 2015) وّج ٠شضًّ ػٍٝ ثٌم١ُ ث٦لضظجد٠ز ثٌضٟ صٕضؼ ػٓ ث٤ٔشطز ثٌذ١ت١ز .

. ٠ّٚىٓ دػُ ث٤دثء ث٦لضظجدٞ ِٓ خ٩ي (Nouri et al ;2019) ٚث٦ؽضّجػ١ز ٌٍّٕظّز.

 ةف ِغضذثِز دج٦ػجفز إٌٝ إٔشجء أٔشطز ثؽضّجػ١ز ِشدقزثٌذٕجء ثٌّغضذثَ ٚخٍك ٚظج

(Alnoor et al ; 2018). 

 األداء اإلخخًبػً: .9.2

٘ٛ ثٌذٚثفغ ث٦ٔغج١ٔز ثٌضٟ صمٛد ثٌّٕظّز ٧ٌٌضضثَ دذٚس٘ج ثٌفؼجي فٟ صقم١ك      

ثٌّغؤ١ٌٚز ث٦ؽضّجػ١ز  ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌّقٍٟ ٚ ثٌؼجٌّٟ ٚ ص١ّٕز ثٌذ١تز ثٌظق١ز ٥ٌؽ١جي 

غ١ش  ٠ضأعش ثٌّٛظفْٛ ٚثٌؼّجي ٚثٌؼجِز دشىً ِذجشش أٚ. ٚلذ (8102)لطش١جس،  ثٌمجدِز

٠ش١ش ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ إٌٝ صأع١ش ثٌضطٛس ثٌغش٠غ ثٌزٞ ٠ضُ فٟ ِٚذجشش دأدثء ثٌّٕظّجس. 

ثٌّؾضّغ، ٚثٌزٞ صمَٛ دٗ ثٌششوجس. ٠ٚضؼّٓ ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ ثٌم١ُ ثٌذ٠ٕج١ِى١ز 

ٌٍّفج١ُ٘ ثٌؾجةشر ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚو١ف١ز دِؼ ث٤٘ذثف ثٌفشد٠ز دطش٠مز صخذَ ث٤٘ذثف 

 (Alnoor  et al ; 2018) ث٨ؽضّجػ١ز.

 األداء انبٍئً: .9.9

٠ٚؼٕٟ ث٨ٌضضثَ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّؤعغز دجٌض١ّض ثٌذ١تٟ ٌّج ٠خض صٕف١ز ثٌٍٛؽغض١جس      

 ثٌؼىغ١ز ، ٚرٌه ِٓ خ٩ي:

 ثِضغجي ثٌّٕظّز ٥ٌٔظّز ٚثٌمٛث١ٔٓ ثٌذ١ت١ز.  .0

 صّذ٠ذ ث٤عش ثٌذ١تٟ ٌّج دؼذ ث٨ِضغجي ٌمٛث١ٔٓ.  .8

 .Huang et al ; 2015)) صؼض٠ض ثٌظٛسر ثٌخؼشثء ٌٍششوز .2

٠ٚؼشف ث٤دثء ثٌذ١تٟ دأٔٗ وً ثٌٕشجؽجس ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌّٕظّز عٛثء       

دشىً ثخض١جسٞ أٚ ثؽذجسٞ، ٚثٌضٟ ِٓ شأٔٙج أْ صّٕغ ث٤ػشثس ثٌذ١ت١ز ٚث٦ؽضّجػ١ز 

ثٌٕجصؾز ػٓ ٔشجؽجس ثٌّٕظّز عٛثء وجٔش إٔضجؽ١ز أٚ خذ١ِز أٚ ِقجٌٚز ثٌضخف١ف ِٕٙج، 

 .(8109)ِم١ّـ،  دؼذ ثٌىفجءر ثٌذ١ت١ز ٚدؼذ ثٌفؼج١ٌز ثٌذ١ت١ز ٚثٌضٟ صمَٛ ػٍٝ دؼذ٠ٓ ّ٘ج

 ثبٍَبً: انذراضبث انطببمت:

 انذراضبث انخً حُبٔنج انهٕخطخٍبث انؼكطٍت: -9

ٌٍذقظ فٟ و١ف١ز صأع١ش ث٤دثء ثٌٍٛؽغضٟ  (Autry et al; 2001)٘ذفش دسثعز      
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  -ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز فٟ ظً )فؾُ ثٌششوز/ثٌّذ١ؼجسثٌؼىغٟ ٚثٌشػج ػٓ ثٌخذِز 

ثٌٛثؽذجس ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز ثٌّغؤٌٚز ػٓ ع١جعجس ثٌضخٍض ِٓ   -شىً ثٌظٕجػز

ثٌٕفج٠جس(. ٠شوض ثٌذقظ ػٍٝ ؽٙٛد ثٌششوجس ٨عضؼجدر ثٌم١ّز ِٓ خ٩ي ػ١ٍّز 

ط٩ؿ ثٌّشصؾؼجس. لذ ٠ىْٛ ٘زث ٔجصًؾج ػٓ ِؾّٛػز ٚثعؼز ِٓ ث٤عذجح دّج فٟ رٌه ث

ثٌّٕضؼ غ١ش ثٌّذجع أٚ ثٌضجٌف أٚ ثٌزٞ صُ شقٕٗ دشىً عٟء. ٚلذ ثعضٙذفش ٘زٖ ثٌذسثعز 

ثٌّذ٠ش٠ٓ ثٌضٕف١ز١٠ٓ فٟ ششوجس ثٌضؾضةز ثٌضٟ صذ١غ عٍؼجً إٌىضش١ٔٚز فٟ أِش٠ىج.  ٚأشجسس 

ثٌذسثعز  إٌٝ ٚؽٛد صأع١ش ٌقؾُ ثٌششوز/ثٌّذ١ؼجس ػٍٝ ث٤دثء ثٌٍٛؽغضٟ ثٌؼىغٟ، ٚأْ 

ً ثٌظٕجػز ػٍٝ ثٌشػج ػٓ ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز، ٌٚىٓ ٌُ ٕ٘جن صأع١ش ٌشى

ًٌ ِٓ ث٤دثء ثٌٍٛؽغضٟ ثٌؼىغٟ ٚثٌشػج ػٓ ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز  ٠ضأعش و

 دجٌّغؤ١ٌٚز ثٌّؾضّؼ١ز ػٓ ع١جعجس ثٌضخٍض .

دٚس ثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز فٟ صّى١ٓ  (Jack et al; 2010)ٚصٕجٌٚش دسثعز     

ةز ِٓ صؼض٠ض ع١جعجس ث٦سؽجع ٚصقغ١ٓ ٚ ػغ ثٌضىٍفز ث٦ؽّج١ٌز. ٚرٌه صؾجس ثٌضؾض

فٟ ثِش٠ىج  دج٨ػضّجد ػٍٝ دسثعز ثعضمظجة١ز ٌؼذد ِٓ دجةؼٟ ثٌضؾضةز ػذش ث٦ٔضشٔش

، ٚوجٔش ٌؾٕز ثٌؼ٩ّء ثٌّخضجسر ٟ٘ أطقجح أػّجي ثٌذ١غ دجٌضؾضةز ٚثٌّذ٠ش٠ٓ ثٌشّج١ٌز

ؼ١ٍج ِّٓ ٌذ٠ُٙ صفجػ٩س ِضىشسر ِغ ِٛسد٠ُٙ ثٌضٕف١ز١٠ٓ ٌٍذ١غ دجٌضؾضةز  فٟ ث٦دثسر ثٌ

ثٌشة١غ١١ٓ، ف١ظ أُٔٙ أوغش ِٓ ٠ّجسط دٚس ثٌم١جدر. ٚوجْ ث٨عضط٩ع فٛي ثٌغ٩ط 

 –ثٌضضثِجس ثٌّٛثسد –ثٔضٙجص٠ز ثٌؼ٩ّء –ِضغ١شثس: ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً )ثٌضٛؽٗ دجٌؼ٩ّء

ز ثٌؼىغ١ز( ٚثٌّضغ١ش ثٌضشص١ذجس ثٌضؼجلذ٠ز(، ثٌّضغ١ش ثٌٛع١ؾ ِّغ٩ فٟ )ثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١

ثٌضجدغ )صٛف١ش ثٌضىج١ٌف ثٌٍٛؽغض١ز(. ٚدٌش ثٌٕضجةؼ ػٍٝ ٚؽٛد سٚثدؾ ث٠ؾجد١ز د١ٓ 

ث٨ٌضضثِجس دجٌّٛثسد ٚثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز، وّج دٌش ػٍٝ ٚؽٛد سٚثدؾ ث٠ؾجد١ز 

ِغ ثٌضشص١ذجس ثٌضؼجلذ٠ز. ػٍٝ ػىظ ثٔضٙجص٠ز ثٌؼ٩ّء، صذ١ٓ ٚؽٛد ػ٩لز عٍذ١ز د١ٕٙج ٚ 

ٓ ثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز. فٟ ف١ٓ دٌش ثٌٕضجةؼ ػٍٝ ٚؽٛد ػ٩لز ث٠ؾجد١ز ٚ د١

ِذجششر ِغ ٚفٛسثس ثٌضىج١ٌف ٚصٛؽٗ ثٌؼ٩ّء. ٠ّٚىٓ صٍخ١ض ثٌٕضجةؼ فٟ أْ 

ث٨ٌضضثِجس ثٌضؼجلذ٠ز صؤعش دشىً إ٠ؾجدٟ ػٍٝ ثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٚأْ ٘زٖ 

 ثٌمذسثس صؤدٞ إٌٝ صٛف١ش ثٌضىج١ٌف.
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ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر فٟ صٕف١ز ثٌخذِجس  (Ho et al ; 2012)ٕجٌٚش دسثعز ٚص     

ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ث٤ػّجي فٟ ٘ٛٔؼ وٛٔؼ، ٚ٘ذفش إٌٝ دسثعز ثٌؼٛثًِ ثٌشة١غز 

ثٌضٟ لذ صؤعش ػٍٝ ثٌظٕجػجس ٌضٕف١ز ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ِٓ أؽً ثٌؼًّ ػٍٝ 

غض١ز ثٌؼىغ١ز. ٚأوذس ثٌذسثعز أْ ٕ٘جن إصثٌز ثٌقٛثؽض ٚعٌٙٛز صطذ١ك ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽ

لٍك ِضضث٠ذ دشأْ ث٤ٔشطز ثٌظذ٠مز ٌٍذ١تز فٟ ؽ١ّغ أٔقجء ثٌؼجٌُ ٌقّج٠ز ثٌذ١تز. ٌزٌه، 

٠ؾخ ثٌضشو١ض ػٍٝ ِفَٙٛ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ثٌّضؼٍمز دجٌّشصؾؼجس ٦ػجدر ثٌضظ١ٕغ. 

جٔجس فٛي ٚلذ صُ إؽشثء ثعضذ١جْ ٚػ١ٍّجس ِغـ د١ٓ ششوجس ٘ٛٔغ وٛٔغ ٌؾّغ ثٌذ١

ِذٜ صٕف١ز ٘زٖ ثٌششوجس ٌٍخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز. ٚأظٙشس ثٌٕضجةؼ أْ ثٌّٛثسد 

ثٌّج١ٌز ٚثٌذشش٠ز صٍؼخ دٚسثً ٘جِجً فٟ صٕف١ز ثٌششوجس ٌٍخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز. وّج 

صٛطٍش إٌٝ أْ ثٌششوجس رثس ثٌضؼجْٚ ثٌؾ١ذ ٚثٌؼ٩لجس ثٌؾ١ذر ِغ ثٌششوجء، ٠ّىٕٙج 

 ٌخجطز دجٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دشىً وذ١ش. صٕف١ز ث٤ػّجي ث

٘ٛ ثٌذقظ فٟ أعش ثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١ز  (8108)ع١ٍُ، ٚوجْ ثٌٙذف ِٓ دسثعز      

ثٌؼىغ١ز وّضغ١ش ٚع١ؾ ػٍٝ ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌّضغ١شثس ث١ٌٚ٤ز ثٌضٟ صشًّ وً ِٓ )ثٌضٛؽٗ 

ثٌضشص١ذجس ثٌضؼجلذ٠ز( ٚ ٚفٛسثس ثٌضىٍفز   -ث٨ٌضضثَ دجٌّٛثسد -ثٔضٙجص٠ز ثٌؼ٩ّء -دجٌؼ٩ّء

ذقظ ػٍٝ ث٤ٔشطز ثٌٕجصؾز ػٓ ثعضخذثَ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز. ٚلذ ثلضظشس فذٚد ثٌ

ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز فمؾ فٟ ِؾجي صؾجسر ثٌضؾضةز، ٨ٚ ٠ذخً ػّٕٙج ث٤ٔشطز ثٌٍٛؽغض١ز 

فٟ ثٌّؾج٨س ثٌظٕجػ١ز أٚ ثٌخذ١ِز. ٚصُ صٛؽ١ٗ ث٨عضذ١جْ إٌٝ ِذ٠شٞ ِضجؽش ثٌضؾضةز 

فٟ ِذ٠ٕز ثٌش٠جع دجٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز، ٚوجْ رٌه خ٩ي آخش فظً ثٌشضجء ف١ظ 

أوغش ث٤ٚلجس ثٌضٟ ٠ىْٛ ف١ٙج ثٌذ١غ دط١تجً فٟ ثٌغٕز. ٚأشجسس ثٌٕضجةؼ إٌٝ أٔٗ ٠ؼضذش ِٓ 

ػٕذ صم١١ُ ثٌؼ٩لز ثٌّذجششر د١ٓ وً ِٓ ثٌّضغ١شثس ث١ٌٚ٤ز ٚثٌمذسثس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز 

 دجعضخذثَ صق١ًٍ ث٨ٔقذثس ٚؽذ أْ ٕ٘جن ثسصذجؽ ِؼٕٛٞ. 

٠ُ ِشثؽؼز شجٍِز ٌٍذسثعجس إٌٝ صمذ (Banihashimi, Chen; 2019)٘ذفش دسثعز      

ٚث٤دقجط فٟ ٘زث ثٌّٛػٛع ٌضم١١ُ أدثء ػ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ أعجط ث٤دؼجد 

ثٌؾٛثٔخ ث٦ؽضّجػ١ز(. ٚلجِش  -ثٌؾٛثٔخ ث٦لضظجد٠ز -ثٌغ٩عز ٩ٌعضذثِز )ثٌؾٛثٔخ ثٌذ١ت١ز

ٍّش َ ، ٚش8109ٚ  0991ثٌذسثعز دضق١ًٍ ع٩ط ٚأسدؼ١ٓ  ٚسلز دقغ١ز ِج د١ٓ ػجِٟ 
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ث٤دقجط ثٌّٕشٛسر فٟ ثٌّؾ٩س ثٌؼ١ٍّز ٚدقٛط ثٌّؤصّشثس ٚثٌّٕشٛسر دجٌٍغز ث٦ٔؾ١ٍض٠ز 

ٚصُ ثعضغٕجء ث٤دقجط دجٌٍغجس ثٌّخضٍفز. ٚصٛطٍش ثٌٕضجةؼ إٌٝ صشو١ض ِؼظُ ثٌذسثعجس ػٍٝ 

صم١١ُ ث٤دثء ثٌخجص دجٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ِٓ ثٌٕجف١ز ث٦لضظجد٠ز ٚثٌذ١ت١ز فمؾ. ٚصُ 

ٌؾجٔخ ث٦ؽضّجػٟ ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚدجٌضجٌٟ أٚطش ثٌذسثعز دؼشٚسر ثٌضغجػٟ ػٓ ث

ثٌضقم١ك فٟ ٘زث ث٤ِش دغذخ ث٢عجس ث٠٨ؾجد١ز ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌؾٛثٔخ 

 ث٦ؽضّجػ١ز.

إٌٝ ِؼشفز دٚس ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز فٟ  (8109)ف١جر، ٚوجْ ثٌٙذف ِٓ دسثعز      

صط٠ٛش ثٌّٛثٔب ٚإدشثص أ١ّ٘ز ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز فٟ صقم١ك ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز ٚأٔٙج 

١ٌغش أٔشطز صى١ٍ١ّز ٥ٌٔشطز ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌخجطز دج١ٌّٕجء، ٚإّٔج ٟ٘ لٍخ ث٤ػّجي 

ز ِٓ ثٌضؾجس٠ز ثٌخجطز دأٔشطز ث١ٌّٕجء ثٌقذ٠ظ. ٚلذ ثػضّذس ثٌذسثعز ػٍٝ ِؾّٛػ

ثٌفشػ١جس أّ٘ٙج، أْ صطذ١ك ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز فٟ ثٌّٛثٔب ثٌذقش٠ز  ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠جدر 

وفجءر ثٌضشغ١ً ٚصقم١ك صىٍفز ثٌٕمً. ٚلجِش ثٌذسثعز ػٍٝ فشع أْ ٕ٘جن ػ٩لز إ٠ؾجد١ز 

د١ٓ ػشٚسر صط٠ٛش ثٌّٛثٔب ٚ د١ٓ ص٠جدر ثٌطجلز ث٨عض١ؼجد١ز  ٚلذسصٙج ثٌضٕجفغ١ز ٚ أ٠ؼجَ 

ث٤ٔشطز ثٌٍٛؽغض١ز أدثر ثعضشثص١ؾ١ز ٌضقم١ك ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز ١ٌٍّٕجء.  صٛطٍش إٌٝ أْ

ٚثػضّذس ثٌذسثعز ػٍٝ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ثٌضق١ٍٍٟ ٌٛطف ث٨صؾج٘جس ٌٍّضغ١شثس ثٌضٟ 

فذعش فٟ ثٌّٛثٔب ٚصق١ٍٍٙج ٚ ثٌّٕٙؼ ثٌّمجسْ، ٌٍّمجسٔز د١ٓ ثٌضطذ١مجس ثٌٍٛؽغض١ز فٟ 

ء ٚ٘شثْ فٟ ثٌؾضثةش. ٚلذ صٛطً ثٌذقظ إٌٝ و٩ ِٓ ١ِٕجء سٚصشدثَ فٟ ٌٕ٘ٛذث ١ِٕٚج

إعذجس طقز ثٌفشع ثٌمجةً دأْ ثٌّٕظِٛز ثٌٍٛؽغض١ز أدثر ِّٙٗ ٌضط٠ٛش ثٌّٛثٔب ف١ظ 

ثػضذشس ثٌّٛثٔب أُ٘ فٍمجس عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ فٟ ثٌٕمً ثٌؼجٌّٟ، وّج أوذس ثٌذسثعز ػٍٝ 

 ٟ ثٌّٛػذ. أْ صطذ١ك لٛثػذ ثٌٍٛؽغض١جس ٠ؤدٞ إٌٝ صقم١ك ػٕظشٞ ثٌؾٛدر ٚثٌضغ١ٍُ ف

إٌٝ ِقجٌٚز صقذ٠ذ دٚس أٔشطز ثٌٍٛؽغض١جس  (8109)ثٌغذؼجٚٞ، ٚ٘ذفش دسثعز      

إػجدر  -إػجدر ث٨عضخذثَ  –ثٌضظ١ٍـ ٚثٌظ١جٔز -ثٌؼىغ١ز ٚثٌضٟ صضؼّٓ )إػجدر ثٌضذ٠ٚش

ذ ٚثٌظٍخ، ثٌضظ١ٕغ( فٟ ثعضذثِز ثٌّضث٠ج ثٌضٕجفغ١ز ػٍٝ ِغضٜٛ ششوز ثٌّٛطً ٌٍقذ٠

ٚثٌضٟ صمغ فٟ ِقجفظز ١ٕٜٔٛ دجٌؼشثق، ٚصُ ثخض١جس ثٌم١جدثس ث٦دثس٠ز فٟ ثٌششوز ِقً 

ثٌذقظ فؼ٩ ػٓ ِؾّٛػز ث٨فشثد ثٌؼج١ٍِٓ ف١ٙج وؼ١ٕز دقظ. ٚثػضّذس ثٌذسثعز ػٍٝ 



 
 

 ...ةحة البررةة  األداء بالتطبيق على قطاع المل أثر اللوجستيات العكسية على االستدامة كأداة للتميز في  
 جهاد مرسن علي  

 2222يناير  -المجلد الثالث عشر                                                            العدد األول 
552 

 
 

ثٌّظجدس ثٌغج٠ٛٔز ِٓ ثٌّشثؽغ ث٤ؽٕذ١ز رثس ثٌظٍز، دج٦ػجفز إٌٝ ثػضّجد٘ج ػٍٝ 

ٛثةُ ثعضمظجء فٟ ػ١ٍّز ؽّغ د١جٔجس ثٌذسثعز ٚثػضّذس ػٍٝ ثٌّظجدس ث١ٌٚ٨ز ِٓ ل

فٟ صق١ًٍ د١جٔجس ثٌذسثعز. ٚصٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ ٚؽٛد ػ٩لز صأع١ش  SPSSدشٔجِؼ 

 ل٠ٛز د١ٓ ث٤ٔشطز ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٚثعضذثِز ثٌّضث٠ج ثٌضٕجفغ١ز ٌٍششوز.

 انذراضبث انخً حُبٔنج انخًٍس فً األداء: -8

فؼج١ٌز ثعضشثص١ؾ١جس ث٨دضىجس ثٌؾزس٠ز  (Terziovslei ; 2002)صمجسْ دسثعز      

ٚثٌضضث ٠ذ٠ز ٚثٌّضىجٍِز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء. ف١ظ صُ ثخضذجس ثٌفشػ١جس فٟ دسثعز 

ِمطؼ١ز ٌششوجس ثٌضظ١ٕغ ث٤عضشث١ٌز ٚث١ٌٕٛص٩٠ٔذ٠ز. ٚصُ ؽّغ ثٌذ١جٔجس ثٌى١ّز ِٓ ػ١ٕز 

ث٦ٔضشٔش وّج صُ ث٨ػضّجد ػٍٝ ع٩عز وذ١شر ٌّذ٠شٞ ِٛثلغ ثٌضظ١ٕغ ٚ صق١ٍٍٙج ػذش 

ثٌمذسر ثٌضٕجفغ١ز  –ث٦ٔضجؽ١ز  -ِخشؽجس ٌٍض١ّض فٟ ث٤دثء ٟٚ٘ ) سػج ثٌؼ٩ّء

ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز( وّضغ١شثس صجدؼز. ٚوجٔش ٔض١ؾز ثٌذسثعز أْ ثعضشثص١ؾ١ز ثٌضقغ١ٓ ثٌّغضّش 

جس ِٓ أعفً إٌٝ أػٍٝ ٟ٘ ثٌّفؼٍز ٌضقغ١ٓ سػج ثٌؼ٩ّء ٚصقغ١ٓ ث٨ٔضجؽ١ز فٟ ششو

ثٌضظ١ٕغ ث٤عضشث١ٌز ٚث١ٌٕٛص٩٠ٔذ٠ز. ِٓ ٔجف١ز أخشٜ صؼضذش ثعضشثص١ؾ١ز ِٓ أػٍٝ إٌٝ 

 أعفً ِٕجعذز ٌض٠جدر ثٌمذسر ثٌضٕجفغ١ز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌٕغذ١ز.

إٌٝ صٛػ١ـ أ١ّ٘ز ثٌض١ّض وٛع١ٍز  (Bartl et al; 2012)وّج ٘ذفش دسثعز           

شوجس ِٓ صقم١ك ثٌض١ّض فٟ ثٌخذِز ِٓ ٌضقف١ض ٨ٚء ثٌؼ٩ّء، ٚثٌضشو١ض ػٍٝ صّى١ٓ ثٌش

ػٍٝ ِمجسٔز ع٩عز ِٓ أوغش  ذقظخ٩ي ِمجسٔز ٚصم١١ُ ع٩عز ِٕج٘ؼ شجةؼز ٌٍض١ّض. ٠ؼضّذ ثٌ

ثٌّٕجرػ ش١ٛػج، صظٛس ؽٛٔغْٛ ٌٍض١ّض فٟ ثٌخذِز، ّٔٛرػ ثٌض١ّض ث٤ٚسٚدٟ 

(EFQM)  وّّغً ٌّٕجرػ ؽجةضر ثٌؾٛدر ثٌٛؽ١ٕز ّٚٔٛرػ وجدٚ ، ٚرٌه ِٓ خ٩ي

١ز صطذ١ك وً ُِٕٙ ثػضّجدث ػٍٝ ثٌقؾؼ ثٌٕظش٠ز ٚدسثعجس ثٌخذشثء. ٚلذ صٛطٍش إِىجٔ

ثٌذسثعز إٌٝ أْ ثٌؾّغ د١ٓ ثٌّٕجرػ ثٌغجدك روش٘ج ٠ٛفش ِذخ٩ شج٩ِ ٌٍض١ّض فٟ ثٌخذِز، 

ٔظشثً ٤ْ ؽ١ّغ ثٌّٕجرػ ِضٛثفمز ِٚضىجٍِز ِغ دؼؼٙج ثٌذؼغ، ٚ٘زث ِج ٠ٛفش فُٙ أػّك 

 فٟ أٞ ع١جق ٠ىْٛ ِٓ ث٤فؼً صطذ١ك وً ٚثفذ ُِٕٙ. ٌٍض١ّض فٟ ثٌخذِز ٠ٚششؿ أ٠ؼج

٘ٛ صق١ًٍ و١ف١ز إدثسر ششوز ِؼ١ٕز  (Miguel ; 2015)ٚوجْ ثٌغشع ِٓ دسثعز      

ٌضقم١ك ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ِٓ خ٩ي ثٌقظٛي ػٍٝ ؽجةضر ثٌؾٛدر ثٌٛؽ١ٕز ثٌذشثص١ٍ٠ز. ٚرٌه 
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لطجع ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌضق١ًٍ  دج٨ػضّجد ػٍٝ دسثعز فجٌز ٌششوز صؼضذش ِٓ أوذش ثٌششوجس فٟ

ثٌّجٌٟ فٟ أِش٠ىج ث٩ٌص١ٕ١ز ٟٚ٘ ؽضء ِٓ ششوز ػج١ٌّز وذشٜ. صُ ثعضخذثَ ثٌّمجد٩س 

ثٌشخظ١ز شذٗ ثٌّٕظّز ِغ وذجس ثٌّذ٠ش٠ٓ ٚصق١ًٍ ثٌّغضٕذثس ٌؾّغ ثٌذ١جٔجس، ِغ إؽشثء 

١جس صق١ًٍ ثعضمشثةٟ ٌٍّقضٜٛ. ٚصٛػـ ثٌٕضجةؼ ثٌشة١غز ثٌٕٙؼ ثٌزٞ صضذؼٗ ثٌششوز ٌىً ِؼ

ِٓ ِؼج١٠ش ؽجةضر ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ٚصغٍؾ ثٌؼٛء ػٍٝ دؼغ ثٌّّجسعجس ثٌضٕظ١ّ١ز رثس 

ثٌظٍز ٚثٌّضؼٍمز دأػّجي ثٌششوز. ٚصظٙش ثٌٕضجةؼ أْ ث٦دثسر ثٌؼ١ٍج وجٔش لٛر دثفؼز أعجع١ز 

فٟ صق٠ًٛ ثٌّذ٠ش٠ٓ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌّغض٠ٛجس إٌٝ ٚو٩ء صقغ١ٓ فٟ ثٌششوز ِقً ثٌذسثعز. 

 شوز ػٍٝ ٔظجِٙج ث٦عضشثص١ؾٟ ومٛر دثفؼز ٌٕؾجفٙج.ٚلذ ثػضّذس ثٌش

إٌٝ صقذ٠ذ ِٚؼجٌؾز ث٨عذجح ثٌىجِٕز  (Ferdowsian ; 2016)ٚ٘ذفش دسثعز      

ٚسثء ِشجوً ثٌؾٛدر ثٌّىٍفز ثٌضٟ ِٕؼش ثٌششوجس ِٓ صقم١ك ثٌض١ّض ٚثٌقفجظ ػ١ٍٗ. ٚ لذ 

٠ذ أعذجح ثػضّذس ثٌذسثعز ػٍٝ ِظجدس ِضؼذدر فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ د١جٔجصٙج ٌضقذ

ثٌّشجوً ٚثلضشثؿ ّٔٛرػ إدثسر ؽذ٠ذ ٠ّىٓ ثٌم١جدر ِٓ ِٕغ ِشجوً ثٌؾٛدر ِٚؼجٌؾضٙج 

دفؼج١ٌز ِٓ خ٩ي صفؼ١ً ثٌض١ّض. ٚفذدس ثٌذسثعز ِفَٙٛ ثٌض١ّض ِٓ ف١ظ ثٌٕضجةؼ ثٌمجدٍز 

أطقجح  –ثٌّج١ٌز  –ٌٍم١جط دٕجء ػٍٝ ػششر ػٛثًِ فجعّز ٌٍٕؾجؿ  ٟٚ٘ ) ثٌّٕضؾجس 

 –ثٌّٛثءِز  –ث٨دضىجس  –ثٌضشغ١ٍ١ز  –ثٌّؾضّؼ١ز  -ثٌم١جدر  –ٓ ثٌّٛظف١ –ثٌّظٍقز 

ثٌض١ّض ث٤خ٩لٟ ( ٌضقذ٠ذ ث٨عذجح ثٌىجِٕز ٚ ِؼجٌؾضٙج. ٚلجِش ثٌذسثعز دجٌذقظ فٛي 

ثٌششوجس ثٌٕجؽقز  –ع٩عز أٔٛثع ِٓ ثٌششوجس ) ثٌقجطٍز ػٍٝ ؽجةضر ثٌؾٛدر ثٌٛؽ١ٕز 

١ٓ ثٌذجسص٠ٓ( ٚصُ ثعذجس أٔٗ ٌضفؼ١ً ٚثٌّخجٌف١ٓ ث٤خ٩ل١ – Fortune 500فٟ لجةّز 

ثٌض١ّض فئْ ثٌّٕظّجس فٟ فجؽز إٌٝ صط٠ٛش أعجعٟ ٌّضغ١ش٠ٓ ِضشثدط١ٓ دئفىجَ ٚغ١ش 

ِٕفظ١ٍٓ ّ٘ج، ث٤خ٩ق ٚثٌض١ّض. ٚثظٙشس ثٌذسثعز أٔٗ ػٕذِج ٨ ٠ضُ صخط١ؾ ٘ز٠ٓ 

 ثٌّضغ١ش٠ٓ دشىً وجف فئّٔٙج ٠ضغذذجْ فٟ ِشجوً خط١شر ِٚىٍفٗ.

إٌٝ فقض ثٌضطٛسثس ثٌٕظش٠ز  (Hossain, Saleh ; 2016)٘ذفش دسثعز      

ٚثٌضطذ١م١ز ثٌّؤخشر فٟ ثٌم١جدر فٟ ث٤دد١جس ثٌغجدمز، وّج صششؿ أعش ثٌم١جدر فٟ صقم١ك 

عٍٛو١جصٙج(.  –ثصؾج٘جصٙج –ص١ّض ث٤دثء. ٚصُ ل١جط ثٌم١جدر ِٓ خ٩ي ػٛثًِ )ثٌم١ّز

٩لز ثٌم١جدر دجٌض١ّض فٟ ٚصؼضذش ٘زٖ ثٌٛسلز ثٌذقغ١ز ِشثؽؼز ٥ٌدد١جس ٌٍىشف ػٓ ػ
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ث٤دثء، ف١ظ صُ ِشثؽؼز أوغش ِٓ ع٩ع١ٓ دسثعز ِٓ أؽً ث٨عضؼجٔز دٙج فٟ ٌٍذقظ. 

ٚصٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ أْ ٚؽٛد ثٌشخض ثٌّٕجعخ فٟ ثٌّىجْ ثٌّٕجعخ ٚثٌقظٛي 

ػٍٝ ل١جدر ِؤعشر ٟ٘ ِقٛس صقم١ك ثٌٕؾجؿ ثٌضٕظ١ّٟ. وّج صٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ أْ 

ث٤فشثد ٚثٌّؾّٛػجس ٦ٔؾجؿ ثٌؼًّ دثخً ثٌّٕظّز ، ٚأٔٗ ٠ؾخ  ثٌم١جدر ثٌؾ١ذر صقفض

ػٍٝ ثٌم١جدر أْ صىْٛ رثس ِؼشفز ٠ٚؾخ ػ١ٍٙج أْ صغضخذَ أفىجس٘ج ٌضقم١ك صمذَ فٟ 

ِخضٍف ثٌٕٛثفٟ. ِٚٓ أُ٘ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطٍش إ١ٌٙج ثٌذسثعز أْ ثٌم١جدر ثٌّضغ١شر دثةّجً 

١جدر ثٌضق١ٍ٠ٛز ِضشدطز دشىً إ٠ؾجدٟ  ِّٙز ؽذثً ِٓ أؽً ٔؾجؿ ثٌّٕظّز ، ف١ظ أْ ثٌم

 دىفجءر ثٌّٕظّز ٚصقم١ك ث٤سدجؿ.

إٌٝ دقظ ثٌّشى٩س ث٤عجع١ز ثٌضٟ صؼٛق  (8102)ِىٟ، ٚوجْ ثٌٙذف ِٓ دسثعز      

ثٌؾجِؼجس ػٓ أدثء دٚس٘ج ٚصُ ٚػغ فٍٛي ِمضشفز ٦صثٌز ٘زٖ ثٌّشى٩س ٚ صقم١ك 

ص١ّض فٟ ث٤دثء ثٌؾجِؼٟ. ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ثٌّمجد٩س ثٌشخظ١ز ٚثعضمظجء أػؼجء 

١٘تز ثٌضذس٠ظ ٚث١ٌٙتجس ثٌّؼجٚٔز دجٌؾجِؼجس ثٌّظش٠ز. ٚصُ ثٌضٛطً إٌٝ ٔضجةؼ أّ٘ٙج، 

أٔٗ ٨ ٠ٛؽذ ث٘ضّجَ دج٨دضىجس ٚث٦دذثع، ٚأٔٗ ٨ ٠ٛؽذ ػ٩لز د١ٓ صطذ١ك ِٕٙؾ١ز ث٨دضىجس 

ثٌّفضٛؿ ٚصقغ١ٓ ػ١ٍّز ٔمً ثٌّؼشفز دثخً ثٌؾجِؼجس ثٌّظش٠ز د١ّٕج ٠ٛؽذ ػ٩لز د١ٓ 

ث٨دضىجس ثٌّفضٛؿ ٚصط٠ٛش أدثء أػؼجء ١٘تجس ثٌضذس٠ظ ٚث١ٌٙتجس ثٌّؼجٚٔز ٚعذ ثٌفؾٛر 

 ١ّ١ز ِٚضطٍذجس عٛق ثٌؼًّ.         د١ٓ ثٌّخشؽجس ثٌضؼٍ

إٌٝ دقظ صأع١ش ثٌٕضث٘ز ثٌضٕظ١ّ١ز  (Al-Abrrow et al ; 2019)ٚ٘ذفش دسثعز      

ٚثٌغٍٛن ثٌم١جدٞ ػٍٝ ثٌض١ّض ثٌضٕظ١ّٟ فٟ ثٌمطجع ثٌّظشفٟ. ٚصُ ث٨ػضّجد ػٍٝ 

ث٨عضذ١جْ ٌؾّغ ثٌذ١جٔجس ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٛظف١ٓ فٟ ثٌمطجع ثٌّظشفٟ فٟ ؽٕٛح 

ثٌض١ّض  –ص١ّض ثٌّٛظف١ٓ  –ثٌؼشثق. ٚصُ ل١جط ثٌض١ّض ِٓ خ٩ي ) ثٌض١ّض ث٦دثسٞ  ٚٚعؾ

ص١ّض ث٨عضشثص١ؾ١ز(. ٚصٛطٍش ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ ثٌّذ٠شْٚ دقجؽز  –فٟ ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ 

إٌٝ فُٙ صأع١ش عٍٛوُٙ ثٌم١جدٞ ػٍٝ ثٌٕضجةؼ ثٌضٕظ١ّ١ز وّج ٠ؾخ ػ١ٍُٙ أ٠ؼجً فُٙ و١ف 

ُ٘ دشىً ث٠ؾجدٟ؛ ٌزٌه ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّذ٠ش٠ٓ ثٌضؼجًِ ِغ ٠فىش ثٌٕجط ِٚج ثٌزٞ ٠قفض

ثٌّٛظف١ٓ وؼ٩ّء دثخ١١ٍٓ ٚ إدسثن أغشثػُٙ ٚأدثةُٙ ٔقٛ إسػجء ثٌؼ٩ّء ثٌخجسؽ١١ٓ 

   ث٠ؼجً.  
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 انذراضبث انخً حُبٔنج انؼاللت بٍٍ انهٕخطخٍبث انؼكطٍت ٔانخًٍس فً األداء: -9

فٟ صقغ١ٓ أدثء ثٌٍٛؽغض١جس  (Agrawal, Singh; 2019)عجّ٘ش دسثعز      

ثٌؼىغ١ز ِٓ خ٩ي صق١ًٍ لشثسثس ثٌضظشف فٟ ثٌّشصؾؼجس ِٓ أؽً خذِجس ٌٛؽغض١ز 

. ٚصُ إػذثد أدثر ِغـ  (TBL)ػىغ١ز ِغضذثِز، ثػضّجدث ػٍٝ ٔٙؼ ثٌخؾ ثٌغفٍٟ ثٌغ٩عٟ

ِٕظّز ِٓ لطجع ث٦ٌىضش١ٔٚجس فٟ ثٌٕٙذ. ٚصٛطٍش ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ  211ٚ ثسعجٌٙج إٌٝ 

ثٌضظشف فٟ ثٌّشصؾؼجس ٌٙج أعش إ٠ؾجدٟ وذ١ش ػٍٝ ثٌخؾ ثٌغفٍٟ ثٌغ٩عٟ  لشثسثس

(TBL) .ٚثٌزٞ ٠ؼٕٟ ثٌذ١تز ٚث٨لضظجد ٚثٌّؾضّغ 

إٌٝ ِشثؽؼز ث٤دد١جس ثٌغجدمز  (Banihashimi, Chen ; 2019)ٚ٘ذفش دسثعز      

ثِز، دّج ٌٙج ِشثؽؼز شجٍِز، ٌضم١١ُ أدثء ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ث٤دؼجد ثٌغ٩عز ٩ٌعضذ

ف١ٙج ِٓ أدثء د١تٟ ٚإؽضّجػٟ ٚإلضظجدٞ. ٚصُ ث٨ػضّجد ف١ٙج ػٍٝ ثٌذسثعز ثٌٕظش٠ز 

 ٚصق١ًٍ ثٌّقضٜٛ ٌؾّغ د١جٔجس ثٌذسثعز، ٚصٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ:

  صشو١ض ِؼظُ ثٌذسثعجس ثٌغجدمز ػٍٝ دسثعز أعش ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز

 ػٍٝ ث٤دثء ث٦لضظجدٞ ٚثٌذ١تٟ.  

  ث٦ؽضّجػٟ.إّ٘جي ثٌؾجٔخ 

وّج أٚطش ثٌذسثعز دؼشٚسر ثٌذقظ فٟ أعش وً ػجًِ ِٓ ػٛثًِ ل١جط ثٌٍٛؽغض١جس 

 إؽضّجػ١ز(. –إلضظجد٠ز  –ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ث٨عضذثِز رثس ثٌّقظٍز ثٌغ٩ع١ز )د١ت١ز 

ٌطشؿ ّٔٛرػ ِطٛس ػذجسر ػٓ شذىز  (Safdar et al; 2020)ٚ٘ذفش دسثعز      

سر ثٌٕفج٠جس ث٦ٌىضش١ٔٚز دجٌٕظش فٟ ِفَٙٛ ثٌخؾ ٌٛؽغض١ز ػىغ١ز ِضؼذدر ث٤٘ذثف ٦دث

ثٌغفٍٟ ثٌغ٩عٟ. ٚصٕجٚي ثٌذقظ ثٌؼ٩ّء ث٤ٚثةً ِٚشثوض ثٌضؾ١ّغ ِٚشثوض ثٌضٛص٠غ 

ٚثٌؼ٩ّء ثٌغج١٠ٛٔٓ ٚٚفذثس إػجدر ثٌّؼجٌؾز ثٌضٟ صضىْٛ ِٓ ِشثوض صم١١ُ ثٌّشصؾؼجس 

ثٌىشدْٛ ٚثٌضؾجسر  ِٚشثوض ثٌضؾذ٠ذ ٚإػجدر ثٌضذ٠ٚش. ٚصُ دِؼ ع١جعز ثٌقذ ث٤لظٝ ِٓ

صم١ًٍ ثٔذؼجعجس   -فٟ ثٌّٕٛرػ. ٚوجْ ثٌٙذف ِٓ ثٌّٕٛرػ ثٌّطشٚؿ ٘ٛ )صؼظ١ُ ثٌشدـ 

 ص٠جدر فشص ثٌؼًّ فٟ ثٌشذىز ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز(. ٚأظٙشس ثٌٕضجةؼ أْ: -ثٌىشدْٛ  

 . صىٍفز ثٌٕمً صغجُ٘ فٟ ثٌؾضء ث٤وذش ِٓ ثٌضىٍفز ث٦ؽّج١ٌز 
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 ١ُ ثٌخجطز دجٌؼٛثةذ ٚ إػجدر ثٌضذ٠ٚش ٟ٘ إػجدر ثٌّؼجٌؾز فٟ ِشثوض ثٌضم١

 ثٌّظذس ثٌشة١غٟ ٨ٔذؼجعجس ثٌىشدْٛ.

  .صذج٠ٓ ػذد ل١ّز إٔشجء ثٌٛظجةف 

دطجلجس ث٤دثء ثٌٍٛؽغض١ز  (Maheswari et al ;2020)ٚثلضشفش دسثعز      

( ٌضقذ٠ذ أدثء أػّجي ثٌٕفج٠جس ث٦ٌىضش١ٔٚز غ١ش ثٌشع١ّز.  SRLثٌؼىغ١ز ثٌّغضذثِز ) 

( ششوز ٔفج٠جس 022ًّ ِمجد٩س ِغ أفذ ػشش خذ١شثً، ٚثعضمظجء )ف١ظ صُ ػ

( 2( ِؼ١جسثً ِٓ )88إٌىضش١ٔٚز غ١ش سع١ّز فٟ إٔذ١ٔٚغ١ج. ٚأظٙشس ثٌٕضجةؼ أْ ٕ٘جن )

ث٨دضىجس ٚ  -ثٌؼ١ٍّجس ثٌضؾجس٠ز  -ل١ّز أطقجح ثٌّظٍقز  -ٚؽٙجس ٔظش ٟٚ٘  )ثٌّج١ٌز 

ثَ ٘زٖ ثٌؼٛثًِ وّم١جط ٥ٌدثء دؼذ ث٦ؽضّجػ١ز(. ف١ظ ٠ّىٓ ثعضخذ -ثٌذ١تز  -ثٌّٕٛ 

أٔشطز أػّجي ثٌٕفج٠جس   -ثٌمذسر  -ث٨عضشثص١ؾ١ز  -صؼذ٠ً ثٌذٚثفغ  -)ثٌٍٛثةـ ثٌقى١ِٛز 

ث٨ٌىضش١ٔٚز غ١ش ثٌشع١ّز(. ٟٚ٘ ِف١ذر ٤غشثع ثٌضم١١ُ ثٌؼٍّٟ ٚثصخجر ثٌمشثس، ِغً 

فشطز ػًّ  ع٩ِز ثٌؼ١ٍّجس ٚ صم١١ُ ث٤عش ث٦لضظجدٞ ٌٍششوجس ِغ ثٌمذسر ػٍٝ خٍك

(  SRLSٚإسػجء ثٌّٛظف١ٓ ٚ صمذ٠ُ فٛثفض ِمٕؼز. وّج صٛطٍش ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ ثٌـ) 

 صقمك صٛثصْ د١ٓ ثٌذ١تز ٚثٌشفج١٘ز ٚإدثسر ثٌٕفج٠جس ث٦ٌىضش١ٔٚز.

إٌٝ صط٠ٛش ّٔٛرػ ِمضشؿ ٌشذىز ثٌٍٛؽغض١جس  (Budak ; 2020)ٚ٘ذفش دسثعز      

فى١ه ٌفقض ثٌمشثسثس فٟ ػٛء ثٌخؾ ثٌؼىغ١ز ثٌّغضذثِز ِغ صىجًِ ِٛثصٔز خؾ ثٌض

ثٌغفٍٟ ثٌغ٩عٟ. ٚ٘ٛ إؽجس ػًّ ٠أخز دؼ١ٓ ث٨ػضذجس ع٩ط ثعضشثص١ؾ١جس إلضظجد٠ز، 

دجٌضطذ١ك ػٍٝ شذىز إػجدر صذ٠ٚش ثٌٙٛثصف ثٌّقٌّٛز ثٌّٕض١ٙز   د١ت١ز ٚإؽضّجػ١ز

ثٌظ٩ف١ز فٟ صشو١ج. ٚصٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ أْ ثٌّٕٛرػ ثٌّمضشؿ فٟ ثٌذقظ ٠ؼظُ 

 ش ث٦ؽضّجػٟ ٚ ٠مًٍ ثٌضأع١ش ثٌذ١تٟ ٚث٦لضظجدٞ.ثٌضأع١

٘ٛ صط٠ٛش صظ١ٕف ٌؼٛثًِ  (Julianelli et al ; 2020)ٚوجْ ثٌٙذف ِٓ دسثعز      

ثٌٕؾجؿ ثٌقجعّز ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ثٌمجدسر ػٍٝ خٍك ل١ّز ٌٍششوز ٚعٍغٍز ثٌضٛس٠ذ 

 Circularثٌخجطز دٙج، ٚرٌه ِٓ ِٕظٛس ث٦لضظجد ثٌّغٍك أٚ ِج ٠غّٝ دجٌـ 

Economy ٚصٛفش إؽجس ٠ّغً ثٌؼ٩لز د١ٓ ػٛثًِ ثٌٕؾجؿ ثٌقشؽز ٚثٌخذِجس ،

ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز فٟ ع١جق عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ثٌذثةش٠ز. ٚثػضّذس ثٌذسثعز ػٍٝ ِشثؽؼز 
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( ِشثؽؼز ٚٔضؼ ػٕٙج ، أْ ٕ٘جن خّغز 22ث٤دد١جس ثٌغجدمز ِٓ خ٩ي ػ١ٕز ِىٛٔز ِٓ )

ز ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دشىً ٠قمك فؼج١ٌز ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌقشؽز صؤعش ػٍٝ عٍغٍ

، ٚدجٌضجٌٟ صغجُ٘ ػٛثًِ ثٌٕؾجؿ ثٌقجعّز فٟ ّٔٛ ثٌششوز ِٓ CRث٦لضظجد ثٌذثةشٞ 

 خ٩ي دِؼ ث٤٘ذثف ث٦لضظجد٠ز ٚثٌذ١ت١ز ٚث٦ؽضّجػ١ز.

)ثٌغٛسر ثٌظٕجػ١ز  0.1فٟ ثؽجس ّٔٛرػ  (Deu et al ; 2020)ٚفجٌٚش دسثعز      

ؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚفقض و١ف١ز صأع١ش د٠ٕج١ِى١جس ٔشش ثٌّٕضؼ ثٌشثدؼز( ٚػغ ّٔٛرػ ٌٍٛ

فٟ ثٌغٛق ػٍٝ ث٤دثء ث٦لضظجدٞ ٚثٌذ١تٟ ٌٕظجَ صخط١ؾ ثٌّخضْٚ ٚث٦ٔضجػ. ٚدج٨ػضّجد 

صؾشدز، أشجسس ثٌٕضجةؼ إٌٝ أٔٗ دجٌشغُ ِٓ ٚؽٛد ثِىجٔجس  012ػٍٝ ٔظجَ ثٌّقجوجر ٌـ 

ّجَ ثٌٛع١ك دجٌّؼج١٠ش ثٌضشغ١ٍ١ز ، إ٨ أٔٗ ٠ؾخ إ٩٠ء ث٨٘ض0.1صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌظٕجػز 

 ٚثٌضىج١ٌف ثٌّشصذطز دٙج.

فٟ ثٌذشثص٠ً دٙذف صم١١ُ ثٌفٛثةذ ثٌذ١ت١ز  (Rocha et al ; 2021)دسثعز  لجِش     

ٚث٤ػذجء ثٌٕجصؾز ػٓ ٔظجَ ٌٛؽغضٟ ػىغٟ ٠أخز فٟ ث٨ػضذجس ِؾّٛػز ِضٕٛػز ِٓ 

 Life Cycleدٚسر ثٌق١جر ٔفج٠جس ثٌّؼذثس ثٌىٙشدجة١ز ٚث٦ٌىضش١ٔٚز، ػٓ ؽش٠ك صم١١ُ 

Assessment (LCA) ٚصٛفش ثٌذسثعز ِؼٍِٛجس ٚد١جٔجس ل٠ٛز صغجػذ فٟ ثصخجر .

ثٌمشثس ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز، دج٦ػجفز إٌٝ فٛثةذ ثٌذ١ت١ز ٨عضؼجدر 

ثٌّٛثد ثٌخجطز دّىٛٔجس ٔفج٠جس ثٌّؼذثس ث٨ٌىضش١ٔٚز ٚثٌىٙشدجة١ز. ٚصٛطٍش ثٌذسثعز 

ْ فٛثةذ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز صضفٛق ػٍٝ آعجس٘ج، ٠ٚشؽغ رٌه دشىً ٍِقٛظ إٌٝ إٌٝ أ

صٛف١ش ثٌّؼجدْ ٚثٌّٛثسد ثٌّؼذ١ٔز ثٌٕجصؼ دشىً أعجعٟ ػٓ إػجدر ثٌضذ٠ٚش ٌٍٛفجس 

 ثٌّطذٛػز ثٌّشصؾؼز، ٚصم١ًٍ ثٌضأع١ش ثٌذ١تٟ ثٌّقضًّ.

 انخؼهٍك ػهى انذراضبث انطببمت:

 ثٌغجدمز ِج ٠ٍٟ:ضؼـ ِٓ ثعضؼشثع ثٌذسثعجس ٠     

إْ ِفَٙٛ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌٙجِز ثٌضٟ ٨لش ث٘ضّجِجً ِٓ لذً  -

ثٌذٚي ثٌّضمذِز ِٓ خ٩ي دذقغٙج ٚثٌضؼشف ػ١ٍٙج ٚفُٙ أدؼجد٘ج ٚو١ف صأعش ػٍٝ 

أدثء ثٌّٕظّجس ٚثٌششوجس دّخضٍف ثخضظجطجصٙج. د١ّٕج صذ١ٓ ٚؽٛد ثٌمظٛس 
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دخجطز فٟ ثٌغٛق ثٌّظشٞ، ف١ظ ٌُ صٙضُ فٟ دسثعضٙج فٟ ث٤عٛثق ثٌٕج١ِز ٚ

 دذسثعجصٙج إ٨ ِؤخشثُ. 

ٚػجدر ِج ٠ضُ سدؾ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دجٌخؾ ثٌغفٍٟ ثٌغ٩عٟ ٥ٌدثء ٚ٘ٛ  -

 (Safdar et al, 2020 )ثٌّؾضّغ(. ٚ٘ٛ ِج صٕجٌٚضٗ دسثعز -ث٨لضظجد -)ثٌذ١تز

ٚ(Agrawal et al , 2019) ٚ(Banihashimi et al,2019) ٚ 

(Budak, 2020). 

ٚلذ أػقٝ ثٌض١ّض ِشصذؾ دخٍك ل١ّز ٌٍؼ١ًّ، أوغش ِٓ ِؾشد ث٨خض٩ف ػٓ  -

 .V. Julianelli, R. G)ثٌغ١ش أٚ ثٌضطٛس فٟ ث٤دثء. ٚ٘ٛ ِج أوذصٗ دسثعز 

G. Caiado, L. F. Scavarda, S. P. D. F. Cruz ،8181). 

ٌُ صٌٟٛ ثٌذسثعجس ثٌغجدمز ث٨٘ضّجَ ثٌىجفٟ دذسثعز أعش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز  -

دشىً خجص ِٕٚفظً ػٓ عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ػٍٝ ص١ّض ث٤دثء. ٚ٘ٛ ِج صغؼٝ 

 ثٌذسثعز ٌٍذقظ ف١ٗ.     

ٚؽٛد أعش ث٠ؾجدٟ ٌضطذ١ك ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ػٍٝ فّج٠ز ثٌذ١تز  -

 ;Pal)وّج أٔٗ ٠ض٠ذ ِٓ ثٌم١ُ ث٨لضظجد٠ز ٚثٌّؼٍِٛجص١ز  (8105 )ثٌؼ١ّذٞ،

ػٍٝ أْ ثٌؼ١ٍّجس ثٌؼىغ١ز فٟ  (8102)ثٌى١ىٟ، . ٚأوذس دسثعز (2017

عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ صذػُ ثٌض١ّٕز ثٌّغضذثِز. ٚؽذمجً ٌّج ؽجء فٟ دسثعز 

(Banihashemi et al ;2019)   ُفئْ ثٌذسثعجس ثٌغجدمز سوضس ػٍٝ صم١١

ث٤دثء ثٌٍٛؽغضٟ ثٌؼىغٟ ِٓ ثٌٕجف١ز ث٨لضظجد٠ز ٚثٌذ١ت١ز فمؾ، ٚدجٌضجٌٟ أٚطش 

دؼشٚسر ث٨٘ضّجَ دجٌؾجٔخ ث٨ؽضّجػٟ أ٠ؼجً ٌّج ٌٍؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز 

 ِٓ صأع١ش إ٠ؾجدٟ ػ١ٍٗ.

ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز، ث٦دثسر ثٌؼ١ٍج ٚثٌّذ٠ش٠ٓ ٌُٙ أوذش ث٤عش فٟ دػُ صطذ١ك  -

 (Miguel, 2015)، (8102)ثٌذجلٟ، ٚ٘زث ِج أوذس ػ١ٍٗ دسثعز 

ٚ(Hossain, Saleh; 2016)ف١ظ ظٙشس فٟ دؼغ ثٌذسثعجس وذثػُ ٚ  ؛

فٟ ثٌذؼغ ث٢خش وّؼٛق ِٓ ِؼٛلجس صطذ١ك ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز، 
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ف١ظ أوذس أْ ٌٍم١جدر أعش وذ١ش ػٍٝ  (8112)عؼ١ذثْ، ٚثصفمش ِؼُٙ ِمجٌز 

 إفذثط ص١ّض صٕظ١ّٟ.

 ،(Budak; 2020)، (Safdar et al; 2020)ثصفمش و٩ ِٓ دسثعز  -

(Agrawal et al; 2019)، (Julianelli et al; 2020)  فٟ ثعضخذثِٙج

ٌٍذطجلز ثٌغ٩ع١ز ٩ٌعضذثِز فٟ ل١جط أدثء ثٌؼ١ٍّز ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٟٚ٘: ثٌذطجلز 

ث٦لضظجد٠ز، ثٌذطجلز ثٌذ١ت١ز ٚثٌذطجلز ث٦ؽضّجػ١ز. د١ّٕج ثخضٍفش ِؼٙج 

، دق١ظ ثشضٍّش (Deu et al; 2020)ٚ (Maheswari et al; 2020)دسثعضٟ

فٟ ل١جط ث٤دثء ٟٚ٘  2ثٌذطجلجس ثٌـ ػٍٝ  (Maheswari et al; 2020)دسثعز 

ثٌذطجلز ثٌّج١ٌز، دطجلز ثٌؼ١ٍّجس ثٌذثخ١ٍز، دطجلز ثٌؼ٩ّء، دطجلز ثٌضؼٍُ ٚثٌّٕٛ، 

 (Deu et al, 2020)ثٌذطجلز ثٌذ١ت١ز ٚثٌذطجلز ث٦ؽضّجػ١ز. د١ّٕج ثلضظشس دسثعز

 ػٍٝ ثٌذطجلز ث٨لضظجد٠ز ٚثٌذ١ت١ز فمؾ فٟ ل١جط ث٤دثء.

وذ١ش دجٌمؼج٠ج ثٌذ١ت١ز ٚث٨عضذثِز فٟ ِخضٍف ثٌّٕظّجس،  ٠ضؼـ أْ ٕ٘جن ث٘ضّجَ -

ٚرٌه ٔض١ؾز ٨ٔضشجس ثٌّخٍفجس ٚ آعجس٘ج ثٌغٍذ١ز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌّؾضّغ. ٚ٘ٛ ِج 

أؽذش ثٌّٕظّجس ػٍٝ ثٌذقظ ػٓ و١ف١ز ثٌضغٍخ ػٍٝ وغشر ثٌّخٍفجس ثٌٕجصؾز ػٓ 

ِٓ ثٌذسثعز ِٕضؾجصٙج ٚخذِجصٙج. دجٌشغُ ِٓ رٌه فئٔٙج ٌُ صقظٝ دجٌمذس ثٌىجفٟ 

 ٚثٌذقظ، ٌُٚ ٠مُ ثٌذجفغْٛ دج٨٘ضّجَ دٙج إ٨ ِؤخشثً خجطز فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز. 

ٚدجٌضجٌٟ ع١ضُ ِٓ خ٩ي ٘زٖ ثٌذسثعز ثٌذقظ فٟ أعش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز  -

إػجدر  -إػجدر ثٌضذ٠ٚش -ث٦ط٩ؿ ٚثٌظ١جٔز -دّخضٍف ٚظجةفٙج ]ثٌؾّغ ٚثٌٕمً

ٕفج٠جس[، ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء دؾٛثٔذٗ ثٌضخٍض ثٌغ١ٍُ ِٓ ثٌ -ث٦عضخذثَ/ثٌذ١غ

ثٌؾجٔخ ثٌذ١تٟ[  -ثٌؾجٔخ ث٦ؽضّجػٟ -ثٌغ٩ط ٩ٌعضذثِز ]ثٌؾجٔخ ث٦لضظجدٞ

 ِغٍّج أٚطش ثٌذسثعجس ثٌغجدمز.

 يشكهت انذراضت:ثبنثبً: 

ٌفضش ثٌمؼج٠ج ثٌذ١ت١ز ثٔضذجٖ ث١ٌٙتجس ثٌذ١ٌٚز ٚثٌقى١ِٛز ٚرٌه دشىً وذ١ش فٟ      

صثد ثٌٛػٟ ػٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌخؼشثء ِٓ لذً ثٌّٕظّجس فٟ ؽ١ّغ  ثٌغٕٛثس ث٤خ١شر، ٚلذ

ٌٍذ١تز. ٚأطذقش ِشىٍز صٍٛط ثٌذ١تز ِٓ أُ٘  أٔقجء ثٌؼجٌُ ِٚقجٌٚضٙج أْ صىْٛ طذ٠مز
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ٚثخطش ثٌّشى٩س ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌذٚي، ٚرٌه دؼذ ثٌضطٛس ثٌٙجةً ٚثٌٕٙؼز ثٌظٕجػ١ز 

ٛط ثٌذ١تز فذٚد وً ثٌذٚي ثٌضٟ فذعش فٟ دذث٠ز ثٌمشْ ثٌؼشش٠ٓ، ف١ظ صخطش ِشىٍز صٍ

ٚصؾجٚصس وً ثٌّغجفجس ٌضظذـ ِشىٍز ػج١ٌّز. ٚثصغغ فؾُ ثٌّشىٍز، فمذ أطذقش 

ِشىٍز ثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ صّغً أػذجء ػخّز ٌٍّٕظّجس، صضّغً فٟ ص٠جدر صىج١ٌف ؽّغ 

ثٌّخٍفجس ٚفشص٘ج ٚثٌضخٍض ِٕٙج، وّج أٔٙج صغذذش فٟ ثٔضشجس ث٤ِشثع ٚثٌمؼجء ػٍٝ 

ذدر. ٠ٚؼضذش ثٌضٍٛط ثٌذقشٞ ِٓ أُ٘ ثٌؼغٛؽ ثٌضٟ صضؼشع ٌٙج ثٌذ١تز ثٌطجلز ثٌغ١ش ِضؾ

ثٌذقش٠ز ٚصٙذد ثٌٕظُ ثٌذ١ت١ز فٟ ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز ٚثٌّٕجؽك ثٌغجف١ٍز، ٚرٌه ٔظشثً ٌضضث٠ذ 

ِؼذ٨س ث٤ٔشطز ثٌذش٠ز فٟ ثٌّٕجؽك ثٌغجف١ٍز إٌٝ ؽجٔخ ث٤ٔشطز ثٌذقش٠ز. ٚصؼضذش 

ثٌّظجدس ٔض١ؾز صغشح ثٌض٠ش ثٌخجَ  فٛثدط صٍٛط ثٌذقش دجٌض٠ش ٚثفذٖ ِٓ أُ٘

ِٚشضمجصٗ إٌٝ ثٌذقش فضضأعش ثٌٙجةّجس ثٌذقش٠ز، ٚثٌضٟ صؼضذش ثٌقٍمز ث٤ٌٚٝ فٟ عٍغٍز 

ثٌغزثء ثٌذقش٠ز. وّج أْ صٍٛط ثٌذ١تز ثٌذقش٠ز دجٌّخٍفجس ثٌظٍذز ِٓ ثٌّشى٩س ثٌٍّقز 

قش٠ز ٚث٠ٌٛٚ٤جس ثٌٙجِز دّج ٠ضؼٍك دجٌضٍٛط ثٌذقشٞ ٚصؤعش فٟ طقز ثٌذ١تز ثٌذ

 .(8102)صمش٠ش فجٌز ثٌذ١تز ثٌّظش٠ز،  ٚثٌغجف١ٍز

ٚلذ صُ ث٨ػضّجد فٟ صقذ٠ذ ِشىٍز ثٌذسثعز ػٍٝ ثٌّظجدس ثٌغج٠ٛٔز ِغً ث٨ػط٩ع ػٍٝ  

، ٚثٌزٞ أوذ أْ ِخٍفجس أٔشطز ثٌٕمً ثٌذقشٞ 8102صمش٠ش فجٌز ثٌذ١تز ثٌّظش٠ز ٌؼجَ 

ٚثٌّٛثٔب صؼضذش ـأفذ أُ٘ ثٌضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٗ ِٕظِٛز ثٌضؾجسر ٚثٌٕمً ػذش ثٌذقجس 

ضث٠ذ ثٌّخٍفجس دجٌّٛثٔب ٚص٠جدر ِؼذ٨س صٍٛط ثٌٙٛثء ٚثٌّجء، ٚثٌّق١طجس ٚثٌضٟ أدس إٌٝ ص

. وّج ثػضّذ ػٍٝ (8102)صمش٠ش فجٌز ثٌذ١تز ثٌّظش٠ز، ِّج أعش ػٍٝ ثٌقجٌز ثٌذ١ت١ز ٌٍّٛثٔب 

ِشثؽؼز ثٌذسثعجس ثٌغجدمز، ف١ظ صٛطٍش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ثٌضٟ صُ صطذ١مٙج ػٍٝ 

ش٠ز ٚصقذ٠ذثً ١ِٕجء دٛسعؼ١ذ ثٌؾذ٠ذ  إٌٝ ٚؽٛد لظٛس فٟ أدثء ثٌّٛثٔب ثٌّٛثٔب ثٌّظ

( 8102)ِقّذ، ٚ( 8102)صوٟ، ثٌّظش٠ز ٚػؼف صٕجفغ١ضٙج، ٚرٌه ِغً دسثعز 

( ف١ظ وجٔش أدشص ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطٍش إ١ٌٙج ٘زٖ 8102)ِقّذ، ٚ( 8102ثٌّؼذٛد، ٚ)

 ثٌذسثعجس ٟ٘:

 ز.غ١جح ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز ػٓ ثٌّٛثٔب ثٌّظش٠ .0
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ثٔخفجع ثٌّغضٜٛ ث٦دثسٞ ٚثٌفٕٟ ٌٍّٛثسد ثٌذشش٠ز ٔض١ؾز ػؼف دشثِؼ ثٌضذس٠خ  .8

 ٚثٌضأ١ً٘ ٚث٦ػضّجد ػٍٝ ٔظجَ ث٤لذ٠ّز فٟ ثٌضشلٟ دظشف ثٌٕظش ػٓ ثٌىفجءر.

 .إسصفجع ػذد ثٌؼّجٌز .2

ثوضٛدش إٌٝ  82ثٌّمجد٩س ثٌشخظ١ز فٟ ثٌفضشر ِٓ  ٚثػضّذس ثٌذسثعز ث٠ؼجً ػٍٝ     

دؼغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ أفذٜ ثٌششوجس ػ١ٕز ١ِغشر ِٓ ، ِغ 8102ٔٛفّذش ٌؼجَ  00

ػجًِ فٟ ثٌضٛو٩١س ث٩ٌّف١ز ٚ  02 ، ٚثٌضٟ صىٛٔش ِٓ ث٩ٌّف١ز فٟ ِقجفظز ثٌغ٠ٛظ

 دؼغػٍٝ ثٌّمجد٩س ثػضّذس لذ ٚع٩عز ِذ٠ش٠ٓ ٌغ٩ط ششوجس ٩ِف١ز ِخضٍفز. 

 .  ٚفٟ ث٢صٟ دؼغ ث٤عتٍز ثٌضٟ ٚؽٙش ٌُٙ:ث٤عتٍز ثٌّفضٛفز

 ِج ِذٜ ِؼشفز ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ٘زث ثٌّؾجي دّفَٙٛ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز؟ .0

 ِج ِذٜ صطذ١ك ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دّفِٙٛٙج ثٌذ١تٟ؟  .8

ِج ٟ٘ أوغش ثٌٛظجةف ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ثٌضٟ ٠ضُ ث٨ػضّجد ػ١ٍٙج أعٕجء ل١جَ  .2

 ث٩ٌّف١ز دؼٍّٙج؟ثٌٛوجٌز 

ِج ِذٜ ث٘ضّجَ ثٌؼج١ٍِٓ دجٌّٛثٔب ثٌّظش٠ز دجٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صؾشَ ث٤ػّجي  .0

 ثٌّؼشر دجٌذ١تز؟

 ِج ِذٜ ث٨٘ضّجَ دجٌٕٛثفٟ ثٌذ١ت١ز ٚث٨ؽضّجػ١ز ٌٍؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز؟ .5

 ٚلذ ثعفشس ثٌذسثعز ث٨عضط٩ػ١ز ػٓ ثٌضٛطً  ٣ٌصٟ:     

ثٌذقشٞ ٚثٌّٛثٔب ـأفذ أُ٘ ثٌضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٗ صؼضذش ِخٍفجس أٔشطز ثٌٕمً  .0

 ِٕظِٛز ثٌضؾجسر ٚثٌٕمً ػذش ثٌذقجس ٚثٌّق١طجس.

 صضث٠ذ ثٌّخٍفجس دجٌّٛثٔب ٚص٠جدر ِؼذ٨س صٍٛط ثٌٙٛثء ٚثٌّجء. .8

ٚؽٛد لظٛس فٟ فُٙ ث٤فشثد ٚثٌؼج١ٍِٓ فٟ ِؾجي ثٌٛوجٌز ث٩ٌّف١ز دّظطٍـ  .2

 ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز.

 ثٌذ١ت١ز ٚثٌمٛث١ٔٓ ثٌخجطز دئدثسر ثٌّخٍفجس ٚإػجدر ثٌضذ٠ٚش. ػذَ ث٨ٌضضثَ دجٌّؼج١٠ش .0

 وغشر ثٌٍّٛعجس ثٌضٟ لذ صؤدٞ دق١جر ثٌىجةٕجس ثٌذقش٠ز. .5

 وّج أٔٗ ٨فع ػذَ ث٨٘ضّجَ دجٌٕٛثفٟ ثٌضذس٠ذ١ز ٥ٌفشثد ثٌؼج١ٍِٓ ٚع٩ِضُٙ.  .2

 ٚؽٛد لظٛس فٟ ثٌٕٛثفٟ ثٌذ١ت١ز ٚث٨ؽضّجػ١ز. .2
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 ١ك ثٌغشثِجس دشىً طجسَ.وغشر ثٌقٛثدط ثٌذ١ت١ز دشغُ ِٓ صطذ .2

 ٚوجْ ٔض١ؾز ٌىً ِج عذك أعش دجٌغ ثٌخطٛسر ػٍٝ ثٌٕٛثفٟ ث٨لضظجد٠ز.      

 ٚدجٌضجٌٟ ٠ّىٓ صٍخ١ض ثٌفؾٛر ثٌذقغ١ز فٟ:     

دشىً ِٕفظً ػٓ عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ػٍٝ ث٤دثء صٕجٚي صأع١ش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز  -

 ثٌّضىجٍِز.

فٟ ث٤دثء دجٌضطذ١ك ػٍٝ لطجع ثٌخذِجس  دسثعز أعش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌض١ّض -

ث٩ٌّف١ز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ، ف١ظ ٠ؼضذش ِٓ أُ٘ ثٌمطجػجس ثٌضٟ صخذَ 

 إلضظجد ثٌذٌٚز، وّج أْ ثٌّٛثٔب صؼضذش ٚثؽٙز ثٌذٌٚز أِجَ ثٌؼجٌُ ثٌخجسؽٟ.

 أًٍْت انذراضت:رابؼبً: 

 ٠ّىٓ صقذ٠ذ أ١ّ٘ز ثٌذسثعز فٟ ثٌٕمجؽ ثٌضج١ٌز:     

ثٌذسثعز فٟ ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌّظطٍقجس ٚثٌّفج١ُ٘ ثٌخجطز دجٌٍٛؽغض١جس  صذقظ .8.0

ثٌؼىغ١ز ِٚشثؽؼز ثٌذسثعجس ثٌضٟ صٕجٌٚضٙج ٚثٌضؼشف ػٍٝ ِذٜ صأع١ش٘ج ػٍٝ 

 إفذثط ص١ّض فٟ أدثء ثٌّٕظّجس.

 أ١ّ٘ز ثٌٕضجةؼ ثٌّشؽٛر ِٓ صطذ١ك ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌخذِجس ث٩ٌّف١ز. .8.8

ثٌمشثس ٚأطقجح ثٌّظٍقز فٟ ثٌّٛثٔب فٟ ثصخجر صمذ٠ُ صٛط١جس صغجػذ ِضخزٞ  .8.2

 ثٌضذثد١ش ثٌٙجِز ثٌضٟ صشفغ ِٓ وفجءر ث٤دثء ث٩ٌّفٟ فٟ ثٌّٛثٔب ثٌّظش٠ز.

 أْذاف انذراضت:خبيطبً: 

ل١جط أعش صطذ١ك ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ػٍٝ صقم١ك ص١ّض فٟ ث٤دثء  .2.0

 ث٨ؽضّجػٟ(. –ثٌذ١تٟ –)ث٨لضظجدٞ

ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء دقظ ِذٜ ثخض٩ف صأع١ش  .2.8

 دجخض٩ف فؾُ ثٌّٕظّز.

 فرٔض انذراضت:ضبدضبً: 

 صضّغً فشٚع ثٌذسثعز فٟ فشػ١ٓ سة١غ١ٓ ّٚ٘ج:     

صٛؽذ ػ٩لز صأع١ش رثس د٨ٌز إفظجة١ز د١ٓ ثٌخذِجس :  H1انفرض انرئٍص األٔل

 ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء.
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 ٠ٕٚمغُ ٘زث ثٌفشع إٌٝ فشٚع فشػ١ز :     

صٛؽذ ػ٩لز صأع١ش رثس د٨ٌز إفظجة١ز ٌٍخذِجس  : H1aانفرض انفرػً األٔل -

 ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ.

صٛؽذ ػ٩لز صأع١ش رثس د٨ٌز إفظجة١ز :  H1bنفرض انفرػً انثبًَث -

 لضظجدٞ.ٌٍخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ث٦

صٛؽذ ػ٩لز صأع١ش رثس د٨ٌز إفظجة١ز  : H1cانفرض انفرػً انثبنث -

 ٌٍخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ.

صضأعش ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء  : H2انفرض انرئٍص انثبًَ

 دقؾُ ثٌّٕظّز.

 يخغٍراث انذراضت:عجدؼجً: 

ٚثٌضٟ صّغً ثٌّضغ١شثس ثٌّؤعشر فٟ ثٌّٕٛرػ ٚثٌغ١ش انًخغٍراث انًطخمهت:  (0)

ِضأعشر دغ١ش٘ج ِٓ ثٌّضغ١شثس. ٚصضّغً ثٌّضغ١شثس ثٌّغضمٍز ٌٍذسثعز ثٌقج١ٌز فٟ 

خذِز ث٨ط٩ؿ  -ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز  دّخضٍف ٚظجةفٙج )ثٌؾّغ ٚثٌٕمً

ثٌضخٍض ثٌغ١ٍُ  -ذ٠ٚشإػجدر ثٌض -خذِز إػجدر ث٨عضخذثَ/إػجدر ثٌذ١غ -ٚثٌظ١جٔز

 ِٓ ثٌٕفج٠جس(.

ٚثٌضٟ صّغً ثٌّضغ١شثس ثٌّضأعشر دّضغ١شثس ثٌذسثعز  انخببؼت: انًخغٍراث (8)

ثٌّغضمٍز ٟٚ٘ ِٛػٛع ث٘ضّجَ ثٌذجفظ. ٚصضّغً ثٌّضغ١شثس ثٌضجدؼز  ٌٍذسثعز 

 -ث٤دثء ث٦لضظجدٞ -ثٌقج١ٌز فٟ أدؼجد ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ٟٚ٘ )ث٤دثء ثٌذ١تٟ

 ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ(.

ؤعش ػٍٝ ػ٩لز ثٌّضغ١ش ٚثٌزٞ ٠ّغً ثٌّضغ١ش ثٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ :انًخغٍر انًؼذل (2)

ثٌّغضمً دجٌّضغ١ش ثٌضجدغ. ٠ّٚغً ثٌّضغ١ش ثٌّؼذي فٟ ٘زٖ ثٌذسثعز فٟ فؾُ 

ثٌّٕظّز، ٚثٌزٞ صُ صمغ١ّز إٌٝ أسدؼز فتجس دّج ٠خذَ أغشثع ثٌذسثعز ٟ٘: 

[. 051أوغش ِٓ  -051إٌٝ  010ِٓ  -011إٌٝ  50ِٓ -51]ألً ِٓ 

ِضغ١شثس ثٌذسثعز ٚثٌشىً ثٌضجٌٟ ٠ٛػـ ّٔٛرػ ثٌذسثعز ثٌّؼذش ػٓ 

 ٚثٌؼ٩لجس د١ٕٙج:
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 : ًَٕرج انذراضت انًمخرذ.(1) شكم

 

 لٍبش يخغٍراث انذراضت:ثبيُبً: 

:ثٌضؼش٠فجس ث٨ؽشثة١ز ٚثٌّمج١٠ظ ٌىً ِضغ١شٚثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٠ٛػـ      

 لٍبش يخغٍراث انذراضت. (:1خذٔل)

 ثٌّظطٍـ ثٌضؼش٠ف ث٦ؽشثةٟ ثٌّمج١٠ظ ث٤عتٍز ثٌّظذس

)غش٠خ،

8102)  

إػذثد 

 ثٌذجفغز

ٌضؼذ١ش ػٓ  ٚصُ ث

ٍٛؽغض١جس  ٌث

ثٌؼىغ١ز فٟ لجةّز 

ث٨عضمظجء ِٓ 

 خ٩ي ث٤عتٍز

(0 :2.)  

 ثٌؾّغ ٚثٌٕمً -

 .ثٌظ١جٔزث٦ط٩ؿ ٚ  -

 .إػجدر ث٨عضخذثَ/ثٌذ١غ -

 .إػجدر ثٌضذ٠ٚش -

 .ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس -

ٌٚز ػٓ  غؤ ١ٍز ثٌّ ؼّ صُ صؼش٠فٙج ػٍٝ أٔٙج ٌث

١ٍز ث٦ٔضجػ ٦ػجدر  ٝ ػّ ٛثد ٌإ إػجدر ثٌّ

١ٕؼٙج  ٠ٚش٘ج أٚ إػجدر صظ ثعضخذثِٙج أٚ إػجدر صذ

قظٛي ػٍٝ ٚؽٙز ٔٙجة١ز طق١قز د١ت١جً   أٚ ٌث

(Hammes, et al; 2020). 

ثٌٍٛؽغض١ج

 س ثٌؼىغ١ز

(Cenobell

i et al ; 

2021) 

)غش٠خ،

8102)  

إػذثد 

ذجفغز.  ٌث

ٌضؼذ١ش ػٓ  ٚصُ ث

ِمج١٠ظ ث٤دثء 

ث٨لضظجدٞ فٟ 

لجةّز ث٨عضمظجء 

ِٓ خ٩ي ث٤عتٍز 

(02 :80.) 

 خفغ ثٌضىج١ٌف. -

 صقم١ك إسثدثس. -

 صقغٓ ثٌٛػغ ثٌضٕجفغٟ -

 

لذسر ثٌّٕظّز ػٍٝ صقم١ك ث٤٘ذثف ثٌّج١ٌز 

سػج ثٌّغج١ّ٘ٓ ٚأطقجح ثٌّّغٍز فٟ 

ثٌّظٍقز، ٚ رٌه ِٓ خ٩ي صقم١ك 

 ِؼذ٨س ِشػ١ز ِٓ ثعضغّجسثصُٙ.

 .(8109)ثٌّٛثؽذر، 

ثٌض١ّض فٟ 

ث٤دثء 

 ث٨لضظجدٞ

 اللوجستيات العكسية

 األداء البيئي

 األداء االقتصادي

 األداء االجتماعي

 حجم المنظمة
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(Marsha

ll et al ; 

2015). 

إػذثد 

 ثٌذجفغز.

ٚصُ ثٌضؼذ١ش ػٓ 

ِمج١٠ظ ث٤دثء 

ث٨ؽضّجػٟ فٟ 

لجةّز 

ث٨عضمظجء ِٓ 

خ٩ي أعتٍز 

(88- 89.)  

ث٨عضؾجدز ٌشىجٜٚ  -

 ثٌّؾضّغ.

ثٌّغجّ٘ز فٟ خفغ  -

 ثٌذطجٌز.

ثٌّقجفظز ػٍٝ د١تز  -

طق١ز ٥ٌؽ١جي 

 ثٌمجدِز.

٘ٛ ثٌذٚثفغ ث٦ٔغج١ٔز ثٌضٟ صمٛد ثٌّٕظّز 

٩ٌٌضضثَ دذٚس٘ج ثٌفؼجي فٟ صقم١ك 

ثٌّغؤ١ٌٚز ث٦ؽضّجػ١ز  ػٍٝ ثٌّغضٜٛ 

ثٌّقٍٟ ٚثٌؼجٌّٟ ٚص١ّٕز ثٌذ١تز ثٌظق١ز 

 .(8102)لطش١جس،  ؽ١جي ثٌمجدِز٥ٌ

 ثٌمجدِز."

ثٌض١ّض فٟ 

ث٤دثء 

 ث٨ؽضّجػٟ

 

 

 

(Cenob

elli et al 

; 2021) 

)غش٠خ،

8102.) 

صُ ثٌضؼذ١ش ػٓ 

ِمج١٠ظ ث٤دثء 

ثٌذ١تٟ فٟ لجةّز 

ث٨عضمظجء ِٓ 

خ٩ي أعتٍز 

(2 :05،) 

خفغ ث٤ػشثس  -

 ثٌذ١ت١ز.

خفغ ثٌٕفج٠جس ثٌظٍذز  -

 ٚثٌغجةٍز.

وً ثٌٕشجؽجس ٚ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صمَٛ دٙج 

ثٌّٕظّز عٛثء دشىً ثخض١جسٞ أٚ ثؽذجسٞ، 

ٚثٌضٟ ِٓ شأٔٙج أْ صّٕغ ث٨ػشثس ثٌذ١ت١ز 

ٚث٦ؽضّجػ١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ٔشجؽجس ثٌّٕظّز 

عٛثء وجٔش ثٔضجؽ١ز  أٚ خذ١ِز أٚ ِقجٌٚز 

ثٌضخف١ف ِٕٙج، ٚثٌضٟ صمَٛ ػٍٝ دؼذ٠ٓ ّ٘ج 

)ِم١ّـ،  ٌفؼج١ٌز ثٌذ١ت١زثٌىفجءر ثٌذ١ت١ز ٚث

8109).. 

ثٌض١ّض فٟ 

ث٤دثء 

 ثٌذ١تٟ

 حبضؼبً: حصًٍى لبئًت االضخمصبء:

 صىٛٔش لجةّز ث٨عضمظجء ِٓ ؽضء٠ٓ ّ٘ج:     

 صؼّٓ ثٌؾضء ث٤ٚي ِؾّٛػز ِٓ ث٤عتٍز ٚػذد٘ج اندسء األٔل :

١ٌىشس ثٌخّجعٟ  ( عؤثي، ٚصّش ث٦ؽجدز ػ١ٍُٙ ِٓ خ٩ي ِم١جط89)

غ١ش ِٛثفك ػٍٝ  –غ١ش ِٛثفك  –ِقج٠ذ  –ِٛثفك  –) ِٛثفك صّجِج 

 ( عؤثي.02ث٦ؽ٩ق(. عُ صُ صخف١غ ػذدُ٘ إٌٝ )

 ًَصؼّٓ ثٌؾضء ثٌغجٟٔ ِٓ لجةّز ث٨عضمظجء ثٌغّجس اندسء انثب ٚ :

ثٌشخظ١ز ٤فشثد ثٌؼ١ٕز، ٚصُ ثٌضؼذ١ش ػٕٙج ِٓ خ٩ي أسدؼز أعتٍز ِقذدر 

 ث٦دثسر، ثٌّغضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚفؾُ ثٌّٕظّز ثٌضٟ ٠ؼًّ دٙج.ٟٚ٘: ثٌٕٛع، 

 :انبحث ٔػٍُت يدخًغ: ػبشراً 

٠ضّغً ِؾضّغ ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز فٟ ثٌّضؼج١ٍِٓ ِغ ث١ٌّٕجء ِٓ ثٌٛو٩ء ث٩ٌّف١١ٓ ثٌّضٛثؽذ٠ٓ      

فٟ إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ ٚثٌّضؼج١ٍِٓ ٚثٌضجدؼ١ٓ ٌٍمطجع ثٌخجص، ٚرٌه ف١ظ أْ ثٌٛو١ً ث٩ٌّفٟ 

٘ٛ ثٌّغؤٚي ػٓ ث٤ػّجي ثٌذقش٠ز دثخً ث١ٌّٕجء ِٓ شقٓ ٚصفش٠غ ٚص٠ّٛٓ ثٌغفٓ ٚأػّجي 
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ٔز ٚػ١ٍّجس ثٌفقض. ٚصُ ث٨ػضّجد ػٍٝ ثٌمطجع ثٌخجص ٨عضقٛثرٖ ػٍٝ ٔظ١خ وذ١ش ثٌظ١ج

ِٓ ثٌؼًّ دثخً ثٌّٛثٔب صشؾ١ؼجً ِٓ ثٌذٌٚز ٚعمز ف١ٗ. ٚلذ دٍغ ػذد ثٌٛوج٨س ث٩ٌّف١ز 

)ٚصثسر ثٌٕمً  (29ثٌخجطز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ ٚفك ِٛلغ ٚصثسر ثٌٕمً ثٌذقشٞ )

( ػجًِ فٟ ثٌّغض٠ٛجس 2111، ف١ظ دٍغ ػذد ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ٘زٖ ثٌضٛو٩١س )(8180ٌذقشٞ، ث

 ث٦دثس٠ز ثٌّخضٍفز ثػضّجدثً ػٍٝ ثٌّٛثلغ ثٌخجطز ٌىً ٚوجٌز ػٍٝ ث٤ٔضشٔش.

 ػٍُت انذراضت:

 ٠ّٚىٓ صٛػ١ـ ػ١ٕز ثٌذسثعز ِٓ خ٩ي ث٢صٟ:     

   :َٕع انؼٍُت 

صُ ثخض١جس ػ١ٕز ػشٛثة١ز ِٓ ششوجس ث٩ٌّفز ثٌذقش٠ز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ  أٔالً:          

 ( ششوز ٚفك ِٛلغ ٚصثسر ثٌٕمً ثٌذقشٞ.29لٕجر ثٌغ٠ٛظ، ٚلذ دٍغ ػذدُ٘ )

صُ ثخض١جس ػ١ٕز ١ِغشٖ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌششوجس ث٩ٌّف١ز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ  ثبٍَبً:     

ف ِغضٛثُ٘ ث٦دثسٞ، صُ صٛص٠غ ( ِفشدر دجخض222٩لٕجر ثٌغ٠ٛظ، ٚلذ دٍغ ػذدُ٘ )

 لٛثةُ ث٨عضمظجء ػ١ٍُٙ.

 :حدى انؼٍُت 

عؼ١جً ٌٍقظٛي ػٍٝ ػ١ٕز ِّغٍز دشىً وجفٟ ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌضٛو٩١س ث٩ٌّف١ز      

)ع١ىشثْ، ثٌٛثلؼز فٟ ِٕطمز إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ، صُ ث٨ػضّجد ػٍٝ ؽذٚي ثٌؼ١ٕجس 

، ٌضقذ٠ذ فؾُ ثٌؼ١ٕز ف١ظ أْ ػذد ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌٛوج٨س (080، طفقز 0992

ِفشدر.  ٚفٟ ػٛء صقذ٠ذ ِؼجًِ ثٌغمز  2111ث٩ٌّف١ز فٟ إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ دٍغ 

 ِفشدر. 222%، دٍغ فؾُ ثٌؼ١ٕز 5% ٚفذٚد ثٌخطأ 95

 :ٔحذة انًؼبٌُت 

ضٛو٩١س ث٩ٌّف١ز فٟ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌ -فٟ ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز  -صضّغً ٚفذر ثٌّؼج٠ٕز      

ثٌٛثلؼز ػّٓ ِٕطمز إل١ٍُ لٕجر ثٌغ٠ٛظ ِٓ ِذ٠ش٠ٓ ِٚٛظف١ٓ ٚػّجي ط١جٔز 

 ٚفجفظ١ٓ، ِّٓ ٠مذٍْٛ ث٦ؽجدز ػٓ ثعضّجسر ث٨عضمظجء ثٌخجطز دجٌذسثعز. 

 :خصبئص ٔصفبث انؼٍُت 

٠ّىٓ ٚطف خظجةض أفشثد ثٌؼ١ٕز ِٓ خ٩ي ث٨عضؼجٔز دٕضجةؼ ثٌخظجةض 
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 ثٌذ٠ّٛغشثف١ز ثٌضٟ صُ ثٌغؤثي ػٕٙج فٟ ث٨عضذجٔز ثٌّٛصػز ػٍٝ أفشثد ثٌؼ١ٕز. 

 ٚثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٠ٛػـ ٔضجةؼ ث٨عضؾجدجس ثٌظق١قز ٌٍذسثعز:     

 (: ٔضجةؼ ث٨عضؾجدجس ثٌظق١قز ٌمٛثةُ ث٨عضمظجء.2ؽذٚي)

 ثٌؼذد دجٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ثٌؼذد ث٦ؽّجٌٟ

 %011 222 حدى انؼٍُت

 %80.38 295 انًطخردةانمٕائى 

 %4.35 16 انمٕائى انًطخبؼذة

 %5.72 80 انمٍى انشبرة

 %70.2 258 إؽّجٌٟ ػذد ثٌمٛثةُ ثٌظق١قز

 وّج ٠ٛػـ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٔضجةؼ ثٌضقج١ًٌ ثٌذ٠ّٛغشثف١ز ٌؼ١ٕز ثٌذسثعز.

 ٔضجةؼ ثٌضق١ًٍ ثٌذ٠ّٛغشثفٟ ٌؼ١ٕز ثٌذسثعز. (:3ؽذٚي)

 ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ثٌؼذد ثٌفتز ثٌّضغ١ش انرلى

 %22 222 روش ثٌٕٛع 9

 %00 14 أٔغٝ

 %011 258 انًدًٕع

 %24.4 63 إدثسر ػ١ٍج ثٌّغضٜٛ ث٦دثسٞ 2

 %41.9 121 إدثسر ٚعطٝ

 %33.7 87 إدثسر صٕف١ز٠ز

 %011 258 انًدًٕع

 %70.2 181 ِؤً٘ ؽجِؼٟ ثٌّغضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ 9

ِؤً٘ فٛق 

 ثٌّضٛعؾ

58 21.7% 

 %8.1 21 ِضٛعؾِؤً٘ 

 %011 258 اندًٕع

 %25.2 92 51-0 فؾُ ثٌّٕظّز 4

50 – 011 97 22.2% 

010 - 051 66 85.2% 

 %0.8 2 فأوغش 051

 %100 852 انًدًٕع
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 ٠ضذ١ٓ ِٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك ٌخظجةض ِفشدثس ثٌؼ١ٕز ثٌذ٠ّٛغشثف١ز ِج ٠ٍٟ:     

  (  د١ّٕج دٍغش ٔغذز 22ث٩ٌّف١ز )دٍغش ٔغذز ثٌزوٛس ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌٛوج٨س%

%(، ٚرٌه ٠ضٕجعخ ِغ ؽذ١ؼز ثٌؼًّ ثٌزٞ صمذِز ثٌضٛو٩١س 14ث٦ٔجط )

ث٩ٌّف١ز ٥ٌفشثد، ف١ظ أٔٗ ػجدر ِج صشغً ث٦ٔجط ٚظجةف ثٌغىشصجس٠ز ٚ 

ث٨صظج٨س ٚثٌقغجدجس، د١ّٕج ٠ٕفشد ثٌزوٛس دشغً ِٕجطخ أخشٜ وجٌؼًّ فٟ 

ُ ثٌؾغذ٠ز ٚثٌذذ١ٔز ٠ٕفشدْٚ أ٠ؼجً دجٌؼًّ فٟ ث٦دثسر ثٌؼ١ٍج وّج أُٔٙ ٌطذ١ؼضٙ

ث٦دثسر ثٌضٕف١ز٠ز. ٚ٘زث ِج ٠ضٛثفك ِغ ؽذ١ؼز ثٌٕغخ ثٌّذ١ٕز ػٍٝ ِغضٜٛ ث٦دثسر 

ثٌضٟ ٠شغٍٙج ػذد ِٓ أفشثد ثٌؼ١ٕز ، ف١ظ دٍغش ٔغذز ث٤فشثد ثٌز٠ٓ ٠شغٍْٛ 

%( د١ّٕج دٍغش ٔغذز ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ث٦دثسر ثٌٛعطٝ 24.4ِٕجطخ ػ١ٍج )

 %(.33.7ِج د١ٓ روٛس ٚإٔجط ٚدٍغش ث٦دثسر ثٌضٕف١ز٠ز ) %(41.9)

  صؼضذش أوذش ٔغذز ٌٍششوجس ثٌضٟ صُ صطذ١ك ثٌذسثعز ػ١ٍٙج ِٓ ثٌششوجس

%( ٌٍششوجس ثٌضٟ 622.ثٌظغ١شر ٚثٌّضٛعطز ٔغذ١جً، ف١ظ دٍغش أوذش ٔغذٗ )

ػجًِ، ١ٍ٠ٙج ثٌّٕظّجس  011ػجًِ إٌٝ  ٠50ضشثٚؿ ػذد ثٌؼج١ٍِٓ دٙج ِٓ 

 ػج٩ًِ  51ٟ ٠ضشثٚؿ دٙج ػذد ثٌؼج١ٍِٓ ِٓ ػجًِ ٚثفذ إٌٝ ثٌظغ١شر ثٌض

(25.2.)% 

 ححهٍم انبٍبَبث ٔاخخببر انفرٔض:حبدي ػشر: 

 ححهٍم انبٍبَبث: -9

 :(EFA) انخحهٍم انؼبيهً االضخكشبفً .9.9

( ِم١جط، ٚرٌه ِٓ خ٩ي أعٍٛح 29ثٌضق١ًٍ ٌم١جط ػذد ) صُ ثؽشثء ٘زث     

Principal  Components  ٚثعضخذثَ ؽش٠مز ثٌضذ٠ٚش ثٌّضؼجِذVarimax  ٌٍٛطٛي

 :(KMO)ٔضجةؼ ِم١جط ثٌضجٌٟ إٌٝ ِضغ١شثس وً ػجًِ. ٠ٚظٙش ثٌؾذٚي 
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 ٌّضغ١شثس ثٌذسثعز. KMOصق١ًٍ ٔضجةؼ : (4ؽذٚي)

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .799 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2740.184 

Df 153 

Sig. .000 

 ِٚٓ خ٩ي ثٌؾذٚي ثٌغجدك ٠ضؼـ أٔٗ:

  ل١ّز(KMO)  ٚ٘زث 5.0.( ٚثٌضٟ ٟ٘ أوذش ِٓ ثٌٕغذز )(799لذ دٍغش ،)

 ثٌؼجٍِٟ.٠ش١ش إٌٝ أْ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٩ِةُ ٦ؽشثء ثٌضق١ًٍ 

  ٔض١ؾز ثخضذجسBartlett’s  ( ٞٚٚثٌضٟ ٟ٘ أطغش ِٓ ثٌٕغذز ٠111غج ).

 (، ٚ٘زث ٠ذي ػٍٝ ٚؽٛد د٨ٌز إفظجة١ز د١ٓ ِضغ١شثس ثٌذسثعز.0.5)

 حمٍٍى إػخًبدٌت ٔيٕثٕلٍت انًمبٌٍص: .9.2

ٌٍؼٛثًِ ِٛػغ ثٌذسثعز دؼذ  ٠Cronbach’s Alphaٛػـ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ل١ُ      

 إؽشثء ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ث٨عضىشجفٟ:

 ٌّضغ١شثس ثٌذسثعز. Cronbach’s Alphaٔضجةؼ ل١ُ (: 5ؽذٚي)

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items  

.684 5 RevL. 

.741 5 EnviP. 

.625 3 EcoP. 

.925 5 SoccP. 

% ، ٠98.5ضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك أْ ِؼذ٨س ِؼجًِ وشٚٔذجك أٌفج صضشثٚؿ د١ٓ )     

%( ٚ٘ٛ ِج ٠ؼٕٟ ثسصفجػجً فٟ ثػضّجد٠ز ثٌؼٛثًِ )ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز، ث٤دثء 28.5

% 21ثٌذ١تٟ، ث٤دثء ث٦لضظجدٞ، ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ(، ف١ظ صذذأ ثٌّؼذ٨س ثٌّمذٌٛز ِٓ 

 % فأوغش.21دٙج ِٓ فأوغش ٚث٨سصفجػجس ثٌّٛطٟ 

 :(CFA) انخحهٍم انؼبيهً انخٕكٍذي .9.9

ّمضشؿ ٚفزف إؽشثء ثٌضق١ًٍ ٌٍؼٛثًِ ِؾضّؼز ٌٍضأوذ ِٓ طذق ثٌّٕٛرػ ثٌصُ      

، ٚرٌه دج٨عضؼجٔز دجٌّؤششثس ثٌّّغٍز ٌىً ػجًِ ٚثٌضٟ ظٙشس ثٌّؤششثس ثٌغ١ش طجدلز
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ٚدؼذ إؽشثء . AMOSف١ظ صُ ثعضخذثَ دشٔجِؼ فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ث٨عضىشجفٟ. 

، ظٙشس ثٌٕضجةؼ ثٌّذ١ٕز فٟ ؽذٚي ثٌضجٌٟ شؿثٌضؼذ٩٠س ث٩ٌصِز ػٍٝ ثٌّٕٛرػ ثٌّمض

إٌٝ  CMIN/DFرٌه ف١ظ ٚطٍش ل١ّز ـ ِٕٗ أْ ثٌّٕٛرػ أطذـ ِمذ٨ًٛ ٚٚثٌزٞ ٠ضؼ

 RMSEA. وّج أْ ٔغذز 2( ٟٚ٘ صمغ ػّٓ ثٌٕغذز ثٌّمذٌٛز أٞ ألً ِٓ 1.901)

ٚ  CFI، وّج أْ ثٌٕغخ ثٌضج١ٌز ) (0.08)ٌّمذٌٛز ٟٚ٘ ألً ِٓ ثٌٕغذز ث (059.)دٍغش 

TLI  ٚGFI  (.91ِٓ ثٌٕغذز ثٌّمذٌٛز ٚ ٟ٘ )( أوذش. 

 ٠ّٚىٓ صٍخ١ض ٘زٖ ثٌٕضجةؼ فٟ ثٌؾذٚي ث٢صٟ:     

 ٌّٕٛرػ ثٌذسثعز. CFAٔضجةؼ صق١ًٍ  (:6ؽذٚي)

 انًمٍبش

Measures 

 درخت انًطببمت

Fit Indices 

 حذ انمبٕل

Threshold Values 

CMIN/DF 

P. Value 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

NFI 

IFI 

TLI 

CFI 

1.901 

.001 

.059 

.950 

.917 

.951 

.976 

.967 

.976 

Less 3 

Less ≤ .05 

Less than 0.08 

90 and above 

90 and above 

90 and above 

90 and above 

90 and above 

91 and above 

 :Validityحمٍٍى انًصذالٍت  .9.4

 :Convergent Validityصذق حمبربً  9.4.9

ثٌضمجسدٟ ٌفمشثس ٚصغضخذَ ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز أعٍٛد١ٓ فٟ ثٌضقمك ِٓ ِذٜ ثٌظذق 

 :  (Fomell, Larcker;1981)  ثٌّم١جط ّٚ٘ج

  .Composite Reliabilityصق١ًٍ ث٨ػضّجد٠ز ثٌّشوذز  -

 .Average Variance Extracted (AVEصق١ًٍ  -
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 ٔضجةؼ صم١١ُ ِظذثل١ز ِضغ١شثس ّٔٛرػ ثٌذسثعز. (:7ؽذٚي)

 CR AVE MSV EcoP RevL EnviP SocP 

EcoP 0.826 0.705 0.437 0.840       

RevL 0.824 0.557 0.493 0.069 0.746     

EnviP 0.829 0.708 0.493 0.130 0.702 0.841   

SocP 0.897 0.745 0.437 0.661 0.122 0.245 0.863 

ٌّضغ١شثس ّٔٛرػ ثٌذسثعز، ٚلذ  (CR)٠ؼذش ثٌؾذٚي ثٌغجدك ػٓ ل١ُ ث٨ػضّجد٠ز ثٌّشوذز 

( ٟٚ٘ دزٌه صمغ ػّٓ ثٌم١ُ ثٌّمذٌٛز. 1.2أْ ؽ١ّغ ثٌم١ُ أػٍٝ ِٓ )أعذش ثٌؾذٚي 

%(، أِج ألً ل١ّز وجٔش 89.7ٚوجٔش أػٍٝ ل١ّز ٌظجٌـ ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ ف١ظ دٍغش )

ٔضجةؼ صق١ًٍ %(. وّج صؼّٓ ثٌؾذٚي 28.2ٍغش )ٌظجٌـ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ف١ظ د

(AVE) أْ ٔضجةؼ ػٛثًِ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء فممش ثٌظذق ثٌضمجسدٟ، ، ٚلذ أعذش ثٌؾذٚي

%( ٥ٌدثء 20.0فىجٔش أػٍٝ ٔغذٗ ) (.1.51ف١ظ صض٠ذ ٔغخ وً ثٌٕضجةؼ ػٓ )

 %( ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز.755.ث٦ؽضّجػٟ، د١ّٕج وجٔش ألً ل١ّز )

 :Discriminant Validityانصذق انخًبٌسي  9.4.2

ٚػ٩لز  ٠AVEٛػـ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ثٌّمجسٔز د١ٓ ثٌؾزس ثٌضشد١ؼٟ ٌضق١ًٍ ثٌـ      

ِمجسٔز ٔضجةؼ أ٠ؼجً ثٌغجدك ثٌؾذٚي ٠ضؼّٓ ٚ ث٨سصذجؽ د١ٓ وً ػج١ٍِٓ ِٓ ثٌؼٛثًِ.

( ِغ ِؼج٩ِس ث٨سصذجؽ د١ٓ وً ػج١ٍِٓ ِٓ ثٌؼٛثًِ AVEثٌؾزس ثٌضشد١ؼٟ ٌـ )

٠ؼذش ػٓ  Maximum Shared Variance( MSVدجٌذسثعز، ف١ظ )ثٌخجطز 

ٚدجٌٕظش إٌٝ ٔضجةؼ ثٌؾذٚي ٔؾذ أْ ل١ُ ثٌؾزس ثٌضشد١ؼٟ ٌـ  . ألظٝ صذج٠ٓ ِشضشن

(AVEأوذش ِٓ ِؼج٩ِس ث٨سصذجؽ د١ٓ ػٛث ) ثٌذسثعز  ٚدجٌضجٌٟ عذجس ثٌظذق ًِ

 .ثٌضّج٠ضٞ ٌؼٛثًِ ثٌذسثعز

 اخخببر انفرٔض: .2

 اخخببر انفرض األٔل: .2.9

ٌٚىٟ ٔخضذش طقز ٘زث ثٌفشع  ٠ؾخ ػًّ صق١ًٍ ثٌّغجس، ٚ٘ٛ ِج ٠غّٝ دجٌـ      

Path Analysis   أفذ أعج١ٌخ ّٔزؽز ثٌّؼجدٌز ثٌذٕجة١ز ٛ٘ٚStructural Equation 
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Modeling (SEM)  ٚثٌضٟ صٙضُ دضق١ًٍ ثٌؼ٩لجس د١ٓ ِضغ١شثس ثٌذسثعز دٙذف ،

 ضغ١شثس ثٌضجدؼز.ثٌضؼشف ػٍٝ صأع١ش ثٌّضغ١شثس ثٌّغضمٍز ػٍٝ ثٌّ

ٚٔغضط١غ أْ ٔغضذي ػٍٝ ؽٛدر ّٔٛرػ ثٌم١جط ثٌّمضشؿ ٌٍذسثعز ِٓ خ٩ي ثٌٕظش فٟ 

. ٚدؼذ ػًّ (CFA)ٔضجةؼ ِؤششثس ؽٛدر ثٌّطجدمز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثٌضٛو١ذٞ 

Structural Model (ً6ٌٍّٕٛرػ ثٌّمضشؿ ظٙش وّج ٘ٛ آٍس فٟ ثٌشى): 

 
 ٌّٕٛرػ ثٌذسثعز ثٌّمضشؿ. Structural Model(: صق١ًٍ 2شىً )

ٌٍّٕٛرػ ثٌّمضشؿ ٚثٌّٛػـ فٟ  Path Analysisٚوجٔش ٔض١ؾز صق١ًٍ ثٌّغجس      

 CMIN/DF(، أْ ثٌّٕٛرػ ٠طجدك د١جٔجس ثٌؼ١ٕز، ف١ظ دٍغش ل١ّز 2ثٌشىً )

( ٟٚ٘ دزٌه صمغ ػّٓ ثٌقذٚد ثٌّمذٌٛز، وّج دٍغش 2( أٞ أٔٙج ألً ِٓ )1.993)

RESMA  (162 ِٓ ًأٞ أل ).(ٚأ٠ؼجً دّشثؽؼز دجلٟ ِؤششثس ؽٛدر 1.12 ،)

ثٌّطجدمز ٚؽذٔج أْ ؽ١ّؼٙج صمغ ػّٓ ثٌقذٚد ثٌّمذٌٛز. ٚعٛف ٠ضُ صٛػ١غ ٔضجةؼ صق١ًٍ 

 ثٌّغجس ِٓ خ٩ي ِؤششثس ؽٛدر ثٌّطجدمز فٟ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ:

 : ِؤششثس لذٛي ثٌّٕٛرػ ٚ دسؽجس ثٌّطجدمز.(8ؽذٚي)

 انًمبٌٍص

Measures 

 درخت انًطببمت

Fit Indices 

 حذ انمبٕل

Threshold Values 

CMIN/df 1.993 Less than 3 

P. Value .001 P. Value ≤ 0.05 

GFI .930 90 and above 

AGFI .913 90 and Above 

CFI .975 90 and Above 
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TLI .964 90 and Above 

NFI .952 90 and Above 

RMSEA .062 Less than (0.08) 

ٚفضٝ ٔخضذش ثٌفشع ث٤ٚي، ٚٔضؼشف ػٍٝ صأع١ش ثٌؼجًِ ثٌّغضمً )ثٌٍٛؽغض١جس      

ثٌؼىغ١ز( ػٍٝ وً ػجًِ ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌضجدؼز  )ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء(، عٕمَٛ دجعضؼشثع ل١ّز 

(CR)   ٚثٌضٟ صؼذش ػٓ ثٌٕغذز ثٌقجعّزCritical Ratio for Regression Weight 

ٚ ثٌضجدغ(، ِغ ث٤خز فٟ ث٨ػضذجس أْ ثٌم١ّز ثٌّمذٌٛز  ٌم١ّز ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ )ثٌّغضمً

 (. ٚثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ ٠غضؼشع أُ٘ ثٌٕضجةؼ:0.92 -٠ؾخ أْ صض٠ذ ػٓ )+/ (CR)ٌـ

 ٔضجةؼ ثخضذجس ثٌفشع ث٤ٚي. (:9ؽذٚي)

P     CR S.E Estimates      

*** 

.348 

.097 

5.456 

.939 

1.659 

.247 

.205 

.214 

1.347 

.192 

.356 

Envi.P  RevL 

Eco.P  RevL 

Soc.P  RevL 

  صضدثد ل١ّز ثٌـ(CR)  ثٌّضؼٍمز دج٤دثء ثٌذ١تٟ ػٓ فذ ثٌمذٛي ف١ظ دٍغش

( ٚ دجٌضجٌٟ ٠ّىٓ ثٌمٛي دأْ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٌٙج أعش رٚ د٨ٌز 5.052)

إفظجة١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ، د١ّٕج صٕخفغ ٔفظ ثٌم١ّز ف١ّج ٠خض 

( ػٍٝ 0.259.( ٚ)939ث٤دثء٠ٓ ث٦لضظجدٞ ٚث٦ؽضّجػٟ ف١ظ دٍغش ثٌم١ُ )

ٟ، ٚرٌه ٠ؼذش ػٓ ػذَ ٚؽٛد أعش ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ثٌضٛثٌ

 ث٤دثء دؾجٔذ١ٗ ث٦لضظجدٞ ٚث٦ؽضّجػٟ.

  ٠ضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي ؽشد٠ز ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء

 ( دئشجسر ِٛؽذز.0.202) Estimatesثٌذ١تٟ ف١ظ أْ ل١ّز ثٌـ 

 ُلذٛي عذجس ثٌفشع ثٌفشػٟ ث٤ٚي ثٌمجةً  دٕجًء ػٍٝ ٔضجةؼ ثٌؾذٚي ثٌغجدك، ص

دأْ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٌٙج أعش رٚ د٨ٌز إفظجة١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء 

 ثٌذ١تٟ، ٚسفغ عذجس ٚطذق ثٌفشػ١ٓ ثٌفشػ١١ٓ ثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ.

 اخخببر انفرض انثبًَ: .2.2

٠ؼضّذ ثٌفشع ثٌشة١ظ ثٌغجٟٔ ػٍٝ ٚؽٛد أعش ٌّضغ١ش ِؼذي فٟ ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌّضغ١ش      

أٚ  Z-testػضّجد ػٍٝ ؽش٠مز صُ ث٨ثٌفشع؛ ثٌّغضمً ٚثٌّضغ١ش ثٌضجدغ. ٌٚىٟ ٠ضُ ثخضذجس ٘زث 
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Z-score . ٚلذ صُ ػًّ ٘زث ث٨خضذجس دجعضخذثَ دشٔجِؼAMOS  ٟوّج ٘ٛ ِٛػـ ف

 ثٌشىً ثٌضجٌٟ: 

 
ٌذسثعز أعش فؾُ ثٌّٕظّز ػٍٝ ػ٩لز ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز  Z-Score(: صق١ًٍ 3شىً)

 دض١ّض ث٤دثء ثٌذ١تٟ.

ٚثٌزٞ ٠ّغً  ظٙشس ثٌٕضجةؼ وّج ٟ٘ ِٛػقز فٟ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟٚدؼذ إؽشثء ثٌضق١ًٍ ، 

 :ثٌٕغذز ثٌقشؽز ٌىً ِضغ١ش ِٓ ثٌّضغ١شثس

 .ثٌٕغخ ثٌقشؽز ٌىً ِضغ١شٔضجةؼ  (:10ؽذٚي)

Critical Ratio  

ZFirmSize 4.4 

ZReverseL. 4.99 

Rev_x_FirmS 4.5 

 Stats Tool ٚثٌشىً ثٌضجٌٟ ٠ٛػـ ٔض١ؾز ثٌضق١ًٍ دجعضخذثَ ثٌقضِز ث٦فظجة١ز     

Package. 
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(: سعُ صٛػ١قٟ ٌذ١جْ أعش ثٌّضغ١ش ثٌّؼذي )فؾُ ثٌّٕظّز( ػٍٝ ثٌؼ٩لز د١ٓ 4شىً)

 ثٌذ١تٟ.ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء 

ـ أعش ثٌّضغ١ش ثٌّؼذي )فؾُ ثٌّٕظّز( ػٍٝ ٠ٛػ( سعُ د١جٟٔ ٠4ّغً ثٌشىً ثٌغجدك)     

ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ، ف١ظ ٠ّغً ثٌّقٛس ثٌؼّٛدٞ 

ثٌّضغ١ش ثٌضجدغ )ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ( أِج ثٌّقٛس ث٤فمٟ ٠ّغً ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً 

جس ثٌؼىغ١ز(، ٠ّٚغً ثٌخؾ ث٤صسق ػ٩لز ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دجٌض١ّض فٟ ث٤دثء )ثٌٍٛؽغض١

١تٟ فٟ فجي وجْ فؾُ ثٌّٕظّز طغ١شثً فئٔٗ ٠ٙذؾ ٤عفً ِّج ٠ؼٕٟ ػؼف فٟ ثٌؼ٩لز. ثٌذ

٠ّٚغً ثٌخؾ ث٤فّش ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء فٟ فجي وجْ فؾُ 

٠ظؼذ ٤ػٍٝ ِّج ٠ؼٕٟ لٛر ثٌؼ٩لز. ٚدجٌضجٌٟ ٠ّىٓ ثٌٛطٛي إٌٝ ٔض١ؾز أْ ثٌّٕظّز وذ١شثً فئٔٗ 

فؾُ ثٌّٕظّز ٠ٍؼخ دٚس ثٌّضغ١ش ثٌضجدغ فٟ ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً )ثٌٍٛؽغض١جس 

 ثٌؼىغ١ز( ٚثٌّضغ١ش ثٌضجدغ )ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ(، ِّج ٠ؼٕٟ لذٛي ثٌفشع ثٌشة١ظ ثٌغجٟٔ.

 صٍبث:انُخبئح ٔانخٕثبًَ ػشر: 

 َخبئح انذراضت -9

أْ ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ٌٙج أعش رٚ د٨ٌز إفظجة١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ  .0.0

ث٤دثء ثٌذ١تٟ، د١ّٕج ٨ ٠ٛؽذ أعش رٚ د٨ٌٗ إفظجة١ز ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ 

y = -0.78x + 3.77 

y = 1.22x + 1.57 
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 ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ث٦لضظجدٞ أٚ ث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ. 

إ١ٌٙج ِٓ خ٩ي ثٌضق١ًٍ ث٦فظجةٟ ٠ّٚىٓ صفغ١ش ٔضجةؼ ثٌذسثعز ثٌضٟ صُ ثٌضٛطً      

 ٌفشٚع ثٌذسثعز فٟ ث٢صٟ:

  ًف١ّج ٠ضؼٍك دٕض١ؾز ث٤دثء ثٌذ١تٟ، ثصفمش ٘زٖ ثٌذسثعز ِغ غ١ش٘ج ِٓ ثٌذسثعجس ِغ

 ، فٟ ثٌضأو١ذ ػٍٝ ثٌضأع١ش(8102)ثٌى١ىٟ، ٚدسثعز  (8105)ثٌؼ١ّذٞ، دسثعز 

ث٠٦ؾجدٟ ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌذ١تز. وّج ثصفمش ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ِغ دسثعز 

(Paula et al; 2019)  ٓفٟ ثٌضٛطً إٌٝ ٔض١ؾز أٔٗ ٨ ٠ٛؽذ فظً د١

ػٍٝ  (8109)ثٌغذؼجٚٞ، ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚث٨عضذثِز، ٚلذ أوذس دسثعز 

ثسصذجؽ ث٤ٔشطز ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز دج٨عضذثِز ثٌضٕجفغ١ز ٌٍششوجس، وّج ثصفمش 

ثٌضٟ سدطش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز دجٌٕٙج٠ز  (8181)ٔٛسثٌذ٠ٓ، أ٠ؼجً ِغ دسثعز 

ثٌضٟ صٛطٍش  (Rocha et al; 2021)ثٌّغضذثِز ٌق١جر ثٌّٕضؾجس، ٚدسثعز 

 ١جس ثٌؼىغ١ز فٟ صم١ًٍ ث٢عجس ثٌذ١ت١ز ثٌغٍذ١ز ٌٍّٕضؾجس ٚثٌظٕجػز. ٌّغجّ٘ز ثٌٍٛؽغض

 ٚؽضّجػٟ، ٌُ صٙضُ ثٌذسثعجس ثٌغجدمز وغ١شثً دذقظ ف١ّج ٠ضؼٍك دٕض١ؾز ث٤دثء ث٨

ؽضّجػٟ دقغجً ػ١ٍّجً ٚصطذ١م١جً، دً ١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ث٤دثء ث٨أعش ثٌٍٛؽغض

ثٔظخ دقغُٙ فٟ ٘زث ثٌخظٛص ػٍٝ ِشثؽؼز ث٤دد١جس ٚث٢سثء ثٌغجدمز 

ػ١ٍُٙ، ٚدجٌشغُ ِٓ رٌه، ثخضٍفش ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ِغ دسثعز 

(Banihashemi; 2019)  ثٌضٟ أوذس ػٍٝ ث٢عجس ث٨ؽضّجػ١ز ثٌؾ١ذر

ف١ظ  (Budak, 2020)ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز. وّج ثخضٍفش أ٠ؼجً ِغ دسثعز 

ؽضّجػٟ ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ث٤دثء ث٨ أعذضش ثٌذسثعز ٚؽٛد أعش إ٠ؾجدٟ ٌٍٛؽغض١جس

ثٌضٟ  (Safdar; 2020)لضظجدٞ ٚثٌذ١تٟ ِؼجً. وّج ثخضٍفش ِغ دسثعز ث٨ٚ

صٛطٍش إٌٝ ٚؽٛد أعش ٌضطذ١ك ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ص٠جدر 

ّىٓ إسؽجع ٘زث ث٨خض٩ف ٌفمش ثٌّٛثٔب ِٓ ِشثوض إػجدر ٠ٚ فشص ثٌؼًّ.

ثٌضذ٠ٚش ٚػ١ٍّجس فظً ثٌّخٍفجس ثٌضٟ صقضجػ ٨٢ف ث٠٤ذٞ ثٌؼجٍِز، ٚثٌضٟ 

دٛؽٛد٘ج ٠ضقمك خفغ طش٠ـ فٟ ٔغخ ثٌذطجٌز د١ٓ ثٌشذجح ٚػٍٝ ثخض٩ف 

 ِغض٠ٛجصُٙ ثٌضؼ١ّ١ٍز.
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 لضظجدٞ، فمذ ء ث٨ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثٚف١ّج ٠ضؼٍك دأعش ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١

، (Budak, 2020)ثخضٍفش ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ِغ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ِٕٙج 

(Safdar; 2020)  ٚدسثعز (Chen; 2019)  ٍٝف١ظ أوذس ؽ١ّؼٙج ػ

ٚؽٛد أعش إ٠ؾجدٟ ٌضطذ١ك ثٌؼ١ٍّجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ص٠جدر ث٠٦شثدثس ٚ 

٠ّٚىٓ ثسؽجع رٌه ث٨خض٩ف ٌفمش ِمج١٠ظ  ٌّظشٚفجس.صم١ًٍ ثٌضىج١ٌف ٚث

ثٌذسثعز فٟ ِمج١٠ظ ث٤دثء ث٨لضظجدٞ، ف١ظ أْ ثٌذجفغز ثػطشس ٌخفغ 

ِمج١٠ظ ث٤دثء ث٨لضظجدٞ ٌضقم١ك ؽٛدر فٟ ّٔٛرػ ثٌم١جط ثٌّمضشؿ ٌٍذسثعز. 

 ٚدجٌضجٌٟ ثشضًّ ػٍٝ فمشص١ٓ ّ٘ج:

 ثٔخفجع فٟ سعَٛ ِؼجٌؾز ثٌٕفج٠جس ٚثٌضخٍض ِٕٙج. -

 صم١ًٍ ثٌّذجٌغ ثٌّذفٛػز وغشثِجس ٌقٛثدط ثٌذ١تز. -

  ٚدسثعز  (8105)ثٌؼ١ّذٞ، ثػضذشس دؼغ ثٌذسثعجس ثٌغجدمز ِغً دسثعز(Sho; 

ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ٚثٌّج١ٌز ػٛثًِ ِؤعشر فٟ صطذ١ك ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز   (2012

ؼشٚسر صخظ١ض ثٌّذجٌغ ١ٌٚغش ٔض١ؾز ِٓ صطذ١مٙج، ف١ظ أٚطش وً ُِٕٙ د

 .ث٩ٌصِز ٦ؽشثةٙج ٚػشٚسر ثػضشثف ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز دأ١ّ٘ضٙج

٠ٛؽذ أعش ٌقؾُ ثٌّٕظّز وّضغ١ش ِؼذي فٟ ثٌؼ٩لز د١ٓ ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً  .0.8

)ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز( ٚثٌّضغ١ش ثٌضجدغ )ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ(. ف١ظ صُ ثخضذجس 

ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ٚثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ثٌذ١تٟ أعش فؾُ ثٌّٕظّز ػٍٝ ثٌؼ٩لز د١ٓ 

فمؾ دٕجء ػٍٝ ٔض١ؾز ثخضذجس ثٌفشع ث٤ٚي، ف١ظ صُ ثعذجس ػذَ ٚؽٛد أعش 

 ٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز ػٍٝ ثٌض١ّض فٟ ث٤دثء ث٦لضظجدٞ ٚث٤دثء ث٦ؽضّجػٟ.

 حٕصٍبث انذراضت: -2

 ٌٙ ج صٛطٟ ثٌذسثعز دؼشٚسر ث٨٘ضّجَ دج٤ػّجي ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز، ٌّج

 ِٓ أ١ّ٘ز وذشٜ فٟ صم١ًٍ ث٢عجس ثٌغٍذ١ز ٥ٌػّجي ػٍٝ ثٌذ١تز.

  َػٍٝ سٚثد ث٤ػّجي ثٌذقش٠ز  ٚثٌّذ٠ش٠ٓ فٟ وجفز ثٌّغض٠ٛجس، ث٨٘ضّج

دذِؼ عمجفز ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚدػُ وجفز ث٤ػّجي ثٌضٟ ِٓ شأٔٙج 

 ثٌقفجظ ػٍٝ ف١جر ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ثٌذقش٠ز، ٚثٌؼًّ ػٍٝ ثعضذثِضٙج.
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 دشىً خجص  –مذ دٚسثس ٚٔذٚثس ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌمطجع ثٌذقشٞ ػشٚسر ػ

، ٌٍضٛػ١ز دأ١ّ٘ز ثٌٍٛؽغض١جس –دشىً ػجَ  –ٚثٌمطجع ثٌٍٛؽغضٟ  –

ثٌؼىغ١ز ٚث٤عش ث٠٦ؾجدٟ ٌٙج ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌّؾضّغ، ٚإشؼجس وجفز ثٌّٛظف١ٓ 

 دجٌّغؤ١ٌٚز صؾج٘ٙج.

 ثٌقفجظ ػٍٝ إصذجع ثٌمٛث١ٔٓ ٚث٨ٌضضثَ دٙج ٚصطذ١مٙج دشىً طجسَ، فٟ عذ١ ً

 ثٌذ١تز ٚثٌق١جر ثٌذقش٠ز ٚسفغ ثٌؼشس ػٕٙج.

  ػشٚسر ػمذ ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّغضّشر، ٌضذس٠خ ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ و١ف١ز

 صمذ٠ُ ثٌخذِجس ثٌٍٛؽغض١ز ثٌؼىغ١ز دشىً أوغش ثفضشثف١ز ٚوفجءر.

  جً فذٚط صّجِصفؼ١ً ثٌشلجدز ثٌظجسِز ٚثٌّغضّشر ػٍٝ ثٌّٛثٔب دشىً ٠ّٕغ

ذقش٠ز أٚ ثٌذشش٠ز فٟ ِٛثلغ ثٌؼًّثٌآعجٍس عٍذ١ز صؼش دجٌق١جر 
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 ًالحكان

 لبئًت االضخمصبء
 ثٌؼذجسر َ

 ٠ضُ ؽّغ ٔفج٠جس ثٌّٕضؼ أٚ ػذٛثس ثٌضغ١ٍف ِٓ ثٌّغضٍٙه دؼذ ثعضخذثِٙج. 0

 ٌٍّٛسد٠ٓ ٦ػجدر ثعضخذثِٙج ٚ صٛس٠ذ٘ج.٠ضُ إػجدر ٔفج٠جس ثٌّٕضؼ أٚ ِٛثد ثٌضؼذتز ٚثٌضغ١ٍف  8

 صمَٛ ثٌششوز دئط٩ؿ ثٌخًٍ ثٌّٛؽٛد ٚ ثعضذذثي ثٌٛفذثس ثٌذج١ٌز ٚثٌمذ٠ّز ٦ػجدر ثعضخذثِٙج. 2

صمَٛ ثٌششوز دجعضخشثػ ثٌّٛثد ثٌمجدٍز ٦ػجدر ثٌضذ٠ٚش ِٓ ثٌّىٛٔجس ثٌّغضخذِز ِٓ خ٩ي ؽّغ ٚصّض٠ك ٚفشص ٚ صؾ١ٙض  0

 ؽذ٠ذ.ٚثػجدر ث٨عضخذثَ ِٓ 

 ٠ضُ ثٌضخٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌغ١ش لجدٍز ٦ػجدر ثٌضظ١ٕغ دطش٠مز إِٓٗ ِغً ث٨فشثْ ثٌظذ٠مز ٌٍذ١تز. 5

 صمَٛ ثٌششوز دضظ١ُّ/ صقغ١ٓ ؽشق إػجدر صذ٠ٚش ثٌٕفج٠جس ٚلطغ ثٌغ١جس. 2

 صذ١غ ثٌششوز ثٌٕفج٠جس ٚ ثٌّٛثد ثٌّغضخذِز ٌششوجس أخشٜ. 2

      ثٌّضىشسر.٠قذط ثٔخفجع فٟ ثٌقٛثدط ثٌذ١ت١ز  2

      صقغٓ ثٌٛػغ ثٌذ١تٟ ٌٍششوز. 9

      .صٙضُ ثٌششوز دخفغ ثٌٕفج٠جس ثٌظٍذز 01

      .صغضط١غ ثٌششوز ثٌقذ ِٓ ث٨ٔذؼجعجس ثٌؾ٠ٛز 00

     .صٙضُ ثٌششوز دضم١ًٍ ثٌٕفج٠جس ثٌغجةٍز ١ِٚجٖ ثٌظشف ثٌظقٟ 08

     .ػ١ٍّجصٙجصمًٍ ثٌششوز ِٓ ثعضخذثَ ثٌّٛثد ثٌذىش أعٕجء  02

      .صشثػٟ ثٌششوز ثٌٛػٟ ثٌذ١تٟ أعٕجء أدثء ػ١ٍّجصٙج 00

      .صضظف ثٌشىز دأٔٙج ششوز ِغؤٌٚز د١ت١جً  05

    .فممش ثٌششوز ثٔخفجع فٟ ثعض٩ٙن ثٌّٛثد ثٌغ١ش ِضؾذدر ِٓ ثٌطجلز 02

      .ثٔخفجع صىٍفز ششثء ِٛثد خجَ 02

     .ٚ ثٌضخٍض ِٕٙجثٔخفجع فٟ سعَٛ ِؼجٌؾز ثٌٕفج٠جس  02

      .صم١ًٍ ثٌّذجٌغ ثٌّذفٛػز وغشثِجس ٌقٛثدط ثٌذ١تز 09

      .ثٔخفجع صىٍفز ثعض٩ٙن ثٌطجلز 81

    .فممش ثٌششوز ثٔخفجع فٟ ِذخ٩س ثٌٛفذر ثٌٛثفذر ِٓ ثٌّٕضؾجس 80

 .ثعضطجػش ثٌششوز ثٌقظٛي ػٍٝ شٙجدثس ؽٛدر فٟ خ٩ي أخش ػج١ِٓ 22

صٛف١ش فشص ػًّ ؽذ٠ذر فٟ خ٩ي أخش ػج١ِٓثعضطجػش ثٌششوز  23 . 

 .ثعضطجػش ثٌششوز صقغ١ٓ ِغضٜٛ سػج ثٌؼج١ٍِٓ 24

 .صقشص ثٌششوز ػٍٝ صٛف١ش وجفز ثٌؼّجٔجس ٌٍّقجفظز ػٍٝ طقز ٚ ع٩ِز ثٌؼج١ٍِٓ 25

 .صغؼٝ ثٌششوز ٌىغخ ػ٩ّء ؽذد ِٓ خ٩ي ث٨ؽضٙجد أوغش فٟ ثٌّؾج٨س ثٌضٟ صغجػذ ػٍٝ فّج٠ز ثٌذ١تز 26

 .صغجُ٘ ثٌششوز فٟ ص٠جدر صٛػ١ز ثٌؼج١ٍِٓ ٚ صغم١فُٙ دجٌّٛػٛػجس ثٌذ١ت١ز ثٌّضؾذدر 27

 .صغجُ٘ ث٦دثسر فٟ صٛف١ش دٚسثس صذس٠ذ١ٗ ٌضقغ١ٓ أدثء ثٌؼج١ٍِٓ 28

 .صقشص ثٌششوز ػٍٝ ػذَ ث٦ػشثس دجٌّؾضّغ ِٓ خ٩ي ث٨ِضغجي ٌمٛث١ٔٓ فّج٠ز ثٌذ١تز 29
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 انًراخغ:

 انًراخغ انؼربٍت:.9

دٚس دطجلجس ث٤دثء ثٌّضٛثصْ فٟ صم١١ُ ث٤دثء ث٨عضشثص١ؾٟ  .(2014) .ع، سٔٛ، أفؾجػ،  -

ؽجِؼز  .-ِمجؽؼز ثٌٛلٛد فجعٟ ِغؼٛد  -دسثعز فجٌز ِؤعغز ٔفطجي  -ٌٍّؤعغجس ثٌٕفط١ز 

 .لجطذٞ ِشدجؿ ، ٚسلٍز ، ثٌؾضثةش

ششوز دسثعز فجٌز ػٍٝ  :أعش ث٨دثسر ثٌٍٛؽغض١ز فٟ سػج ثٌضدجةٓ .(2013) .ث .ف، فٛث -

 .سعجٌز ِجؽغض١ش ، و١ٍز ث٤ػّجي، ؽجِؼز ثٌششق ث٤ٚعؾ ، ث٨سدْ .دجع١ف١ه ثٔضشٔجش١ٛٔجي ٠٨ٕض

ثعضخذثَ صم١ٕز دطجلز  (2019) .ثٌقغجٟٔ، ٚ. ٖ. ع.، ث٤ػجؽ١ذٟ، ع. ن. د.، .ثٌشد١ؼٟ، َ. ط. د.، -

و١ٍز ث٦دثسر ٚ  .ٌضم٠ُٛ ث٤دثء ث٦عضشثص١ؾٟ ٌٍٛفذثس ث٦لضظجد٠ز (BSC)ث٤دثء ثٌّضٛثصْ 

 .89 - 0 ؽجِؼز ثٌّغٕٝ -ثٌذسثعجس ثٌّغجة١ز  -ث٨لضظجد 

دٚس دؼغ أٔشطز ثٌٍٛؽغض١جس ثٌؼىغ١ز فٟ ثعضذثِز ثٌّضث٠ج  .(2019) .ٚ .ث ,ثٌغذؼجٚٞ -

ثٌى١ٍز ثٌضم١ٕز ث٦دسث٠ز ،  .دسثعز ثعضط٩ػ١ز فٟ ششوز ثٌّٛطً ٌٍقذ٠ذ ٚ ثٌظٍخ /ثٌضٕجفغ١ز

 38، ِؼ  123ع ,ّٛطًثٌ -ثٌؾجِؼز ثٌضم١ٕز ثٌشّج١ٌز 

ِذخً دٕجء ثٌّٙجسثس ثٌذقغ١ز، صشؽّز دغ١ٟٛٔ ،  :ؽشق ثٌذقظ فٟ ث٦دثسر .(1998) .أ ,ع١ىشثْ -

 379ص ,ِطجدغ ؽجِؼز ثٌٍّه عؼٛد :ثٌش٠جع  .إعّجػ١ً ػٍٝ ، ثٌؼضثص، ػذذ هللا ع١ٍّجْ

ثٌؼّج١ٔز ٌٍضشد١ز ٚ صٛثطً، ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز  .إػجدر ثٌضظ١ٕغ ٚ ثٌضذ٠ٚش .(2010) .ط .ث ,ثٌؼضسٞ -

 .22 -20طفقز  12ثٌغمجفز ٚ ثٌؼٍَٛ ، ع

دسثعز ١ِذث١ٔز ػٍٝ ثٌششوجس ثٌظٕجػ١ز  :إدثسر ثٌظ١جٔز ٚ ث٦ٔضجؽ١ز .(2002) .أ .َ ,ثٌؼّشٞ -

سعجٌز ِجؽغض١ش ، و١ٍز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج، ثٌؾجِؼز ث٤سد١ٔز ، ث٤سدْ،  .د١ٔز ثٌّغجّ٘ز ثٌؼجِز}ث٤

 .082 - 0طفقز 

دسثعز صطذ١م١ز فٟ  :صأع١ش ثٌٍٛؽ١غضه ثٌؼىغٟ ػٍٝ فّج٠ز ثٌذ١تز  .(2015) .ؿ .َ ,ثٌؼ١ّذٞ -

سعجٌز ِجؽغض١ش، و١ٍز ثٌضؾجسر ٚ ث٦لضظجد ،  .ثٌششوز ثٌؼجِز ٌظٕجػز ثٌذطجس٠جس فٟ دغذثد

 .ؽجِؼز دجدً ، ثٌؼشثق

 دسثعز :ِّجسعجس إدثسر عٍغٍز ثٌضٛس٠ذ ثٌخؼشثء ٚ صأع١ش٘ج ػٍٝ ث٤دثء .(2016) .َ .َ غش٠خ، -

 154سعجٌز دوضٛسثٖ ، إدثسرث٤ػّجي ع .١ِذث١ٔز دجٌضطذ١ك ػٍٝ لطجع ثٌذضشٚي دّقجفظز ثٌغ٠ٛظ

 87 .-77،ص

أ١ّ٘ز ثعضخذثَ دطجلز ثٌضم١١ُ ثٌّضٛثصْ ٥ٌدثء فٟ  .(2007) .،ؿ ، ثٌضس٠ش، س، ثٌمجػٟ -
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