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 هفنإأارةنن  سهة الهأ تورا ناإلأارةنواالقتك أن نقسمنإأارةناألعم ة،نوهفنجزءنمهنمتط ب تنن هةنشه  أةن
ناألعم ة.

 إقرار المقوم اللغوي

تحفيززسلوزززلقيلدة يززيئيلدةحي يززيل حززقلت حيززز ل ئد يل"نبهههنالموسههوم نناألطروحهه أشهه أنأهنههه  ن
تمهههتنمراجلت ههه نمههههنالن ح ههه نال  و ههه ننقهههأن"دةمقبززز ندةمخلفزززيالدةبزززلحيللحيةزززيلئ دوزززييل ززز ل يم زززي

تل هه ننمه مؤه هه نل من قشه نرسه ل نالوتكهح  نمه نورأن   ه نمهههنألطه ءنل و ه نوتلب ر هه نوبه ل نأكهبحتن
ناألمرنبسالم ناألس وبنوكح نالتلب ر.

 

 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

نل من قش .الرس ل نأرش نه  نن،المشرفنوالمقومنال  ويال ت هنتقأمنب م نن هبن ًءنع ىنالتوك ت
 التوقيع:
   معن وعد هللا المعاضيديأ. د. االسـم: 

 0202التاريخ:     /    /
نن

 إدارة األعمالإقرار رئيس قسم 

بنهه ًءنع ههىنالتوكهه  تنالتههفنتقههأمنب هه نالمشههرفنوالمقههومنال  ههوينوراهه ينلجنهه نالأراسهه تنالل  هه ،ن
نأرش نه  نالرس ل نل من قش .

 التوقيع:
 معن وعد هللا المعاضيديأ. د. االسـم: 

 0202التاريخ:     /    /



 قرار لجنة المناقشة

نالموسههههوم ناألطروحهههه ط لنهههه نع ههههىنههههه  نأنشهههه أنب ننهههه نأع هههه ءنلجنهههه نالتقههههو منوالمن قشهههه نقههههأن
لتحفيززسلوززلقيلدة يززيئيلدةحي يززيل حززقلت حيزز ل ئد يلدةمخلفززيالدةبززلحيللحيةززيلئ دوززييل زز ل يم ززي"للبههه

ننننخنههههههههههههههههههههههههههههه هفنمحتو  ت ه نو  مه نلهقنعالقه نب ه نبت ر لحمزئألعل لذ قنليزق  ون قشن نالط لهبنل"دةمقب 
ن  نجأ رةنلن ةنش  أةنن0202 نننن  نإأارةناألعم ة. فن  سة ننالأ تورا وا 

ل
للدألوتيذلدةئكتق 

 ثي  لدحمئلو ئقنلدةومين

ل  ي لدةل  ي
للل

لدةئكتق دألوتيذل
ليقوفلح يملدة ي  

لعضقد ل

لدةئكتق دألوتيذلل
لويم لذييبلمح 

لعضقد ل
للل
لدةئكتق دألوتيذل
لدةم يضيئيم نلقعئلدهللل
لعضقد ل

لدةئكتق دألوتيذلل
لعالءلعحئلدةوالملدةحمئد  

لعضقد ل
للل
لدةئكتق دألوتيذل

لقب لكمي لدةئينلدألحمئي
لقمش  ي للعضقد ل

لدةئكتق لدةمويعئدألوتيذلل
لعالءلأحمئلحونلدة حق ي

لعضقد لقمش  ي ل
 

 قرار مجلس الكلية

نأةنالمنلقهههههههههههههههههن……………اجتمهههههههههههههههههةنمج هههههههههههههههههين   ههههههههههههههههه ناإلأارةنواالقتكههههههههههههههههه أنبج سهههههههههههههههههتقن
نإأارةناألعم ة. فن  سة ننالأ تورا وقررنالتوك  نبمنحقنش  أةنن0202بت ر خنننننن نننن 

ن
 

 مقرر مجلس الكلية
 عالء عبد السالم الحمدانيد.  أ.

/    /0202 

  
 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

 ثائر أحمد سعدون السماند.  أ.
/    /0202 

 



 شكر وعرفان

 

 
 

ُ ٱلَۡعِظيمِ   َصَدَق ٱَّلله

ُ ٱلَۡعِظيمِ   َصَدَق ٱَّلله

 

الذي وسعت رحمته كل شيء، وأحصى كل شيٍء عددًا حمدًا العالمين  الحمد هلل رب  
، حمدًا تكاملت فيه دواعي النعمة والسداد ، وفضله  ، وبركاته  كثيرًا طبيًا مباركًا فيه على دوام نعمه  

( وعلى آله  صلى اهلل عليه وسلموالثبات على اإليمان، والصالة والسالم على سيدنا محمد )
 حبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وص

ين للسيدين المشرفأما بعد فإنه يسعدني وأنا ُأنجز أطروحتي أن أتقدم بالشكر الجزيل 
 تساا األحمدي و األالدين قصي كمال  الدكاور  تساا األ طروحة كل منإنجاز هذه األعلى 

رشاداتهمحسن توجيهاتهادهما و على إعدحمد حتسن الجبوري أالمتساعد الدكاور عالء  ا ما وا 
خراجها على هذا النحو فجزاهو القّيمة أبلغ األثر في اغنائها   ي خير الجزاء.عن   اهلل اما 

 التسمانأحمد تسعدون الدكاور ثائر  تساا األ عميد الكلية لسيدلأتوجه بالشكر والعرفان و 
رئيس قسم إدارة و م الحمداني عالء عبد التسالالدكاور  تساا ألاومعاون العميد للشؤون العلمية 

 ،عضاء مجلس الكلية المحارمينأوباقي  معن وعد اهلل المعاضيديالدكاور  تساا األاألعمال 
والشكر  كافة لدعمهم المتواصل للمسيرة العلمية،في الكلية األفاضل  لألتساا ة والشكر والعرفان

عبد الء آ كاورةدللوالشكر موصول  ،القسم النجاز هذه األطروحة الى لجنة المتابعة العلمية في
وال يفوتني أن ُأقدم شكري وامتناني لما قدمته من توجيهات ومالحظات سديده،  لعانيالجبار ا
ء ويجعل كل ذلك في ميزان م هذا الجهد لغويًا وعلميًا فاهلل اسأل أن يجزيهم خير الجزالمن قو  

لمناقشة وأعضائها لتفضلهم وقبولهم لسادة رئيس لجنة اوأتقدم بالشكر والعرفان لحسناتهم، 
غنائه وتحملهم عناء ال مناقشة ولما سيبدونه من مالحظات بهدف تقويم هذا الجهد المتواضع وا 

 فجزاهم اهلل خير الجزاء.
أجد كلمات الشكر عاجزة عن  ختاماً  ،طلبة الدكتوراه زمالئيلشكري ومن الوفاء أن أقدم 

والدتي، ومن وقفت بجانبي وساندتني وقاسمتي مشقة الدراسة التعبير عن الوفاء والعرفان لوالدي و 
تي، خوتي وأخألوعائلتي الثانية والدها ووالدتها، وكل الشكر والعرفان واطفالي زوجتي الغالية 

أبدى رأيًا أو نصيحة عماًل بقول رسول اهلل  أو كل من ساعدني بدعاء أو مشورةلوكل الشكر 
     .  (لناس هلل عز وجل أشكرهم للناسن أشكر اإ)( صلى اهلل عليه وسلم)



 أ
 

 المستخلص 
يولافومظمموو  افموفاموو ا مبو  ل ار لتسوولالفمتايو ل الفرل ويوولافلف   ااتسووت لتي  يوفر الفكرو الا

فوالاتملودار لتسولالفم وكو  اا،فلم افتسيظ  يفم  الفمع ف ولميظعرسار اتبظ الات  م  الفمع ص ةافو
بةليوولالا تهوو رل الففالفر لتسوو  ار وو   ااروو الافكيوولالفة  وو ةمميوولالفصوووبلاروو الف  معوو  اموو الأ

 Moreira)ابةتسو ار فةو  رل ةالإلامو اتتبظو هفمع ف لامالالات  ها م الفمتاي الففق ئ ا م ا

el al., 2018)لو ابو فكارظتي ولافتووو اآفتفلفو الف هووفرالفبةليولارو اراواامووالالات و هافمو افو اموو اا
الفر لتس  .

رووو ااتكعيووودالفمووور دالفتسووووفر اإفووو  امظه يووو  الفتكريووو افلفتربيووواابووورأ ابة  ووولاإفبهوووالارووو
،افوووالاروو  الفك وووفةالفمع ريوولا وووم امووور دارل ةبعوورابووو فيامتايوو الإلالفتع مووداموووخالفم وكوو  الفصووووبل

ا  اتةكيياتسوفري  الفقي رةالفبيئيلافمفامو اأرو تاا ار يافم وك  الفصوبلايرف ااإرل ةتكعيداتربياا
لارو الفمتاي الفتسووفر ارو امع ف ولامواهالارور فيأمميلالفت ات ريااو ا( Baccei, 2015)ر لتسلا

موور ااإفوو رووي ارهوو اتفقيوو ساافوو اا(Xuejiao, 2016)ميوورل الف  معوولا ووم اموو ار ةتوو ار لتسوولا
فمالامو ايترو بااموخامو ايت ومظ ااتربيق ار الف  معلافلفتسوفري  الفتةكيييلافمم  تسلالفقي رةالفبيئيل،

تهئيووولافوووور فدا وووم ااتعووورلفة  ووولالفكعويووولافهروووالار لتسووو  الفتووو الفميووورل امووو امترووو ل اتتملووودارووو ا
رل ةالفتف هوووو  الفعوميوووولاإلفاا(Green University)تصووووظيك  الفع فميوووولافو  معوووو  الف  وووو ل الف

،اإرل ةالفم وكوووو  الفصوووووبل اتكعوووودامووو ارف األف  معووولاظةووووفالفمم  تسووو  الف  وووو ل الفتوووو ااايمرووو ا
رل ةالفمع ريووولافمف ووووفدالفقيوووو رةالفامميوووولمعوووولافأ  قيوووو رل الفل ووو رلالفوووو ا وووو ف ةاتةكيووويالف بيئيوووولافلة

ا.عرسااو اتففيرامع رلابهالالفم  دتسيظفلفاياصوبلالفم وك  الف
رقراأظروق الفر لتسلام امرورولاأتس تسويلات ومظ اف وفراتوللي افتةكيوياتسووف الفقيو رةالفبيئيولا

لفر لتسوولاروو اإرل ةالفم وكوو  الفصوووبلافرقوو اافت صوو الفرويوو  ،افتسووعي اافةووداموواهالفمروورولارقووراتبظوو ا
 ارووو ابووو رافلفتوووللي ابوووي الفمتايووو يت الااقووو  لافر ايووولاتبةووولارووو ااالفة فيووولااووورةار  وووي  ا ئيتسووو

لفتسوووفريلااتةكيوويل تبوو  اإفوو افروو اإروو  اافوو اموورر الفر لتسوولاالفرويوو  الفمبةفلوولابةتسوو ام  ميعهوو ،
لفم وكوو  الفصوووبلااووو ااإرل ة(افتكعيووداتربيووااXuejiao, 2016ظمووفا اا أفوقيوو رةالفبيئيوولا ووم ا

م وو ميخاةتسوو اااووو اأ بووخمبةووفلا(،ارقتسوواالفميوورل الفMoreira et al., 2018ظمووفا ا أفروواا
فلف لبعولالفهظرتسويل(،اروتااتفييوخالتسوتم  ةالاتسوتب ظلاا،لفربيولفاا،فلفعوميولا،ظتس ظيللإللفت صص  افم ا 

لفمعتمورةااايظولالفر لتسول(افر ظو اظتسوبلا891اوو ام و فسالفرويو  ابصوكتهاام تموخالفر لتسولابفلقوخا 
ا.م ام تمخالفر لتسلا(%ا103808 

لاربيوو  اال الفعاقوولابمف ووفدااوورراموو ام ل عوولاتوواااظموو يركوو الف  ظوو الفاففتةقيووااافوو 
لفر لتسوولافتةريوورالتس تسووي  الفتع موودامووخامتايوو يالفر لتسوولافموور المر ظيوولاتبظوو اأفابظوو  اأظمووفا ايووتاا



  
 

تةويوودالإلظةورل الفمتعووررااإتسوتعم دلااتمو رااويو اروو ار لتسوتظ الفة فيول،الموو ارو الف  ظو الفعمووو اروتاا
 Multiple Regressionاتسوبي م  ا(افمع مودالأ تبو ر Spearman Rank Correlation) ا

(،ااAnalysis of Variance(افتةويودالفتبو ي ا Pseudo R- Squareفمع مودالفتةريورالفيلئو ا 
رل ةر وووااااووو اتةويووودام ووومف الففلقوووخالفكعوووو افومةكووويل افا لفم وكووو  الفصووووبلاممووو اةوووررالفك وووفةاالة

 لتسوووولافافوووو افتةريوووورالفرويوووو  الف فم يوووولافتةقيووووااأر وووودالفمع ريوووولافلفميرلظيوووولافتربيوووواامتايوووو ل الفر
اظمفا الفر لتسل.لفمم  تس  اأ

رل ةارةاظت ئجافمظه اف فراااقولال تبو رابوي اتسووف الفقيو رةالفبيئيولافاإف اتفصو الفر لتسلا الة
اإرل ة اتووللي الفقيو رةالفبيئيولاروو الف  صولاب فرويو  الفمبةفلول،اإااأالفم وكو  الفصووبلافرودالفم وو ميخ

ةصووفداار ووااااوو روو اروودالفم وو ميخالفمبةفلوول،اار روولابعوو رلأ  الفصوووبلافوواايتسوو دااظوورالفم وكوو
ةصوفدا ميوخاإف اظمفا ي افيعفرااف اأرظ اتتسوتسدام اظ ةيلاتربياالأإف اظتس ظيلاالالإللفم مفا

مع موودالا ووتا افيعووفراإفوو ااووو الفوور    اب اتسوتظ راأإفوو اظمووفا اتسوووف الفقيوو رةالفبيئيولاأمتايو ل ا
ظتسو ظيلافربيعولالفر لتسولالفتو ااات رويااوو الاتسووسا رولالفعمودارو ارويو  الفم مفاوولالإلقلإفو اافو ا

فتسوب اافو اا اتربيواامو ابوي الفم مفاو  الا بوخاوألفم مفا  الفهظرتسيلاا ريم اةققا،لفتربيقيل
اارعوووو افمتايووو ل الفر لتسووولاوتربيوووإفووو اساوووووربيعووولالفر لتسووولافلفتع مووودالفمع رووو الفوووايايظعرإفووو ايعوووفرا

 اتبوو ي افتووفلر امتايوو ل الفر لتسوولاصوويلاروو امووالالفم وو د3اريموو اروو  امظوو تهوو ااوميوولات صرفظهوو اروي 
 اترووف الفرويوولالفملووو اروو اأإفوو اقوو  ا،اففروو ارويوولالفهظرتسوولاموو الأاوو امتسووتف الفرويوو  الف فم يوول

الفتربيا.
قوووورم الفر لتسوووولام مفاوووولاموووو الفمقت ةوووو  افمظهوووو ا وووو ف ةاأ اتت ووووم الفمظوووو مجالفر لتسوووويلا

يووو  ا  معووولالفمفصووودافأقتسووو مه ار رووولاب  صووولافلف  معووو  الفع لقيووولاا مووولاامووو رةالأر ريميووولارووو ارو
ر لتسوويلاتهووتاابوو فظفلة الفبيئيوول،اروول اترووف اتةوو امتسووم الإلرل ةالفبيئيوولاأفاإرل ةالفمووفل رالفربيعيوولاأفا
امووو الامتمووو االفبيئووو ااايووولت ارقووورامووو ا ووواداتبظووو ا لفتفايووولالفبيئيووول،اإااإ اتةقيووواامتسوووتف ااووو دب

أصووووة  ا معيوووولافتسوووووفري  الفقيوووو رةالفبيئيوووولارةتسوووو ابووووداأظوووو ايترووووو الفمروووو  رلابووووي الفقيوووو رل الف 
ر روولافمووظهاالفروبوولالفوواي ايرووروف الفظتسووبلالأامووا،ار ووااااوو ارووفظهاايملوووف ام   وو  االفمصوووةل

لف  معلالفت اتسف اتتع مدابرردامب ر امخالفمفل رالفربيعيولارو الفم تموخافتسوفاالفعمود،ال و رلاا
 رل الف  معيوولاروو الفرويوو  الإلظتسوو ظيلااووو الامتموو اابوو فظفلة الفتوو اتعرووسا وو ف ةات ريوويالفقيوولفوو ا

رل ةام وك تهووو ابك اويووولا لف فلظووو الفبيئيووول،افمظهووو اييووو رةالفوووفا اب فتع موووداموووخالفموووفل رابرووورداأملووودافلة
ام وك ته .فااو امم  تسلالفتسوفري  الفبيئيلالفتسويملار الفتع مدامخالفمفل راافتةكييالأر لر

نمااد    أ المخلااا ا الباالة   إلاربياا ا الاياا لب الةي ياا   ساالدة الاياا لب الةي ياا   الكلماا ا المات  
(Xuejiao, 2016  )أ(   نمدMoreira, et. al. 2018.) 
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 المقدمة 

أسستتتظريتا اتتتارة س استتت رة س د تتت ربةئستتتاجةل رة س د تتت ر للتتتالرلعا تتت را س  تتت ر  اعالتتتلرلتتت ر
ير ستابب رةقاصتاجة لبةاجرة  س ع  ربلعا ل رة ا بث،ربهذةرةأللارة ذيرقجر كبنرسحالت رل تنريتتا ر

تتتتاهادريتتتجادرة لتتتبةاجر تتتلنرة   تتت رة لستتتا س  ربةنرحال تتت رذ تتتيرااتتت  ربلتتتب ربلتتتبجرس استتت رس د تتت ر
درة لخ  تاظرلجةاراجةل رة لبةاجراحتججرسست بك اظرا س   ت رالااستلارة   تاجدرة س د ت رسلح لةالتار ا ع تلرإلس

ة ص س رسأيلبذجرس بك ر سل ر ت رة لتجخلرة بقتاد رب عتللرلتنر اب  ت را س  لتارئح تاذ،ر حتجثرذ تير
ة  كتارر  رل جةنرة لالع رة ذير ب ارة لاي رة يبب ر  رة  كارة ل ابحربة لاي رة كل ربستاريرتا

ر لنرة لسا  ج نر ذ ي.
لنركلررة ص س رة لخ  اظاب جركل  ركس ادرلنرلالع رة لبصلرر،يرللال أع نرغاةار 

ر ربرلن رة سحث   ربة لاةكل رة ك  اظ ر   س ةإلجةارربة رع رة بحجةظبلاجةظ رة لالع  ربة سكن ر،  
 ع ل  ،ربهبرلارة ك  اظربةألقسا رةة خ ادربة سال رلنرلخاساةظررة لخ  اظكا لخ  اظرة ع ب  ربر

رااعاللرل  رق اجد رإلر ا   ربلبج رة لخ  اظرجةاريتا  رد رسح ثر لكنرلل رهذه ة لخ  اظرة ص س 
ر.خ ال نرة حا رة لالع رةأل  بصبلررليلارسألانباس  للاربلعا لالاربة اخ صر

ر إ ربسلذة رة س د  رة يتا  ر بة ابةلنر(Ecosystem)ن  Ecological)ة س د 

equilibrium)را عر ر ا  سان رة س د   رة س اس  ريتاا  ة س د  ررساجةل ةئبر (Utton, 1971) ل
(Brundtland, 1987)ة للد ربرة ك  ررقاصاجاكبنر لنرةئرأنةظرة ا ر يسغ رلاة ،ر  ل رةإل

رإل رة ل  بس  رة   اجد ربةئردجةارب س ع  رة س اس  رة ارر،ساجةل هذه رة  كا راا    رة س د رأة ا  سلا  
ه رة اأيرة  ادلرسأنربرة اأسلا   رة خ اة ربرأر(Eco-capitalism) ربة لعاب  رسا اأسلا   رة س د 

ذةظرة عادجرة س د (رة ا ررة س د  )ة يت رر  رة  س ع رساس راأسرة لالرة  س ع ر اةلابراأسرة لالر
رأجبةظرةساعلالربنر ا قهارةبالاجرب نرة حكبلاظةظربة ذير يسغ رة ثابرر لل  راعالجرب  لار

ر.ة س د  رلركالظ ة س اس رة  ادل ر حلرة
ر رذ ي رب ن رسيا ةذ رب ن رة حا    رة جاةس  رة س د  اكلظ  Environmental)رة   اجد

Leadership)رر رة ا  رالثل رةألأحج ربةئرجبةظا ي رة س د   رة س اس  ر لنررساجةل  ا س ق ة س د  
(رSolid Waste Management) ة ص س ة لخ  اظرردلجةارلص   ررلب  ر  ث ا  رة س د  ربهبر

لار لنرلجخلرس بك راب اهرة   اجدرةساعلا رلباجد  الذربنرر،ثلر  لبةاجلأرةساعلائذر ب ارة ذير
رة اح  ل   رر اا  رةإلرسيتا الا راا   رة اعاللرلعلاررداإلجةار ة س د ، ر  لخ  اظرة ص س  ة س  ل 

رة ل رلاعججد رلاكال   رليتبل  رخالل رلن رة س د  ربسالل  رة للال  رصح  ر  لن بةي رسركل
رة س د ربلااةس  رة ح  اظبة لكبياظر رة  ادج رلنرة  اباير ب اها بسادلرلالدل ررةساعلال،رب لذة
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ر  ربرب  اذ رة لااح  رر،ة  ادل ة تابفر لبةاج ر ا ق ررأ  لرةبالاجبن رة ا  لعا  اررا س ة خ ااةظ
ر.ةساالاعرللكنر  لبةاجرأب نة اكا  فرة للكي ربرأقلرسة س د  ررساجةل ة س اس ربةئ

لرتتك  رة جاةستت رة حا  تت رسعتتجرلاةلعتت ربتتججرلتتنرة للتتبجرة لعا  تت ررصتت غظب تت رستت اقرذ تتير
ساعاةضرلللبب رلنرة ح ادقربةأل كاارة يتا  ربة ا س    رة ا رأسسظ  ت را ست ارر كا تارة ساس  ربة 

جةارة عالقتتت رستتت نرلاغ تتتاةظرة جاةستتت رة حا  تتت رة لالث تتت رسستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت ربر درة لخ  تتتاظرة صتتت س ،رة 
رةألبلة  صتتلرر،رخصتتصأ صتتلخلستت ررب تتقرب تتنة حا  تت ر  ره كتتلرة جاةستت راح   تتاذر تتذ يراتت را ستتبر

رةألبلرتاللرب تنرلسحثتت نر ت رة لسحتتثربة رر،ة جاةستت ربليلل ت رة للتبجرة لعا  تت رة ستاس  ئستاعاةضر
،رألتاربلتار ل تلرة جاةست رة حا  ت ربيلتاربلهرةإل اجدرليلتاأبربلياقرالارربا اذر  للبجرة لعا   رة ساس  

ل لتتب رة   تتاجدرة س د تت رة  صتتلرة ثتتاي رريتتاق   لتتارر،ة حا  تت  رليلل تت رة جاةستت رة لسحتتثرة ثتتاي ر  تتجر تت
ر،ثاة رة لعا ت ر    تاجدرة س د ت رلتنرليتتبارل تاه ل ةإلرةألبلايابلرة لسحثررلسحث ن لنربا باهار

رة لااكتتلةظرة  كا تت ر لح تتلةظرستت بيرة   تتاجدرة س د تت ربيلتتاذجرا س  تتهرستتا ااك لرب تتنربة لسحتتثرة ثتتاي 
ر.(Xuejiao, 2016)أيلبذجر

ر صت أختارب تنرلسحثت نرهتبرةآبةرتاللرة صت س رة لخ  تاظرردلجةاررة ثا ثايابلرة  صلر  لار
،رألتتتتارة لسحتتتتثرة ثتتتتاي ر يتتتتاق رة لخ  تتتتاظرة صتتتت س ردجةارة لااكتتتتلةظرة لعا  تتتت رإلربتتتتنرةألبلة لسحتتتتثر

ر لرب تنستا ااكة لخ  اظرة صت س ر ت رة لالعتاظربسعتضريلتاذجرا س  لتارردجةارة للااساظرة لعالجدرإل
ة عل ت ر  جاةست رل ستلاذرر تااةإلرة اةست ة  صتلرر  لتاربتاض، (Moreira et al., 2018)أيلتبذجر

،ر  لتارا تلنربصتفربارخ صرلاغ اةظرة جاةست سةخاصررةألبلة لسحثرر،لساحثرثالث ب قررب ن
جريلتبذخصتصر  لشرتاةظرة ل جةي ت رألرخ تا،ربة لسحتثرةأل ا  تتتاظرة جاةستت رةخاساارة ثاي ة لسحثر

ةخاالتتتتظرهتتتتذهرة جاةستتتت رس صتتتت لاربررتتتتا اقرة للتتتتال  رة لبها تتتت ،ربةرة ليتلتتتت رة لسحبثتتتت ة جاةستتتت ر تتتت ر
،رألتارة لسحتثرة جاةس رل  لارظبص ا الساياالاظرة ا رلخصصررةألبلة خالسرة ذير  رلسحث نر

رة جاةساظرة لسا س   .ر  الذربنرة جاةس ربنصر  ل ااحاظرة ل جل رص رة ثاي ر  جرخ ر
ر
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  األولالفصل 
 الجهود المعرفية ومنهجية الدراسة عضب

 
ر إل ة للبجرلنرربجج عاضررةألبلة يتايربة ل جةي راأا رل ال نرة  صلرر ااالل جةذ
ليلل  رة جاةس ررل ناشسسرربلارابصلرل  هرةآخابنر  رللالرجاةساال رة ا رة لعا   رة ساس  

رسبغسرل لللر ا  االاربل رك رة ذير عريلبذجبةألرأهجةفبررأهل  برلنرلرك  ررااا ليلبلار،ة حا   
  ن:ةآا ة لسحث نررة حا   ذةرايابلرة  صلرر، رة جاةس بب يببصفرللال ررة ليتل رةخاساا

ر
 الجهود المعرفية ومناقشتها وأوجه اإلفادة منها. عدد من: عرض  األولالمبحث 

 المبحث الثاني: منهجية الدراسة.
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  األولالمبحث 
 الجهود المعرفية ومناقشتها وأوجه اإلفادة منها عدد منعرض 

ر رة لسحث رهذة ررل ن لجف رقابجد رسيا  ر كا   رة جاةس  رب  لا ررة حا   اااكل رل اا  
جاةساال رابصلرل  هرة ساحثبنر  رر  بقبفرب نرلار،ةساعاةضربججرلنرة للبجرة لعا   رة ساس  

ر(.2برر1نر)  بة ا ريعا لار  رة لجب 
 الجهود المعرفية  من عدد: استعراض أولا 

ر(1ة لجبلر)
رة للبجرة لعا   رسس بيرة   اجدرة س د  ربججرلن

 (Mcnamara, 2008)دراسة  عنوان الدراسة 1

مختمطززة لمقيززادة التحويميززة  أسززالي فززي التعمززيع العززالي: دراسززة  سززتدامةتعزيززز ال
 .ات التغييراستراتيجيو 

Fostering Sustainability in Higher Education: A Mixed-

Methods Study of Transformative Leadership and Change 

Strategies. 

ر؟ة اع   رة عا  رليتلاظ  ررساجةل للبجرقاجدرةئرلحججةظرلا .1 مشكمة الدراسةر
رةسااةا رلا .2 ر  احتتجبا رة اغ ا رةئتتلاظ ريحب رة اع   ررساجةل بل رليتلاظ   

رة عا  ؟
رس .1 الدراسة أهدافر رة عالقاظ ربراحج ج رالاا  يلالر ن رةئة  رقاجد ة اع   ررليتلاظر  رساجةل ةظ

ر.ة لعاصادظربيلاذجرة   اجدرة عا  ربيتا ا
للال راع  ل رقاجارب نراعل لريبعرة اغ  ارة احب   رة ذيررليرا ة عللرب نر .2

ر.لساجةل صس راأنررةجظلذةرأاررة ك  اظربة لالعاظيحاالهر  ر
ر.ة ليلجرة بص   الدراسة منهجر
ر.AASHEةب ا ر  ررةئلا ك  رك   ربلالع ر  رة بئ اظرة لاحجدر333 دراسةميدان الر
ر د رب قريس رلحججد.ر33 عينة الدراسةر
 .كأب ب  ر  رس انرة  ادجربنرة ابلهرة ليتل رساجةل احج جرةئ .1 الستنتاجاتأهع ر

ر.    اجدربب  رة يلاذجر اعل لرة س بيرة لساجة راكب ن .2
رلي .1 المقترحاتأهع ر راع  ن رأب رة ارغ   ررساجةل  الرقادجسق رة لاي  ر  ل  ركالل رسجبة   علل

 .ة حا رة لالع رساجةل ئ
اع  ل  ر  سحثررأجةدسبص لار ربة ا راعللرة ا راعينرسا س درة لب بباظرلجاةج .2

  رة  ال . باع 
رجةخلرة حا رة لالع .رسركلراسل رساجةل باي  ذرخ  رةئرةبالاجب  ربر .3

 (Ferreira el al., 2014)دراسة  عنوان الدراسة 2

 .القيادة البيئية في البرازيل في خطر
Brazil’s Environmental Leadership at Risk. 

لراا  ررلخابفرة حكبل رة لياخس رحج ثاذر  لار اع قرسا ب ارك فر ا رلعا ل  .1 مشكمة الدراسةر
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ر؟ ة س در  ،ربة ا راشثار ة سي  رة احا  رة اد س
رر .2 رلا رة لبةلخا ا ربةألاة  رةساخاةج رة لحل   رة ليا ق ر   رة  س ع   اج

رة  س ع  ؟
 ب نرلسابىرة عا  .كسارةألراعجة لحا ت رب نرة لحل اظرة  س ع  رة ا ر .1 الدراسة أهدافر

ر.ربس بكلارة   اجدرة س د  رأس ب رأهل  احج جر .2
رة ليلجرة بص  . الدراسة منهجر
اذركس اةذرةهالالحرسا ايل  رة صياب  ر  رابِلربل   را ك يرة ليا قرة لحل  ر  سلا .1 الستنتاجاتأهع ر

 ئيا اجةظرة للال رة ساةل   .
لنرسالل رة يت رة س د  ر  رة ساةل لربلصجةق  رق اجالارة س د  رااعاضر  خ ار .2

 .يحبر لاياظرس د  رأ عفردخ ارلنرلاة رة احبئظرةأل
ر .  ريتا رة ليا قرة لحل  رة ب ي رة   اجدرة س د  ر عفرة ا ابضرسرأن .3

لنرري سه رر يسغ رأنراي بيرأيرلحاب  ر اغ  ارة ارا عاظرة س د  رب نرة لسابى .1 المقترحاتأهع ر
ربةإل رة عا  رة بةلس لاة ة ارابا رة  ايبي   ربنر،ةظ رة ايبعرر  الذ رب ن ة ح ات

جةارة س ب بل ربة لبةاجرة س د  رة خاص رسللاربر  اللا.ة 
ر .2 رحج ثاذ رة لياخس  رة ساةل ل رحكبل  ررل نجببد رة ايل  ر لان رلساجاةظ خ بع

ربة ذير رةلالاب اذ ربة رالل رة  ب ل رة لجى رب ن ربة  ادجد رة اك    ر اح  ل ة  اج  
 :ةآا ساح  قرر سل 
   ر.ل ااي رأيرل ااحرلج جرسا سجةدلرة لحال
 رةآ رسا كالل رة رعب ررةئلالاب  رثاا اةب  رح بق رذ ي ر   سلا

ر.ص   ة ا   ج  ربة رعب رةأل
 دراسة (Okwii, 2015)  عنوان الدراسة 3

القيادة في سياق اإلعدادات السموكية )القيادة والنظاع  تأثيراستكشاف سموكيات 
 .البيئي(

Exploring Leadership Influence Behaviors in the Context 

of Behavior Settings ( Leadership and Environmental 

Ecology). 

ر؟  ةإلجةارربلالاجدرة س د  ر  رةألس بيرة   رلجاةجرسس رلا مشكمة الدراسةر
 رس بك اظرة   اجدرة س د  .ريبةعأليتايررل ااا ج  ر .1 الدراسة أهدافر

ربررة س بيراحج ج .2 رة   اجد رلن رة س د  اأث ارة لسابحن ررةظ س بيرر  ة لح   
 ة   اجد.

رة ح اترب نرابةلنرة يتا رة س د ربنر ا قرة س بيرة   اجي. .3
ر.ليلجربص   منهج الدراسةر
ر .1 الستنتاجاتأهع ر ر ا  رة ليتل  ر   رة   اجد رس بي ر ا قسيا  رة ل كاي ك  رربن ة تبةها

   ربةئلالاب  ربة س د رة  س ع  رة لح   .جاةكبة  س ب بل  ربةإل
 ة لاعاا  .راأث اة رأيلا لبجةجرة س بيرهبربل   رج يال ك  ر  بىرأبر .2
ر.جاةساظرة   اجدر لارلذباربل   ر  رب  رة ي سرةئلالاب  .3
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با س اررة لح لةظربة جبة  رب نربحجدراح  لة   اجير اكلراح  لرلبجةجرة س بير .1 المقترحاتأهع ر
    اجد.ةر  ةذراأث اررأكثا لارأ

لل جرلنررلاة  لكنرأنر كبنراح  لرلبجةجرة س بيرة   اجدرة س د  رللائذرل  جةذرإل .2
رة جاةس ر لبةص  رة حبةارحبلراعالالظر    اجد.

 (Evans et al., 2015)دراسة  ةعنوان الدراس 4
 القيادة في العموع البيئية فهع

Understanding Leadership in the Environmental Sciences 

ر؟ةلالاب  ربس د  رلركالظة ا راسس رة س بيرة سرايرة لاكاادررأيلا رلا .1 مشكمة الدراسةر
ر .2 رك ف رب ن رة اعاف ر ا  رة سرأهل  رسبص هرة   اجدس بي راغ  ا  بير اح  ل

ر؟ةساجةل رأكثاة سرايريحبرللااس ر
ة  اجدرألاةذر ابا اذر يلاحرة ايل  رة لساجةل رة عا ل  ربةإلق  ل  رهلر عجرلرااك ر .3

ر؟بة لح   
 .لركالظرة س د    ر  ةإلجةارا ج  رة ح بلر .1 الدراسة أهدافر

 باعل لها.س د اذرأ نربك فر لكنرل لاجرة   اجدرة  عا  رراحج ج .2
 ة   اجدر  رة ع ب رة س د  .ر ل رك فر ا راصبا .3
حبلرة   اجدرة س د  رة ا ر ا ررة للل ة لل جرلنرة سحبثررللاة لياقر رللكاياظر .4

رة لي رة جاةس  رة لعاصادر  رة جاةساظرة   اج  .ربنر ا قةسايسا لار
رر.ة ليلجرةئسا اةد  .1 منهج الدراسةر
رة سرسحثر353رباح  لرلاةلع  الدراسة عينةر رلنربا رلنرسحبثرة ع ب  ر   ااد بة نرر2333 د  

ر.2313با ر
جاةساظرة   اجدرة لعاصادرااةب رسركلربة  راصباةظربجبة  رة لااسع نر  لسابجدر الستنتاجاتأهع ر

رة س د رة  س ع  .ر  ةالاراأث ار  رراحرياادجرة   اجدربر
 سا س  : رلحبارأسحاثرة   اجدرة س د  رة لةآا  أنراكبنرة للبج يسغ ر .1 المقترحاتأهع ر

 ة  اجدرة لا اب  نرة لاعجج ن. .أ
 للااساظرببل  اظرة   اجد. . 
 ة   اجدر  رس اقاظرلخا   ر. .ج
 ياادجرة   اجدرلنربللاظريتارلخا   . .ج

رب  سظرل اه ل  ر .2 راح      ركل اه   ربة عل  اظربة ياادج را ابالظرة   اجد لعال  
 ساحسنرسركلركس ارلنرة لااي رة ع ل  رألسحاثرة   اجدرة س د  .

ة لرااك رة بث   رربنر ا قلنرأسحاثرة   اجدرة س د  ررد  ااحرأيهر ا رةئسا اج .3
رة يرخاىل رة اخصصاظرةأل ر  رذ يرب  رةئلالاعربب    سرةئلالاب رسلا
ر. بة س اس ربة لغاة  

 (Case et al., 2015)دراسة  عنوان الدراسة 5
ادة والقيززادة فززي خطززا  التفكيززر فززي القيززادة البيئيززة: البنززا  الجتمززاعي لمقزز إعززادة

 األزمة البيئية والتنمية
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Rethinking Environmental Leadership: the Social 

Construction of Leaders and Leadership in Discourses of 

Ecological Crisis Development 

 ؟ر ع  ة ا رابةلهرة يت رة  سةألللاظرلعا ل ر  ر   اجدر رأهل  يرهلرهيا .1 مشكمة الدراسةر
 ؟  ل رة   اجدرة س د  رلارآ    .2
ر؟ب احلار  رأجس اظرة ع ب رة س د  رك فرا رالث لرة   اجد .3

 سيا رة ع ب رة س د  ر  راعسد رخ ا رة   اجد.ررأهل  لساةلر .1 الدراسة أهدافر
ر يرارة ع ب ربة  بةبجرة س د  ر  رللالرة ع ب .ريتايا ج  راح  لر .2

ر ري ج  (.ليلجربص  ر)رجاةس منهج الدراسةر
رلاع   رسا   اجدرة س د  رخاللر اادربرادرسيبةظ.باق رسحث  رر137ةسا اة رباح  لر عينة الدراسةر
رة س دل .1 الستنتاجاتأهع ر رة ع ب  رأجس اظ راح  ل رة للالن رهذة ر   رة   اجد رألسحاث اكبنر   

 بك ا ةال .رل ة لياص رة   اج  ربسلاابرر اةجةألا  اجدرلاخصص رس
رل اه   .2 رراالا  رب ن رة لسي   رسة   اجد ر سلن رلا رااا خ  رر،ة س لا  اج سلذبا

 .ليتلاظب كيلارئرالةلرلااس  رس بدرسا ل اه  رة غاس  ر  يلاحرة  اجيربة 
رة ا ر .3 رة ا   ج   رلنرةأل كاا ر    اجد رأبس  رل اه   رأنرا ج  ركعل     لكنر    اجد

رال لرة   اجدركرخصربلبقف.
ر ل رة رللاة ر يسغ  المقترحاتأهع ر رل  رة لابة ق رة ي جي رة ابله رذةظ رة   اج   رة سحبث رلن لل ج

لج جدر اعل لر ل رراذرةألللاظرة س د  رلنرليتبارة س د رة س اس  ر لكنرأنر ب ار اص
رتبةهارة   اجدرة س د  .

6 
ر

 (Plourde, 2017)دراسة  عنوان الدراسة

 .البيئية ستدامةاهرة القيادة والظدراسة 
A Phenomnological Study of Leadership and 

Environmental Sustainability. 

رئلاال .1 مشكمة الدراسةر رة  اجد رلن رة ل  ب  رلا ر لكل  رة لعا   رأب رة لركالظرة للااةظ عا ل 
ر؟بة   ا ارة س د  

رك فر الكنب  هر،رالاجربسارة حجبجرة س اس  رة لعاصادنرة لركالظرة س د  رل .2
ر؟ح بلر  رة بقظرة لياس ر احبررة   ا اا يرلعا ل ررلنرة  اجد

ر الدراسة أهدافر ربل  اظ رب عبة رة ذ ن رة  اجد رالاا  ر  ررةساجةل ةساكراف رب عا   يالح 
ر.ة ليتلاظ

ررة ليلجرة بص  رة اح    . منهج الدراسةر
رةأل عينة الدراسةر رة جاةس رلنرسسع رلنرقاجد رساي  ذرربلالاكبيظرب ي  ةأللا ك  نرة ذ نرةرالابة

رساجةل رة س د  ربة ح اترب  لار  رلشسساال .ساةلجرةئ
بفرة س د  ر  ري  ظرياادجرة جاةس راصباةظرحبلرك    راخ  فرللبجرة  اجدر  لخا الستنتاجاتأهع ر

ر.ة س داظرة ايت ل  
 حلرر  ك  احج جرر  الذربنر،ة س د  رساجةل   اجدر اعل لرةئسلار  رذ يرلار  ع هرةر

ر. د  ،ربك فر اك فرهشئ رة  اجدرل رة تابفرة لاغ ادة سرلركالظهشئ رة  اجدرة 
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ة  اجدرة ذ نر ي ذبنرسيلاحررحبلة سحبثرة  لارا ا ارسجرة  لبدرة لعا   ربة ا ر .1 المقترحاتأهع ر
 ليتلاال .  ررلساجةل رس د اذرة لساجاةظرة 

ر .2 رس د اذ رة لساجةل ن رالاا رة  اجد رحبلررل نأجىرةساكرافرتاهاد رلج جد اش  
رة ايت ل  رة لساجةل رس د اذ.ة   اجدر

 (2112 ،)مختار دراسة عنوان الدراسة 7
جيززه العاقززات البيئيززة نحززو التنظززيع البيئززي لتو  اسززتعمالدور القيززادة البيئيززة فززي 

 .فللاأل
Rôle du leadership environnemental dans l'utilisation de la 

règlementation environnementale pour orienter les 

relations au mieux                                                                       

 ر؟سابجهارب نرق اللارسا جبارة س د لا س ع رة   اجدرة س د  ربخصادلارة ا را .1 مشكمة الدراسةر
ر؟ أهجة ة س د ربابل لهريحبراح  قرلارجبارة   اجدرة س د  ر  راقاس رة ايت  ر .2

ر .1 الدراسة افأهدر رة س د   رة   اجد رل بلاظ ررابالاجساحج ج رلاعابن راأ  فر ا ق بلاكاللرليلل  
 .بليسل 

ر .2 رةأل ا  ررهجةفاح  ق ر ا قة س د   رة  س ع  رربن رة س د  رلاغ اةظ رل  ة ا ابل
 .ة بقظباحج االارة لالة جدر  ر

ر اح  قر .3 ر  رلسعاها رة س د   رة   اجد رايالللا رة ا  رة سسل لارأهجة ة اعافرب ن
  .سااةا ل ةئ

ربررل نة سع ر .4 رة س د   ر  را ابر  يسايةإلاب  نرة     رسلا ل رريسانةإلرلبة ا  ج
راهاهارة لخا   .تس داهرسل

ر.ليلجرة اا  ف منهج الدراسةر
سا س دا نرة  س ع  ربة سرا  رر ن  ا رأ اةجلاكبنرلنرلللبب رنراب  نرايت  رل .1 الستنتاجاتأهع ر

 ربة ااسب  رخالق  يرلنرة  جاةظرة لعا  ربة    رةأل رالا ااس رسبلبجرق اجدرس د 
 ال لها.رساجةل لار ك  رئ

ر  ر .2 رة س د   رة   اجد رةئثاارل ابقفريلاح رة س درهالا د رذةظرلركالابرر س  ا ا لا
 ة ص  رساحس نرة س بيرة س د رب نرة لساب  ن

 ر ردة للر
 ربة رعس .رة ليتل ة ك  رسرك  ر

رة سح .1 المقترحاتأهع ر رلاج اذرااق   رأه ه ربلكا أد ربص ايالا رسا س د  ر  عيا   رة لسخا رة ع ل  رث
 .بلعيب اذر

لنرح ثرربلح  اذررا ع لرة جبارة ايس   ر بلاةدرة س د ربة  اقاظرة لالججدرلاكل اذر .2
  ن:ةآا  اح  قرة لج  نررة  اةارة لخبلر لا

 خاىلنرايت  رة بلةاةظرةألرأب ن كبنرايت للار. 
 ربساظرة ايس قر  ري سرة لسابىرة ايت ل .ة س س  ر صعرثااالي رةآ

ر
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ر(2ة لجبلر)
 ة لخ  اظرة ص س درإجةارة للبجرة لعا   رسربججرلن

 (2111 ،خرونآنباري و )األ دراسة  عنوان الدراسة 1
 المخمفات الصمبة ةإدار تطوير مصفوفة صنع القرار في 

لاربص سخ  اظرة ص س رحججظرلب بعرة ل  رلحا ت رةأليساارة حكبل رة لح   ر مشكمة الدراسةر
ر:اا   رح بلربل   ربذ يرسسس ربا   ريس رل نلرك  رس د  ربص ظر

 ل اجدر  رحل رة لخ  اظرة لاب جدرلنرة سكنرة ح اي. .1
 اغ ار  ريبب  رة لخ  اظرة لاب جد. .2
ربل   رة اصا فر  لخ  اظرة لاللع . .3

ر ألرا ب ا .1 الدراسة أهدافر رةسا عاسلا ر ا لن رسلا رة  اةا رصي  ر  ةإلجةاررسعاجلص ب  
رةئلالاب  ربة اكيب بل  .  رقاصاجبة س اس  ربةئ

كاسال (ر لعا  ر س ع ربررة يلفبررهذهرة لص ب  رب نرة لجنر)رة ح  را س ق .2
رة لل  اظرة ص س ر  رهذهرة لجن.ردجةارة عالقاظرة لاجةخ  رإل

ر.ة اح    ة ليلجر منهج الدراسةر
رةئراف،رلج ي ركاسال رة ل جس لج ي رة ح  ،رلج ي رة يلفر ميدان الدراسةر
ر .1 الستنتاجاتأهع ر را يرة  اةاةظرصياب ر  ررجاةيةإلبج  راي  ذ ة لاع   رسا لبةي رة س د  ربآ   

 ة لعالجدرب نرسحبثرة عل  اظ.رة  اةاةظ
ر .2 رلص ب   ربلالدلالارردلجةارسسا   رة سلل رة  ل  رباب  ا رة ص س  ة لخ  اظ

 بة س اس  ربة ح اا  .ر ل ا  سرلخا   رلنرة لبةقفرةئلالاب  
ة ليلجرة بقاد رة ذير اكلرب نررل نة احبلرة اجا ل رلنرة ح بلرة عالل  ر .3

 ة لصجاربة ذيرغا اهرهبراح  لرجبادرة ح اد.
رلنرردلجةاررةن .4 راحل رسج    ركلرك   رلعلب   ر  سظ ربل    رة ص س  ة لخ  اظ

ر  اعاللرلعلا.ر رسلرئسجرلنربلبجرل ا  سررلب   ة حكبل رة لح 
 :كس ار  ة خ لرلعا ل رلبة  رة  المقترحاتهع أر

 .بل   را   لرة لخ  اظرة ص س ر .1
 ة اجب ار  لخ  اظ.رلباجدبل   ر .2
رة لخ  اظ.رة اخ صرة يلاد رلنبل   ر .3

 (2114 ،خرونآ)رسن و دراسة  عنوان الدراسة 2
 المخمفات الصمبة في بعقوبة ةإدار دراسة واقع 

رسس ر مشكمة الدراسةر رلا ر لعا للاة لخ ااةك  رة  ه ربلبج رببج  رلعلار اظرة ص س    رربة اعالل
رلج ي رسع بس ؟

ر بل اذر .1 الدراسة أهدافر رة يس رة رة ص س ربرة لخ  اظرلنررحسا رة كل اظرة لاب جد رة لدب   لاج
 ة ص س ر.ة لخ  اظر كلرلكبنرلنرلكبياظر

 .سع بس رلج ي ة لخ  اظر  رب  رح بلر لرك  ر .2
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ررلباجدة ا ر لكنررة ص س ة لخ  اظربلةنرأحسا ر .3 رلنرأاجب اها رةئسا اجد ب
رة  اق .ريااجبرإلأ  ااس رركلحسنلبةجرة ع ب  رة 

ة لخ  اظرة ص س رة ليل   ر لللبب ررليااجة لس رة ل جةي ر احج جرااك  ربلعجلر منهج الدراسةر
رسارة ا را رةياخاسلا.لنرةأل

رلج ي رسع بس . ميدان الدراسةر
 لكبياظراد س رلا ابا رة يس .ر3بة ا رس غظرة لخ  اظركبياظرايبعرل .1 الستنتاجاتأهع ر

 اذرةقاصاجهيايرللكاي  رإلباجدراجب ارة لخ  اظربةئسا اجدرليلارسبص لارلباجر .2
  يعكسرب نرلحا ت رج ا نرسركاركس ا.

للكاي  رة حصبلرب نرة سلاجرة ع بيرلنرخاللرة لخ  اظرة ص س رة ا رلنر .3
 .ىة للكنراحب  لارل نر اقاظرأخار

راكبنرأكثار .4 رلاا عاذ رة ا ر كبنرلسابىرة جخلر ألسار  لا ة لحالظرة سكي  
رلياالاذر  لخ  اظرة ص س .

ة ليال ربارل  رة لبة نرب نرة لخ  اظريرارة بب رة س د ر اخ  ضركل اظر .1 المقترحاتأهع ر
 لنرة لصجا.ة لخ  اظر الر

 .يجب ارة لخ  اظرة سالسا ك  رباجدلعاللرحكبل  رإلرليرا  .2
ر ريرا ل .3 ربررلخ  اظبحجةظرلعا ل  باجدكبحجةظر ال رة ل لاررة  ر   اجب اها

رة صح .
 (Coker et al., 2016)دراسة  عنوان الدراسة 3

 خاصة لمتعميع العالي في نيجيريا منظمةالصمبة في المخمفات  ةإدار ممارسات 
Solid Waste Management Practices at a Private 

institution of Higher Learning in Nigeria 

ر مشكمة الدراسةر رسس  رلا ر اب    رردلجةاربج  ر   رة ص س  ر  ررليتلاظة لخ  اظ رة عا   ة اع   
ر؟ي لا ا

  رة لخ  اظرردجةارة للااساظرة لاسع رإلرأ  لاحج جرة عبةللرة لال لدرة ا راب ار الدراسة أهدافر
ر  اع   رة عا  ر  ري ل ا ا.اظرليتل

ربص  رة اح    .ة ليلجرة  منهج الدراسةر
رببلالرة لخ  اظرلل عل .لياب  رر عينة الدراسةر
رباكب نرخاال  لكنراس رةئ .1 الستنتاجاتأهع ر ربكل   رسعبةللرة لخ  اظراظر  ريبب   ة ص س 

 يربةئلالاب ربة لا  ر  سكان.قاصاجة ب  رة ث ا  ربةئ  ركلاررلخا   
رلخ  رأكثا .2 رلنتكل   راياج رقاتتتة  راظرص س  ر   رة خاص رال  رة سكن باظ

رسل .
رلخ  اظا   لرة حل رةإلللا  ر أللرلنرة لخ  اظر يسغ رارل  رة حجرلنر .1 المقترحاتأهع ر

رص اي.رلخ  اظة لالع رب نرللال رردلجةارأنراشكجر يسغ ر ر،ة لاب جد
ة للااساظرة ا ر ا راسي لار  لانررأ  ل لكنرابب  رة للال رباث   هرحبلر .2

ر.ة ص س ة لخ  اظرردإجةار ارة لاع   رسأنركلررخصر عللر  رة   ا
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 (Moreira et al., 2018)دراسة  عنوان الدراسة 4

 التعميع العالي في البرازيل منظماتالمخمفات الصمبة ل ةإدار مؤشر 
Solid waste management index for Brazilian Higher 

Education Institutions 

 ر  للال ر  رة اد سرلركالظبه رلحجىرة  ة ص س   اظرة لخردلجةارلياقر ر يسغ ر مشكمة الدراسةر
ر.ة اع   رة عا  رليتلاظأير  رة سحثربة اع   ربة ابب  رة ا رالا لار

 ة لخ  اظرة ص س .ردلجةارباضرك    را ب ار .1 الدراسة أهدافر
در تت رة بئ تتاظربةحتتج تت رة ساةل تتلربرر ا س تتقرة لشرتتار تت رثتتالثرلالعتتاظرلخا  تت .2

 .ة لاحجد
رسعتاجليتتبارلاعتججرةألرل تااة اع   رة عا  ر ت ررليتلاظدجربا ج  راح  لر ل ااي رة ياا .3

رة لخ  اظرة ص س .ردلجةار ا    ر
 ة ليلجرة بص  رة اح    ربذ يربنر ا ق: منهج الدراسةر

 .ألا كادر  ربةحججاةس رل ااي رس نرثالثرلالعاظر  رة ساةل لربر .1
حستت رةهل التتار تت ررل تتنلاةلعتت رةئجس تتاظربا ستت للارربتتنر ا تتقسيتتا رلعتتا  ار .2

 ة لخ  اظ.ردلجةار
رة ل ااي .رئلاة ربل  اظ رةإلحصاد رةألجبةظرةساعلالل جةي ارب اح  لرة ياادجرا ر .3

،ر(UNIOESTE،رلالعتتت ربئ تتت رغتتتا رسااةيتتتار)(USP-SCلالعتتت رستتتابرستتتاب بر) ميدان الدراسةر
ر.رةئلا ك  ر،رلالع رل ر غانرة بئ اظرة لاحجد(UFSMلالع رساياارلاا ار)

ردلجةاربا تتتتتتاا اررة لخ  تتتتتتاظدرلجةاربتتتتتتنرة لتتتتتتبت  نرة لستتتتتتشب  نرلل تتتتتت رل تتتتتاسالظرلتتتتتت ر عينة الدراسةر
 .سا لالعاظرلخ  اظة 

 .ليتل لركلرخ رجةة اد سرسعاجةألا س قرهياير اقركس ارس نر .1 الستنتاجاتأهع ر
ر .2 ريحب رة س د  رة بب  ر يرا رلثا    رلساحاظ راب ا ة لخ  اظرردلجةارة لالعاظ

ر.ة ص س 
 ة لخ  اظرة ص س را   لاذربنرا س   .ردلجةار ب ارسايالجر .1 قترحاتالمأهع ر

رة لخ  اظرة ص س .ردإجةار اب  ر جب رةاخاذرة  اةاةظرة لاع   رسرأجةداب ار .2
 (Coban et al., 2018)دراسة  عنوان الدراسة 5

: ات المتعززددة المعززاييراتخززاا القززرار  أسززالي  عبززر  البمديززة المخمفزات الصززمبة  ةإدار 
 تركيا ،سطنبولأالة في دراسة ح

Municipal solid waste management via multi-criteria 

decision making methods: A case study in Istanbul, 

Turkey 

ر؟ة لخ  اظرة ص س ر  رلااسبلردلجةاررك فر ا را ب ا .1 مشكمة الدراسةر
 .ة لخ  اظرة ص س ر  رلاابسبلردلجةاراح  لرلرك  ر .1 الدراسة أهدافر

ي تتت را  ربة ا قاصتتتاجاب تتت  رك تتتفر لكتتتنرا  تتت  رة ستتتياا بهاظرلتتتنرة يتتتبةح رةئ .2
ربة س د  ربةئلالاب  .

رة ليلجرة بص  رة اح    . منهج الدراسةر
ر.درة لخ  اظرة ص س لجةارخس اةذر  رللالرر35 عينة الدراسةر
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اة رة خستاة رآب تنرري  راح  تلرة  تاةارلاعتججرة لعتا  اراعالتجرسا رتكلرة لسارتااا  .1 الستنتاجاتأهع ر
   راحج جرةئبلةن.

ربنر ا قة لص ح رة لاعجج نر  راح   ياررأصحا ئرسجرلنرجلجرلصا  ر .2
ر  ربةئلالاب  ربة ا ي  ربة س د  .قاصاجلرااك رة لعا  ارةئ

 ة لخ  اظرة ص س .ردلجةارالا س  ر  رة جبلرة يال  ر لعا ل رسحبثررللاة  .1 المقترحاتأهع ر
رةرةساعلال .1 رباح  لرة سالل  رة صح ح  ربة سالل  رة خ    ربغ ا  خ   

ر.ة حساس  ر لعا  رلجىرقبدرة ياادجر  لع لاظ
 (Abas et al., 2018)دراسة  عنوان الدراسة 6

 الصمبةالمخمفات  ةإدار لمفهوع الحرع الجامعي المستداع في سياق  استعراض
A Review of Sustainable Campus Concept in the Context 

of  Solid Waste Management 

ص س رة ة لخ  اظرردإجةارللااساظربة ساةلجرة لاع   رسة احج اظرة ا رابةلهررلا .1 مشكمة الدراسةر
ر؟ة لساجةل ر  رة حا رة لالع 

ر؟لعا لالاآ   ررلاك فر ا رلبةلل را يرة احج اظ،ربر .2
 ا ر لكنراي  ذهارة ص س رةرلخ  اظة لساجةل ر ردجةارلياقر رل اه ل  ر إلراب  ا .1 الدراسة أهدافر

رة اع   رة عا  .رليتلاظ  ر
رلخ  اظة لساجةل ر رداإلجةارلاةلع رجاةس رحا  ر  للااساظربة ساةلجرة لاع   رس .2

ر رإل لا  رة لالع  رة حا  ر   رةألرليتلاظة ص س  رة عا   رلاة إلرخاىة اع   
رة ص س .ة لخ  اظرردجةارإلرللل ساةلجر

ة ص س ررلخ  اظة لساجةل ر ردةإلجةارقر اح  راكب نريتادرثاقس ر  س جةنرة يال   .3
ر  رة حا رة لالع .

رة ليلجرة بص  رة اح    . منهج الدراسةر
ر .1 الستنتاجاتأهع ر راعج رلا  ل ا ررليتل    رة عا   رلنبةحجة اع    رة رد ر  رس ادة لساهل ن ن

 ة ص س رة ياال .ة لخ  اظر
خ  اظرة ص س ردرة للجةار  را س قرساةلجرربج رة الة رللال رة حا رة لالع  .2

ر اب  .ة غ ار اقاس رساةلجرةر  الذربنة لياسس ،ر
راظليتلة ص س رلنررلخ  اظ باي  ذهارة لساجةل رردةإلجةارا ب ارساةلجر يسغ ر .1 المقترحاتأهع ر

رأصحا أليلاراا   رة اعابنرة لاعججرلنرر؛ ل رللل رراق ر،ة اع   رة عا  
 ة لص ح ر  رة حا رة لالع .

ةألس لر  ررل نرب نلنرةألة لخ  اظرة ص س رردجةار يال رإلة عجراكاللرة يلجر .2
ر رة سايالج رةألرةذرألارا ب ا ررهل  سا غ را  رة ذي رة سايالج رأن راخاذهل  لان

رلياس ر س د رة حا رة لالع .
 ((Parvez et al., 2019دراسة  عنوان الدراسة 7

ممعهززد الناميززة: دراسززة ل لصززمبة فززي الحززرع الجززامعي فززي الززدولاالمخمفززات  ةإدار 
 .روركي-الهندي لمتكنولوجيا

Solid Waste Management on a Campus in a Developing 
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Country: A Study of the Indian Institute of Technology 

Roorkee. 

ررلا .1 مشكمة الدراسةر رة ا اا رة يال  سس  رب نربكسرة ص س ة لخ  اظرردلجةارر ساةلجرة س جةن
 ؟ة س جةنرة لا جل 

لج ي ررسبص ه،رة حا رة لالع ة لخ  اظرة ص س ر  رردلجةاراظربل   رلا  سرلا .2
اا   رة اعاللرل رة ك رة لادلربة لاب جربة ا ررسهرذةا هرردإجةارالا رسادرارصغ 
ر؟ة ص س ة لخ  اظرلنر

رة ص س ر  ا راي  ذهار  رحا رة لالع .ة لخ  اظرردجةارللج  رإلراب  ارح بئذر .1 الدراسة أهدافر
ر.ة ص س ر  رة حا رة لالع ة لخ  اظرردلجةار .2
ة ا رايرأر  ررلركالظبة ة لخ  اظرلجة نررل نة لحب  رة لخ  اظرا   لركل  ر .3

ر.ة لخ  اظرة ص ا  رل نة ص س ر  بصبلرة لخ  اظرة حا رة لالع رسسس ر
رة ليلجرة بص  رة اح    . منهج الدراسةر
ردرة لخ  اظرة ص س .لجةارلبت اذرلسشبئذربنرر59 عينة الدراسةر
لنريت اةالارأقلرة ليجر   اجر  رة لخ  اظرب نرة اغ رلنرأنرلعجئظراب  جر .1 الستنتاجاتأهع ر

 .اذر ل اجدرلعجئالارسيب رةذربيا  ر با  ريتاررل نلئرأيلاراحااجرر،  رة عا  
رRoorkeeرة لعلجرة اكيب بل رة ليجيرة ص س ر  رحا ة لخ  اظرردلجةاريتا ر .2

ر.غ اريتال ربغ ار عال
رلخ  اظحا ررل نأنر ا رااق  رة حا رة لالع ررأساسلنرة  ابايرسركلر .1 مقترحاتالأهع ر

 . ص ا 
رلنر يسغ ر .2 ر اع قرسا حج باجدبرة لخ  اظررليااجيرارة بب ر  لا لارةساعلا رة 

رة جق ق ربة اعالل رة صح   رربة عاجةظ ر ا قر،ة لخ  اظل  غاسرق ل رربن
 كلباجر  رأذهانرة لل  .ة لخ  اظر

رةلااليرةأل ةإلجةارر اةجةألبررة لساعل  ناث  فر .3 ر اع قرس اباد ر  لا رسا    ن
ر رس ن ر   صل ررأيبةعة لياسس  رلن رلخا    رألارة لخ  اظ ر عج رة لصجا رةذرلن

ر.اذر ابا 
 

رومجالت الفادة منها ثانياا. مناقشة الجهود المعرفية السابقة
ر:ا ةآاس  راش  را ب ل  ربب نرة يحبرا حصربل   رةئ العرب نرة جاةساظرة س

ا س  تتتهر تتت ررهل تتت لعاصتتتادرة لب تتتبعرألرل تتتناشرتتتارة كثا تتت رة لعا  تتت رئالاهتتتاظرة ستتتاحث نر .1
 ة لالعاظ.

بتتنررة س د تت  تت رة ع تتب رردةإلجةارع تت رة للتتبجرة لعا  تت رة ستتاس  رسا تتج  راش تت رلرتتااك ر رأستتللظ .2
جةاربرباح   لاررة س د  رلاغ اةظرة   اجدجاةس رر ا ق  .ة لخ  اظرة ص س ردة 
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)رة اع ت  رة عتا  ربة سحتثرة لالعتاظرق تاعرلحتججدر ت رة لعالتجدربة  تا  سرلبججرلنرة بلبجر .3
ة ليتلت رراا تةخا ر ة لب بعررأهل  سلار عللررةئخاىرليتلاظبنرغ اهارلنرة ة ع ل (ر
 .ة لسحبث 

 ة لجخلرة كل ربل ا  سرةئساساي ر  رق اسرلشراةظرة جاةس .رةبالاج .4
كلتتتارلب تتت ر تتت رة للتتتبجرراةلجرة تتتجكاباةه تتت رستتتة حا  تتت رةبالاجهتتتاررأرتتتاظرلاغ تتتاةظرة جاةستتت  .5

رللتتتار شستتتسرأه  تتت رهتتتذةرة لب تتتبعر تتت رجاةستتت رة تتتجكاباةه،ر(1،2ة لعا  تتت ر تتت رة لتتتجب  نر)
اسيت رابللتاظرة جاةست رستانرلاغ اةالتارهت ر تلنرر،ربة تذير عتللبا س   ر  رة س دت رة عاةق ت 

ر.ساةلجرة جكاباةه
 

لشرتتتاةظر ي تتت راستتتل ر تتت رألث  تتت رسلاغتتتايرة اح  تتتلربستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت ر تتتلنررهالتتتا ةئ .6
ة يتتتتتاير تتتت ربتتتتاضرة ل تتتتاه  ربة لشرتتتتاةظرة  كا تتتت رب تتتتنرة  كتتتتاررااصتتتتاقة اي  تتتتذرب تتتت سرةئ

   لب بع.
-Multiاح  تتتتتتتلرةئالاهتتتتتتتاظرة سحث تتتتتتت ر تتتتتتتلنراتتتتتتتجةخلرة ع تتتتتتتب رب تتتتتتتنرب تتتتتتتقرلتتتتتتتار عتتتتتتتافر .7

Disciplined. 
 ي اذ.بل جةرا اذرتاأس سرة اا  ارة  كاير لاغ ايرة جاةس رب س ع رة عالق رس يللاري .3
 لا.ةساعلا رأهل  للار عللرلنررة لساعل  اب اريلاذجرة   اسربة ليلل اظر .9

ركبيلتتار  تتالذربتتنة لالعتتاظر تت را س تتقرلاغ تتايرة جاةستت رسبصتت للاراببب تت ررأهل تت ةستتاةلر .13
 ا س    .

ر

 الجهود المعرفية السابقة من: ما يميز الدراسة الحالية ثالثاا 
ب ربرة عاةق تتت ربة عاس تتت رة اتتت راياب تتتظرلب تتترب تتتنرلستتتابىرة لالعتتتاظرنةألب تتتارة جاةستتت رليلتتت .1

جةارة س د تتت ربررة   تتتاجد درة لخ  تتتاظرة صتتت س ،رسحستتت رة تتتالعرة ساحتتتثرب تتتنرة للتتتبجرة لعا  تتت رة 
 ة ساس  .

يلتتتاذجربا ل تتت ر تتت ركتتتالرة لاغ تتتا  نرة لستتتا لررةخاستتتااة اتتت راسيتتتظرلستتتأ  ررنةألب تتتة جاةستتت ر .2
 بة لعالج.

للتال  رسحست ررل تن فرة ك  تاظرة لسحبثت راعال ظرة جاةس رة حا   رل رة لالع رب  تاذر اصتي .3
   (.يسايةإلبة ليجس  ربرة ع ل  ربراخصصلاربالث ظرهذهرة للال  رسا ك  اظر)رة  س  ر

لئرر  تتلبنرة  كتتاير    تتاجدرة س د تتاةستتاظرة ستتاس  ركايتتظريتا تت راتتااس رساح  تتلرة لة جرلعتتت  .4
ك االارل تتجةي اذ،ربتتنربرنرجاةستتالاراكتتلظرب تتنراح  تتلرة ل تتال نرة  كا تت ر    تتاجدرة س د تت ربستت أ

رفي البيئة العراقية. (Xuejiao, 2016)يلبذجرأرةخاساا ا قرق اسربر
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  المبحث الثاني المبحث الثاني 
  الدراسةالدراسة  منهجيةمنهجية

  جاةستت ربستت ياا براي  تتذهر تتلنرة لع  تتاظرة لعا  تت ررة ليللتت رةألستتاسرة حتتا   عتتاضرة لسحتتثررررر
ر:ا ةآياربب نرة يحبرأهجة  ر اح  قرةإلحصاد ي رةبةئساثلاار  رة لبر

  : المشكمة: المشكمةأولا أولا 
 ت ر  ليتلتتاظربهتبرلتتارلاةستت رة لاغ تاةظرة جةخ  تت ربة خاارلستااةظرجرستتااةا ل  تب ارة  كتارةئ

 تذةرالثتلرجاةست رة لخ  تاظرر،بةهاربس ياا بهاظرة لعا لت تسر  راسي رةئالاهاظرة لعاصادر   يعك
 ,Starovoytova)ارة حا ادربابكجرة جاةساظربليل  رةئ    ررهل  ة ص س ر  رة لالعاظرلنرةأل

لتتارةئلالتتاجةظرة سحث تت ر لعا لتت رهتتذةرةئالتتاهرلتتا ظر تتلنرة لاغ تتارة بقتتاد ر تتلنرب تتنرر(2018
بابة تظرة للتبجرة سحث ت ر ت رجبت رهتذةرر(Moreira et al., 2018)رسحست ر ابحتاظردةإلجةاررااسيتاه

رجاةساظ.ثارسا غركيا ل ر ا يرة آار هرلنرةئالاهر ل
 تتت ررا ع تتتلرة لتتتجخلرة ستتت بك رل تتتنبة ا س تتتقرستتتجأظرسحالتتت رنرليلل تتتاظرة ا ك تتتارإبسلتتتذةر تتت

،ر تتتذةر تتانرة  لتتتبدرة لعا  تت ر تتتلنرلتتتجخلردةإلجةارسعتتجرستتتابلرلاغ تتاررة اعالتتلرلتتت رة لخ  تتاظرة صتتت س 
ره راح  لرس بك اظرة   اجدرة س د  ربهبرلتارأرتااربنر ا ق لخ  اظرة ص س ر كبنرردلجةارا ع لرا س قر

ة لاغ ارة ست بك ر ت رلعا لت رهتذهرةئرتكا   ر ت رأهل  ررة ا رااكلرب ن( Baccei, 2015)جاةس ر
لتتجىررل تتنرتت ار لتت را   تتاسرذ تتيرر(Xuejiao, 2016)ل تتجةنرة لالعتت ر تتلنرلتتار احاتتهرجاةستت ر

بهذةرلتار ا تاسقرلت رلتار ا تليهررا س  هر  رة لالع ربة س بك اظرة اح  ل  ر للااس رة   اجدرة س د  ،
الد تتت ر  تتتجخبلر تتتلنرراعتتتج  تتت ر لكتتتذةرجاةستتتاظرة اتتت رة حالتتت رة  عة ل تتتجةنرلتتتنرلشرتتتاةظراالثتتتلر تتت ر

درجةارة ابللتتتتاظرة ع ل تتتت رإلبرر(Green University)ة اصتتتتي  اظرة عا ل تتتت ر  لالعتتتتاظرة خ تتتتاة ر
،ر تتإنرة لخ  تاظرة صتت س درلجةارنرا عتتلرلتتنرجبنرأة لالعت ريحتتبرة للااستاظرة خ تتاة رة اتت رئر لكتنر

جةارس د ت ربر تاجدرة ة لعا  ت ر لب تبعرة  رهل ت لع ر أللايرق اجةظرة ةجارل عكسرست يدرة لخ  تاظرة صت س رة 
 لكتتنرة اعس تتارل تتجةي اذربتتنرلرتتك  رة جاةستت رسإثتتاادرة استتاشئظر،رب  تتهرب تتنراب  تتجرلعا تت رسلتتذةرة للتتال

ر :ةآا 
رأيلتتتتتبذجب تتتتتنرب تتتتتقررة ليتلتتتتت رة لسحبثتتتتت ة س د تتتتت ر تتتت رريراح  تتتتتلر ستتتتت بك اظرة   تتتتتاجدهتتتتلرهيتتتتتا .1

(Xuejiao, 2016)؟ 
 ,.Moreira et al)رأيلتبذجرب تنرب تقرة لبصتلرلالعت  صت س ر ت رة لخ  اظرةردلجةاربةق ررلا .2

 ؟(2018

ر(Xuejiao, 2016)بأبعاد سلوكيات القيادة البيئيةة ففةأ مواةو    هتاا هل يتباين مستوى اال .3
 ؟سحس رللال  رة ك  اظرة لسحبث 
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 ,.Moreira et al)درة لخ  تاظرة صت س رب تقرأيلتبذجرلجةارسأسعتاجررهالا هلر اسا نرلسابىرةئ .4

 بحسب مجاميع الكليات الابحوثة؟ (2018

صةلبة فةي ة الاخلفةات الإدارف يةةاإلدار عاةا سةتدامة اأابةين فتةأثير  ارتبةا هل توجد عالقة  .5

 مجاميع الكليات الابحوثة؟

ة الاخلفةةات الصةةلبة فةةي إداريةةة فاإلدار عاةةا هةةل توجةةد عالقةةة ارتبةةا  فتةةأثير بةةين تةةأثير اأ .6

 مجاميع الكليات الابحوثة؟

ة الاخلفةةات الصةلبة فةي مجةاميع الكليةةات إدارد عالقةة ارتبةةا  فتةأثير بةين الدافعيةة فهةل توجة .7

 الابحوثة؟

ة الاخلفةات الصةلبة فةي إداريةة فاإلدار عاةا هل توجد عالقة ارتبا  فتةأثير بةين الاعرفةة اأ .8

 مجاميع الكليات الابحوثة؟

  الدراسةالدراسة  أهدافأهداف: : ثانياا ثانياا 
  :ةآا رهجةفاسعنرة جاةس ر س بغرةألر

جةارلسااةظرة ا راياب ظرلاغ ايرة جاةس ر)ست بيرة   تاجدرة س د ت ربرة رااس  .1 رخ  تاظرة صت س (ة لردة 
 اح  ل.ر ةبرة ا س اربرة بصفرربنر ا ق

 .ة لخ  اظرة ص س ر  رة لالع ردلجةاربةق را س قرارخ صر .2
)للتتتال  رك  تتتاظررك  تتتاظاخصصتتتاظرة بةقتتت راح  تتتلرستتت بك اظرة   تتتاجدرة س د تت ر تتت رارتتخ صر .3

 .لالع رة لبصل(
درة لخ  تتتاظرة صتتت س رلجةارلعا تتت رةآثتتتاارة لاااستتت رب تتتنراح  تتتلرستتت بك اظرة   تتتاجدرة س د تتت ر تتت ر .4

 سيلاح.
  الدراسةالدراسة  أهميةأهمية: : ثالثاا ثالثاا 
رل تنستع لاررل اااحل لار  ررة ا رة لعا   ربة ل جةي  ربة للالع  رق لالاة جاةس رلنررأهل  اكلنررر

ر:ررةآا ر يحبب نرةب ال نرذ يرر،ة جاةس رأيلبذجربنر ا قاح  قرأهجة لار
ر علتتلرلتتة لتتنرةلتتاة ةظربةستتا   ررك   تت راعالتتلرة   تتاجةظرة لالع تت سالتتا رة جاةستت ر:رمعرفيززاا  .1

 ة س د رة  س ع  .
اح  لرس بيرة   اجدرة لالع  ربتنر ا تقرللتا سرة ك  تاظريحتبرااكلرة جاةس رب نر:رميدانياا  .2

 د تتت ر للتتتتا سراحج تتتتجرلتتتار ح تتتتلرستتت بك اظرة   تتتتاجدرة سربتتتتنر ا تتتقر،ة لخ  تتتاظرة صتتت س ردلجةار
ة لالعتتتاظررل تتتنلا   تتتاظرة بصتتتبلررلتتتارة تتتذير تتتب ارس دتتت ربلتتتلرلحل تتت را ستتت ةألر،ة ك  تتتاظ
 .ة خ اة 

ل تتاجدرة تتبب رة س دتت ر تتجىرة للالتت ربتتنر ا تتقرل تتاجدرة لعا تت ر تت رالتتا رة جاةستت رس:رمجتمعيززاا  .3
شثابنرئح تاذر ت رست اأثابنرب تر*رخصتاذرر(550333) ت رلتار استبرة ات رارة ليتل رة لسحبث 

  .الاهل رسلذةرةإلس داا
ر
 

رة لبق رة اسل ر اداس رلالع رة لبصل.رر*
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  : منهج الدراسة: منهج الدراسةرابعاا رابعاا 
ةبالجظرة جاةس رب نرلجخلرة حا  رة جاةس  رة ذير عجرأحجرأيبةعرة جاةستاظرة ااسعت ر  لتيلجر

 ة بص  رة اح    ر  رلعا ل رلاغ اةظرة سحثرة ع ل ،ربب نرة يحبرةآا :
بتتتاضرة لايتتت رة يتتتتايرلتتتنرة جاةستتت رلتتتنرختتتاللرةئستتتاعاي راتتت رةبالتتتاجرة لتتتيلجرة بصتتت  ر تتت ر .1

سا بثتتادقرة استتل  ربة استتادلربةئ تتاا  رة لالع تت ربة تتجبا اظربة لتتشالاةظربة يتتجبةظربة كاتت رذةظر
ر.ة عالق رسلب بعرة جاةس 

رةآا :رةبالجظرة جاةس ر  رلايسلارة عل  رب ن .2
لاكبيتت رلتتنرقصتتج  ررب تتنرب يتت رة لتتيلجرةئحصتتاد رلتتنرختتاللرابل تت رةستتالاادرةئستتاساي  •

لتتجرة سايتتالجربا ر،ربة رة ستتاجدرةب تتا رللتتا سرة ك  تتاظر تت رلالعتت رة لبصتتللتتنرر تتاجةذرر193
 تت راح  تتلرللاستتاال رببتتاضرياتتادجرة جاةستت ربا ستت اهار تت ررSPSS Ver.23ةئحصتتاد ر
 ,Willig, 29)بر (Zainal, 2007,2)ر(،1،ركلتتارلب تت ر تت رة ل حتقر) تب رذ تتي

ر.(2008
ة ل تتااةظرة ل جةي تت ر  ك  تتاظربللتت رة بثتتادقرة استتل  رباح  تتلراح  تتلرة ل تتلبنربتتنر ا تتقر •

رررل لبيلار  بصبلرة نرة ياادجرسركلربةقع .
  ههار ار يياختاخت  ومسوغاتومسوغات  والمقاييس المعتمدةوالمقاييس المعتمدة  : مخطط الدراسة: مخطط الدراسةخامساا خامساا 

كلتتتارهتتتبر،ر تت رة جاةستتتاظرة ستتاس  رةستتتاعل ظاتتت رلللببتت رلتتتنرة ل تتا  سرة ة جاةستتت ررةستتاعل ظ
 لا  ستتتاظرر لتتتاراعتتتج الظر    تتت رلتتت رلا  ستتتاظركتتتلرلحتتتبابقتتتجرلتتتاىرب (ر3لب تتت ر تتت رة لتتتجبلر)

ررر.ة جاةس ر  رة س د رة عاةق  
ةظرة صتتجقربة ثستتاظربةبالتتجر تت رلل علتتارل  تتاسرخاستتاارأخ تتعظر تت رصتت غالارة يلاد تت رئ  تتجر

ر.  رلالع رة لبصلرةإلحصاد ساراايرب نرابص  رة لاكلرةئربالاجسائر  كاظرة خلاس 
ر(ر3ة لجبلر)

رساساي لصاجارل ا  سرةئ
 المصدر ةرئيسالمتغيرات ال التسمسل

 (Xuejiao, 2016) راح  لرس بيرة   اجدرة س د   أولا 

 (Moreira et al., 2018)رة لخ  اظرة ص س ردلجةار ثانياا 

رة لصجا:رلبجةجرة ساحث.
رة جاةستتتاظربتتتنر ا تتتقة تتتذيرة ستتتسرر،لخ تتت رةئ ااة تتت ر  جاةستتت ة (ر1 عتتتاضرة رتتتكلر)  لتتار

  :ةآا بب نرة يحبررأبالهر(3لر)  رة لجبررة لشراد
ر،ة   اجدرة س د  ر  رة   تاعرة عتا اذر اح  لرس بيرأيلبذلر(Xuejiao, 2016)رجاةس با ظر .1

)ةستتتاجةل رهرة  اب تتت رأسعتتتاجبتتتنر ا تتتقرريلتتتبذجاسيتتت رهتتتذةرةألرل تتتنة جاةستتت رة حا  تتت ررللتتتارقتتتاجر
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هتتذةرة لشرتتاراتت رةخاستتااهر،ربر تت ،ربة جة ع تت ،ربة لعا تت (ةإلجةارربلتتال تت ،رباتتأث ارةألةإلجةارربلتتالةأل
ب نرة   اجةظرة عال  ر  رة   اعرة عا ربهبرسس راد سر ت راسي تهر ت رجاةستايارة حا  ت ؛ركتبنر
ةغ تت رة يلتتاذجرةئختتاىراتت را س  لتتاربق استتاهارب تتنرة   تتاجةظرة عال تت ر تت رة ليتلتتاظرة للالتت ر

   رة   اعرة س د رحصاةذرجبنرغ اهرلنرة   اباظرةئخاى.
ر .2 رة ساحثبن رإلر(Moreira et al., 2018)باض ر  رردجةارلشراةذ رة ص س  ة لخ  اظ

ة لخ  اظرة ص س رردلجةار عا جرركبيهرأيلبذلاذرهذةرة لشراررظرة جاةس رة حا   باسير،ة لالعاظ
ر ا   ،ربهذةرة لشرارة س اس  (برر،ة اي  ذبرر،ة لرااك برر،هرة  اب  ر)ة اع  ل  أسعاجربنر ا ق

ر لشرا س  هر  رل جةنرة لالع ر رة لخ  اظرة ص س ركبنرسيالجةارارب  اذ راذرهربا س  هرخاصدد
رة ربرر،سا لالعاظ ر ا    رأسعاجه ر لن رلن رأن رب لااس رق اجي رة لل   ر كبن هرأبلا ن

 .ةئكاج ل  رلنراجا سربسحبث

 
ر:رة ركلرلنرلبجةجرة ساحث.ة لصجارر

ر(1ة ركلر)
رة لخ  رةئ ااة  ر  جاةس 

ر: فرليات الدراسة: فرليات الدراسةسادساا سادساا 
ر :ةآا  جاةس رب نريحبربل  رساصاغرة  ا  اظرلخ  رةرةخاساا غاضر

ذةظرجئ ت رلعيب ت رست نرست بيرة   تاجدرة س د ت ررارتبزاطبج ربلبجربالقت ررنةألب ة  ا   رة اد س ر .1
جةاربر رأاستتتت رل تتتتن ستتتت رهتتتتذهرة  ا تتتت  رة اد ستتتت ريبا،رة ليتلتتتت رة لسحبثتتتت  تتتت ررة لخ  تتتتاظرة صتتتت س ردة 

  ا  اظر اب  :
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ربلتالةستاجةل رةألست نررلعيب ت ذةظرجئ ت ررةااستا بالق ربج ربلبجررنةألب ة  ا   رة  اب  ر .أ
جةاربر  رةإلجةار  .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  رردة 

ربلتتالاتتأث ارةألستت نررلعيب تت ذةظرجئ تت ررةااستتا ة  ا تت  رة  اب تت رة ثاي تت ربتتج ربلتتبجربالقتت ر . 
جةاربر  رةإلجةار  .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  رردة 

جةاربرة جة ع تت رستت نررلعيب تت ذةظرجئ تت ررةااستتا ا ثتت ربتتج ربلتتبجربالقتت رة  ا تت  رة  اب تت رة ث .ج ردة 
 .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  ر

جةاربرة لعا تت رستت نررلعيب تت رذةظرجئ تت رةااستتا ة  ا تت  رة  اب تت رة اةسعتت ربتتج ربلتتبجربالقتت ر .د ردة 
 .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  ر

جةارلعيب ت ر ست بيرة   تاجدرة س د ت ربررتزأثيرقت ربتج ربلتبجربالرة ثاي  ة  ا   رة اد س ر .2 ة لخ  تاظرردة 
  ا  اظر اب  :رأاس رل ن س رهذهرة  ا   رة اد س ريبار،ة ليتل رة لسحبث   رة ص س ر

ربلتالةستاجةل رةألست نررلعيب ت ذةظرجئ ت رراتأث ابج ربلتبجربالقت ررةألب نة  ا   رة  اب  ر .أ
جةاربر  رةإلجةار  .ة لسحبث ة ليتل رة لخ  اظرة ص س ر  رردة 

جةاربراتتتتأث ارستتتت نررلعيب تتت ذةظرجئ تتتت رراتتتأث اة  ا تتت  رة  اب تتتت رة ثاي تتت ربتتتتج ربلتتتبجربالقتتتت ر .  ردة 
 .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  ر

جةاربررة جة ع تتت ستتت نررلعيب تتت ذةظرجئ تتت رراتتتأث اة  ا تت  رة  اب تتت رة ثا ثتتت ربتتتج ربلتتتبجربالقتت ر .ج ردة 
 .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  ر

جةاربرة لعا تتت رستت نررلعيب تت رذةظرجئ تت راتتأث ااب تت رة اةسعتت ربتتج ربلتتبجربالقتتت رة  ا تت  رة   .ج ردة 
 .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  ر

ستت بيرة   تتاجدرة س د تت ر  لتتارس تتيل رلتتنرح تتثررسعتتاجألرتبززاينبتتج ربلتتبجررة ثا ثتت ة  ا تت  رة اد ستت ر .3
 .ة ليتل رة لسحبث ة لخ  اظرة ص س ر  رردلجةاره ر  راأث ار
  جمع البيانات جمع البيانات   واتواتأدأد: : سابعاا سابعاا 

 :ةآا الث ظربسادلرلل رة س اياظرباح   لار  ررر
كلتتارر تت ةألب ة حصتتبلرب تتنرة س ايتتاظرألتتلرلتتنررة لسحبثتت ة ل تتااةظرة ل جةي تت ر للتتال  رة ك  تتاظر .1

 .(2لس نر  رة ل حقر)
لتار تا ربتنر ا  ر(،1كلتارلب ت ر ت رة ل حتقر)ر ر  رهذهرة جاةس ة اد سرجةدةألرةئساساي :ربه  .2

بل  تت رة احكتتت  ررللتتاة ةئجس تتاظرذةظرة عالقتت رسعتتجررل تتتنس ايتتاظربقتتجرصتتللظرسائستتاياجرللتت رة 
ا س  لتتتار تتت رة س دتتت رة عاةق تتت ررللكاي تتت (ر ل اس التتتارباحج تتتجر2)رة ل حتتتقكلتتتارلب تتت ر تتت رب  لتتتار

 (ر.4كلارلب  ر  رة لجبلر)ر، جاةس كل جةنر 
ر
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ر(ر4ة لجبلر)
رااك س رةئساساي 

 المصادر الفقرات ةرئيسالمتغيرات ال المحاور التسمسل

ة لبقتتتتتتتتت ربرلب تتتتتتتتتبعرة جاةستتتتتتتتت ررلجاةيقيتتتتتتتتتادررة لع بلاظرة عال  أولا 
لتتتتتجدرة خجلتتتتت رة بت   تتتتت رة ك  تتتتت ربررة تتتتتبت   

رة حتتتتتتتتا  لتتتتتتتتجىرة علتتتتتتتتلر تتتتتتتت رة ليصتتتتتتتت ربر
رة احص لرة ع ل .بررة علابررة ليسبر

 ر1-6

 

 

 

 

(Xuejiao, 

ر(2016  ثانياا 
 
 
 

ستتتتتتتتتتتتتت بيرة   تتتتتتتتتتتتتتاجدر
رة س د  

ر15-1ر  ةإلجةارربلالةأل
ر27-16ر  ةإلجةارربلالةألراأث ا

ر33-23رة جة ع  
ر42-39رة لعا  

درة لخ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاظرلجةار ثالثاا 
رة ص س 

 ر46-43رة اع  ل  
 

(Moreira 

et al., 

ر(2018
ر53-46رة لرااك 
ر67-51رة اي  ذ

ر73-63رة س اس ر
رة ساحثر73 المجموع 
رر..لل رة س اياظلل رة س اياظررددأجةأجةب نرب نررربالاجبالاجة لصجا:رلبجةجرة ساحثرسائة لصجا:رلبجةجرة ساحثرسائرر  

 المستعممة وثباتها: صدق المقاييس  ::ثامناا ثامناا 
 ات الصدق اختبار  .1

تت  ا    رت رتنرة تتتتابفرة عتتبتتترلاستتاظةإلر تت ر تال  تتتستا ةئ رتجالتترل تتنر(Validity)ة صتتجقرر ب َّ
تتتل رٔةجةدرللتتت رة س ايتتتاظر   تتتاسرلتتتارت تتتتصالح تتت رجىرتلتتتة ر  تتتالذربتتتنتث،رتتتت  سح ر   استتتتته،رٔئنرلظص 
لئرراح قرذ تتيت تتتتتتتنر ،رب بة التتاا راظرة ع ل تت تتتتةئكتارا ركاةاتس اس  تت رِاتتر تتتااس رألستتاسة تت رجقرتتتتة ص

أهتتت رلتتنرة رتتا رعتتجرهتتذةر،رب  تتهر لياستتتتس ر تتتتلحصتتاد اظرتتتتتس ايتتتتاظربلعا لت  تٍ ربٔةجبةظرللتتتتِ رتتتسلعا يت
 رة ل  تاسرت ربتج رصالح تتتتا ر عيتتتب  تجةنرهتذةرة رر،اهار  رسيا رة ل  استابة  رتتت يسغ رتتتة راب رة ا

ظرة جاةس رة حا   رب تنرةبالجر،صجقرة ل  اسرخاساابهياير اةدقرلاعججدرئ،رياادل رةبالاجببج ر
ر: نرليلارهلااةثي
بتججر  نر اكبيتبنرلتنراصاصتئخ:ر خاسارة صجقرة تاهايربنر ا قربا  رالصدق الظاهري .أ

راةستتت ة جظرة ل  تتتاسر  ع يتتت رلر  تتتاةتلتتتجىرالث تتترب  تتتاابةرجابةت نر   تتتتلتتتنرة لحكلتتت نرة لاخصصتتت
بتتاضر  تتاةظرةئستتاساي رب تتنرب تتنرة ساحتتثرربلتتلرةألستتاسبب تتنرهتتذةرر،(2،ر2314)ستت  لان،ر

ة لحكلتتتت نرة ستتتتاجدر(رأستتتتلا ر2 ستتتت نرة ل حتتتتقر)ر،(24لللببتتتت رلتتتتنرة لحكلتتتت نرس تتتتغربتتتتججه ر)
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ر)لتتت رة ااك تتتلرب تتتنراعتتتججرة اخصصتتتاظرب  تتتاذر ل تتتلبنرة جاةستتت (ربلتتتبقعل ر ل رة ع ل تتتتببياب يتتت
،رأل تتهلتتنررصتتللظاسرة غتتاضرة تتذيرت تت صتتالح  ركتتلر  تتادر لتتجىرل ربتتنرت اجدرلتتنرآاةدتت الستتا

ة لحكلتتبنرة ستتاجدربقتتجرة تتجرة تتا  رة تتنربتتاضرة ل  تتاسرة تتنرة لكاتت رةئسارتتاايرةإلحصتتاد ،ر
رخذرة ساحثرسذ ي.أ  سبةراعج لرص اغ رسع لاربقجر،ر  لارصالح  رلعت رة   اةظ

 تت رب تتنرةستتاخاةجرة صتتجقرلتتنرلعالتتلرة ثستتاظر:راعالتتجرهتتذهرة  ا الصززدق مززن معامززل الثبززات . 
رجةدلتاذررنرة ل  تاسرة صتاجقر كتبنللذرر،بثسااتهرخاستااقتبيرست نرصتجقرةئرةااستا   اأكجرلنربلبجر

رة لعاج تت ربتتنر ا تتقة  ا  تت رر تت رة ل  تتاسب حستت رة صتتجقرر،(ر21،ر2314،لستتلاب ل)راذرثاساتت
 (33،ر2313ر،لسعبج) : ةآا 

ر  √ الثبات = صدق المقياس 
ر.ر30333ر=رس كبنرة صجقرةذر(رلذ3073انرلعاللرثساظرةئساساي ر)لارك عج

  ثبات الستبانةثبات الستبانة    ..22
ر،بستتارة تتللنربةستتا ااةهاة ع يتت ررللاستتاظ ياتتادجرة جقتت ربةئاستتاقرر(Reliability)  صتتجرسا ثستتاظر

رختبزارال إعزادةة زززطريقرظةستاعل بقتجرر،ة ياتادجري ستلار  ر اادرللي ت رلع يت ر ع ت ة ثساظرراخاساا 
 .ة حا   جرثساظرةئساساي ر  رة جاةس رساخاةئ

ا تتتابةربرتتتبةد اذرلتتتنرللالتتت رةخراذر(ررخصتتت23ب تتتنرب يتتت رلكبيتتت رلتتتنر)ر رةئستتتاساي اتتت رابل تتترلذ
رس استبنرةااستا بحست رلعالتلرراذرات رلبتاجدرةستا اة رآاةدلت نر بلت ببرارربةحجث رسعجرلاباررة جاةس ،

(Pearson Correlation Coefficient)بة ثتتاي رةألبلر يتت ر ت رة ا س تتقرة عرأ تاةجرللاستتاظست نرر
رtق لت ررن(رأل3031بيتجرلستابىرجئ ت ر)ربي(ربهتبرجةلرلعيت3073ظرةئستاساي ر)بقجرس تغرلعالتلرثستا
 (.20336لنرة لجب   رة سا غ ر)أكسار(ربه ر3032ة لحسبس ركايظر)

 رصانة التحميل اإلحصائي .3
 رةئسارتتتتتااير ا تتتتتقرة لكاتتتتتربتتتتتنر جاةستتتتت رة حا  تتتتت  ةإلحصتتتتتاد رراتتتتت رةلتتتتتاة راصتتتتتاي ر  اح  تتتتتل
(،ربذ تتتير اأ  تتتجرجقتتت رة اح تتت الظرةإلحصتتتاد  ر3)رل حتتتق تتت رة رة اأ  تتتجرةإلحصتتتاد ربكلتتتارهتتتبرلب تتت 

كلالرة اعج الظرة ا رثسالارة خس ارةإلحصاد . ربة اع   اظرب نرة ياادجربا س اهاربة 
  

  : حدود الدراسة : حدود الدراسة تاسعاا تاسعاا 
 الحدود الزمانية  .1

 (.2323-6-15  ر غابرر2319-7-13لجدرة سحثرة يتايربة ل جةي ر)رلنر
 الحدود المكانية .2

بذ تتيرة جاةستت ررللتتاة رة تتذير تتا ر  تتهر)ة ل تتجةن(رةخاتتاارة ساحتتثرلالعتت رة لبصتتلر اكتتبنرة لكتتان
رسسا رة بةاجدر  رلرك  رة جاةس . لل  رةئ
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 المعتمدة عينة الدراسة ووصف ال مجتمعميدان و : عاشراا 
 ) ميدان الدراسة( المنظمة المبحوثة وصف  .1
لل علارسبص لارل جةياذر  جاةس رب تنرب تقرأاست رللتال  ررك  اظرلالع رة لبصلراا ةخاا ررر

بة لب تح ر ت ررسائبالاجرب نرا س  رلالع رة لبصلر)ةإليستاي  ،ربة ع ل ت ،ربة ليجست  ،ربة  س ت (*
(رك  تت ر24(ربهتت رةآنرا تت ر)1967اتت راأستت سرلالعتت ر)ل تتجةنرة جاةستت (ر تت ربتتا ر)،ر(5ة لتتجبلر)

رلب ح ر  رة لجبلرةجياه.باحابيرة اخصصاظرة 
رر(5ة لجبلر)

 لللبباظرك  اظرلالع رة لبصل
 الكميات الطبية الكميات الهندسية الكميات العممية اإلنسانيةالكميات 

رك   رة   رة ليجس رة ع ب رةآجة 
ة ااس  رة سجي  ربب ب ر

رة ا ا  ر
ب ب رة حاسب ر
ربة ا ا  اظ

ر  رةئسيانرهيجس رة ي  ربة اعج ن

رة ص ج   ة لاةب ربة غاساظر ربا اياالاب ب رة س در رةألساس  ة ااس 
رة   رة س  ايررة ع ب رة س اس  رةإليساي  ة ااس  ر  ع ب ر

 ة الا ضرة ع ب رةئسالل  رة ااس  رسياظ
ررقاصاجبةئدرةإلجةاررة ااس  ر  ع ب رة صا  

 ة ع ب رة س اح  رة ح بق
ررثااةآ

 ة  يبنرة لل   

رة لبق رةأل كاابي ر لالع رة لبصل.*لصجا:رة 
ت را ست  ر ب تنرب تقرأاست ررة ليتلت رة لسحبثت ة اصي فرة لراارل  هر  رة لتجبلرأبتالهر ب َّ

(ر7(رك  تتاظربلللببتت رة ك  تتاظرة ع ل تت رسبةقتت ر)9للتتال  ربهتت رلللببتت رة ك  تتاظرةإليستتاي  رسبةقتت ر)
ر(رك  اظ.3بلللبب رة ك اظرة ليجس  رسبةق ر)ك  اظ،ر

(رك  تاظ،رب  تهرس صتاارل تنرةبالتاجرهتذةرة ا ست  ر5بأخ اةذرلللبب رة ك  تاظرة  س ت رسبةقت ر)
ألغتتتتتتاةضراح  تتتتتتقرةالاهتتتتتتاظرة جاةستتتتتت رسلتتتتتتجفرة بصتتتتتتبلرل تتتتتتنرياتتتتتتادجرأكثتتتتتتاربةقع تتتتتت ر تتتتتتلنرا تتتتتتير

رة اخصصاظ.
 مجتمع الدراسة. 2

ل ربصتت سرة ليتلتت  تت رللتت عل رللتتا سرة ك  تتاظررأب تتا ر رتتللرللالتت رة جاةستت رلل تت رة ستتاجد
ر(.6بكلارلب  ر  رة لجبلر) اجةذرر193ة جاةس ررللاة بة سا غربججه ربيجررة   اجةظرة س د  

ر

 لالعت ر ل تاادرة لبقت رةأل كاابيت رة التا رقت رسرحتبلرلالعت رة لبصتلرباصتي فرة للتال  ،رة لع بلتاظ لل تجرلتنر*ر
ر/http://www.uomosul.edu.iqر:ةآا بب نرة اةس ر

http://www.uomosul.edu.iq/
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رر(6ة لجبلر)
رة لعالجدرة جاةس بب ي ربصفرللال رر

رة لصجا:رلنرةبجةجرة ساحث.
ر
ر
ر

 ت
 

سنة  الكمية
التأسي
 س

مجمس الكمية أعلا   عدد
 الدراسة اعدادالفعمي اثنا  

 )مجتمع الدراسة(
 الستمارات الموزعة 

 الستمارات
 المسترجعة

الستمارات 
 ةالعين المعتمدة

المعتمدة في 
 الدراسة

 النسبة %

 66067ر6ر7ر9ر1963رة ع ب  1
 34062ر11ر11ر13ر1966رةآجة  2
 133ر11ر11ر11ر1967رة ليجس  3
 64029ر9ر11ر14ر1967رة لاةب ربة غاساظ 4
 73033ر11ر12ر15ر1967رة    5
 31032ر9ر9ر11ر1963رقاصاجدربةئةإلجةار 6
 3705ر7ر7ر3ر1975رة ااس  رة صا   7
 77073ر7ر3ر9ر1975رة ااس  رةإليساي   8
 33ر3ر9ر13ر1976رة   رة س  اي 2
 66067ر4ر4ر6ر1977رة ااس  رة سجي  ربب ب رة ا ا   11
 77073ر7ر3ر9ر1932ر  رةألسيان 11
 33033ر5ر5ر6ر1933رة ح بق 12
 33093ر3ر3ر9ر1992رة ص ج   13
 34062ر11ر11ر13ر1993رة ااس  رةألساس   14
 33ر4ر4ر5ر1993ر الا ضة 15
 33033ر5ر5ر6ر1994رة  يبنرة لل    16
 75ر6ر7ر3ر1999رب ب رة حاسب ربة ا ا  اظ 17
 33ر4ر4ر5ر2332رة ع ب رة س اس   18
 133ر6ر6ر6ر2334رة ع ب رةئسالل   12
 3705ر7ر7ر3ر2335رة ااس  ر  سياظ 21
 75ر3ر3ر4ر2336رب ب رة س د ربا اياالا 21
 33033ر5ر5ر6ر2333رةآثاا 22
 63ر3ر4ر5ر2313ربة اعج نرة ي  رهيجس  23
 133ر2ر2ر2ر2313رة ع ب رة س اح   24

 %813313 152 168 128 المجموع
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      عينة الدراسةعينة الدراسة  أفرادأفرادوصف وصف   ..33
تت   تت رلالعتت ررللتتا سرة ك  تتاظرأب تتا ابل تت رةئستتالااةظرب تتنرياتتادجر(ر7ة لتتجبلر)ر ب َّ

  ررررررررررررررررررررررررررررررررة  ع   .رلاس للنر حقر ل رةإلة لبصلر
رر(7ة لجبلر)

 ب ي رة جاةس رأ اةجبصفرر
 النسبة % العدد الفئات المستهدفة المتغيرات التسمسل
 33032 42 الدراسة عن طريقمبني  بمولوع الدراسة درا قناة اإل 1
 3077 6 دورات تدريبية 

 65041 114 اطاع عاع
 1 1 أعمعل 

 %111 152 المجموع
 3031ر14 عميد الموقع الوظيفي 2
 23013 32 معاون عميد 

 71037 113 رئيس قسع/فرع
 %111 152 المجموع

 13037 31 ةواحد سنة المعاصرةسنوات الخدمة  3
 25016 41 تاننس 

 42076 68 ثاث سنوات
 13021 21 أكثرف- أربع سنوات

 %111 152 المجموع
 3014 5 سنوات 11-سنوات5من  سنوات الخدمة 4
 23013 32 سنة 15-سنة 11 

 25016 41 سنة 21-سنة 16
 16035 26 سنة 25-سنة 21
 12053 21 سنة 31-سنة 26
 11032 18 سنة 35-سنة 31
 7055 12 سنة 41-سنة 36
 3014 5 سنة 45-سنة 41
 3063 1 سنة 51-سنة 46

 %111 152 جموعالم
 72096 116 اكور الجنس 5
 27034 43 إناث 

 %111 152 المجموع
 3014 5 سنة 32من أقل  العمر 6 
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 51057 82 سنة 42-سنة 41 
 31045 51 سنة 52-سنة 51
 13034 22 أكثرف-سنة  61

 %111 152 المجموع
 التحصيل 7

 الدراسي
 9043 15 ماجستير

 93057 144 دكتوراه 
 %111 152 المجموع

رة لصجا:رلنرلبجةجرة ساحث.ر
س تتغربتتججرلذرر،يتتاث استت نرلتتنرة لتتجبلرة ستتاسقرأنرهيتتايرا اباتتاذركس تتاةذرستت نريستتس رة تتذكباربةإل

ر%27034بهتتنر لتتث نريستتس رر43ريتتاثبس تتغربتتججرةإلر،%72096بهتت ر لث تتبنريستتس رر116ة تتذكبار
 ا  تت رقتتجاةظراال تتأرلذرر عتت رة علتتل سرل تتنباسلتتار التت رة ستتس ر تت رذ تتيرر،ة ع يتت رأ تتاةجلتتنرلللتتبعر

  تتذكبار تت رة اعالتتلرلتت ر  ستت رلتتنرلايتت ربصتتالس رة  تتاةاظرة خاصتت رسا   تتاجدرلتتنررأب تتنسلستتابىر
ر.بسائبالاجرب نرة ارا عاظربة  بةي نرلاي رآخا

ر%51057س غتتظرلذرر،يستتس رأب تتن(ر49ر-43ألتتارلاغ تتارة علتتار  تتجررتتك ظرة  دتت رة علا تت ر)
(رأكثا تتر63ا  لتتارة  دتت رة علا تت ر)ر،ر%31045س غتتظريستتسالارلذرر،(59-53ا  لتتارة  دتت رة علا تت رلتتن)

ح  تظررلذردخ تار ت رة لااست رةألر،(ستي ر39لتنرأقتلر ظرة  د رة علا  ر)بلار،%13034س غظريسسالار
نرة يستس رة غا ست ربقعتظرستت نر)رأبتاضرابل ت رة  دتاظرة علا تت رربتنر ا تتقب الحتترر،%3014يستس ر
تت بهتتذةررستتي ر(ر59ر-ستتي ر53(رستتي رب)ر49ر-43 ة  تتادل نرسللتتا سرة ك  تتاظرر تتاةجةألنرأرل تتنر ب َّ

رة   اجد.برر  ةإلجةارة خسادرس نربررةألكاج ل رجة  للعبنرس نرة  جادرة عا   رب نرةأل
اجدر(رأنرحتتال  ررتتل6  ستت نرة لتتجبلر)ر،ة ع يتت رسحستت راحصتت  ل رة جاةستت رأ تتاةجألتتارابل تت ر

بهذةر جلرب تنرر%93075 رة جكاباةهر  رح نرس غظريسس رحل ،ر%9034ة لالسا ارس غظريسسال ر
ة علتتلر تت رة   تتاجدربةلتتاالكل ررل تتنة ع يتت رلتتنرحل تت ررتتلاجدرة تتجكاباةهربهتتبرلتتا شه ل ررأ تتاةجرلعتتت أنر

رة خساةظربة ك اداظرة ع ل  ربة عل   ر  رللالرة اخصص.
ر(رح تثرس غتظريستس ستي 15ر-ستي ر11ة يست ر تلنر)رأب نلارسيبةظرة خجل ر  جركايظرأ
أقتلرستي (ر ت رر53ستي  46ظرة  دت ر) بلتار،جب رة خسادرة للي  ربة عل   رة عا   ربذ ير ر23013%

ر.%ر3063ة  داظرسيسس رس غظر
 

 اإلحصائيوسائل المعالجة والتحميل  :عشرأحد 
ربهتذةر ستابل رةيا تتا ر، (Non Parametric)لنر س عت رس ايتاظرة جاةست رهت ر س عتت رئلع ل ت رر

 تتانررةألستتاسبب تتنرهتتذةرر،ة  ا تت اظرةخاستتاابرربااح   لتتاريتتاظلعا لتت رة س ا لحصتتاد  رلالدلتت ررأجبةظ
ر ر:ةآا رجبةظة جاةس راسا ل رةأل
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ررلنس  المئوية:ا .1 را ا   راعس ا ربحجةظرر ساعللبه  رأب ري سه رة يبع رلن ركل ا ن  ل ااي 
ر.(437،ر2319)ب  ربحسن،ررة   اسري سلا

رة ا رر هر:(Median)ط ززالوسي .2 ر ا ساابس رة   ل  ر)ة    ةأل  ربجةج قسل نررب نرب ق(
سح ثر كبنربججرربرايال  ،أسعجرااا  رة    رسركلراصابجيررة عججرلنرح ثلاساب  نر

ر.(Watier et al., 2011, 4)ارليلرة كس ادلساب اذر عججرة    رراليلرة صغ ادة    ر
رر:(Range)مدى زال .3 رس ن رة  اق ر)ق ل (رأصغاهب ربرربجج ر)ق ل (أكسا رة لللبب رلنربجج

 (ر.132ر،2333ر،خابنبآر  ار)ري سلا
رستتتب الر:Square) -(Pseudo Rمعامل التحديد الزائف  .4 رخاسااللنرر،R -( P 2(رلر ه

ا نرتتتلارب نرا س ارة استتتة لاغ اةظرة ا س ا  رليلاربلجىرقجااراتتئس للاغ اةظرة جاةس ربررأهل  
رة لاغ اتتتة حاص ر   ر سا ل تسالاسةئرل رة لصحتةساخر  رة احج ج رلعالل رأبتاةج ة لعجلرر 

)Square R-Adjusted(رسر ر ه ر الل رة ذي رل  ر،R)2(ا الل رلع ل رتتبهذة اس
(Parametric) ئر ياس ر س ع رس اياظرة جاةس رة اللع ل  ر(Non Parametric)،ر ي ذر

ر راضرتتت ساع رة لةدفرة ذي رة احج ج رة ل رسسلعالل رة احج ج رلعالل رتتتصحتته رليه رلئ ر ساعلل 
 .اللع ل  ة س اياظرة رغاةضأل

ر: Regression))رالنحدار البسيط .5 ر عج   ر اب رة لساعل  ر ةإلحصاد رسا   ةألأحج
 .ةئسالاس ربة ثاي ا س ايررب للاأةظرس نرلاغ ا نراأث ارة 

ر،ا جلاذرركثاةألر ةإلحصارأسا   أحجر عجرر:(Multiple Regression) النحدار المتعدد .6
 .بةحجة ا س ا  ربلاغ ارةسالاس ررظةألثارس نربججرلنرة لاغ اةر   رق اسربالق

 ستتاخج ر   تتاسرقتتبدر: (Spearman Rank Correlation) سززبيرمان ارتبززاطمعامززل  .7
بةالتتاهرة عالقتت رة خ  تت رستت نرلاغ تتا نرةذةركتتانركتتالرة لاغ تتا نرةبرةحتتجهلارلتتنرة يتتبعرة ااا ستت ر

(Ordinal Variableرةب،)س عتت ،رةبرةذةركتتانركتتالرة لاغ تا نرةبرةحتتجهلارئ استت رة ابل تت رة ر 
ر،جةبجرب ا تل)ر  رحا  رة س ايتاظرة اللع ل ت رب عاستاركلعالتلرستج لر لعالتلرةئااستا رس استبن

 (ر.63ر،2334
عللر  ر رة ا راساةإلحصاد لنرة بسادلر: (Analysis of Variaance) تحميل التباين .3

رق ل رباساعللر،لنرلاغ ا نرأكثايجلار كبنر ج يارب ساعللربر، ةإلحصاد ة ا س  اظررلعت 
(F)رق ل رل ااي ر ا لذرر،ة  ابقرس نرة لللبباظرق اسربنر ا قلعيب  رة اسا نررخاساائر
(F)ة لحسبس رلنرة   ل ررأصغاة لجب   ر إذةركايظرة   ل رر،ة لحسبس رل رق لالارة لجب   ر

ر رة لحسبس  رة لجب   (أكسار)ة   ل  رة سج   ربا ضرنرذ ير عي رقسبلرة  ا إ رلنرة   ل    
ر. رة ص ا  ة  ا  

ر
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 الثانيالفصل 
  ةالسموكي ومحفزاتهاالهيكل المعرفي لمقيادة البيئية 

 
نرةئالتاهرة س دت ربسلتذةر تإر،يلتاحرة للااستاظرة ل  بست اعجرة   اجدرة لجخلرةألسالرقتبدذر ت رل

اخ تتتت اربل  تتتت راعالتتتتجرعتتتتلر تتتتذ يربتتتنر ا تتتتقراح  تتتتلرة لاشبستتتت ن،رةذرق تتتتاجدرس د تتتت را رل تتتتنسحالتتت ر
ل ر تت رب ت ر ستل ر لتت رساي  تذرة س استتاظرةظر  لتتا؛ركتبي  تاجة كس تارب تتنرة اتلة ررل تنرحتتجرة ليتلتاظ

ر.ة ا ر لكنرأنراحسنرةألجة رة س د بة للااساظر
لبةاجهتارة ليتلاظراتلجةظرحللتاذرلت رس تا رألنررةذرة   اجدرة س د  رأكثارأهل  ريتاررأصسحظرةذ

بة اتت رر، ارةئستتاجةل رس عا  تت اعتتا جرق تتاة اتت رلتتارالعتتلرلتتنرة صتتع راي  تتذرلستتاجاةظررلحتتجبجدرغا ستتاذر
ة حتا  ر تذ يرس خصتصرة  صتلرا اس لارة  غب اظرة س د  رلنرةصحا رة لصا  ر ت رة ليتلتاظ،ر

ر:بب نرة يحبرةآا باضرلسحث نررل ن
 

 ثرا  المعرفي لمقيادة البيئية من منظور مفاهيمي.اإل : األولالمبحث 
 عمىدة البيئية ونمااج تطبيقه بالتركيز المرتكزات الفكرية لمحفزات سمو  القياالمبحث الثاني: 

  .(Xuejiao, 2016)أنمواج    
ر
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  األولالمبحث 
 ثرا  المعرفي لمقيادة البيئية من منظور مفاهيمياإل 

 مفهوع القيادة البيئية: أولا 
ستتابجر تت رحتتلرا لكتتنرأنرة اتت ر لتت رة   تتاجدرة س د تت رة  ا تتقريحتتبرأيريتتبعرلتتنرة   تتاجدرر عتتج

اأصتت لربرر،ختتاىة   تتاجدرةألرأيتتبةعة   تتاجدرة س د تت ربررأيتتبةعة  تتبةاقرستت نرراحج تتجذ يربكتترة س د تت رللتتاظةأل
    تتاجدرهتتبررساستت ةألا تتجبار ر،  س دتت رة  س ع تت ة ستت بيرة سرتتاير تت رة ب تت رة  تتاد ر  ستت بيرة لتتجلار

ة تتاع  ر لعا لتت رة اعاا تتاظر تت رة  تت  رة اتت ررب تتنر ستتعنة تتذيررة علتتلاستتل لرة علتتلرة اك  تت ربهتتبر 
ر،لبيتتتهبستتت نرة بةقتتت رة تتتذير بةلر تتتاةجةألر حل لتتتاأبر ا  تتت صرة  لتتتبدرستتت نرة  تتت  رة اتتت رراةج تتتةأل حل لتتتار

عربايستت  هر تتب اراعتتا ضرة صتتاةبرر تت رة  تت  رأبرة لعا تتجةظرأبرة ستت بير ا  تت رة علتتلرة اك  تت راغ  تتاةذربر
 ر  لحا تت رب تنرة س دت رة  س ع ترقرلج تجدةدت تاع  ر ارر تاةجةأل اعسد رليتلاظرة ير  ربة ر اةجةألجةخلر

(Lyddy, 2007, 21).ر
أرتتاارلذرر تتأا ر تتابادراعا تتفرة   تتاجدر غتت ر،ب  تتابادرة اتتأ  ارةئصتت الح ر    تتاجدرة س د تت 

ق،رأيرتيتتة ع ررج رتلرة رج تتتتتت الةرل تتنرة اتت رارتت اأصتتلرك لتت رة   تتاجدررل تتن(ر43،ر2313،راةلتت رببستتجةه)
رOxfordقتالبسررل تنراذرب  تاذرةصت الحلتارأ،رب  تهرل تسالذرركتانرلذةرصتافربللتهربتنرة رت  ئر أيهر
ة ستتتتلاظرة اتتتت رلتتتتنرة للكتتتتنرأنر تتتتالكنرسلتتتتارلتتتتنر اختتتتذرجبارة  ادتتتتجرة صتتتت اظربررل تتتتندررتتتت ارة   تتتتاج ا
)403 ,2003 ,Oxford( ،ة  جادرب نرة اأث ار  رةأل اةجر لع لت ر اغستبنر عا فرة   اجدرسأيلا اب  هر

ريلتتا إر ر كتتنرك لتتالنر تتسرتتا  ر رة للالعتتاظرة أنرلعتتترل تتن ستتا يتاررر تت رأيلتتالرأهتتجةفرة لللببتت 
راتأث ارتكلرلتنرأرتكالرة عالقت ربة ،ر لت راحب تلرة ب ت رة تاةهنرة   اجدراعللرب تن إنر  س د رلجلادر

جباراستتل رأبرستت   ر لتت ررة ا  عتتاظرة لرتتااك ألتتلر تتنراعسدتت رةآختتا نر اغستت ر تت رة ي تتالرلتتنر
ر.(Kouzes and Posner, 1995)رايت ل  ردإجةارأبركراسل لرة اك فرة للاب  

بكلتارربتجدرستاحث نل تاه  رة   تاجدرة س د ت رب احلتاررظاعججةالاهلارة س د ر  جررل اا رلار أ
ر:ةآا بب نرة يحبر(ر3لب  ر  رة لجبلر)

ر(ر3ة لجبلر)
 لنرة ساحث نرلللبب راهاعا فرة   اجدرة س د  رب  ار لار اح

 التعريف اسع الباحث والسنة ت
1 Berry and Gordon 

1993 

 Lyddy, 2007, 17 
هراتتتأث ارح  رلتتت رة س دتتت ربرتتتتتبالقتتت رصرلياتتتاجايرب تتتنرتتتتتت رة سرتتتتتقتتتجادرة للالهتتت ر

ر.  لاةإل لاس ر
 ,Egri and Hermanر2

2000, 576 
ة س د ت ررهتجةفةألباعسدت رة ليتلتاظر اح  تقرر اةجةألر  راأث اة  جادرب نرة ره 

  ربةئلالاب تت رة اتتت رقاصتتاجاغ  تتارة تتيت رةئرل تتتنر تت رلستتعن،ر ب  تت رة لتتجى
ر.صح رة س د رة ح ب  راذر الججرحا 
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 راتتتتبل لل،ربتتتتنر ا تتتتقرا نتةآختتتتربلتتتتلر تتتت راتتتتأث اة رقتتتتجاداظرتتتتتتل بليرةلتتتتاالر99ر،2337يبةف،ركيعانر 3
بتتتنرر تت ل راتتأث اة بررر،ا ذرتتتتةساثير  تتتتتتبة ااهرا تتتتتبة ع رأصتتالذرلربة اح  تترسا ااغ تت 
لتتتلربرس دتتت رب  ااتتتررتتتأيلارلتتتنرة اتتت رة لعا  تتت درة  تتتجاربررة ستتت بك  درة  تتتجبرر ا تتتق

رلع بل . س د   أهجةف اح  قاسل ر  ربر رةإلسجةب ر  لرااك راح لر ع   س
 ,Raimo and Esaر4

2007, 104 
نرب تنرحتلرا تير أرتخاصرقتاجاربتنر ا تقررة س د ت بل   رلعا ل رة لركالظر

رة لركالظ.
5 Madhlangobe, 

2009, 40  
هتت رق تتاجدرلستتالجدرلتتنرليتتتبارج يال تتاظرة لللببتت رة اتت راا تتلنرب تت ري تتسر

لببتتت رة تتتذير غتتتذيرج يال تتتاظرة لللببتتت رذةا تتت رةئكا تتتا ربة ا تتتارة س دتتت رة لل
ه كتتلرلتتنرقستتلرة  ادتتجر اح  تتقرهتتذةرةإلا تتا ربتتنررليرتتا ي ستت اذرببا   تتاذ،ر  تتا ر
ر ا قرة عللربة يرا ر.

6 Environmental 

Leadership 

Initiatives for Asian 

Sustainability, 2011 

اكتتتادر  للتت رستتت نرةأليرتتت  رةئلالاب تتت رهتت رقتتتجادرة  تتتاجدرب تتنراب  تتتجرأ كتتتاارلس
قياعرقاصاجبةئ ة لص ح رة لعي ت نرسا تج  رة تجب ررأصحا   ربحلا  رة س د ،ربة 

صج   ر  س د ربسيا رابة قر  رةآاة رسرأنرة ح اترب نررأبلالبة لرااك ر  ر
رة لص ح .رأصحا ة س د رس نرلخا فر

ربخااللتتارة لصتت ح رجةختتلرة ليتلتت رأصتتحا هتت رة  تتنرأبرة  تتجادرب تتنراعسدتت ر Jan, 2011, 21ر7
رة س د  .رساجةل ة عللرة لاع   رسائرأهجةف اح  قر

3 Gallagher, 2012, 5  ة س د تت رب تتنرة لتتجىررستتاجةل  اح  تتقراش تت ر الر تتاةجةألر تت راتتأث اة  تتجادرب تتنرة
رة  ب ل.

9 Țăpurică, 2012, 408 تتبةد رة س د تت ر  ليتلتتاظرة لعاصتتادر تت رلحاب التتار اللاثتتالر رةستتااةا ل خ تتاار 
ر  رب نرة س د .قاصاجة عبةللرةئراأث النرح ثررة لسادنبا س  رابقعاظر

رستتاجةل باعسدتت رة ليتلتتاظر اح  تتقراش تت ر الر تتاةجةألب تتنرراتتأث اة  تتجادرب تتنرة  Boiral et al, 2013, 2ر13
رة س د  رب نرة لجىرة  ب ل.

حتتجرلتتنراكتتا  فرة حتتجرلتتنرة ا تتبثرلتتتنر تت رة سرتتكلركس تتارراثشراتترة اتت ة   تتاجدر Ispășoiu, 2013, 4ر11
االارسا ايل  رة لستاجةل ربقتجاالارب تنراح  تلرة يتاسرب تنراح  تقرةااسا خاللر

   ربة س د  ربةئلالاب  رة لرااك .قاصاجةئرهجةفةأل
12 Unsworth et al., 

2015, 5  
ةآخا نرر  راأث ا  ر)لسابحنرلنرق لل رة رخص  (بل   ر سعنر  لارة  اجدر

ر  رلحاب  رإل اجدرة س د رة  س ع  .لل علاراظرة ليتل ر  رلساب 
أيتتتتهرهرسلجاةكتتتتبتتتتنر ا تتتتقررلش تتتتجر  س دتتتت ر اختتتتذهرقادتتتتجرة ليتلتتتت رهتتتت رأيرستتتت بي Xuejiao, 2016, 22ر13

التتااسرة   تتاجدرة س د تت رلتتنرة  تتاجدررلذة س دتت ر تت رلكتتانرة علتتلررجة س حستتنرةأل
حكبل تت رب تتنرلخا تتفر تت رة ليتلتتاظرة ر تتاةجةألة س استت  نربررة  تتاجد نربر تتةإلجةار

رة لساب اظ.
14 Tochterman, 2016, 

1 
ا س تتت رسعتتتضر تتتجىررتتتخصرة  ادتتتجراعلتتتلرب تتتنرهتتت رابحرس د تتت ربةقع تتت رلج تتتجدر

رة  اجل .رل ال ر ألساس ةأل  ريسايةإلرحا الاظةئ
بة لتتتبةاجر  ستتتع ريحتتتبررباح  تتتله ر تتتاةجةألاعسدتتت رة اتتت راعلتتتلرب تتتنرة   تتتاجدررهتتت  Walton, 2016,4ر15
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رس د اذ.رةساجةل رأكثالسا سلر
16 Jang et al., 2017, 

103 
ربخااللتارة ليتلت رجةختلرة لصت ح رأصتحا راح  تلرب نرة  جادرأبرة  نره  

ر.ة س د  رساجةل سائرة لاع   رة عللرأهجةفر اح  ق
17 Putrawan, 2018, 93 ةظرة رخصتت  رب رتتتااكبنر تتت ربلتتتلرللتتتاب راتتتأث ارة رة  تتتاجدبل  تت ر  ستتتقرسلتتتار

ر.ة  س ع  ر  كبك ربسكايهرلنرلل جرلنرةألذى حلا  رة لبةاجر
رةظرة ست بك  ة  تجار اتأث اسر ارت جبة اصتافرةرة اح  تلي ة ست بي ذ تي سلتا   صتجر27،ر2319ر،لخااار13

 ر تتتتترة  ادتتتتتجرة لستتتتتشبلنرلتتتتتارة صتتتتتاجرخالقتتتتت ارة ااستتتتتبيربةأللسسعتتتتتج بة لعا  تتتتت ر
رسصت  رخاصت ة اتاس عنرر تاةج أل ة س دت  ست بي  ت  اتأث اة  سغتاضة ايتت  ،ر

بة لاع  ت رة س د ت ررهتجةف اح  تقرةألراتبل لل اح  تله ربربربالت  رة لبة نرساق ربر
رة لسا س   .رل الساللالار ألرةساجةل ج لبل ربرسلبجدرة س د ربر

ر.ب نرةئجس اظرذةظرة ص  ربالاجة لصجا:رلنرةبجةجرة ساحثرسائ
رأليلتار؛ة ا   ج ت رة   تاجدربتنرة س د ت ر كتادرة   تاجدرةختاالف شرتار(ر3ببيجرلالحت رة لجبلر)

راا تتلنريارتتد ربا ل تت ريتتتادرق تتاسرل تتنربة ستتع ر،ة  س عتت رسأستتس   ررخصتت رسإ لتتانراساارتتجرق تتاجد
ر تتهر كتتبنرقتتجرة  س عتت رة عتتا  ر تت رة سرتتايرة اتتجخلرستتأنربةئباتتاةفر   س عتت رة لبها تت رة   لتت رةحاتتاة 
رة يلتتبرا  ت  ر  تتهر تا رليتتتبارلتنرة للالعتت رة اغ  تار ا   تتاجدرة س د ت رارتتل رلابقعت رغ تتارست س  رآثتاا
ببيتجرب ت راعا تفر    تاجدرر،ة  س ع ت رة لتبةاجرسحجبجر عاافرليتبارل نرر  ركلرقسلريقاصاجةئ

ر:اآا خذرس يسغ رةألة س د ر
رة اتتت رة س د تت رة احتتج اظر لبةللتت رة لالة تتتجدرة ل حتت رة حالتت رةئباستتااريتتتتار تت ر شختتذرأن يسغتت ر .1

 ل .يسرل  ااةظر7رسكايهربججر س غركبك ر بةلللا
 ة سراي.رة يرا رآثاارئسا عا رة  س ع رسحجبجةئبااةفر يسغ ر .2
راغ  تتارب تتنرب عل تتبنرةألاستتاعرستت نرة للتتاب رة علتتلرب تتنر حا تتبنرة  تتاجدرأنستترجاةيإلة يسغتت ر .3

 ررةأل كاا.
ر ت رأ  تاذررب كتن حست ررة للالت رسا   تا ارة س د ت ررة ليتلاظر  ر  سراحجثرة س د  رةنرة   اجد .4

 .ة الاا  رةبرة صياب  رةبرة اع  ل  ربلال،رلثالرذ يرةألبلالةألرأيبةعيريبعرلنرأ
رستأنلل علتاررة للالت رلستاب اظرب تنرة عتا  رأيحتا رلل ت ر ت لل عل رر اةجأل ر سل رأن يسغ ر .5

 .س د  نرقاجدر كبيبة
بلتتبجرسعتتج نر احج تتجرل لتتب رة   تتاجدرة س د تت ربهلتتارة صتت اظر شرتتاربالتتاجةذرب تتنرة لتتجبلرةبتتالهرا 

ر:ةآا ة ايت ل  ربب نرة يحبرربةاجة  اج  ربةأل
ر تتتت ،ربك تتتتفراتتتتشثارةال ربخصادصتتتتل ربستتتتلاال اتتتتأث اراجدربرقتتتتجاةظرة  تتتتبهتتتت رة ليتتتتتبارة  تتتتاجي:ر .1

لرتاقرل لتب ر لبرر،بة    ربة جبة  رة ا ر صاجقرب  لارة  اجدر،ابل رة لش ج نر  س د س بك اظرأاس
ادة البيئيززة عمزززى تشززير القيزززسرتتكلربتتتا ربرر،ليتتتبارة  تت  ربة تتتجبة  رة رخصتت  ر ألرتتخاصرلتتن



31 
 

راذرةهالالترأكثتا   ت  رة ات رااكتلرب تنرة س دت ربرراذرلجاةكترأكثارة  اجرة ذير كبنرل نرالمستوى الفردي
لممنظززور عميززه وفقززاا ر،ستتا اغ  ارة ايت لتت راذررخصتت رة الةلتتاذررأكثتتاة لصتت ح ربررأصتتحا سابقعتتاظر
ة وكزال  الشخصزي القزادةدور سزمات  عزن طريزق ف القيادة البيئية بشزكل رئزيستعر  الفردي

ر.الدوافع والقيع الكامنة ورا  التزاع هؤل  القادة
ةظرة اتت رلتتاة ة عج تتجرلتتنرةإلرة س د تت ر   تتاجد يتتتارة ايت ل تت رة بللتت ر:رارتتللرة ايت لتت ليتتتبارة  .2

بتنرأبرحاتنراغ اهتارر تاةجةأللبةقتفرر ت اشثارسركلرلسارارأبرغ ارلسارتارربة ا ة  ادجر اخذهار
رل ةذرلتراذرة   تاجدرة س د ت رأ  تربتج لكنر ر،ا  رة ليتل رة اسل  اغ  ارة س اساظربة ل كلربث ر ا ق

ب تتنررأستتاسااكتتلرجاةستت رة   تتاجدرة س د تت رسرتتكلر ر، لبةللتت رة احتتج اظرة س د تت رليتلتت لتتنرللتتجر
ل لتتاس رراتتأث ا،رسللااستت ر اعل تتلرة  تتجادرة ايت ل تت رة  عا تت لستتأ  رك   تت رق تتا رة  تتاجدر تت رللتتبجه ر

 فزززي تزززأثيريتلزززمن تعريزززف القيزززادة البيئيزززة عمميزززة الفر،س دتتتال ربلعتتتلرة للالتتت رلستتتاجة ر تتت 
في التعامل مع التحديات بطريقة مشتركة ومبتكرة وعممية العمل الجماعي لمعالجزة رأتباعهع

برفاهيززة  هتمززاعوعمميززة تحفيززز انخززرين عمززى ال (تغيززر المنززا  )كمززا فززي المشززكات البيئيززة
ر.المجتمع

 

 )مراحل تطور القيادة البيئية( البيئيةالقيادة  إلىصولا مقيادة و المؤشرات التاريخية ل: ثانياا 
اكتلظرجاةستاظرة   تاجدرب تنرلذررةساجة ذرلنرأبةخارة  انرة ااس ربرتارا بارس بيرة   اجدرة س د  

 ,Tomas and Karlelبكايتظرأبةدتتلرة جاةستاظرة ات رألاهتتاررلعلتت ،رة  تتاجدر ب تجست بير كتادرأنر

أساةهتتا ر يكتتب نربلب  تتبسرق صتتارركلتتار تت رة ااا خ تت  حتتصرح تتادرة رخصتت اظرلتتنرختتاللر(ر(1888
رة  تتانرة عرتتا نرأبةدتتلر،ربسعتتجهارستتجأظرة جاةستتاظرااتتبة  نر تت  ا تتب اريتا تت رة التتلرة عتتت  رة للببلتت 

 لا كتتبنرلللببتت رلتتنرة ستتلاظررةأل تتاةجتلتتباريتا تت رستتلاظرة   تتاجدربة اتت رأكتتجظرأنرسعتتضرر حتت ن
ة   اجدرهتذهرئراستجبر سيتاظرسيتا رلياستس ر لكتنربك اظرس ل اه  ر ر،ة لاأص  رة اللل ر للااس رة   اجد

ر(.Gallagher, 2012, 4)رة س د س بيرة   اجدراعا فرك  ر  اعل  ر رسيا رب  لاة 
سا ا باربةإلسجةعر سجرحالاظرة للالعاظرلتنرجبنرابا ت ر  لعتا  ارة س د ت ررهالا أتلارةئ

سا س دت ركلتتار ت رة يتتادرة لستتايجدررهالتا ئةاللتظرة لستااةظرة سحث تت ريحتبرةرياتتاجبلت رالة تجربل  ت رةإل
ر.(Barney, 1986)رة لبةاجرل ن

احتجثرة اش ت رة لعاصتادر    تاجدرنرأرل تنر(Akiyama et al., 2013, 22)أرتاار  لتارر
ة اش تت ربلبة لتت رة لتتبةاجررليرتتا  تت رستت اقرة عالقتتاظرستت نرة  تتاجدربةألاستتاعرباا تتلنرراتتأث اكعل  تت ر  

ب تنرة تتاغ رلتنربلتتبجرة عج تتجرلتنريتا تتاظرة   تتاجدرلئربرر،ة لرتتااك ر  اباتب  ارةإل لتتا ر اح  تقرة لصتت
 تتت رة   تتتاجدرة س د تتت ربلتتت رذ تتتيرتلتتتاظرة   تتتاجدرة احب   تتت رس تتتبدر تتت رربل  تتتاذرليلتتتارغ تتتارل ستتتبلررأنرأ تتتاذر

لتتتارعا    رر،باب تتت حلارجاةستتتاظرة  تتتاجدرة س د تتت نربهتتتذهرة يتا تتت رل  تتتجدر تتت ر لتتت رستتت بك اظرقتتتاجدرة س دتتت 
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Burnsلع يتت رالثتتلرة  تت  ربة تتجبة  ررأهتتجةفألتتلرا تتبنرأاستتابل رب تتنرة اصتتافرلتتنر حر تتاجدنرة ستتأر
ب تتنرة  تتتاجدر  تتاجرب تتتنرة للتتانربة لكتتتانر تت رحا تتت را  تتتصرربالتتتاج  تتا رةئر، كتتلرلتتتنرة  تتاجدربةألاستتتاع

ة   تاجدررل تنربصبئذرة   اجدررا بار(2)ة ركلرر ب َّ ب نرذ يررسيا ذر،رة لبةاجرة  س ع  رباجهبارة س د 
ري  .ةآرحا الاظابارة بقظرةسالاس ر اللرل ة س د  ر

ر
رر(2)ة ركلر
رة س د  رة   اجدرل نا بارة   اجدربصبئذر

Source: Akiyama,Tomohiro and A, Kyoungjin J. and Furumai, Hiroaki and 

Katayama, Hiroyuki, (2013), The Concept of Environmental Leader, Journal of 

Environmental Leadership Capacity Building in Higher Education, Vol. 140, 

NO. 151, P. 23. 

بتاجدسا  س عتت ربحلا ت رة لتتبةاجربررهالتا ةئرأصتتس (ر  تجر2ببيتجرلالحتت رة رتتكلر)ر اتتجب اهاررة 
رل تنرة   تاجدربصتبئذرر ا تبارة لعاصتابسلذهرة لح اظر لكنراأر ارة ليتبارر،هج اذرلللاذر  ليتلاظ

رر:(Auriacombe and Jarbandhan, 2015, 116)رةآا  نرة يحبرة س د  رببر   اجدة
 البيئية الرؤيويةلقيادة ا .1

كانرة  اجدر حاب بنرلحتجةثرة اغ  تار ت رلذرربلالةألردلجةارلذبار  رره رة   اجدرة ا رالا ي
ت  ادتجرة س را ر،ل ليتلتاا ر،سا لتتجفرةذر  لستا سلرب غتاسر تت رةآختا نررتعبارهتتبرة تذير خ تقرةأللتتلررايص 
ر  تالذربتنرهاهارة  اجدرذببرة سص ادره رة ذ نر ج ل رة  جادرب نرة سحتثربتنر تاصرلستا س     رلبر

 تتتاجدرة سصتتت ادرهتتت رأب دتتتيرة تتتذ نر سحثتتتبنربتتتنرح تتتبلرلستتتا س   ر ر،يتتتبةاجرل تتتناحب تتتلرهتتتذهرة  تتتاصر
 ة  بل  .رلركالظ  
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 البيئيةالقيادة التحويمية  .2
ة ليتل ربالكت نرةألاستاعر اح  تقررأهجةفا   اجدرة احب    رسأيلاربل   رسيا رةئ الة رسسر  صج

لتارلت رةآختا نرب خ تقرصت  راا ت رلستابىربتنر ا  عل   رة ا ر راايرة  اجر ل رة ر،هجةفهذهرةأل
 تتتجادرب تتتتنرلحتتتجةثرة اغ  تتتتار تتتاجدرة احتتتتبلر تتتج ل رة  ر،ة تتتجة  ربةألختتتالقر تتتت ركتتتلرلتتتنرة  ادتتتتجربة اتتتاس 

ةظرإلاة  تتر،ار تت رة ليالتتاظربة اكيب بل تتاالساكتتالرتتلع ر كلتتارأيلتتارا لتت رةآختتا نرساش تت رر،ة ايت لتت 
ةظرة س د  رباغ  تارة ل تاه  رحتبلرة   تا ارلاة  اعس اربنراش  رلذةس رساإلةركلار  رة   اجدرة احب    

 ر ت رأساست لبةيت رر عج هاةظرالل  رإلتلاارةئ الة رة رخص رسا   ا ارة س د  رللاة ةاخاذربرة س د  ر
 ة   اجدرة س د  .

 البيئية القيادة الخادمة .3
يرتتارل لتتب رة   تتاجدربيتتجرلخلتتاذر تت رة استتع ي اظررة خاجلتت سا   تتاجدررهالتتا ةكاستت رةي لتتاارةئ

قا ستت رلتتنر لتت رر،استتهرة لعيتتبنرة   تتاجدرة خاجلتت  تت ركار(Robert Greenleaf)  راستت رسبرلتتة خاج
اغ  تتتارث ا تتتاظرباغستتتاظرة للالتتت رب تتتنرة لتتتجىرباعلتتتلرب تتتنررة احب   تتت ة خاصتتت رسا   تتتاجدرة لكبيتتتاظر

 .ب لة  
 قيادة الرشيدة البيئيةال .4

راتتجةخالظرإلرتتاةفةةكاستت رل لتتب رر،ب كتتنر صتتع راح   تتهراذرسستت  ل لبلتتاذرةإلرتتاةفر لا تتير
بلسشب  اظرة صتياب ربة حكبلت ربة لتبة ي نررأجبةا  رلللبب ربةسع رلنرلياقراظرة حبكل رحبلر

  ر  جئ تت رب تتنرة لصتت   رسسستتارهتتذةر ستتاعلل ر،  ربة رتتاةك قاصتتاجةئردةإلجةار تت رلخا تتفربل  تتاظر
ة تتاحك ررةستتاعلالالث تتلر  ستت  رة   تتاجدرة لالث تت ر تت رة اغستت ر تت رأنراكتتبنرلستتشب  ربتتنرة ياتتادجرجبنر

ة لص   ر  جئ  رب نر  ست  رة   تاجدريحتبربل  ت ررةساعلالب نري اقربةس ر ا ربرر،كبس   ر اح   لا
ر.ة حك رة ار ج

 البيئية القيادة السياسية .5
لتتنرة لابقتت ر رجبارللتت ر تت رهتتذهرة عل  تت رة اعابي تت للااستت ررب تتنرة  تتاجدرة س استت  ن يسغتت ر

لتتيل رأنر لااستتبةرستت  ال رة اتت رأقاالتتارة عل  تت رة ج ل اة  تت رسلتتجفريلتتاد رهتتبراحستت نريبب تت رح تتادر
رباعل لهتتار لتت راا  تت رللتتااةظرة   تتاجدرة س استت  ر تت راحج تتجرة س استتاظ  تتالذربتتنرذ تتيرر،ة لتتبة ي ن

 . ب ارس اياظرة اش  رباب  ارة ابل هرة س اس اربنر ا قة للال ررةحا الاظ ا س  ر
 البيئية يةاإلدار القيادة  .6

بنربة لستشب بنرة للي تبنرةآختابنر ت رة  تجادربة لعا ت ربة للتااةظر ةإلجةارة  اجدرل ر يسغ رأنر س
ر.بة خساةظرة ل  بس ر اي  ذرللا رة حكبل ر  رللائظرة اخصصرة لع ي ر ل 

ر
ر



34 
 

 البيئية قيادة المجتمع .7
ار تتتا رلهلتتتالرقتتتاجدرة للالتتت رسصتتت ال رة لستتتا  ج نرلتتتنرة لرتتتاا  رة س ج تتت رسبصتتت ل رلتتتراذرغا ستتت

رة ح   ت رهت رأنرلتجخالظرة للالتت برر،  رة لح  ت قاصتاجئبست نر ت ربل  تاظرخ تقر تاصر  ايل تت رةئ
 ة لياسس نر  لراا  رة ايلب  رذةظرة ص  .ر اةجةأل ابا  رئسالجةفر

 البيئية القيادة التقميدية .8
لتتتنرح تتتثرةيعكاستتتلارب تتتنرر ةآا تتتسا خصتتتادصرريتتتبةعبتتتنرستتتاق رةألة ا   ج تتت راال تتتلرة   تتتاجدر

 :ة س د 
   ربة اكيب بل  ر عل   رصي رة  اةا.قاصاجقرةئبةارسا  راذرةهالالرأكثا .أ
 ئر ا را ل نرة س د رة   ل اد  رة ح ب  ربيجرةاخاذرة  اةاةظ. . 
 ة ا   ج  .ة ليتل  رةألاساعرب نرة  بدرل رراعالجربالق رة  ادج .ج
 ة عال رلنربلل ريتارايت ل  .ردةإلجةارجبارة س د ر  ررل نيتار  ر .ج

 القيادة البيئية .2
تت  لتتاس رجادرة  تتاجرأبرة لللببتت رب تتنرابل تتهرة اغ  تتارةإل قتترل تتنل لتتب رة   تتاجدرة س د تت رر ب َّ

رخصت ر  تتج اريتتا رلعا تجرربتنر ا تق تا رابل تهرة   تاجدرة س د ت ر ر،اذرس د ترأ  تليحتبراش ت ر لستا سلر
ة س دت رة   ل اد ت رة ح ب ت ر ت ررجا عتيسس ر  ل لب رة ا   جير    اجدرسا ر  رح ن،رججهارسعلقة  س ع رب ح

رة  اقت ر ا س ت رة ل ا ت رة سرتا  ة س دت رب تنرأيلتارلصتجار  لتبةجرة ختا ربررل ن  يتارلذرر،ل ر  سرا  خج
صت الارلصتجار،ر ا   تاجدرايتتار  س دت رسيستانة ا ر ب تجهارةإلرلخ  اظة س د رب نرأيلارلسابجعر  نربأ

ر.ة لخ  اظ  لبةاجرب  رة بقظري سهرةس يل رئلاصاصر
 ت رة   تاجدررختاالفهت رأنرةئرختاىة   تاجدرةألرأيتبةعنرة  اقرس نرة   اجدرة س د  ربنرأ رب  ه

 تب الذر  حتلربة اع  تتجرراذرة ات راا  ت ربقاتترالبيئيززة مشزكاتالخصززائا الفريززدة لمة س د ت ر عالتجرب تنر
ا   تتاجدر ر،  اعالتتلرلعلتتارة اكالتتلربة اتت راا  تت  رغ تتارلكال تت ربلايتتاثادرببتتج رة   تت نربقابتتجدرب ل تت

ابة تتتقر تتت رةآاة ررل تتتنة لصتتت ح ر  ابصتتتلررأصتتتحا با  تتت رب تتتنرة ابةصتتتلرستتت نررأهل تتت  لتتتارة س د تتت ر
ستجئذررة عل  ت ربة لرتااك ربتنر ا تقر تاجدة ة   اجدرة س د  رب نرا تب ارجراشكبرر،بارل  راش  ربة ح 

ل لتانرقتبيرستأنر لت ر لا كتبنرر تاجدرة س دت رئر ستا  عبنرة   تاجدرستجبنرست    ر،ة ل   ت رلنرة س  اد
راد ستتاذرربلتتنرستت نرهتتذهرة للتتااةظراعتتجرللتتاادرة ابةصتتلربتتالالذرر،ة   تتاجدر لكتتنراع للتتارأستتا   للتتااةظربر

ر.( (Onuki and An, 2007, 46 ا ب ارة   اجدرلللاذر
 القيادة البيئية أهميةثالثاا: 

ة ليتلت رأنرردجةارة ات ر لكتنرإلربلتالحتبلرق لت رةألرس د  رسركلرادت سة   اجدرة رأهل  اجبار
رآثتتتااأنرااسعلتتتارة ليتلتتت ر تتت راكتتتا  فربر يسغتتت ر  لتتتار اع تتتقرسا ك   تتت رة اتتت رر،اتتتأث ااساخ صتتلارلتتتنرة 

ة   تتاجدررأهل تت ستتجرب تتنرذ تتيراالر،ربسيتتا ذرستتااةا ل ي تتصرحلا تت رة س دتت ربكتتذ يرة اخ تت  رة س دتت رةئ
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 Taylor and) ب( Wyk, 2009, 41)رب (Boyne et al., 2001, 864)راآا ة س د ت رست

Francis, 2014, 1):ر
 بةد ربة لعا  ارة س د  .ر ا   ِّ رباي ذربالي  رةئ الة ربةئلاثالر   .1
 .ل رة للاظرة ايت ل  رة س د  ربلي اح ة ليتل ربالق رقب  رردجةارإلاب ار .2
ر،ر تإنة س د ت رستاجةل ةئرحتبرا سستقيب تنرة لستابىرة تجةخ  ربة ختاال ربل   رة لرتااك رراسل ل .3

 .ة س د  رب نرة لجىرة  ب لرساجةل ة ليتل رساش  ر الردلجةار  اجدرة س د  راسجأرسا الة رة ريلاح
ة لتبةاجرة سرتا  ربة لا  ت راتب  ارة س د  رسركلرصح  ر ا   ررهجةفةألة ليتل رردلجةارر ك راح ق .4

 .ررهجةفا يرةألرل نة كا   ر  بصبلر
لبةقعلتارة لستتا س   ر ت رس دتتاظررل تتنس د تت رل تلدرايا ستت  ر ت رة ستتبقربا ت فرق لت رة   تاجدرة راتب ا .5

 ة ا اجدرة س د  .رل نبصبئذرربلالةأل
اح  تتتقرألتتتلرلتتتنرر،اظرة علتتتلةستتتااةا ل ة   تتتاجدرة س د تتت رلرتتتااك رابةجرة س دتتت ر تتت را تتتب ارااتتت  ر .6

ر تت راتتأث ا كتتبنر لتتاربة لستتا س   رة اتت رقتتجررة لعاصتتادة س د تت رباحج تتجرة لختتا ارة س د تت ررهتتجةفةأل
 ة ليتل .رأبلال

 تت ررلستتابىرأب تتناظرة س د تت رب تتنرخالق تتجبتت رةألربتتنر ا تتق  لستتاهل نرراتتب ارق لتت رلستتاجةل  .7
 ررة ايت  .

   تتتاجدر ة ليتلتتت رردلجةاررلجاةيربتتتنر ا تتتقة س دتتت رة لحستتتنررجة اتتتب ارق لتتت ر  عاللتتت رة الاا تتت ر تتتأل .3
 .ة س د  

لتبةاجرة لا  ت رة ركلتار ت رختاىل رة   بجرةألرلي ر نل جرقاةاةظرة   اجدرليساذرلل ر  راحجة جبارة  .9
ر.ة خجلاظرةحا الاظبر

ة   تاجدرة س د ت رساي  تذرلخا تفررجبارأهل  راااسا سر(Boiral et al.,2013, 3)رأ اف  لار
 :ررةآا بب نرة يحبررة  اجدة للااساظرة س د  ربلسشب  اظر

،رستتاجةل ي  تتذرس استت رةئااكتتلرب تتنر ة اي  تتذرة يتتال ر  للااستتاظرة س د تت رنرللذرر،تشززجيع التغييززر .1
لتتاة بر راذرة الةلتترة اتت راستتل ر تت راتتب  ابستتاةلجرة اتتجا  ررة  س ع تت باعل تتلرة س دتت ررةظرليتت رة ا تتبثة 

 .ة  اجدير اذرلنركساار
رلتتارغا ستتاذرر تتذ ير،المصززمحة أصززحا  لتوقعززات والسززتجابة الجتماعيززة الشززرعية عززن البحززث .2

ربة للااستتاظرة ل اكتتلراي  تتذرل تتنراتتج  رلشسستت  رغب س تترلتتج بباذرر ن ادتتج  رة س دتت رةئ اتتلة ر كتتبن
رلتتجىرة  تتغب اظر لتتذهر تت ةإلجةاررة اصتتباةظرباحتتججر،رتتاب  نرة لصتت ح رأصتتحا ر عتتجهارة اتت 
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رباخصتتتت صرستتتتاجةل ةئربتتتتنر ا تتتتقرة س د تتتت رثتتتتااةآرلتتتتنر  حتتتتجرة لاختتتتذدراظستتتتااةا ل ةئر عا  تتتت 
 ة لبةاج.

رة يلتتبرق تتبجرلتتنرسلتتاربةئباتتاةفرس دتت ة رحلا تت رب تتنرستتا ااك لر ال تتلرجديززد بيئززيأنمززواج  تقززديع .3
 ة  س ع  .رة لبةاجري ب رسسس رة صياب 

 :ربه رمتعددة تنظيمية بمزايارة س د  رة   اجدرةااس ظ .4
رة ا بث.ر  ربة احك رة حج .أ
رة ليتل .رصبادراحس ن . 
ر.أ  لرسركلر اةجةألراح  ل .ج
   .ياالةإلرل اجد .ج
 ةساجةل رة لبةاج. .ه

 

 القيادة البيئية رابعاا: ممارسات
ا تل يلارسلستاب  نرربتنر ا تقرأ  تل  رة ليتلاظرسركلررة س د  رة   اجدراحججرللااساظ

ر تتاا(ر عكتتسرةإل خاال تتة برر جةخ  تة )راتتأث اليتلتت (ربيتبب نرلتتنربالقتتاظرة ة  تتاجيربرة )راتتأث التنرة 
ر.(Portugal and Yukl, 1994, 271)رسعاج(رهذةرةئي سا رة ثياد رةأل3ة لب  ر  رة ركلر)

 

 

رر(3ة ركلر)
رة   اجدرة س د  رللااساظر

Source: Portugal, Ed and Yukl, Gary, (1994), Perspectives on Environmental 

Leadership, Journal of Leadership Quarterly, Vol. 5, No ¾, P. 272. 
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رأساست حاتبيرب تنرسعتج نرة   اجدرة س د ت رارللااساظنر(ر إ3بكلارهبرلالحتر  رة ركلر)
ب تتتنر(ربرة خاال تتتتت  ربرتتتتتجةخ  تتتتتتتتاظر)ة ة عالقرأيتتتبةعبرر (ت ربة ايت ل تتتتاجدر)رة  اج تتتتتتتتتتاظرة   تب تتتسلسار الثتتتل

رة يحبرةآا :
رايت ل تت ربكعل  تت ر تتاةجةألرستت نراتتأث ا  ركعل  تت رة   تتاجدرل تتنرة يتتتار لكتتن :والتنظيميززة الفرديززة القيززادة .1

صتالحر اغ  تارة  تبىر اعسد  ررتخصرلت رة ا تابالظرأثيتا ر ت ر  تاجيةراتأث اة ر حتجثر،ة س د ت رة تيت ربة 
ر  تب راصتا اظرة ايت لت رة لستابىرب تنرة   تاجدراا تلن  لتارر، تاةجةألرلتنرصتغ ادرلللببت رأبربةحج
رسرتتكلراتتأث ا ةرأبري ستتهرة بقتتظر تت ر تتاةجةألرلتتنرة عج تتجرلبةقتتفرب تتنرلسارتتارسرتتكلراتتأث ا  رة  ادتتجرسلتتا
 .ة اسل  ربث ا الاره ك لابررة ليتل رس اساظراغ  اربنر ا قر اةجةألر  رلسارارغ ا

ر،ة لصت ح رة تجةخ   نرأصتحا رلت راتأث ارب تنراي تبيرة جةخ  ت رة   تاجد :والخارجيزة الداخميزة القيادة .2
رة ا تتج ر لاةلعتت رة لاشبست نأحتتجررلت ركائلالتتاعرة  تاجيرة لستتابىرب تتنرلتالرستت ب ةألرهتذهراحتتجثرجقت

رأصتتحا ر تت راتتأث اة برأرخ تتا ر كإ  تتارة ايت لتت رة لستتابىرب تتنرأبرس د تت رس استت راي  تتذر تت رة لحتتال
رلذةريالحتت رس د تت رلصتتالحاظرإلجختتالرة لسذب تت رة للتتبجراكتتبنرأنرة لتتال رلتتنبر،رة لصت ح رة ختتاال  ن

ركتتلرأهل ت رة  ع تا  نرة س دت رقتاجدرب  لتت ر،ة ليتلت ربختااجرجةختلرة لش تج نرلتتنربةستعاذرراحا  تاذررة  ادتجرسيتن
ر تتت ربة لايا ستتت رة لايببتت رة لا  ستتتاظرستتت نرقة اب  تترب تتتنرن بقتتتاجارربة خاال تت رة جةخ  تتت رة عالقتتتاظرلتتن
ر.ة عالقاظرهذهر  رةألح انرلنركث ا

اا تلنرهتذهر بك اظرذةظرصت  رسا   تاجدرة س د ت ،ربرستر ثالثت تجىرة  ادتجررستسقر تانلتارب تنربسيا ذر
(ربهتذهرة جةخ  ت رأبرة خاال ت )ة عالقتاظرر(رأبة  تاجيرأبرة ايت لت ة   اجدرب نرلستاب  نر)ة س بك اظر
ر:(Portugal and Yukl, 1994, 275)ره رة س بك اظ

لتنرأيلت رراذراد سترةذراعجرة اش ت رة بة تح ربة لذةست رلتل :راب   راش  رلذةس رل رة عياصارة س د   .1
استتتجبرة اش تتت ر،ر  تتت رة ليتلتتتاظراد سة اتتتلةلل رستتتا اغ  ارة تتتر تتت راتتتأث ابة ر تتتاةجة للتتتبجر احب تتتلرةأل

 يسغتت رب تتنربرر،ةرببةلتتلراغ  تتارس دتت لتتنرأنر كبيتتبرر تتاةجخاصتت ر الكتت نرةألرأهل تت ة ل للتت رذةظر
نربرا  تاجدرة  ع تا  ر، لللتارسستلب  ر تاةج ألسا  غ رة ا ر لكنرة س د ررهالا سائة  ادجرل صالرة اش  ر

رة لصتت ح رأصتتحا لستتالابنر تت رة تتج اعربتتنرة لب تتبباظر تت راش تتال ر تت ركتتلر اصتت رلتت ر
اصت ذرلذةركتانرة  ادتجر  تب را تل نرة  ت  رة س د ت ر ت رة اش ت ر ت رث ا ت رة ليتلت رخ  ا ر،رلل عل ر

 .بجبللاة س د  رة ا    ربة لكا أدر  اأك جرب نرهذهرة    ررأيتل ساغ  اةظر  ر
ر تتاةجة  تتاجدرب تتنرة  ا  تت رة اتت ر يتتتارسلتتارةألستت بير تتشثار:راغ  تتارة ل تتاه  رحتتبلرة   تتا ارة س د تت .ر2 .2

لذرر،سا   تاجدرة س د ت صت  ربث  ت ررذيلتذةرة يتبعرلتنرست بيرة   تاجدر رة   ا اربا س ارةألحجةثرل ن
ب تتنرراتتأث اة   تتا ارة س د تت ربة رأهل تت   تتب رة  تتاجدرة س د تتبنرة  عتتا بنرسا تت رلستتابىرة تتبب رحتتبلر

ر.ة  اجل رل ال الابلرلص حال رة رخص  رة     ر حلا  رة س د رة  س ع  ر ألر اةجةأل
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رليرهتبريتبعرآختاة علتلرة الت:رةظرالل  رإلتلاارةئ الة رة رخصت رسا   تا ارة س د ت للاة ةاخاذر .3
رة  ادتجة اتلة ررل تن  تب رة  تاجدرة  عتا بنرساغ  تاةظرلذا ت راالتلرلذرر،س بيرة   تاجدرة س د ت رأيبةعلنر
ر،ة ليتلت رب تا ة ح تادرة  بل ت رألر ت  عا  ت ربة تح ر  غا ت راتشثارركثتاا اغ  اةظرةأل تر،لجفسا 
 :ةظرة الل  رسرأنرة   ا ارة س د  رارلللاة ب نرةإلرة ربةهجسعضررب
ر.اةارل  افرس  رلياجر اارسا س د ق .أ
ر.ة باقرة لعاجراجب اهر لل  رة لذكاةظربة ا اا ارةساعلالقاةار . 
 ة باقرة  اسلر  اح ل.رل نقاةاراغ  اراغ  فرليالاظرة بلساظرة سا ع رلنرة سالسا ير .ج
رقاةارة اعاللرل رة لللل نرة عال  نرب قرة لساجئرة س د  . .د
ا تتتج  را تتتح اظررخصتتت  رربتتتنر ا تتتقستتت رأبرسايتتتالجرسيتتتا رة تتتجب ر س ارل تتتن ستتتعنرة  ادتتتجر 

تلاارة س بك اظرة لياسس ر آلخا نر لحاكاالا رها.ةبالاجبرربة 
رالقيادة البيئية معوقات: خامساا 

 ,Lyddy, 2007)ركتلرلتنرابةلتهرة   تاجةظرة س د ت رلللببت رلتنرة لعبقتاظرة ات رحتججها

ر: ةآا رسا لعبقاظر(Gallagher, 2012, 5) ب( 22
ر.ة   اجدرلةجظرةساعلائذرأقلرأيهرك لاركانرةإلكاةهرربلبلاذرر  عجة للال رنرل:راإلكراه .1
أنر يسغتت ر  تتاضرة اغ  تتار تتذ يرستت   رر جدرة س دتت ر تت رة غا تت رسأ تت تتنر الاتت رلعتتت رقتتا:رالسززمطة .2

ر.ة  بدرةساعلالقر اسل لرة اك فرسجبنرةد كبيبةرلسجب نر  رل لاجر ار
ة س دتتت رر تتت ة للالتتت رراتتتأث اا تتت ر تتت ربجةدلتتت ر  غاا  تتت رة   تتتاجدرة س د تتت راحتتبئظربل  تتت ر:رالسزززمو  .3

 نراسالارة اغ  اةظرة ا را اأرب نرة ست بيرة يتال ربتنرةإلكتاةهرلتارجة ر    تاجدرة  تجادررة  س ع  ،
 س تتتنر كتتنرلذةرحتتجثرة اغ  تتارستتجبنرقتتبدر لتتنرة لتتال رأنرر،ب تتنرة ح تتاترب تتنرالج تتجةظركا  تت 

 اب  تتت ررأكثتتتارالع لتتتاة  تتتبدررةستتتاعلالنرة اتتت راخ تتتقرة اغ  تتتارجبررستتتا    تتتذةر تتتإنرةألر،قتتتبدرستتتجبن
 ل ر س ع رة احجيرة س د .رأ  ليلجر اياس رسركلرل ربلع ب   ربلساجةل ربهبرأخالق بر
ر.الحقوق المدنيةو  والتشريعات والقوانينلعف  .4
 بل اجدرة حصصرة سبق  .رليتلاظاسح  رة :رهدافاأل .5
 . اةجةألر  ل لبس رة رلابياادلرهاآثااربرر برة حار:رالحرو  .6
ربلتتالة للتانربة لكتتانربتتنرةألر ا تتقربتتناتتاثابنر تتاةاةظرة س د تت رغا ستتاذرلتار ة  تحا ار:رلززراراألر .7

 .ة ا راسس رة  اا
ختذرسعت نرةئباستاارئستجرلتنرةألرةظ تاةار:ربيتجرةاختاذرة سزتراتيجيالتخطيط العدع العتماد عمى  .3

ة  صتتلرستت نرر،رلتتنرختتاللاضةأليسااتتاظربرة ح بةيتتاظربرة لستتا س   ربرة رل تتالةألسع تتجبنربرة يتتاسرةأل
 .ة  علربة يا ل رسا يسس ر لعت رة   ا ارة س د  
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رل تتنة  س عتت رة عا ل تت رغ تتارة خ  تت ر لعتتت رة اغ تتاةظرة س د تت رة اتت راتتشجيرربتتج را لتت :ررتبززاطال  .9
 ت ررلااس ت لاراكبنرراذرة س د  رغا سرثااأنرةآرةذربللار ل جرة لرك  راع  جر، لاركااث رأبرةئسالاس 

 .كلريرا رسرايرا ا ساذر
ستتاب رر24ة س دت رب تتنرلتتجةارر تت ة ستت بيرة سرتتايربةأليرت  رة اتت راتتشثارر تت راتأث اة :راتتززأثير ال .13

 تتتبةلر اتتتادرة ح تتتادرسأكل لتتتارببتتتاجدذرلتتتار كتتتبنرذ تتتيرلتتتنرجبنرلالحتتتتاظر ع  تتت رببا   تتت رر بل تتتاذر
ربلخا ارا يرةألير  .رل لبس رحبلر بةدجر

رة  س ع تت رة لتتبةاجراتتج  اظردلجةارر استتل لرة حكتت رأبرة ل ك تت رحتتجبجراحج تتجرة صتتع رلتتنر:الحززدود .11
 .بة  اق 

را ابتتتلرسرتتكلر س عتتت ربا   تتتاذربتتج رة رل تتتنة س د تتت ر تتشجيررة اغ  تتاةظرلجاةيبتتتج ر:ردرا اإلعززدع  .12
رب تتتنرة  تتتجادرهتتت رستتتاجةل ةئربأنرليتتتهرل تتتارئرألتتتارا اغ  ا،ر تتت تتتنريا ابتتتلرلتتت رة ستتت بيربسلتتتذة

 ة اغ  اربه ر:رلنرأيبةعرثالث رةسا عا 
 رة لعاتاجدربة لبستل  رة  بل ت رة تجباةظر ت رلستالار اغ  ارة س د  رة يت راخ  ر:يتغير العالع

 .خ   رغ ارلع جدرلسااةظرااس راذربأح اي
 رئستاخاةجرساستالاةارلاغ تادريتاظاا رة سرتارلنرة لاعاقس رل الةألرةساعل ظر  جر:نتغير نحن

رس دايتتتتارحتتتتبلرلج تتتتجدرلعا تتتت رةكاستتتتاسيارساستتتتالاةار  تتتتالذربتتتتنر،لاةستتتتاعلا بررةألاضرلتتتتبةاج
رسا يستس رل تلركتلربقت  رابقعتاظراخا تفر تذ يربيا ل ر،آخارل نرل لرلنربيي  لارةاجهابلبر
 .سس اهرة ا رل الةألربنرة لخا   رة س د رة يتا ربخجلاظر س  

 رسابستت  رآختتاريتتبعرأير  تت ر تت رةألاضرب تتنرة ح تتادراتتاا  رلتتجةارب تتنر:العززالع نغيززر نحززن
بتتاجدبرري اقتته رسستتس ر  تت ر تت سريتتاارث راأبرريتتااأث اررلةجر،رلذ تتج يارة تتذيرة حتتجرل تتنرس داتتهرارتتك لرة 
 .ة لبةاجرب  ساظر اكيب بل اايارة لالة جدرةظاأث ار  ريا ل راذرأ  رب كنرأبجةجيارل اجد

رة يتتا ربختجلاظربل  تاظرلنرة عج جرأنرلئرساسالاةارة س د  رة  س ع  رة يت رااغ ار:رقجالتعقيد .13
يلتتتار  تتيت رابصتتتفرسأرة تتتج يال ك را ابةلن تتتر،ة  اتتتاةظرة للي تت ر تتت رل حتتبترسرتتتكلرلستتتا ادرة س دتت 

 ررلسا ادر  ربل  االا.
ر ت رختاصرسرتكلرب كتنرة لستاب رلتنرة عج جر  ر    اجدركس اةذرراحج اذررة الراأكجر لثل:رالا تأكد .14

فززي مصززادر  التبززاين، الجهززلرهتت رلصتتاجارثالثت رلتتنر  يرتتأر،ة  س ع تت رسا س دتت رة لاع  تت رةأللتبا
 .البيئي والتعقيد ،المعمومات

رة   تا ربتج ربقاةاراذرجةدلر ل  بسربلال األرلكان،ركلر  رلبلبجرة س د رة اغ ا:ر(لل)ة عرالفعل .15
 ة اغ  ا.رل نرةألح انرلنركث ار  ر شجيرر  رسأي

ربتتتتنر ا تتتتققتتتتاةاةظرلرتتتتابب ررنبرة س د تتتتاختتتتذرة  تتتتاجدرئستتتتجرلتتتتنرةنر رة لعبقتتتتاظب لعا لتتتت رهتتتتذهر
  يسغتت رر،لاأهتجة ل  ت راح  تتقر تت ربرة ليتلت بللتتاظرة يتتاربلبةليالتتارجةختلربختتااجررل تنةئستالاعر
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رة ليتلتتتت ة لصتتتت ح رختتتتااجررأصتتتتحا لل تتتت ررلتتتت  تتتت رببةقتتتت رأ عتتتتا ل ررنة س د تتتتبرة  تتتتاجدرر يتتتتاق أنر
ب تتنررة  تتجادرة س د تت نة  تتاجدرةلتتااليررة اأك تتجرب تتنر  تتالذربتتنر، ستتاال  ل ربرلصتتا حرل تتنبةئستتالاعر

بة ستلاحر لت ررأهل التار صتالة ربرر  ليتلت  رساست ةألة س د ت رهت رة   لت ررساجةل لقياعرلبت  ل رسأنرةئ
ةظرلتتاة  تت رةإلأكستتارستتائبااةفرسلثتتلرهتتذهرة   تتا اركلتتل رلتتنرللااستتال رة  بل تت ربةئيختتاة رسرتتكلر

ر.(Jang, 2016, 21االستباقية )ة س د  ر
 عوامل نجاح القيادة البيئيةسادساا: 

 تت رلتتنرلخا رق ابتتاظ تت ربل  تتاظرصتتي رة  تتاةارجةختتلرراذراد ستترجباةذررنر لااستتبنبرة س د تتة  تتاجدر
بة ليتلتتتاظرغ تتتارة حكبل تتت ربة للالعتتتاظرةإلق  ل تتت ررة حكبل تتت رليتلتتتاظسلتتتار تتت رذ تتتيرة ر،ة للالتتت 

 عل تبنرب تنرر،ر لت ة ب ي ت ربلخا تفرة ليتلتاظرة جب  ت بة لللبباظرة للي  ربة حكبلاظرة لح  ت ربر
رللتاجرنلترسكث تارأكثتارهت رة س د ت ر   تاجدا،ر لستاجة بسرتكلر  س دت رر قةة للال ر  رةالتاهرصتجق اجدر
رة يلةبتاظر حتلر تابا  ربهت ر،ة لعاصتارقاصتاجةئر ت ر تابادريلتاكبررد،ة لعاصتاررة   اجدر  رةالاه
 ب (Țăpurică, 2012, 409)أرتتتاارب  تتتهر  تتتجرر،لرتتتكالظ  ربلستتتاجةل رل سب تتت رح تتتبلربة  لتتتاج

(Akiyama et al., 2013, 3 )ب (Gallagher, 2012, 5)ببةلتلريلتاحرة   تاجدرة س د ت ررل تنر
ر:ةآا بربب نرة يح

لتنرغ تارة لتال رأنراتا رة لبة  ت رب تنرة س استاظربة ستاةلجرة س د ت رباي  تذهارلتار:روالدععرالتأييد .1
ة رخصت رراتأث ال  ت رة بربتنر ا تقلتنرة لش تج نر لت رراظ  ر عللرقاجدرة س د رب تنرسيتا راحا  ت

 .بخااللارة لص ح ر  رجةخلرة ليتل رأصحا لللبباظرصغ ادرلنربرر اةجةألل ر
رة للتتتبجرصتتت  ربث  تتت رستتت نرة   تتتاجدرة س د تتت ربةئ اتتتلة رة ايت لتتت ربكتتتذ يررستتتجرلتتتنربلتتتبجئ:رالرؤيزززة .2

رليتلتتت   للتتتبنراش تتت رلرتتتااك ر   يسغتتت رأنررة س دتتت ر تتتاجد،ر   لتتتار اع تتتقرسا   تتتا ارة س د تتت ر ة  اج تت
 .احا ترب نرة    رة خ اة ر  رلل  رأيحا رة ليتل براخ قربرلساجةل رس د اذررسبص لا

سبصت ل رة اد ست ررجبةاةألللااس ررب نرد اجارة لبةاجرة سرا  رة ارب  ا  رة سع ابادر:رالتطوير .3
ر:ليتلاظر  رة عا  ربهذةر لكيل رلنقاجدرس د  نر  رلخا فرة 

ة لح  تتتت ربةقاتتتتاةحرح تتتتبلر لتتتتذهربررالظرة س د تتتت رة عا ل تتتت ربةإلق  ل تتتت ة اعتتتتافرب تتتتنرة لرتتتتك .أ
ك تتتتتتارلاعتتتتتتججرة ا بررعا تتتتتت ربة للتتتتتتااةظرة للي تتتتتت رة لاخصصتتتتتت ة لراستتتتتتاعلالة لرتتتتتتكالظرس

 ة اخصصاظربة لياهج.
قرة ا ك تتار تت رة ع تتب رة  س ع تت ربكتتذ يرةدتتةكاستتا ر لتت رلاتتبةلنر  لعا تت ربة للتتااةظرب ار . 

 بة ع ب رةئلالاب  .ر  يسايةإلة ع ب ر
ةظربة علتتتلر تتت رلتتتاة صتتت لرة  تتتجادر تتت رهتتتذةرة للتتتالرب تتتنرلصتتتجةارةألحكتتتا ربةاختتتاذرةإل .ج

  .ة س د  ر  رة عا  رة ح   رلركالظراةكاظر حلرة 
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ة ابةصلربه رلنرة للااةظرة لللت ربة الللت راب اهتار ت را ب ارللااةظر:رة سع ريحبرالتواصل .4
  لياقرتتت ربة ا تتتابضرب تتتنرة   تتتا ار تتت رة عج تتتجرلتتتنرربباظ تتتدرة لبرثتتتاار استتتللربل  تتت رلة   تتتاجدر

 ة لبةقفرة جب   ربة لح   .
را س تتقرب تتنر تتاجدة  ر  لتتاراحتتج اظركس تتادرااكتتلرهيتتاي:رالتعامززل مززع القلززايا البيئيززة اتتقانزز .5

ةظرببلتتلرة   تتاجدرة س د تت رللتتاة بة اتت راصتتفرلي تتقر،رس د تت رلحتتججدرلرتتكالظ ري تت اة ا رة ح تتبل
 :أنر كبيبةرقاجا نرب ن يسغ رقلر ا  اجدرة س د بنرب نرةأل

 ة اعاللرل راع  جرة   ا ارة س د  . .أ
 ة لاياق  .رة يتاةظرجلج . 
 .ة لصا  رأصحا رلنربةسع رلللبب رابقعاظربلعا ل ر ل  .ج

ا احتتجيرة تتذير بةللتتهرس   تتاجدرة س د تت رئر الثتتلر رة لحتتججرة تتاد سانرب تتنرلتتارستتسقر تتبسيتتا ذر
  رأنر كبنرقادجةذر  رة ليتل رة ا را راك   هرسلار حست رستلرأنر كتبنرأ  تاذرقادتجةذررخ اة  ادجرةأل

نر كتبنرأ يسغت رلذرر،بلسشب  اظرة  تاجر ت رهتذةرة ليصت ربتنرة  ادتجرة ا   تجيرأجبةابراخا فرر،س د اذر
ر حست رة لصت ح ر ت رة ليتلت رأصتحا ر ت هذةرة رخصرقاجاةذرب تنرةاختاذرة  تاةاةظرة ات رئراتشثار

رة ليتلت رجلجرة   ا ارة س د ت ر ت رث ا ت ربنر ا قسلراايابلرأ  اذرلللبب رلنرة لركالظرة س د  ر
(Zainal et al., 2011, 6).ر

 

 مقيادة البيئية سابعاا: المؤشرات المستقبمية ل
 ةستراتيجيدة البيئية اللقيا.ا1

أبرلبق تاذربقاد تاذر  لتارر ت لجةاررأجةدستجئذرلتنركبيلتاررة ايا ست  ر  ل تلدرةذرلصتجاررة س د ت رة   اجداعجر
راتتأث ا ر  لتتار اع تتقرسا  تت صرستتااةا ل  رتتللرة ل لتتب رلللببتت رلتتنرةئالاهتتاظرةئ،رلذر اع تتقرسا س دتت 
  تتاجدرة س د تتت رأ  تتاذرجباةذرلللتتتاذر تت را تتتب ارة رالتتتااسلذرر،ة س د تتت رة  س عتت ر تت   رقاصتتتاجةأليرتت  رةئ

س اساظرة لسشب   رةئلالاب  ر  ليتلاظرب اع نرب نرة ليتلاظرة ا راراعر ت رلستاارة لستشب   ر
  رح نر اع نرب تنرقتاجدرة س دت رر، رأنراجاسرسعيا  راسا الارباش الاربق للاسااةا ل ةئلالاب  رةئ

بة ارتغ    رر ت ةإلجةار،رسلار  رذ يرة   تا ار رة حاسل اةا ل ساةئرساجةل أنر جاسبةرسعيا  رببةللرةئ
ر.(Țăpurică, 2012, 410)ة لص ح ررأصحا ،ربكذ يرابقعاظر  قاصاجبةئ

بنر الاعتتبنرستااةا ل أنرة  تاجدرة س د ت نرةئرل تنر(Graves et al., 2015, 5)رأ تافبر
 لتت رر،ة س د تت رة صتتح ح رهتتجةفأله ر ةخاستتاارأجةدلتت ربررباح  تتلر تتاةجةأللبةقتتفرار تتاغ ركس تتادر تت رأهل تت س

ر. لك يبنرلنربللرا اسقر    ل رب ب ابنرببةللراح  ل  
يتتتهر ا  تتت رلتتتنرة   تتتاجدرة س د تتت رإ ر(Flannery and May, 1994, 202)بب  تتتاذر

بة علتتتلرب تتتنرستتتثراغستتتال ر تتت رحلا تتت رة س دتتت رر، رةئ اتتتلة رسا احستتت ياظرة س د تتت رة لستتتالادستتتااةا ل ةئ
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التتا ررة لعاصتتادرة اةدتتجدرليتلتتاظ ا ر،ةظرة خاصتت رسلتت لتتاة ة  تتاةاربةإلرة  س ع تت ر تت ربل  تتاظرصتتي 
رأيتتبةعارتللرر،ة  س ع تت راسيتت رقبةبتجهارة س د ت ربا اتتاضرة ابلتهربةإلرتتاةفريحتبرة س دت برللتالرة س دت رس

ر  راشةهار:ررليتلاظلارهذهرة أتلااةألير  رة لش جدر  س د رة ا ر
ر ت رة لستالةاا تاعررأب تنرلتن(رة س دت ر)ة يتتا ردة ح تاح تلربرحلا  رة لح  رة ح تبيربهت .أ

رة لح  اظ.ربلقرابلجرسهرة ح ادر  رأجينرل ن
ر.ة لساجة ر  لبةاجرة  س ع  رساعلالةئ . 
ر.ة ص س رلخ  اظ حجرلنرة ة .ج
ر  س د رة  س ع  .رةآلي ر ليالاظ رخ اةألاسب قرة  .د
 .ة ا    ربة لاةلعاظرة س د  رة سيب  ر عل  االا .ه

ة تجبارة حاست ر    تاجدر ت رليتلتاظرة ظرحال ر  تجرأجاكتظرأصسحر  س د ألنرة   ا ارةر يتاةذر
رة خاصت رسلت رباخصت صرة لتبةاجرستاجةل ةئرأهتجةفاظرأبرةستااةا ل   تب رة  تاجدرسب ت ر ر،لعا لالا

أكتتتجرر  تتتجر،(ة س د تتت رستتتاجةل )سلتتتار تتت رذ تتتيرةئرليتلتتت ة رأهتتتجةفبابل تتتهرلل تتت رةأليرتتت  ريحتتتبرر لتتتا
(Jang, 2016, 21) بكذ ير ت ررة س د  رساجةل  رةئةسااةا ل در  را ب ارباي  ذرة ا اجرأهل  ب نر

اتت رر تت رأجس تتاظرة   تتاجد ر،ة لصتت ح رة تتجةخ   نربة ختتاال  رأصتتحا لتت ررليتلتتاظة رةستتاجةل رل صتتال
بة تتتذيرر(CSR)رليتلتتتاظ لستتتشب   رةئلالاب تتت ر  ةرأهل تتت رهتتتج لارا تتتب الستتتشب  رة   تتتاجدرة ةقاتتتاةحر

ر.بةئخالق ربة  ايبي رة س د براب رأجةدلارةئلالر  راأث اة ر يعكسر  
رةآاتت ة  تاحرر ت رلاستت لتنرةإل تتالرستجر رستااةا ل للااستاظرة   تتاجدرة س د ت رةئرأ  تلجر تاحجب 

ئستتجرلتتنرةلتتااليرخلتتسرللااستتاظرر(القلززايا البيئيززة  ةإدار الناجحززة فززي  منظمززاتمززااا تفعززل ال)
 :(Dechant and Altman, 1994, 9)رةآا رادع ربب نرة يحبر رةسااةا ل 

نر ة  تتاجدرة س د تت،رلتتنرختتاللرل لتتا رة اتت راعتتللرة تتجببدرة س د تت  المنظميززةبيززان المهمززة والقززيع  .أ
أبراخ قرأبراحا ترب تنرة  ت  رة خ تاة ر ت رراذرلارلساجةل رس د بص سرليتل اش  رلرااك ر   

ربة ك ا تت رستاجةل بةئر،سا س دت ر اع تتقر  لتارةإلرتاةفرة  تت  ربارتللرهتذهر،ليتلتت لل ت رأيحتا رة 
ربة لرتتتااك ربة لستتتا   رستتتا للال ر اع تتتقر  لتتتاربة لال لتتت ربةإليصتتتافر،ستتتا لبةاجر اع تتتقر  لتتتا

 .سا عل   ر اع قر  لاللرةألربة  ب   ربةئساساق  
رة س د تت ردجةار تتإلرلا تتبادرأستتا   ر ن تتة س درة  تتاجدر:ر تتجىالبيئيززة المبززادرات ةدار إل عمززل إطززارر . 

رليتلتتتت سا رة خاصتتتت ربة ستتتتبقربلتتتتال ألرلخصتتتتصرسايتتتتالجرب تتتتنربتتتتا رسرتتتتكلرااكتتتتلرة اتتتت 
ردةإلجةاررااكتتتبنلذرر،بة لستتاب اظرة خ تتب ربستتارة تتتجةخ  رة اعتتابنرباعل تتلرة اغ  تتارباستتالجف

را تتتيرجلتتتجرسلتتتجفلل علتتتاررة ليتلتتت ربل  تتتاظرلبةيتتت راغ تتت ربياصتتتارلتتتنرة  عا تتت رة س د تتت 
رلتتتنرة اكالتتتلرل تتتاارستت خا فر،ة س د تتت رة لللتتت رس تتتانرلتت راالارتتتنرالع لتتتارس ا  تتت رة عل  تتاظ
 . ث ا الارة لياسس رةآ  اظرباغ  اربرة ليالاظأرليتل ة رحل رب نرسيا ذررأخاىرل نرليتل 
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ر(ZD)رستتتلالاظرة اتتت رحتتتججظر  لتتتبجدربل تتتاه  رة لع تتت رة صتتت ايةإل:رالعمميزززات الخلزززرا ر .ج
ة لتتبجدرة رتتال  رة س د تت ربلتتلرلا تتج ر اح  تتقرردلجةارظرأصتتسحظرالتتااسرب تتنرة س دتت ،ر أصتتسح

لة تتتت رلثتتتتلرساخ تتتت ضرة ك  تتتت ربسليتتتت رة ا تتتتبثرأبرلظرة اتتتت راا ر  ليتلتتتتاستتتتااةا ل ةئرهتتتتجةفةأل
 ة ل بثاظر  ريلا  ربل   رة اصي  .

رأنرليتلتاظة رلتنرة عج تجر:راتجايالبيئزة عمزى تركزز التزي المصزمحة أصزحا مع  الشراكاتر .د
رلتنر عا ت ة بررة لياستس رقةدتة  اررأكثتارلتنردبةحتجرهت رة لصت ح رأصتحا رلت ررتاةكاظرليرا 
 ة س د  .رهجةفةألرباح  قرة س د  رظلركالة ر حلرة اك   رح ث

راحلتلر ت ب تنرة لستابىرة ختاال ررليتلتاظة رستجأظ:روالخزارجي الزداخمي التعميع مبادراتر .ه
رلبتتال ر  تتالذربتتنرة س د تت ردةإلجةاررلستتاجاةظر تت ر تتاةجةألرلرتتاةيرس صتتجرة س دتت رة اع تت  رلستتشب   
يلالربررليتلتت ة رسللتتتبجرة لصتت ح رأصتتحا  رة اع تتت  ر عتتج رخ  ة تتتجةرة لستتابىرب تتتنلتتارأر،ةالتتتاة 
 .ررسا س د ربب اذررأكثارلشسس  رث ا  راح قرأنر لكنر عا  ربس   

 

 العميا  ةدار لإل البيئية القيع .2
 اشكتتتجريتا تتت رة ستتت بيرر،ليتلتتتاظة س د تتت ر  رستتتاجةل ةئر تتت لتتتبهايرراتتتأث ارنس د تتت ة  تتتاجدرة   تتت  ر
ئجس تتاظر ا تتيرة ستت بك اظرةرتتااظرةر تت ر تت ررتتاحرة ستت بك اظرة س د تت ر  تتجة  تت  رة س درأهل تت ر*ةإل ثتتااي
 :(Jang et al., 2017, 102)ربكلار   

يرةإل ثتتتاار(رحتتتبلرا ع تتتلرقبةبتتتجرةإل ثتتتاارستتتأنرستتت برSchwartz’s, 1977التتتاجلريتا تتت ر)ر .أ
يتتااجربتتنرة  تت  رذةظرة صتت  ررأخالقتت  رأبرة اتتلة رأخالق تت  رقابتتجدرستتاة  تتاجير تتا رايرتت  هرسبر

 .  اجسا
بلتبةق ل رالتاهرست بيرلعت نراتاجعررةأل تاةجةظرأنرلعا تجرل تن(رAjzen, 1991ار اريتا  ر) . 

  تتتجرأكتتتجظرة عج تتتجرلتتتنرة جاةستتتاظرر،بتتتنربتتتللل رة ستتت بك رب تتتنرةئيختتتاة ر تتت رهتتتذةرة ستتت بي
ة س د تت رة اتتت ر س تتتظرهتتتذهرة يتا تتت رأنرة لعا تتجةظرة لع اا تتت ربة لبةقتتتفرة  اج تتت رالتتتاهرة ستتت بير

حاستتلاذر تت رة ستت بيرة لستتشبلرجباةذرأنرةئ اتتلة رةألخالقتت ر أل تتاةجر لتتااسرة لش تجر  س دتت رأثساتتظر
لللتت ر تت رة اتتلة ررأجةدب تتنرة  تت  رة  اج تت ركتتربالتتاجبهتتبر حتتججرة ستت بيرة لش تتجر  س دتت رسائر،س د تتاذر
 سا س بك اظرة س د  .رةأل اةج

ر
ر

الاي يفيد انخرين او يؤدي الى اسعادهع عن طريق تقديع وتلحية  التزاع أخاقيهو السمو  اإلثاري: *ر
 والهتماع بمصمحة و  تفليل الغير عمى النفسعن طريق الى انخرين والعناية بهع  المساعدة الجتماعية
 .(2، 2112)خطا ، عدع توقع المكافأة 

ر
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ة  ت  رة س د ت رربأنر عتافرةأل تاةجرذبررب تنرةحالا  ت (رStern et al., 1999يتا ت ر)رااكتلر .ج
 تتتت ررنب رتتتتااكبرةظرة س د تتتت رلتتتاة ة س د تتت رب احل تتتتبنرلستتتتشب   رةإلرلرتتتتكالظة  ب تتت رببةقتتتت رة 

كلتتاراب تت ريتا تت رة ستت بيرة لخ تت رة عالقتت رستت نرر،ةظرة لش تتجدر  س دتت رأبر تتجبلبيلالتتاة ةإل
رة    ربة س بي.

ستسس  رست نرة  ت  رة س د ت ربالقتاظربلتبجررخاستااإسر(Nordlund and Garvill, 2002)قتا ر .د
 ياتادجراتجب ربهتذهرةر،ة رخص  ربة ست بيرة لش تجر  س دت ربة عا   ل رلركالابابب ال رسر اةج أل

ببتت ل رر تت ة عالقتاظرة ستتسس  رة لابقعتت رستت نرة لاغ تاةظربة  تت  رة س د تت رة  تتلي  رة ات رقتتجراتتشثار
راعتتجبة اتت رر،سا علتتلرب تتنرحلا تت رة س دتت رخالقتت ة س د تت ربة اتتلةلل رةألرلرتتكالظ  لتتار اع تتقرسا 

رأكثتتا ر تتأخالقس تت  رس د تت رأبررة تتذ نر الاعتتبنرة  تتاجدكلتتارأنررستت بك اظرق اج تت رلستتشب  رب   تتاذر
قالتتت ة لصتتتا  ربررصتتتحا لعا لتتت رة لصتتتا  رة س د تتت رألرل تتتنرلتتت الذر  رح    تتت رأخالق تتتبالقتتتاظررة 

 بل   .رأكثا رس د  رةسااةا ل   رص اغ ررليتل لعل رللار سابجرة 
 نرقتجر كتبنر لتار ادتجة  كادرة  اد  رسأنرة    رة ح    ت ر  ر((Eldief and Font, 2010أ جظر .ه

ة اح  تتلرة س دتت رة لعاتتاجر تت ركلتتاررأيرتت  رل تتن،رللتتار تتشجيردتت اخ تت  ل رة س ر تت كس تتارراتتأث ا
 بيجبةظرة ابب  رة س د  .

ر

ستلالاظرستاالدر ت رةئساكتاارعا ل  ر  رة للائظرة اكيب بل ت رلأيالظرة ا باةظرة  سيا ذرب نرلا
راانرةئرتكا   رة اد ست راكلتنر ت رةختااللرة اتبةلنرة س دت ربةستاثلةساثلااهر  رللائظرة ح اد،رةئرأبر

راظرليذرة  تج ربلبجهتا،رب كتنرة ذيرسالرة   اجدرة س د  رة ا رأرلاة لبةاجرب نريحبرلسسبقربهبرةأل
راتأث ا لاغ تارة   تاجدرة س د ت رة تذير ستل ر ت راح  تقريتبعرلتنرة رسالظرةهل الار  رة لشرتاةظرة حا  ت 

ر.ة ابةلنرة س د رحس رةئالاهاظرة ا ربا ظرذ يرلباجد  ر
 رساست ةأل جىرة   اجدرة س د  رة  جادرب نرلبةللت رة احتج اظرر رة حا   رةن  رة خاا ر اشكجرة جاةس

رةستاعلالبتنرة عل  تاظركا ت ربرة  اجلت ركتبنرة   تاجدرهت رة لستشب  ربتنررل الة لعاصادرباحج اظرةأل
ة لتبةاجربك   تت رة اصتتافر  لتتاربة علتتلرساستت ب رةئستاجةل ربةئستتاخجة رة عتتاجلر  لتتبةاجربحلا تت رة س دتت ر

ربابل هرباح  لرة لاشبس نريحبرةتلاارة اعاللرة س د رسك ا درب اب   ربا   ن. لح   رة  س ع  رة
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 المبحث الثاني
أنمواج  عمىالمرتكزات الفكرية لمحفزات سمو  القيادة البيئية ونمااج تطبيقه بالتركيز 

(Xuejiao, 2016)  
 مفهوع محفزات سمو  القيادة البيئية: أولا 

ر  علتتلرب تتنقادتتجرة ليتلتت رربة تتذير اختتذهرلش تتجر  س دتت ة ستت بيراح  تتلرة  ر تتاالثتتلرة   تتاجدرة س د تت ر
رة  تاجد نربر تةإلجةارة س د ر  رلكتانرة علتلرح تثرالتااسرة   تاجدرة س د ت رلتنرقستلرة  تاجدررجة نرةأل حسا

بكتتذ يرب تتنرلاللتت رة   تتاجدرة لحتتججدرر، تت رة ليتلتتاظرب تتنرلخا تتفرة لستتاب اظر تتاةجةألة س استت  نربر
 ست بك اظرة   اج ت ر  لستشب  نر ة   اجدرة س د  رلتلتاررعج ا رر،ة س د  رذرة  عالر  س اس ة ا راسللرة اي  

 Boiral and)رة ليتلتاظب نراح  لرة لساجاةظرة لش جدر  س دت رجةختلررةألبلبة ا رااكلر  رة ل ا ر

Baron, 2009, 491).ر
رااستتتا ختتتاللرةئلتتتنرردخ تتتارسا ستتت بيرة س دتتت ر تتت رة ستتتيبةظرةألركس تتتاراهالتتتا ستتتاظربسةابة تتتظرة جار 

رثر ت سبرلرة كث تارلتنرة سحت تاك كتانرار،بة س دت رة  س ع ت ر  ليتلتاظرسا لسشب   رةئلالاب  رة لسارا
ة ات رساستل ر ت رست بيربرر رة  س ع ت سا ياادجرةئلالاب ت ربة س دتراذر  رب كنرأ  قاصاج   رسا ياادجرةئ

 (.Burke and Ng, 2010, 603)ة  اجدرة اي  ذ  نر  ليتلاظرة   اجدرة س د  رس نر
 ر  يتتتتار تتترة س دتتت رستتت نرة ع لتتتا ربة لتتتاةقس نر  ستتت بيرة   تتتاجير نةالتتتاهرب تتتنرذ تتتيرتلتتتاربسيتتتا ذر

راح  تتلرستت بيربتنرل لاس تت ا ر تاحريتا تتاظر تتر،ة س د تت رة   تاجدرلح تتلةظرستت بيلللببت رلايببتت رلتنر
ة خصتتتتتادصرة لع اا تتتتت ربة عل  تتتتتاظرة ل  بستتتتت ر لعا لتتتتت رة لرتتتتتكالظرربصتتتتتفة اتتتتت رة س د تتتتت رة   تتتتتاجدر

  (Brown and Mitchell, 2010, 590)ب تنرة لاسكت ربارتللرهتذهرة  دتاظبة س د ت رةئلالاب ت ر

 :(Avolio et al., 2004, 801) ب

ة ست بيرة لياست رلتنرة ياح ت ررتلتاااح  تلرلبهت رة   تاجدرة ات راعلتلرب تنر:رةخاقيالقيادة األ .1
صتتتت  ربة عالقتتتتاظرةظرة رخلتتتتاة ةإلربتتتتنر ا تتتتقسا س دتتتت رة  س ع تتتت ررهالتتتتا يحتتتتبرةئر خالق تتتتةأل

صتتي رة لستتالار تت ربل  تت ررة ابةصتتلربتتنر ا تتقرة اتتاسع نرتتل  رهتتذةرة ستت بير ،ربرة رخصتت  
 .ة  اةا

ك تتتفر  كتتتابنرب اصتتتا بنررجاةية تتذ نر تتتجاكبنرالتتتا رةإلرة  تتتاجدرأب دتتتيربهتتت :رالقيزززادة األصزززيمة .2
هتتت ربرب اصتتتباه رةآختتتابنرب تتتنرأيلتتت ر تتتجاكبنرقتتت لل ربقتتت  رةآختتتا نربة لعا تتت ربي تتتا رة  تتتبدر

ة   تاجدرراستاعللبرر، ربا  ت أخالق ترخصت  رب ال لبنرسلابي ربة رلشرا ابة ث  ربةألللرة ركبن لا 
اغ تارة ليتا ر  ركلاررعس ادة لع جدربرة س د  رة رلركالظ بصفرك    رلبةلل رة  اجدر ر ص  ةأل

 ستتتت  رة  تتتتب رب تتتتنرة علتتتتلرة للتتتتاب رربهتتتتبرباتتتتاةك رة لخ  تتتتاظرأبرايتتتتاقصرللتتتتجةجةظرة ل تتتتاه
 .ا اجرة لركالظرة س د  رة لع جدربة عس ادرة ا ريبةلللارةآنة  اباير لعا ل ر
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ب ت رجاةست ر كلتنربتنر ا تقرربة س دت رب تنرلستاب اظرلخا  ت ريستانة ا ابالظرس نرةإل انررب  ه
جنرة لتتترل تتتنة س دتتت رة لح  تتت ربة لتتتبةارستتت نررأبتتتالهة ا تتتابالظرر تتت ة تتتذير اكتتتلررة تتتي سرة س دتتت ستتت بير

بة ح تبلرة لااس ت رة ات ر تا رجاةستالاررلركالظا  ر،ة كبك رككلبة لحل اظرة  س ع  ربة س جةنربحانر
رة لخ  تتتاظركلتتتار تتت رلرتتتكالظة قتتتجراكتتتبنرع تتتنرة لستتتابىرة لح تتت ر ر،ة لستتتاب اظاخا تتتفربستتتارهتتتذهر

رب تنرة لستتاب  نرةإلق  لتت ربة تتب ي برر، تتذ يرةذرة اتجب ارلحتتباررلبتتاجدركلتار تت رة ل جلتت ربة ح تتبلرة صت س 
ر،ة س د ت ةئستاعاجدرركلتار ت رلتاح ب بررح تاد ايتبعرةإل  تجةنرة  ر تكلتاررة س د ت رلرتكالظة نرجاةست ر لك
رة يالعت رح تبلة اغ تارة ليتا ربر ت ركلارراع  جةذررأكثاس د  ررهيايرلركالظب نرة لسابىرة عا ل رلارأ

ر لتتا ردتت ة تتي سرة س رستت بيرب تت رن،رب  تتهر تتإيتتاظرلج تتجدر لكا حتت راغ تتارة ليتتا ا ارةبالتتاجركلتتار تت 
 .(Stwg and Groot, 2019, 6)رة عا ل رل نلنرة لح  رلل علارب نرة لساب اظررلركالظسا 

ة حتبةللرة ات راعاتاضراح  تلرست بيرة   تاجدر تإنرر(Mandojana el al, 2012, 181)بب  تار
ر،فجزوة المعرفزة ونقزا رأس المزال ومخزاطر التسزويق وعزدع كفايزة الزدعع الحكزومية س د  ربهت ر

 Delmaz and)را اتتاحر،ر لتتذةرة ستتتس علتتتالل راظ ليتلتتت ر بلتتبجرهتتتذهرة حتتبةللر تتت سرلستتاب اذر

Tofeel, 2004)ة سحتتثربتتنرلحتتججةظربتتج رالتتايسرلح تتلةظرستت بيرة   تتاجدرة س د تت ر تت رة ستت اقرر
،رباح  تلرخصتادصريلجرختاال ر ا تب ارليالتاظرصتج   ر  س دت لتا تب ارلنرر  ليتلاظرة ليتل 

بة ث ا ت رة لساكتادرر ر  ستكانة  ت  رة س د تربتنر ا تقرس بيرة   تاجدرة س د ت سعضرة س جةنرة ا رقجرارل ر
 ست بيرة   تاجدرة ات رقتجراعتللرة ا تبارةإل لتاس ررهت رألنرهذهره رة خصادصر؛بة ايت  رجةخلرة س ج

 .ة س د  ر  ليتلاظ
 ثانيا: خصائا السمو  القيادي البيئي

حتجركس تاررة  تنة خصتادصرة ست بك  ر   تاجدربررةأل تاةجة يتا تاظربة يلتاذجرة  تلي  ر لعتت راا اس ر
ر تتإنر،هر  كتتبنرقادتتجةذرجةختتلرة ليتلتت ةخاستتااراسرهتتذهرة صتت اظرستت ا رة اعتتافرب تتنرة  تتاجرأبرب تتنرأستت
يلتاحرقادتجرلحتججرأبريارت ر ت ررل تنر ارار ا   رلجدرلنرة للن،ربهذهرة  عا    عا   رة   اجدررق اس

ب تتتنرة تتتاغ رلتتتنرأنرتلتتتبارة   تتتاجدرب عا  تتت رة   تتتاجدر،ربرة لاتتتاسع نريحتتتبراح  تتتقرأهتتتجة ل ر تتت راتتتأث اة 
،ر  تتتجراتت راحج تتجرة عج تتتجرلتتنرة خصتتادصرة  اج تتت رل تتلةنربقتتاسالنر    تتتاسرسرتتكلرلستتا لبلتتانرلال ل
ة تذكا ركلتار ت رربالقت رلللت رست نرة خصتادصرة  اج ت ير ليار،ة سي ا نرااليسلاظر ك سبص لارلاري س

  تتت رة   تتاجدرب تتتنرة لتتتجىربابةئستتا اةارة عتتتا   ربةئيسستتا رب بة ل ليتت ربة تتتذكا رة عتتا   ربة  تتتل ار
جةختتتلررأصتتتحا رة ستتت بيرة س دتتت رةأل تتتاةججباةذرلللتتتاذر تتت راحج تتتجرلتتتجىرتلتتتبار لتتتااسر  تتتجرر ب تتتل، ة

ة خصتتتادصرة  اج تتت ررآثتتتاار  تتتالذربتتتن  نربا صتتتسحبنرقتتتاجدر تتتقتتتاجدربرسبصتتت ل ره رةخاستتتاارة ليتلتتت ربر
(Vardiman et al., 2005, 94.)ر
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  Lievonen)اارأرت ة ست بيرة   تاجيرة س دت ر  تجة لاع  ت رسل لتب ررخصتادصلار  لار اع تقرسا أ

et al., 2007, 111(ربر)Raimo and Esa, 2007, 110)ست بيررل لتب رنرخصتادصأرل تنر
 :راآا سر الثلة   اجدرة س د  ر

أساةهتتتا ر يكتتتب نربهتتت ررل تتتنة صتتت اظرة ليستتبس ر تتت ركلتتتارريستتانة خصتتادصرة اتتت رااكتتتلرب تتتنرةإل .1
ة ث ت رة لاساج ت ربحتتلررة   تفربة حساست  ربة احلت ربة صتتجقربة اعتا فربهت را  تتجرة  ادتجر ت رسيتتا 

 ة يلةباظربنر ا قرة لل رس نرةأل اةفرة لاعاا  .
ةلتتااليرة لتتيلجرة رتتلب  ربة يتتتال ر   ادتتجربة تتذير ستتابجر تت رة عثتتبارب تتنرة لع بلتتاظرة لع تتجدر .2

 ة سرا  ربة س ب بل  ربة اكيب بل  ربة س د  .رسعاجب لللاربة  صا لارل رلاةبادرةأل
ة لتتبةاجرراستتاعلالة لصتت ح رسرأصتتحا  ابتتلرلتت رلخا تتفرة علتتلرلتتنرجةختتلرة يتتتا ر تتاباير  ا .3

 بةئسا اجدرلنرة  اصرة ا راب اهارج يال اظرة يتا .لل علارة لااح ر
قتاةاةظرذك ت ربة اصتافر ت رلاةقس راجبجرة  علربةإلرااةظرة صغ ادربة ا رالكنرة  ادجرلنرةاخاذر .4

 ة س د  رة غ ارة لشكجد.ة لبةقفر
 .ل لاس  أنر ب جرياادجرلنر  ادجرةة ا رالكنربررجة اعل لرة للااساظربا   رةأل .5
درباحج تتجرللتتائظرة لعاصتتاربا  تت  رة ستتاةلجررة لصتا  رأصتتحا لتت ررلياقرت رة لختتابفرة لرتتااك  .6

سرتتأنرة اغ  تتاةظرة الللتت ربة سحتتثربتتنرح تتبلرلساكتتادر  حتتجرلتتنرة اتتجهبارة س دتت ر ارتتل  ررا تتاقةئ
 .ةظرة س د  لاة ب نرةاخاذرةإلرة لبت  نرة ااسع ن

 

 سمو  القيادة البيئية في المؤثرة: العوامل ثاا ثال
رقتت  بتتنر ا تتقررتتكلرا غا ستتاذرلتتارركبيتتهرهل تت ستتا غرةألرةذرة   تتاجدرة س د تت رألتتاررستت بيجبارر عتتج

 تت رة عالقتت ر(رEgri and Herman, 2000, 575رتتكير)ر  تت ربصتت ل ر ستت بيرة   تتاجدر،ة  تتاجد
رل تتنةإلرتتاادررل تتندرة لعتتالالظر ستتااعرة لش  تتبنرة لاساج تت رستت نرة   تتاجدرة س د تت ربة   تتاجدرة احب   تت ربق تتاج

ربة ات راا  ت ر،س بيرة   تاجدرة س د ت   اجدركايظر  رة بةق رأبصافر أنرة عج جرلنرةألبصافرة غي  ر
 تتتتجرلتتتتنرة  تتتتاجدرنرة عجإ تتتتر،حالتتتت ر لستتتتاب اظربا  تتتت رلتتتتنرة للتتتتااةظرة  ي تتتت ربة رخصتتتت  ربة ل اه ل تتتت 

رةستتاجةل اعالتتجرلذرر،  تت  ب تتنرة   تتاجدرة احبرربالتتاجائة س د تت رس   تتاجدر ستت بيرةستت تلابنرصتت اظراش تتار
ة   تتاجدرة صتتج   رأيلتتبذجررستتا اك فرلتت رة لعاصتتادرة ليتلتتاظة لتتجىرة  ب تتلرب تتنرة اتتلة رر تت ة س دتت ر
ر(.Auriacombe and Jarbandhan, 2015, 116)  س د ر

رآا اهت رلللببت رلتنرة لح تلةظرلالث ت رستست بيرة   تاجدرة س د ت رتلتبارباة ررسسا نرةألأبر
(Xuejiao, 2016, 80):ر
ة لشرتاةظر  ايستشررأ  تلأحتجرلتنرست نرة عبةلتلرة جةخ  ت رة لعاتافرسلتارحا  تاذر عتجرة تجة  ر:رالدافع .1

 سا س بيرة س د .
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قتتتتبدرجة عتتتت رلبها تتتت رقب تتتت رئاختتتتاذر،ر لتتتتبرظرلع يتتتت هتتتتبرة ستتتتس رباة رستتتت بك ار:رة   لتتتت القيمززززة .2
 . ا رابلهرة س بيرة  اجيةراذربل ركثاة حبة لرةألأحجرةباسااهرةظرب لكنرلاة ةإل

ستلرر،ة  ت  رجدرة س د ت ر  ت رسا عبةلتلرة رخصت  ركلتار ت الر اتأثارست بيرة   تا تالعوامزل السزياقية:  .3
ة اتت ر لكتتنرأنرايرتت رأبرا  تتجرستت بك اظرة   تتاجدرة س د تت ر تت رثارسا عج تتجرلتتنرة عبةلتتلرة ستت اق  رااتتا

ست بيرة   تاجدرة س د ت رلئرأيتهررب نرة اغ رلنرأنرة جة  ر ج هرقبدرايسش ت رقب ت رب تنر،لبقفرلع ن
ر تتاةجةأل ستتجبرأنربرر،ئر تتلةلرلتتنرغ تتارة بة تت رستتس راتتبقعل ر لتتذةرة ستت بير تت رستت اقاظرلخا  تت 

كلتتار تت ررةظرصتتج   ر  س دتت رلذةركتتانرستت اقل رئر   تتجرسرتتكلرخ  تتاللتتاة ئاختتاذررةذرةستتاعجةجرأكثتتا
لرة خاال تتت ربسصتتتافر تتت رةإلرتتتااةظرة تا  تتت ربة عبةلتتترة عبةلتتتلرة ستتت اق  رباالثتتتلر،هتتتذةرة ستتت بي

 عبةلتلر  تالذربتنرةرة ليتل  بة عبةللررة يتاربنرة س  ادرة س بك  رة لاصبادربة عبةللرة لا   
 بب نرة يحبرةآا :ةئلالاب  ربة ث ا   ر

ةظرجةختتتتلرلتتتتاة هتتتت رة  بةبتتتتجربة لعتتتتا  اربةإلرة ليتل تتتت :رة عبةلتتتتلرالمنظميززززةالعوامززززل  .أ
رليتلت  دت ربة ات رابلتجرأ  تاذرختااجرا تيرة ة ليتل رة ات رابلتهرست بيرة   تاجدرة لش تجر  س

بتتاجدة سي تت رة احا ت ر  ي تتلربر تت ركلتارر،  (قاصتتاج)لثتلرة عل  تتاظرة الاا ت رة س استت  ربةئ رة 
 ة اجب ا.

  تتالذرر تتاةجة لبةقتتفرة لا  تت ر ألرل تتن  رقاصتتاج:رارتت ارة عبةلتتلرةئيةقتصززادالعوامززل ال . 
ر تتت ار تتتشثارسرتتتكلركس تتتارة تتتجب رة لتتتا  ر تتت رستتت اقرايتتتت لل ر)لثتتتلرة ل لةي تتت (رللتتتربتتتن

ر.رر اةجة س بك اظرة س د  ر أل
 تتقر:رة عبةلتتلرةئلالاب تت ربة ث ا  تت رلللتت رلتتجةذر  لتتار اعالعوامززل الجتماعيززة والثقافيززة .ج

رستتتت بكل رباغ تتتتار تتتتاةجةألرقتتتاةاةظر تتتت راتتتتشثارأليلتتتار،اظستتتتااةا ل سب تتت رة س استتتتاظربةئ
 . ال رة س د  ا بث

 رابعاا: تصنيف السمو  القيادي البيئي
لب تتح ر تت رة لتتجبلر رأساستت لتتجةخلرر كتتنراصتتي فرة ستت بيرة   تتاجيرة س دتت رب تتنرب تتقرثالثتت ل

ر:(97،ر2333ر،)ك ح  رةآا بب نرة يحبر(ر9)
راد ستاذررةذرة س دت رة  س ع ت رلتباجر ع تتتتجة س بيراسينرهذةرة لجخلرلنرة  ادجرة ذير :ردفاعيالسمو  ال .1

  عا ه.ج اعربيه،ربهبر يعكسرب نرس بكهربأة  يسغ ر
عالتتتلرسا راتتتاذرب  يراذربب تتترأكثتتتار لا تتتلرسكبيتتتهة لتتتجخلررهتتتذةرة تتتذير اسيتتتنرة  ادتتتج:رسزززمو  الشزززكميال .2

تلتتتبارستتت بكه رة س دتتت رسستتتس رة  تتتبةي نربة عبةلتتتلرة جة عتتت ررل تتتن،ربهتتتبرلتتتار تلتتتار تتتشجيرة س دتتت 
 .خاىةأل
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لا تتيرةقايتتاعر اسيتتنرهتتذةرة لتتجخلرلتتنرة ستت بير يرذة تترة  ادتتج:رالسززمو  الحسززاس اتجززاه البيئززة .3
ة لعتتا  ارة س د تت ،رستتالاالررليتلتت راكتتبنرلستتاعجدربلابة  تت رلتت ر نرأ تتأ عالتتلرة س دتت ،ربرةرأهل تت س

 برلار سلنرسا ايل  رة لساجةل .ة اكاللرة س د رأرلسجأربنر ا قسالاالكلارة  بدر  رة ليا س ر
رر(9ة لجبلر)

رخصادصرة س بيرة س د 
في  ياعتبار العامل البيئ نوع السمو  البيئي

 المنظمة
ستثمار المح  النظرة لا

 لمبيئة
مجال انتما  العامل 

 البيئي
سمو  حساس تجاه 

 البيئة
ةئساثلاارلااس رسيبب  ررة  س ع ر=رة يتا 

ة ليابجربة ليتل ،ر
ربة  اصرة ايا س  

رةسااةا ل 

اكا  فر ابا  ر كنررة  س ع ر=رلح   سمو  شكمي تجاه البيئة
ر يسغ راجي الا

رايت ل 

اكا  فرغ ار ابا  رر  س ع ر=رلبةاجة سمو  دفاعي تجاه البيئة
رئسجرلنراليسلا

ري اا 

ر ر)ة لصجا: رس لن، ربادر  ر  لشسساظرةئ2333كح   ، رة س د  رة س بي رجاةس  ر)جاةس رقاصاج(، رة للةدا ر     
ية، جامعة قتصادية، قسع العموع القتصادمية الحقوق والعموع الكل جةي  ر   اعرة ي  رسلي   رحاس رلسعبج(،ر

 .111، ا ررباح، ورقمة، الجزائقاصدي م
 
ر

 : مداخل العاقة بين سمو  القيادة والعموع البيئيةخامساا 
ب تتتا رر،ة كاا للتتتاربة  تتتبدربةئ اتتتلة ربة ستتتلع رارتتتللرة ستتتلاظرة لاغبستتت ر تتت رللتتتالرة ع تتتب رة س د تتت 

 بيرست ت رأجس تاظرة ع تب رة س د ت راحاتلر،ر ة اش  ربة كاا للتاركلار  رة رخص  ة اأك جرب نرة ص اظر
راحج تتج لكتتيل رستت بيرة   تتاجدررعتتنر ا تتق ة س د تت ررللتتاظبتتنرة اعالتتلرلتت رةألة   تتاجدرلكتتانرة صتتجةادر

ر ة   تتتاجدربة ع تتتب رة س د تتت رب تتتقرةاسعتتتستتت بيرالثتتتلرة عالقتتت رستتت نرب  تتتهر ،ربلعا لالتتتارة س دتتت رة لرتتتكالظ
ر:(Case et al., 2015, 10)رةآا بب نرة يحبرر لجةخلراد س

(رأجبةاأ تتنر) تت رأيررل تتن يتتتاررمنصزز بوصززفها موقززف او القيززادة بوصززفها  البيئيززة القيززادة .1
ر،بة لليتت رةألكتتاج ل رة خ تتا ر تت رة   تتاجدر  لتت ررتت بباذرركثتتا علتتلرة  تتاجدرباسلتتارهتت رة  ا  تت رةأل

رلتتنر يستت ر تتااةإلرهتتذةر  ستت   ر تتإنراستتل رليصتت ر رتتغلرلستتاب  رة   تتاجدر تتإنرأختتاىربسعستتااد
تتت بررة لاأصتتل،رة س ابقاة تتت رة  تتاس  استتل اذرر رتتغلرة تتتذيرة  تتتاجرأنرل تتنر ب َّ رة  ادتتتجرهتتتبرليصتتتسارذ
رة ع تبيرة لتل ر ت رااك تلةذررأكثتاراكبنرلارغا سارة س   رل ر   اجدرة اللل ربة س   رة لبةاجرب ل ي
ربلاكتلدرأست لرل تنرأب تنرلتنرحبكل رسل اكلرة ا   ج  رة س د  ردةإلجةارراال لة لال ررة اس سلرلن

ربقلا  .
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راصتا اظربك تفراكتبنر،    تا ارة  تاجدرليلتالرك   ت رل تنرارت ارةعمميزبوصفها رالبيئيةرالقيادة .2
ر،بياادللتارة   تاجدرأ عتالر ت رة لخا  ت رة ث ا  ت رة ست اقاظراتشثارقتجرة يحتبرهذةربجبة عهرب نرة  ادج

راظةستتااةا ل رل تتنرأ  تتاذررة س د تت رة ع تتب رأجس تتاظر ارتت ار،كعل  تت رسا   تتاجدرااع تتقرة   تتاجدرأستتا    
رة ث تت ربسيتا رة  اب ت رة للتاظرباستت ربةئساكتاارة لعا ت ربسيتا رذ تتيرة اش ت ر ت رسلتار ة اد سترة   تاجد
رأ  تاذربة لاع  ت راظستااةا ل ةئرهتذهرااع تقرأخ ا ررألبار  الذربنرة لبةاجرباأل نرة يلةباظربحل
رة الا س تت رة سحتتبثربتتنر ا تقراظستتااةا ل ةئرهتذهراحج تتجرات ربقتتجر،    تتا ارة  تاجدرليلتتالرسك   ت 
ر.ة س د  رع ب ة ر  رة يبب  

رباسحتثر،    تاجدرلل تلدركل تلدرة  تاجدريا لت ر لتار ح  تهراستاعللبررنتيجزةبوصزفها رالبيئيةرالقيادة .3
رتلتتبار تت رأبردة لعاصتتاررة حكت رأيتلتت رب تتنرة ح تاتر تت رة   تتاجدرجبار ت رة س د تت رة ع تتب رأجس تاظ
رة لتبةاجرةستاعلالرلاةقست  ت ركلتاررسياتادجرة  ادل ريتل ةألر  رة   اجدربقجرةااس ظر،لج جدرلياهج
 ة يلةباظ.ربحلرة  بةبجرةيالايربلعاقس 

رالب تتجرب تتنرة  ادتتجرقتتجادرح تتثرلتتنرة   تتاجدرا ستت اراذرأ  تتر لكتتنرهززدفبوصززفها رالبيئيززةرالقيززادة .4
رب تتنرة حكتت ر تتا رآختتارسلعيتتنر،لع يتت س د تت ررأهتتجةفر اح  تتقرل يعتت رجبة تت رأبرأستتسا سرة لاتتاسع ن
رأبرة اش ت راتب  ارب نرقجاالارة لااسع نرأسد  ربنر لبةسلرلجىرح ثرلنر   ادجرة يسس  رة  عا   
ربق تتاجدرلع اا تتاذررةلالاب تتاذررهتتج اذررة لستتاجةل رة ايل تت ر ا عتتجر،ة للتتاب رة علتتلر حتتايرة تتذيرة لعيتتن
ربسلتتذةر،  لتتار تتسسرئرل تتجدرة س د تت رة   تتاجدرأنرة كث تتابنر  اتتاضرةألختتصرب تتنرأبرةألليتتجدر لتتذه
راح  تتقربستت ا رة   تتاجدرستتاحجثرلااسعتتاذررة  ادتتجر كتتبنر عيتتجلاربرتتاب رلرتتابعرغتتاضرذةظر لتت 

رأللتت رحتتجبثراليتت رأيلتتارب تتنرسجقتت رة لاغبستت رة ياتتادجرهتتذهر لتت ر تتا رلتتاربغا ستتاذرر،ة لالتتبدرة ياتتادج
ر.ة لبةاجرب نرة لعالجدرة للالعاظرلنرةظاأث ارة را   لر ا قربنرس د  

 

 عمالاأل في البيئية القيادة تحفيز سموكيات آثار: سادساا 
رقتجرة ات رة س د ت رة   اجدس بيرر جاةس راح    اذررةذرل اار(رRooke and Torbert, 2005, 50قج ر)

ست بيرة كتلر (ر13كلتارلب ت ر ت رة لتجبلر)ر، تجىرة  تاجدر ر ايل  رة بب اابة قرل رة لاةحلرة اد س
 ت ررست س  برل لاس ت ري تا ربكتذ ير تيعكسرسرتكلرلحال ت رب تنرة   تاجدرة س د ت ررآثتااس د ر هرة   اجيرة 
راذرب  تبرر،ست بيب تنرة خصتادصربة  تجاةظربة حتجبجرة لااس ت رسكتلررثتااب عالتجراح  تلرهتذهرةآر،للة ع

  تجاةظرة ات ر   سظريتال  ربئرلحججدرلسس اذرسلراعكسريتالتاذررثااهذهرةآرن إ  لالحت رة الا س  ر
جةارلنر ل ربرأقلرحجركس ارأبررل نالكنر  (.Boiral et al., 2009, 487اع  جرة   ا ارة س د  ر)ردة 
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ر(13ة لجبلر)
    اجدرة س د  س بك اظرة

سمو   المحتممة لمقيادة البيئية ثاران نقاط إيجابية سمبيةنقاط 
القيادة 
 البيئية

ة ستتتتتتتتتتتتتع ر اح  تتتتتتتتتتتتتقر .1
ة لصتتتتتتتتا  رة  اج تتتتتتتت ر

رثتتتااجبنرةباستتتاار آل
ر.ة س د  

 لتت رة   تتا ارة س د تت ر .2
ة اتتتت را اصتتتتارب تتتتنر
ة  بةدتتتتتتتتتتجرأبرة   تتتتتتتتتتبجر

 .ة لساراد

ة  تتتاصرقتتتجر يالتتتلرسعتتتضر
ة س د تت رأبر ا ابتتلرسستتاب ر

 .  رألل رلا

 ارة س د تتتتت رلئرحساستتتتت  رق   تتتتت ر    تتتتتا .1
راذرلابقعتراذرأبرلكسسرةذربيجلارالثلرالج ج

ر. ادج  
ة لصت ح ،ررأصتحا ل ابل ر غب ر .2

ة ذ نر  يتارل  ل رب نرأيل ر  ابنر
ر.  قاصاجسا لصا  رةئ

لللببتتتتت رلتتتتتنربيلتتتتتار س دتتتتت رك يتتتتتتار  .3
ر.ةساغال لائسجرلنررة لبةاج

لا  عتتتتت ربقصتتتتت ادرر تتتتت لجةاررةظللتتتتتاة  .4
 .ةأللل

 نتهازي ال 
 

ة ل اس تتتت رة ستتتت ح  ر .1
 .   غب رة خاال  

ا  تتتتت  ربتتتتتج ربلتتتتتبجرر .2
ح   ت ر ك   تت ربلتتلر

 .ةألر ا 
بغا ستتارلتتاراايتتاقضرر .3

ة س ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاظرلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر
 .ةأل عال

ب  رة لبقتتتتتتتتتفرة ا تتتتتتتتتا .1
  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار اع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقر

ر.سا  غب رة س د  
ة يتتتتتتتتار تتتتتتت رة   تتتتتتتبجر .2

هتتتتتتاراأث ارة ايت ل تتتتتت ربر
ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتنرة صتتتتتتتتتتتتتتتتتتبادر

 ايت ل  ة 

بيتجرة حالت رأبررة س دت رةئالتاه تجب ر .1
سستتس رريتتا رة اعتاضر   تتغب ، ت رأث
سا لتتتتتاهارأبرةاستتتتاعرةالتتتتاهررهالتتتا ةئ

 تتاظرةئلالاب تت رة لعلتتبلرا اق تت رةئ
ر.اسل

لتتتتتتتا رسا الجدتتتتتتت رة لاع  تتتتتتت رسا   تتتتتتتا ار  .2
ة س د  رجةخلرة ليتل رب  رة عالقتاظر

 .ة لص ح رأصحا ل ر

 الدبموماسي
  

ش تتتتتتتتتت رلحجبج تتتتتتتتتت رة ار .1
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتج راكالتتتتتتتتتتتتتتتتتتلربر

 .ة   ا ارة س د  
 ج تتتتتتهرصتتتتتتعبس ر تتتتتت ر .2

 ة اعابن

ا تتتتتتتتتتتتتب ارة لعا تتتتتتتتتتتتت ر .1
ة س د تتتتتتتتتتتتتتتتتتت رجةختتتتتتتتتتتتتتتتتتتلر

ر.ة ليتل 
را ايتتتتتتتتتتتتتتتتاظاي  تتتتتتتتتتتتتتتتذرة  .2

 .ة س د  

ة يتتتتتتتتار تتتتتتت رة   تتتتتتتا ارة س د تتتتتتت رلتتتتتتتنر .1
ر.ليتبارا ي رلاخصص

ر.اعل لرخسادرة خجلاظرة س د   .2
ة   تتتتتت نرة ع لتتتتتت رقستتتتتتلررة ستتتتتتع ريحتتتتتتب .3

 .ة الاس 

 خبيرال

رهتتتجةفةألب تتتنرربالتتتاجةئ
اظرة س د تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ربة   استتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ر.ة ا   ج  
 

ة اي  تتتتتتتتتتتتتتتتتذرة  عتتتتتتتتتتتتتتتتتالر .1
ردلجةارريتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أل

ر.ة لبجد
رة س دتت رجة لااسعت رةأل .2

لرتتتتتااك رة لبتتتتتتفربر
 .ب نري اقرأبس 

رهتتتتجةف رةألجلتتتجرة   تتتتا ارة س د تتتت ر تتتت .1
ر.ةظرة ايت ل  لاة بةإل

ا تتتب ار لتتتانرس د تتت راتتتجلجرة ختتتجلاظر .2
ر.ة لخا   

قر  لتتتتتتتارةئستتتتتتتالاس ر رتتتتتتتبةغلرة ستتتتتتتبر .3
ر. اع قرسا   ا ارة س د  

 المنجز
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 .جة ساحس نرةألرهالا ئة .4
ة لياقرتتتاظرة اتتت رقتتتجر .1

 ب  تتت رراذراستتتجبرأح ايتتت
 .بغ ارلثلاد

ة لثا  تتتتتت رة اتتتتتت رقتتتتتتجرر .2
ة لعا تتتت ررل تتتتنا ا تتتتار

 .)ة ح    (
ة صتتتتتتتاةعرة لحالتتتتتتتلر .3

 .ل رة خساة 

جاةس رير  رأل كتاار .1
ة ل جلتتتتتت رربةقااةحتتتتتتاظ

رأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحا رلتتتتتتتتتتتتتتتتتتن
 .ة لص ح 

ةئ اتتتتتتتلة رة رخصتتتتتتتت ر .2
ربالتتتتتتتتتتتتاجبةئر ادتتتتتتتتتتتتج  

رأكثتتتتتتتايلجرب تتتتتتتنرلتتتتتتت
بتتتتتنر ا تتتتتقرراع  تتتتتجةذر
 .ة يتال  

لال تلدرا تب ارح تبلرس د ت ررل ن ل لر .1
  ارتتتتتتتتتتك ير تتتتتتتتت رةأل كتتتتتتتتتتااررلساكتتتتتتتتتادبر

ر.ة لسس  
يلجرارتتتتتتتتتااك ر ا  تتتتتتتتت رلتتتتتتتتتا تتتتتتتتتب ار .2

لتتتتتنرقستتتتلرة لتتتتتبت  نرأكستتتتارلرتتتتااك ر
رة ااسع ن.

 .رلب   ربأبس ر    ا ارأكثااش  ر .3

 ية الفرد
 

 سجبرلنريلجرة ذيرقجرلة 
هربغ تتتتتتارلجاةكتتتتتتة صتتتتتتع ر

ر.بل  
 

ظر تتتت رة  تتتت  رة اغ  تتتتاة .1
ر.بة للااساظ

ة ليتلت رلت رلبة ل ر .2
ة ابقعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاظر

ة اكاللرر.ةئلالاب  
ح   تتتتتتتتتتت ر لستتتتتتتتتتتاجئرة 

رة ايل تتتتتتتت رة لستتتتتتتتاجةل 
ليتتتتبار ب تتتلررب تتتق
 .ةأللل

ا تت رلش تتجدرةقاتتاةحراش تت ربث رل تتن ل تتلر .1
عل تتارارأكثتتاباحتتبلرر،  س دتت ر  ليتلتت 

 .  رة عاجةظربة    رة جةخ   
رل تتتتتنيلجرةستتتتتاساق ر تتتتتشجيرلتتتتتب تتتتت ر .2

رلتت لتتلراهتتاظرة  ب  تت رةألابقت رةئال
 .سا   ا ارة س د  رة عا ل  رةهالا 

  رقاصتتتتتتتتتتتتتتتتتاججلتتتتتتتتتتتتتتتتتجرة لبةيتتتتتتتتتتتتتتتتت رةئ .3
 .بةئلالاب  ربة س د  

 ستراتيجيال
  

خ تتتتاريثتتتتارة للتتتتبجر .1
رايت ل تتت بة ر تتت ةإلجةار
ار عتتتتتتتتبجرستتتتتتتتا ي  رسلتتتتتتت

 .ب نرة صا  رة عا 
ة لللتتتتتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتتتتتجةنرر .2

 .  ليتل ر ة اد س
يتتتتتتتتجادررتتتتتتتتج جدرلتتتتتتتتنر .3

 .*ة خ ل اد 

  ر ت رة لرااك رة  عا .1
ة احتتتتتتتتتتتتتبلرة رتتتتتتتتتتتتتاللر
 .  ليتل ربة للال 

اش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رلع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجدر .2
 .بلاكال  

ااك تتتتتتتتتتتلرلللتتتتتتتتتتت رة ليتلتتتتتتتتتتت ررلبتتتتتتتتتتتاجد .1
بجببالتتتتتتتتار  لتتتتتتتتار اع تتتتتتتتقربالج تتتتتتتتجهار

 .ا لسشب  اظرةئلالاب  ربة س د  س
 .  رية ريةإلجةارةئ الة ر .2
ة لرااك ر  رلخا تفرةألحتجةثرة ات ر .3

اعتتتللرة ايل تتت رة للالع تتت رة لاياغلتتت ر
ر  يستتتايةإلجبتتت رة   تتتا ارربتتتنر ا تتتق

 .ة عا ل  

   *يميائيخال
 

Sorurce: Rooke, David and Torbert William R., (2005), Seven Transformations of 

Leadership’, Harvard Business Review, Vol. 83, No. 4, P. 43. 
 

ر

ر
رلبتاجد رأبرحاتنرب تنرالج تجرأي ستلردقتجارة تذ نر لا كتبنرة  تاجدر)ة ك ل تاد (ر(:رthe Alchemy) ة خ ل تاد *ر

 ل اد رس جادرةساثياد  ر  اعاللر  ربقظرخالا رة ر  الذربنربلالججد،للل رر اةدقسر  رليتلاال رل ااةخااةب
ر(.Burdick, 2008,8)رل رة عج جرلنرة لبةقفرب نرلساب اظرلاعججدبةحجر

ر
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 et al.Yakovleva ,2016 ,)رةئيالتاليرة ست بيرنإ ترأبتالهة لتجبلرركلتارهتبرلالحتتر ت 

ربة لبةللتت رةألياي تت ريحتتبرلة ل تترةلج تتاجرة بةقتت ر تت ر،ة س د تت رة   تتاجدر تلتتبارلال لتت قتتلرةألرهتتبر(697
رسا  تجادربا ا ت ر،ة ي تاقربةستع رس س عالتار ات ةرة س د ت راتتتتتتة   ا رالاهر الي ااحرالالاذررلعاا  راسجب
رلكاست ربتنرة سحتثرلن،رة لبةلل رلنرسجئذرراعابي ربلي قرة لص ح رأصحا رل نرةئسالاعرب ن

را   تتتا ا،ر  عال تتتة ر  قاصتتتاجةئرة لصتتتا  ر اح  تتتقرة ستتع رأ  تتتاذرر تتتجب رة  تتتاجير الستتتاغاللرب تتاص
رر.لكا حالارأبراليسلا يسغ ررق بجةذرراركلرة س د  

رةئلالاب تتت ربة  تتتغب رة س د تتت رة   تتتا ارسعتتتضرب تتتنربة  تتتغ رة لعاا تتت رارتتتل  ر لكتتتنركلتتتا
رسا  تابادر اعتااضرئرةئيالتاليرلي تقرذ تير تإنبلت ر،رةئيالتاليرة لي تقر  لارسبسا رة لصاحس 

رة س د ت رة   تا اربتج درة استع ي اظرسجة ت رليتذر،ة ليتلتاظرجةختلرةئباستاار ت رة س د ت رة   ا ارأخذرل 
رجة ستتاألرغا ستتاذرر تتااس رة س دتت رةئ اتتلة رأنرة جاةستتاظرلتتنرة عج تتجرأتلتتاظربقتتجر  ةقاصتتاجر اصتتاذرربلبلتتاذر
ر تتت رة س د تت رةظلتتتاة ةإلربقتتتجرةستتللظر لاقادتتجرِقستتتلرلتتنربسلتتتذةبرر،ة ليتلتتاظرلايتتت رلتتنرة  تتتبيرة عتتا 

ر  يتتتارقتتجرة ستت اقرهتتذةر تت ر،بخااللتتارة ليتلتت رجةختتلربقبالتتارلكايالتتارباعل تتلردةإلجةاررصتتبادراحستت ن
ر.ة س د  ر بةدجهاربنرة يتارسصافرئغاياللار اص رأيهرب نرة س د رة عللرل ن

ر،ة س د ت رة   تا ار لعا ل رةساعجةجةذررأكثار ة جس بلاسربللرلي قر تلابنرة ذ نرة  اجدرأنر سجب
أكستتاررةي اتتاحرل تتنرة صتتاةعرباليتت رة ابة تتقر تت ربة اغستت رةئلالاب تت رةألبتتاةفرلتت رة ابة تتقر تتشجير  تتج
رة لعتتتا  ارة لختتتابفرهتتتذهكلتتتار تتت ررظأصتتتسحة اتتت ر،ربرةآختتتابنر ث اهتتتارة اتتت رة س د تتت رة لختتتابفرالتتتاه

ر تتشجيرقتتجيتتهرأر  تتالذربتتنر،ب يتتاذررلعاا تت رلتتذةبسرة صتتع رلتتنربة اتت رة لعاصتتادرة ستتادجدرةئلالاب تت 
رأصتتتتحا ر  تتتتغب رأ  تتتتلرةستتتتالاس رل تتتتنرة ل تتتتافريلا تتتت ر تتتت رة ابة تتتتقربلحاب تتتت رة صتتتتاةعراليتتتت 

ردجةارإلربتتتا رسرتتتكلرلشهتتتلرغ تتتارة جس بلاستتت رة ستتت بير تتتإنرذ تتتيربلتتت ر،ة ايت ل تتت ربة   تتتبجرة لصتتت ح 
ر    تتا ارة جس بلاستت رلاس ةستتاراكتتبنرة تتاةهنر  تتجرة ب تت رب تتنرة ح تتاترل تتنرب ل تتلرس عا  تت رة اغ  تتا
رة ابقعتتاظرلتت ر ابة تقرلتلتتاةذرربابقتت رة لتتاهارلبةكستت رب تنراعلتتلربستت ح  ربلاةستل  رالل تت رة س د ت 

رل تتنر  حالتت رةستتالاس رلج تتجدربل تتاه  رللااستتاظرة  تتاجدرلتتنرة عج تتجر اسيتتنرة بةقتت ر تت  ر،ةئلالاب تت 
ر(.Bansal and Roth, 2000, 731)رجة ةألراحس نرلنرسجئذررةئلالاب  ربة راب  رة  سبل

رلت رة اعالتلر ت رة جس بلاست  نرلتنرأكثتاربة جقت رةئحااة  ت رلتنرة لل تجرة خستاة رة  تاجدر  لار  تلا
رةستتاعلالبرربة ا اصتت لرة استتل  رة لعا تت رب تتنرة اأك تتجربتتنر ا تتقرة رخصتت  ربة عالقتتاظرة لرتتكالظ
را ايتتتتاظرا س تتتق تتت ركلتتتتارر ة س د تتترة لبةيتتت ردجةارإلرل تتتتجةذررة خستتتاة راك  تتتفر  تتتتا رة لبثبقتتت رة لع بلتتتاظ
لتتتاة بررة ا تتتبثرلكا حتتت  را  تتتاجد ر،ة ايت ل تتت رة   تتتبجرباح  تتتلرة س دتتت رجة ةألربق تتتاسراتتتأث اة رجاةستتتاظرة 
رلستاعجبنربة ليجست  رة  ي ت ربلتالةألرأبرة لياصت ر ت رةألح تانرلتنركث تار  ر عل بنرة ذ نرة خساة 
ربةاستاعرة لصتجارلتنرة ا تبثرلتنرة حتجربتنر ا تقالة رسا لعتا  ارة س د ت رستائ ربلتال  لااست رةألرل جةذر
ر.(Goodall, 2012, 17)ر اةجةألرلنأكسارراعابنربنر ا قباع  جةذرررلبئذررأكثاريلج
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أكستاررقجادر  ل ر(Boiral et al., 2009, 488)ب  اذررنبرةي ة  اجربه رة  اجدلارة يبعرة اةس رلنرأ
ربيتتجرل  تتجدرة ل اس تت رببتتج رلابيتت نرة  تتإرلساكتتادرح تتبلربةقاتتاةحرة س د تت رة للااستتاظر تت رة خستتاة رلتتن

رة اتتتت رة لحتتتججدرة س د تتت ربة لرتتتكالظرحا التتتتاظةئر ا س تتت راك  تتتاذررأ  تتتلبررةساكاا تتتت رأكثتتتارح تتتبلرا تتتج  
ريلتتجرةاستتاعرل تتنرأ  تتاذرر   تت ربايببلتتارةآاة ر يستتس  رة لالة تتجرة  تتاجرلجاةير تتإنر،ة ليتلتتاظرابةلللتتا

سجةباذررلرااك رأكثا رلتارغا ستاذرربة ات رة اتاسع نر تاةجةألرةقااةحاظرلنرأ  لرسركلر سا  جرليلجربهبربة 
ري اقتاذرربةألبست ررتلب   ركثتاةألرة  اج ت رة يتتادراتشجير  تجر،ة س دت رجة ةألرساحس نرة ص  ربث   راكبن

ر تت رارتك يرأير تإنرذ تتيربلت ر،ةئباستاار تت رة لج تجرة س دت ريلتتبذجةألراسيت رقت  رل تتنرأ  تاذرر    تا ا
ربئست لارة ا   جيرة ا ك ارذبير اةجةألرل راباارل نر شجيرقجرلة علربباجةظرسلارة لعلبلر اظا اقةئ

ر ال تنرأنر لكتنرة اتباارهتذة ت ركلتاررلخا  ت ريتتاربللتاظرقستبلر  رصعبس ر لجبنرة ذ نرة خساة 
را   ج ت رغ تارس د ت رللااستاظرا تب ار تإن ر تذ يرأ تا ر،لثلتارغ تار سجبرقجرة ذيربة ي جرة ي ا ر  
ر.بلاس  ربلاكال  رلالاسك رس اساظرل نرسا  ابادراشجيرئرة ا رة لثا   ربنرةذراعس ارر كبنرقج

ر نستتااةا ل ةئر تإنرة ستاس  رةظلتاة ةإلرلي تقر ت ر رتااكبنرة تذ نرة  تاج  نرة  تاجدرلت رسا ل اايت 
ر تت راظخاال تتةئربتتنرة يارتتد ربة صتتاةباظرة اغ  تتارل ابلتت رلتت ر  اعالتتلرةذرةستتاعجةجرأ  تتلربتتا رسرتتكل

رة خاصت رآاةدلت رلاةلع رب نربقجاالارة لخا   رة يتاربللاظرالاهر ل سااةاةئرحساس  رنة اأيربأ
رة اتاب جر ت ربلبلاذرربنسااةا ل ةئر يل رذ ير  الذربنر اةجةألرس نرلابي رأكثاربالقاظر  راسل 
ر تت ر،اع  تتجةذررأكثتتاربياصتتارا تت رلج تتجدراظةستتااةا ل رحتتبلة استتاب نرر تتاةجةألرباعسدتت رلرتتااك ر اش تت 
رس د ت رس استاظرب ت ر ت ر تاةجةألرلتنر اب  ت رأكثتاربنستااةا ل ةئر كتبنرأنرة لابقت رلتنرذ تير ب 

ر،ة لستتاجةل رة ايل تت  تت ركلتتاررة لع تتجدرة   تتا ار تت ربة ا س تتقرة يتا تت رستت نرة لستتباربسيتتا رلالاستتك 
رة لستاجاةظرهتذه ت ركلتارر ل ك ت رة الللت رة   اج ت رسا  جاةظرل جةذررالل لةذررلللل نربنسااةا ل ةئر  سجب
ر.ررباعسد ريتال  راش  رحبلر ج  ة ا  رغ ا
 علتتلررة تتذية خ ل تتاد ربة ل صتتبجرسلتارةصتت الحاذر)رربلتتلرلي تقر تلتتابنرة تتذ نرا  تتاجدةذر أخ تاربر

رنكتبيل رلي صتت  رة ستتاس  نرة  تاجد دتتاظرلتتارست نرةذرليلتالرركثتتاةألرهت رذهتت (رل تنب تنراحب تلرة لعتتاجنر
رةظلتتتتتاة ةإلر تتتتت رة كاليتتتتت رقتتتتاظبة ل ااررستتتتتا   بجرة رتتتتتج جربببتتتتت ل رلرتتتتكالظ  رة ك  تتتتت راش تتتتتال رسستتتتس 
رق   تت رحتتائظرلالحتتت رظالتترأيتتهرلتتنرة تتاغ رب تتنرة لع تتجدرة لبةقتتفردجةارإلأكستتارربلبهستت ر تتاظا اقبةئ
 Boiral et)ب تنر نستااةا ل ةئرلتنأكستاررقتجادر تج ل رة خ ل تاد  نرأنرئلرة  تاجدةرة يتبعرلتنرهتذرلن

al., 2009, 489): 
 .بةحجربقظر  رة حائظرلنربةسع رلللبب رل رة اعالل .أ
 .ة بةق رلنرلخا   رلساب اظرجلج . 
 .ررةألللربة  ص ادللرةألرة  ب   رة احج اظرلنركلرلبةلل  .ج
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ر،ة س د ت ر    تا ارسعتاجةألرلاعتججربة  تاس ربة اع  تجرة ايتبعر ج ل رة  تجادر  علتلرب تنرجلتجرنسلذةر إ
رباة ر   تتتت بة حربة رتتتت ا   رة يلةهتتتت رل تتتتنرسا ستتتتع رختتتتاصرسرتتتتكلرللالتتتت نرأ  تتتتاذررة خ ل تتتتاد بنر ستتتتجب

رة ب تت ربتنراذربصتتجقرلبثبق ت رأكثتتارلع بلتاظري تتلرب تنر رتتل رة ست بيرهتتذةرأنررتير تتالر،ة لتتاها
  لتار اع تقررستهرة   تا ر اعت نرة تذيربلتارة لحتالرة ا تج رحتبلرة س ايتاظرذ تير ت رسلار  ليتلاظرة س د 

رة رت ا   ل ر استر، اح   لتارة ليتلت رظخ  ترة ات رهتجةفةأللت ررة ل اس ت رببتج رة س د ت رائيالاكاظس
ر.  ةإلجةارر  لسا   رة لي   رةألساسر  راذرأ  ربأجةدلار  ليتل رة س د رسا ب  ر اع قر  لا

  سموكيات القيادة البيئيةنمااج : خامساا 
بح تتررة اتجب ارلبتاجدرست بك اظركلتار ت رة علتلرلكتانر ت ر  س دت رة لش تجدرة ست بك اظراح  تلر عج
راغ تار ت ةإل لتاس رراتأث اة ر  تالذربتن،رة ليتلتاظرااخ  ر  اد سرأه رلسرلاليربة حجرة لخ  اظ
ريحتتبرة سرتتايرة ستت بيراعتتج لرل تتنرة حالتت رب  تتهراا  تت ر،ة س دتت رة اتتجهبارلتتنرة لل تتجرب ليتت رة ليتتا 

رة ست بك اظراعل تلراح  قرك    راجاسرالا س  رأسحاثرللاة ربنر ا قر  س د رلش جدرأكثارس بك اظ
رقتج بب  تاذر تذ يرر،(Robertson and Barling, 2013, 176ة علتلر)رلكتانر ت ر  س دت رة لش تجد

بربب تنرة يحتت تتاحرلللببت رلتتنرة يلتاذجرة خاصت رسستت بك اظرة   تاجدرة س د تت ررل تنبتججرلتنرة ستتاحث نر
ر:ةآا 

ر

 لقيادة البيئيةنشطة األ  M أنمواج .1
 Flannery)ة تتذيرةقااحتتهربراجدرة س د تت ر   تتة يلتتاذجرة خاصتت رسارأبةدتتللتتنررMرأيلتتبذجر عتتج

and May, 1994)يتهرإ،ر (4كلارهتبرلب ت ر ت رة رتكلر)ربة لاع قرساحج جرةير  رة   اجدرة س د  ر
ر ربه :أساس لحججةظرراسع هارب  اذرأل رس د  رئسجرلنرأنر ا رسياشرةسااةا ل ص اغ ر 

 :ربه راا   رلسشب   را تالي  رست نرة ليتلت ربة حكبلت ربة اعتابنرخالق ة  بةبجربة    رةأل .أ
 ل رة للاباظرة  اغ  .

 رس د  رلتار ت ر تا رجبللتارباسي لتارلتنرختاللرست بيرةسااةا ل رلبةقفرة س د  :رئرايل رأ  ة  . 
 ة ع  ا.ردةإلجةارة لج ارة اي  ذيربجب ر

ة لصتت ح :رب  صتتجرسلتت رسا للتتاظرة اتت راتتشثاربااتتأثارس تتاةاةظربياتتادجربلتتلررأصتتحا راتتأث ا .ج
 ة ليتل .

ايرستبة ربتنر ا تقرة لبةيت رنرة ست بيرة سرتة س  ادرة س بك  :ربه رة س  ادرة ا راا رب ت .ج
 برة ايت ل  .ة لا   رأبرة اكيب بل  رأ

(رTPB ستت بيرة لخ تت ر)ةا س تتقريتا تت رربتتنر ا تتقيتتهرإ ر(ر4كلتتارلب تت ر تت رة رتتكلر)
اظرستتااةا ل صتت اغ رةئر تت راتتأث اة (ر لتت ربابقتت رك   تت رFlannery and May, 1994)رحتتابل

رس ت راتشجيااةببةلتلرلرأاسعت ربلبجرل نريلبذجهذةرةألر ب َّ ر،بة س بك اظرة لش جدر  س د ر  ليتلاظ
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 رخالق تبة  ت  رةألرة  بةبتج)ربهت رش تجدر  س دت لة ست بك اظرة رلسي ت رب تن رس د  ر  ليتلت رةسااةا ل رل ن
هتذةر لكتنرأنرر(،بة ست  ادرة ست بك  رر،ة لصت ح رأصتحا ةظراتأث اربرر،بة لبةقفرة س د  ر،ة ع  اردجةار إل

ربةأليرتت  رة لش تتجدر  س دتت رليتلتتاظ رة س د تت ر  ستتااةا ل ة ايل تت رةئة ستتاالدر تت ررة ستت بك اظ بلتتهر  لتت ر
(Jang, 2016, 15)ة خاصت رسيلتاحرةيرةستااة ا ل  رس د ت ررة ست بك اظهت ررة ست بك اظنرهتذهرإ،ر ت

 ق اجدرس د  .رل ن جب رباحب لرة   اجدر

ر
 ر(4)ة ركلر

ر   اجدرة س د   رMأيلبذجرر
Source: Flannery, P. and May R., (1994) Prominent Influencing Environmental 

Activities: Application of the  M Environmental Leadership Model (ELM,  Journal 

of Leadership Quarterly, Elsevier, Vol. 205, P.5.   

  (Egri and Herman, 2000)البيئية  القيادة نمواجأ .2
 ت رر،(Egri and Herman, 2000)ة ستاحث  نر ت رلتنر ست بيرة   تاجدرة س دأيلتبذجررات را تب ا

احج تجرة  ت  ربخصتادصرة رخصت  ربللتااةظررلنرخال تهرا ر(5بة لب  ر  رة ركلر)ريلبذجهذةرةأل
بك اظرة   تتتاجدرة ستتت رأستتت ب برتتتل ظرهتتتذهرة خصتتتادصرة  اج تتت ر تتت رر،ة   تتتاجدر ابصتتت فرة  ادتتتجرة س دتتت 
ب تتتتنرريةإلجةار تتتت رة علتتتلرراتتتأث ا تتت ر   ادتتتتجر لتتتارستتت بك اظرة س دة رلذرلنر،ة خاصتتت رسا   تتتاجدرة احب   تتتت 

ر.ة لسابىرة ايت ل 
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ر
ر(ر5ة ركلر)

ر(ر    اجدرة س د  Egri and Herman, 2000يلبذجر)أ
Source: Egri, Carolyn P. and Herman, Susan, (2000), Leadership in the North 

American Environmental Sector: Values, Leadership Styles, and Contexts of 

Environmental Leaders and Their Organizations, The Academy of Management 

Journal, Vol. 43, No. 4, P. 598. 

ة لاكل تتت رة ح ب تتت ررهتتتجةفيلتتتبذجرب تتنرةألةستتتايجرهتتتذةرةأل(ر  تتجر5كلتتارلب تتت ر تتت رة رتتتكلر)
رل ن:ر(Egri and Herman, 2000, 597)ةآا رة خاص ربارللررهجةفبةأل
ر.ساجةل ئة .أ
ر.ة ح ادرة  س ع  لبجدر . 
ر.ة لص ح رأصحا ا اه  ر .ج
رة ك ا درة س د  (ر،ة  اق ربة لبةاجرةساعلال)ةيخ اضررارللة ا رريااجيت رةإل .د
رة ارتتااك  رةاختتاذرة  تتاةاةظر،ة ايت ل تت ربارتتللر)ة ل اكتتلرغ تتارة لال تت ريتلتت ةألر  تتالذربتتن .ه

 .بة س   رة اللاكل  (
ر (. ة س دريتل فربأيتل رة للا ربسارة حجبجر)رةأل ابللاظر  اكلااليرة ليتلاظر  ة .و
جةارببل  ت رة   تاجدرة س د ت ربررأهتجةف لثتلركتلرلتنرريلتبذج  رةألرخ اا عيصارةأل  بئستجرر،ة س دت درة 
ربة س است  ربة ث ا  ت ربةئلالاب ت رة س د ت رة لستاب اظرب تنرباب  جربالقتاظرلستاجةل رس د تاذررليرا لنر
رلتت رة ااك تتلرب تتنرستت بك اظرة س د تت رستتاجةل ةئربذ تتير  تتلانر تتاةجةألبررة ليتلتتاظرستت نر  قاصتتاجبةئ

 .ة   اجد
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  (Ng and Burke, 2010)نمواج أ .3
رأصتتتتحا ردلجةارب تتتتنرركس تتتتالرة  تتتتااكبة ر  ليتلتتتتاظسا لستتتتشب   رةئلالاب تتتت ررهالتتتتا ةئ تتتت ر عتتتتجر

 تت رة ياتتادجرةئلالابة ااك تتلرب تتنرر حستت رستتل  رقاصتتاجا ياتتادجرةئسرهالتتا ةئبتتنر ا تتقررة لصتت ح 
  رس بيرة   اجدرة س د ت رست نرل راحج جرة عبةللرب نرة لسابىرة  اجيرة ا رساسربنر ا قر،بة س د  

اظرة  اج ت رب تنرلبةقتفرخاال تةئراتأث اك   ت رراحج جلنرة لل رسركلرخاصر رة  اجدر  رة ليتلاظ،
ر.رربة س د  رة  س ع  رة رخصرالاهرة ايل  رة لساجةل بق  ربلعا جةظر

رقبةبتجرلتنرلع يتاذررب تعاذررستأنرجةدت رةبا تاجر ج تهرليتهرة  تبلر عي رق ل رلار رخصرسأنرة  بلرنبأ
رحتائظرأبرة سج  ت رة ست بيرأيلتا رب تنربةلالاب تاذرررخصت اذررل  تالذررة يلاد  رة بلبجرحا  رأبرة س بي
 ,Ng and Burke, 2010ست بيرة   تاجدرة س د ت ر)أيلتبذجررلكبيتاظر تأا ب  لتارر،ة يلاد ت رة بلتبج

ر(:607
ربة ستتت بيربةأل تتتج ب بل اظرةئلالاب تتت ر  لبةقتتتفربلحتتتججةظرأج تتت رهتتت ر:ة  تتت  رالشخصزززية القزززيع .أ

رة عج تتجرأبرة لبةقتتفرلتتنرة عج تتجر احج تتجرة  تت  رلتتنريستتس اذررصتتغ اربتتججرب تت ر  تتا ر،ةئلالتتاب 
رلتتنرالكييتتارأن يسغتت ررة  تتاجرقتت  رلعا تت ر تتإنربسلتتذةر،قتت  رسعتتجدرلعتت نرلبقتتفراحج تتجرب تتا رليلتتا
 .ة لخا   رأبرة الا س  رة ح ادرلبةقفر  ر اجة راصافرسك    رة ايسش

رة عل  تاظرباة راكلتنربا ل  رلعا جةظره رة    رأنر  رة لبةقفرلنرة    رال  لر:ر ا المواقف . 
ر،لحتججدربلبةقتفركاديتاظرالتاهرببا   ت رلعا  ت رابللاظره رة لبةقف رح نرأنر ر،ة س بك  

ر  ااك تتلر ة اد ستترستتسا ةألأحتتجرر تتإنر تتذةر،ة ل اس تت ربلبةق تتهرة  تتاجر  تت  رلتتتاهارهتت ر ا ستت بك اظ
ربصتتي رةأل تتاةجرستت نر  لتتارة  تتاجرستت بير تت ر   تت  ربة للتت رة بةستت راتتأث اة رهتتبرة  تت  رب تتنرة ع لتت 
ر.جة بةألرخالق ةألربة س بيرة  اةا

ر كتلر تاةج، ألرة ذهي  رة سالل رب نر  ع لرسالل اظرسبص لارة ث ا  ر:راشثارالثقافية التوجهات .ج
رحتتتتتتتتتججظر تتتتتتتتتج ر،ةآختتتتتتتتتا نرلتتتتتتتتت راذرللد تتتتتتتتتربلرتتتتتتتتتااك رللد تتتتتتتتتاذرر ا تتتتتتتتتجدر  تتتتتتتتت ة ع رة  تتتتتتتتتاجرستتتتتتتتتاةلج

(Hofstede,1983)ر ث ا ت رأستاسسبصت لاررةأل تاةجرس نرة لرااك ربة  بةبجرة    رلنرلللبب ر
رة ات رة لع رت ربيتبعر،ح تاال ةست ب رر ت ر ا ت ةأل تاةجررلعيتنر إنربهكذةر،(ة ب ي  )رة للال 
رة س ايتاظراح  تلربتنر ا تقر،سث ا ال رللد اذررلحججدر اخذبيلارة ا ربة خ ااةظر،لاغبس ر لجبيلا

ر:رث ا   رأسعاجرأاسع رHofstede, 1983, 78))رحججظر،رجب  ر43رلن
   ربة للاب  .رة  اج
 ر.قا س رأ رسع جدرة س   رلسا  رسعج
  ر.ة  بيرأبرة  ع فرة    نربج رالي
 ر.ررةأليبث ة ذكبادرل اسلر
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رةئلالاب تت ربة ستتاةلجرة س استتاظرةخاستتاار ت ر لللتتر اب تت ربياصتتارهت رة  تتاجدر:القيززادة أسززالي  .د
رأنر ت لكنر،بة رخص  رسا    رأ  اذررة   اجدأخالق اظرراس ر ا ر،ة ليتلاظرباي ذهارااسياهارة ا 
ر تذ يرليتلت ،  رخالقت ةألرة ابلتهرلت رة ابةصتلرل تنرة  ادتجر عا تلارة ات رة   اجدرأسا   راشجي
 .رق اجال رأسا   ر  راذراح   رةأل اةجرس نرد   س رة لش جدر  لبةقفرابق رأير ا لنرأن يسغ ر

رة احب   ت ر اعالتتجرة   تاجدرل استتلرة لعتالالظرق تاجدرهتت رة   تاجدريلتا ألرة ستتادجدرةألرتكالرلتنررتكالن
رة   تاجدرأست ب رب ستابجرة ليتلاظر  رة راب  ربة س   رة س ابقاة   رة س   رب نرة لعالالظرق اجد
رة لاشبستتتت نرللتتتتبجرلكا تتتتأدرأي)ر اادتتتت رسلكا تتتت ظشبستتتت نرة لاررةأل تتتتاةجرةحا التتتتاظرا س تتتت ر تتتت رهتتتتذة

ر،(جة ةألربتج رأبرةألخ تا رب تنرة لاشبست نةأل تاةجررلعاقس )رأيررةساثياد رسركلدرةإلجةاربر(ربة الةلل 
را لت رة ل استلرة ايت ل  رب ت رهجةفةألراح  قةساس  ربه ررللل رب نرأ  اذررة لعالالظرقاجدر  اكل
رل تتتنر   يتتتتا،ر خالق تتةألربة  تتت  رة ع  تتتارة لثتتلرة التتتاسربتتتنر ا تتقرال ستتتاش رأاسابلتتارة احب   تتت رة   تتاجد
رة استاجلربالقت رلتنرب  سر،  لبلا رة رخص  ربة لعا جةظرة    رلنريرأرأيهرب نرهذةرة   اجدرأس ب 

ر تت ربة لستتابةدريستتانةإلركاةلتت رةحاتتاة ركلتتار تت رس تت  رة  ادتتجر  ساارتتجربةألاستتاعرة  تتاجدرستت نريقاصتتاجةئ
رة حا ت ر غ تابنرلتارس تجارلحتججدرأيرت  رابل تهرل نرة احبلرقاجدر ل لرئر ذ ير ل ياريسانةإلرح بق

راش ال .ر جب رأاسابل رب  للبنرلصاةاةذررب تلابنرابقعاظرب خ  بنرالل  رصباةذررب ث ابنرة للةل  
 (Robertson and Barling, 2013) نمواجأ .4

رل تتن(رRobertson and Barling, 2013)ة ساحثتتانررسا تتب اهريلتتبذجرة تتذيرقتتا  ستتعنرةأل
رألتاكناحج جربالقت رلسارتادرست نرة   تاجدرة احب   ت رة خاصت رسا س دت ربة ست بك اظرة لياصتادر  س دت ر ت ر

ر ت ة  تاجدرراتأث اقربكتلرذ تير بست ر لليتار ك   ت رةدسااساعربجدر ارر،عال  نة راأل اةجة عللرة خاص رس
احج تجر تتا راحج تتجرة لعتتا  ارة بصتت   رب تتنربلتتهرة ر،ة لش تتجدر  س دتت ر ت رلكتتانرة علتتلرةأل تتاةجست بك اظر

ة س د تتت ركلشرتتتار    تتتاجدرة احب   تتت رة خاصتتت رسا س دتتت ربة ستتت بك اظرة لياصتتتادر  س دتتت ر تتت رلكتتتانرة علتتتلر
رة خاصتت رة احب   تت رة   تتاجدرلايتت رل تتنر   تتاجدرة يلذلتت رة ستت بك  رآثتتااة يتتتار تت رر  تتالذربتتنر،   تتاجد
رة   تاجدرا تب اربنر ا تقبذ يرر،لسارادرغ ارا عجر د سا سرة خاص رة احب    ر    اجدرآثااربأيرسا س د 

 :(Robertson and Barling, 2013, 177)به ر   اجدر راحج جرأاسع رس بك اظة احب    ربا ر

رة لثا  .راأث اة  .أ
 رة ل ل .رة جة   . 
رة  كاي.رة اح  ل .ج
رة  اجي.رة يتا .د
راتتتأث اة ر  اكتتتلر،اظة ليتلتتترجةختتتلرة س د تتت رستتتاجةل ةئر تتت راتتتأث اة ر تتت رليلتتتاركتتتلرا س تتتقر تتت لكن

رهتبرلتارستب  ترصتح  رهتبرسلتارة   تا ربتنر ا تقرستهر حاتذىريلبذلتاذرأرة  اجدر صس رأنرب نرة لثا  
ر  تت يحتتبرة ح تتاترب تتنرة س دتت ،ررخالقتت ةألرة اتتلةلل ربتتنر ا تتتتقرةأل تتاةجر تت رة  تتاجدر تتشثا،رلذرلياستت 
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ستاجةل رة س د ت ،ربتنر ا تتقربتنر ا تتقرةئرخالقت ةألرستائ الة رة  تتاجدر ساارتجرة لثتا  راتأث اة رلتلتاا
ر ا  تتاجدر ح تتلبن،رة  س ع تت رة س دتت رستتا  جرة اتت رةظلتتاة ةإلرارتتل  ربتتنر ا تتقرصتتح  رهبلتتارةخاستتاا

رة صتتا  ألتتلررلتنرة  اج تت رل ةحا التتاارالتابلربتنر ا تتقرة ل للتت رة تتجبة  رب تنربالتتاجلتبت  ل رسائ
رة ي ستتت  رة يكستتتاظرب تتتنر  اغ تتت ربا تتتاش ل ررتتتغ ل ربتتتنر ا تتتقرة لاشبستتت نر  للتتتبنر لتتت ،رة للتتتاب 
رة س دتت را  تتجرستت بك اظر تت رةئيختتاة ربتتنر ا تتقرألي ستتل رل تتجرهتتبرلتتاربالتتابلرة خاال تت ربة ع ستتاظ
 .ة  س ع  

رةئ ااة تاظر ت ربة ارتك يرسأي ستل رة ا ك تاربتنر ا تقر كا تاذرةأل تاةجررارتل   عللرة  تاجدرب تنر
ر رتتل رة س د تت رستتاجةل ةئر  تتراتتأث اة رستت اقر  تت رلساكتتاد،رقةدتتس اررة لرتتكالظرلتت ربة اعالتتلرة  ج لتت 
ر تتت ربة ارتتتك يرسأي ستتتل رة س د تتت رة   تتتا ار تتت رة ا ك تتتارب تتتنرة لاشبستتت نرة  كتتتايرة حتتتا لرذببرة  تتتاجد

ربلعا لتتتتت ر،ة س د تتتتت رليتلتتتتتال ربللااستتتتتاظرة س د تتتتت رللااستتتتتاال رحتتتتتبلرة علتتتتتجرة  ج لتتتتت رةئ ااة تتتتتاظ
ر.رلساكادرس ا   رة س د  رة لركالظ
ةأل تاةجربلستابجال ررا اه ت رل رة اعا ف  ررة  اجيرةئباساابنر لا كرة ذ نرة  اجدر  تلارةذرأخ ار

بتنرر لكتيل رأاساعرل ربث   ربالقاظرة  اجدر    رسذ يرة   ا رببيجر،بللااةال رللكاياال را ب ارب ن
رةئ ااة تتتتاظرحتتتتبلرأستتتتد  رب تتتتاحرة س د تتتت ر ستتتت بك اال ريلتتتتاذجربب تتتت رة س د تتتت رقتتتت لل ري تتتتلرلتتتتا ا  

ربالقتال رة  تاجدر ستاعللرسا س دت رة خاصت رة احب   ت رة   تاجدربتنر ا تقرااساخاصتر،ة س د  رب اظةألب بر
ر تت ر  س دت رة لش تتجدرة ست بك اظر ت رةئيختتاة رب تنرلاشبستت ل ربارتل  ربلتجةذرراتتأث ا  رة لاشبست نرلت 

ر.ة عللرلكان
 ((Evans et al., 2015 نمواجأ .5

،ر تتا رلعا لالتتارس د تت ةلالاب تت ربررلرتتكالظاستتس ررة ستت بيرة سرتتايرة عج تتجدربة لاكتتاادرأيلتتا نرل
 اح  تتلراغ  تتارة ستت بيرة سرتتايريحتتبرللااستت ررأهل تت سرتتكلرحجستت ركة اتت راعلتتلرة   تتاجدربتتنر ا تتقر

ة لح  تت ر رة لستتاجةل ر يلتتاحرة ايل تر تتابا اذررألتاةذرر ت رة ليتلتتاظرة  تتاجدرلرتتااك  عتجر ر،ةستتاجةل رأكثتا
أ تتتتنربك تتتفر لكتتتتنرل لتتتتاجررلتتتت راصتتتابجرة لرتتتتكالظرة س د تتتت رلةجرة تتتجة  ر  لتتتت  ر،ة عا ل تتتت بةإلق  ل تتت ربر

رة س د  .   اجدرة  عا  ر اعل لرس بيرةرجبةظةأل
ردةإلجةارسع تتتب رر تتتاذربث راذرةااسا تتتللتتتالرلاعتتتججرة اخصصتتتاظر تتتااس رربهتتترة   تتتاجير اح  تتتلرة ستتت بي
حتابلرهتذةر ر،ة لا   راذربقجرتلارب نرلجةارة سا نربالبة اخصصاظرة س د  ربة جاةساظرة ايت ل  ر

بتتتنرر،لل تتتاظرة ع تتتب رةئلالاب تتت رة ب تتتع  ب تتت رة تتتي سربلير  تتتهرا   تتتج اذرة ح تتتلرة تتتذيركتتتانر عالتتتجرب
،رب  تهر يلتاحرجرستلاظربست بك اظرة  تاجدرة  تاج  ناحج تربتنر ا تقبررليتلتاظة ايستشرسياتادجرة ر ا تق

ر:(Evans et al., 2015,1)رةآا ا س قرة   اجدرة س د  ر  رة ليتلاظر عالجرب نر
 رلتتنرة يلتتاحر تت رة لبةيتت رساستت ةألر   لتت ب تتنرةر  حصتتبلرةذرلحا تتجرةذرة   تتاجدرلاغ تتاررا عتتج .أ

 ة س د  .
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ة لصتتتا  رلتتت رة   تتتاجدر لياقرتتت رة ياتتتادجررأصتتتحا ةئسا ستتتااربة ابةصتتتلرة تتتجةدل رلتتت رر . 
 با س اها.

ر.اصبارة   اجدركعل   ربة اح  قرة الا س ر  راكا كاظرة   اجد .ج
  (Xuejiao, 2016)نموذج أ .6

ة  س ع تتتت ررة لتتتتبةاجرةستتتتاعلالبررة ح تتتتبير لحتتتت  ةرحلا تتتت رب تتتتنرللاارتتتترة س د تتتت رة   تتتتاجدرستتتت بك اظ
يااجلب ادر  ل اهربا   لرة لجاربررألللدة لساجةل ربااك  ر رليالاظرآلي ربا ج  رة ختجلاظرة خ تاة رة 

ر.( Xuejiao, 2016, 23)ربا    ربل  اظرة اجق قرة س د رة سيب  ر  عل  اظ
 عتتتا راتتت را س  تتتهر تتت ريلتتتبذجرة ختتتاصرس  تتتاسرستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت ر تتت رة   تتتاعرةبهتتتذةرةأل

رب تتن رل ستتل راد ستترأسعتتاجرأاسعتت     تتاسرلتتنررة تتاد سريلتتبذج تت رهبيتتغركبيتتغرباكتتبنرةألرليتلتتاظة 
ر:،ربب نرة يحبرةآا  اب  رأسعاج

 يةاإلدار  عمالاألاستدامة : األولالبعد  .أ
رة علتلر ا  ت ريةإلجةارة س د ت رجةختلرة  ست ررهجةفاح  قرةألأللرة سعجرة لا لنرة عللرلنررنل
نرأرل تنر(McCann and Holt, 2010, 208)لذرأرتاارر، ت ةإلجةارربلتالة لستاجة ر ألرأة لستجب تقر

رة عتا رهالتا لالة تجرسستس رةئراهالتا حت تظرة س دت رسلذرر،لج جةذررة س د  ر  سرل لبلاذررساجةل ل لب رةئ
التتاهررة حساستت رة   تتاجدرأنرة كث تتابنر  عا تتجر،ة لحتتجبجدرة لتتبةاجربةباستتااةظر ة س دتتبررسا صتتح ربة ختتاص

رلت راايتاقضربة للااستاظرة ايت ل ت رة  تاةاةظرةاختاذرلاكتلر ت رة  س ع ت رة س دت رلت راعللرة ا ر س د ة
ربيلتتتبرة صتتتا  رة تتتاس ر تتت رة لالث تتت رة ا   ج تتت رهتتتجةفةألرب تتتنرااكتتتلرة اتتت رة ا   ج تتت رة   تتتاجدأيلتتتبذجر

 : ا ةآ  لا  ساظررب  اذرر  س د رة حساس رساجةل  الرة لص ح رأصحا ربابقعاظربلالةأل
 رة علتتتلري تتتاقر التتتابلر،ة الح تتت رل تتتال ألقتتتلرةألرب تتتن)لتتتلرةألر ب تتتلرل تتتاارةبالتتتاج

 .ة  س ع رة عا  ر اع  جرحساس  ذببرر(ة لعالجدرة س اس  رة ل ا  سرأبرة لعااج
 ررة لصا  ر  رةاخاذرة  اةاةظ.رأصحا  لل  رريتاربللاظرةبالاج 
  ة س د  رسا لخا ارة بب. 
 ر.يقاصاجةئرغ ارة ا    را اياظرةساعلال

ر ع رتبةرأنر خاتاابنرة تذ نر تاةجةألرست نريارتداذررهاج تاذرربب تاذرلارأبلا   ررة س د  رة   اجدر اعكس
ر،ة عتتا ل رقاصتتاجةئربلتتبجدربة للالتت رةألاضر تت رأثتتاه رااةبتت رقةدتتس اررة ليتلتتاظرب  تتبجبةرح تتاال 
رة س دتتت رة   تتتاجدرلب تتتبباظأنرر(McCann and Holt, 2010, 208)رجاةستتت ركرتتتفركلتتتا
 ,.Jang et al)رأ تاف  لتارر، ت ةإلجةارربلتالةألرأيتبةعي تبذةذر ت رلل ت ررأكثتاظرأصتسحرستاجةل ئبة

بتنر    تاجدررة لستاجة رة  عتلبتنر ا تقرر ت ةإلجةارربلتال ت رةألرستاجةل ةئرةستاياجرل تن(ر102 ,2017
ربل  تتتتاظرأكثتتتتاربااكتتتتلر،احستتتت يلارأبرباعل لهتتتتارارتتتتل علارأبراغتتتتذ الارأبرلتتتتارتتتتتاهادرلجاةير ا تتتتق

ربقتجادرسا س دت رةإل تاةارجبنرة سرا  رة ح ادريبب  راحس نرب نربةس ري اقرب نرة ل سب  رةل ساجةئ
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ر  قاصتاجةئلارأهتجة راح  تقريحتبرة علتلرب تنرليتلتاظة رةستاجةل ريلجلتر ستابجلذرر،ة  س ع ت رة يت 
رجةختتتلر تتتاةجةألرلاةبتتتادر تتتابادرب تتتنرارتتتججريتلتتتاظ ا   تتتاجدرة س د تتت ر تتت رة لر،بة س د تتت ربةئلالاب تتت 

ب تتتنررة علتتتلرلتتت رلستتتشب  ربس ا  تتت ،ر أخالق تتترس ا  تتت (رة لصتتت ح رأصتتتحا )ربخااللتتتارليتلتتتاظة 
ر.  ربة س د  ر(قاصاجةئبررة ثالث ر)رةئلالاب  رساجةل  الرأسعاجرأهجةفاح  قر

رة لاع  تت رليتلتتاظة رأيرتت  رلل تت رب تتنرة ليتل تت رستتاجةل ةئرارتتاللرأنر لكتتنر تتذ يراذرب  تت
ر  لستتتاهل نرة لع رتتت رلستتتابىرا تتت رلتتت ربة س د تتت ربةئلالاب تتت ر  قاصتتتاجةئرة لتتتبجدر اح  تتتقرسا ستتتع 

رسأيلتارس د تاذررساجةل  لةرليتل ة ق اجدرراعا فر لكنلذرر،ككلربة للالعاظرة  غ ربللاباظر اةجةألبر
رلت رة س دت رة ات راعلتلر  لتاربحلا ت رة لتبةاجرة لحا تت رب تنربنر ا قرة ا رالااسرأير الارة   اجد
ر.رليتل ة ربخااجرجةخلر ألرخاصرة لع ر رب اظلسار  رة احس ياظرلاةباد

ر

 المحيطةالطبيعية البيئة  في يةاإلدار  عمالاأل تأثير: البعد الثاني . 
ر تتت ر    تتتاجدرة ح تتتبيرسا تتتجبارليتلتتتاظة رأقتتتاظر  تتتجر،حالتتت رظأصتتتسحرة س د تتت رة   تتتا ارألنرةذريتتتتار
رة   تتاجدرا تتب ارأهل تت رب تتنر(Epsteinand and Buhovac, 2014, 54)رأكتتجلذرر،لعا لالتتا
رة تتتجةخ   نرة لصتتت ح رأصتتتحا رلتتت رليتلتتتاظة رةستتاجةل راي  تتتذربكتتتذ يرستتتاجةل ةئر ةستتتااةا ل رباي  تتذ

رلبثبقتت ربالقتتاظرسيتتا ر تت رة لرتتااك رب تتنربة  تجادر لتت رة  تتنرة   تتاجدربهتتبرلتتنرلستتشب   ر،بة ختاال  ن
ر  تتق احرة لستتشب   رايستت قرب تت ربخااللتتارليتلتت ة رجةختتلرستتبة ر،ة لخا  تت نرة لصتت ح رأصتتحا رلتت 
ر.با ر ذ يرسركلربلرااك رهاج  ربللراش  

اعلتتلرب تتنرجاةستت رآثتتااررس د تتاذررة لستتشب  رنرة   تتاجد تتإر(Jang et al., 2017, 103)بب  تتاذر
اح  تلرة اتاسع نررب تنرة  تجادرة س دت رة  س ع ت رلتنرختاللر ت  اال ت رة ياتادجرة لتشثادرر ت ةإلجةارربلالةأل

رببةقت ر ت نر يتتابةرأرة س د ت نرة  تاجدلتنرربقعتبن اة لصت ح ررأصتحا   عللرب تنرحلا ت رة س دت ،ر 
ربة لرتتااك رل ا ستتاال بررلصتتا  رل تتنرةئستتالاعربتتنر ا تتقللتت عل ررة لصتت ح رأصتتحا راصتتا اظ

رس د تتاذررة لستتشب بنرة  تتاجدر كتتبنرأن يسغتت ر  تتالذربتتنرذ تتيرر،ليتلتت ة ر ةستتااةا ل رصتت اغ ر تت رلعلتت 
ستتالغبررليتلتت   ر ساستت ةألر   لتت ةرهتت رة س د تت رستتاجةل ةئرستتأنرلتتبت  ل رلقيتتاعرب تتنرقتتاجا ن رأهل التتارة 

رة  بل ت رللااستالارلتنركلتل رة   تا ارهتذهرلثتلرب تنرستا اعافر لت ر سل رللارألصحا رة لصا  ،
ر.ة س د  رةظاأث ارة ر  راذرةيخاة رأكثار صسحبةربأن

ر،نسلستتتتتتتتتتتاح ربلتتتتتتتتتتتلرة لتتتتتتتتتتتبت  رهالتتتتتتتتتتتا نرة  ادتتتتتتتتتتتجرة س دتتتتتتتتتتت ر يسغتتتتتتتتتتت رب  تتتتتتتتتتتهرةئب  تتتتتتتتتتتهر تتتتتتتتتتتإ
أنر كتتتتتتتتتتتتتبنر تتتتتتتتتتتتتج ل ر يسغتتتتتتتتتتتتت رلذرر،ة لح  تتتتتتتتتتتتت ة  س ع تتتتتتتتتتتتت رستتتتتتتتتتتتتالل رة س دتتتتتتتتتتتتت ربة ح تتتتتتتتتتتتتاترب تتتتتتتتتتتتتنر

لعتتتتتتتتتتا  ارا تتتتتتتتتتلنرةئلاثتتتتتتتتتتالر لا  ستتتتتتتتتتاظرة ستتتتتتتتتتالل ربة صتتتتتتتتتتح رة للي تتتتتتتتتت رلتتتتتتتتتت رلاةبتتتتتتتتتتادريتتتتتتتتتتتبعر
بة بقتتتتتتتتتتظرة تتتتتتتتتتذير   تتتتتتتتتت هرة لبت تتتتتتتتتتبنرسلتتتتتتتتتتار ابة تتتتتتتتتتقررة لستتتتتتتتتتاعل  را ايتتتتتتتتتتاظة علتتتتتتتتتتلرة ليلتتتتتتتتتتلربة 

لتتتتتتتتتتت رة عبةلتتتتتتتتتتتلرة لاج تتتتتتتتتتت ر س دتتتتتتتتتتت رة علتتتتتتتتتتتلركلتتتتتتتتتتتار تتتتتتتتتتت رة  ب تتتتتتتتتتتا رأبرةإل تتتتتتتتتتتا درأبرة ليتتتتتتتتتتتا ر
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ستتتتتتتتتتت ساذرب تتتتتتتتتتتنرة س دتتتتتتتتتتت رة  س ع تتتتتتتتتتت رراتتتتتتتتتتتأث ا  علتتتتتتتتتتتلرجبنرة  راتتتتتتتتتتتبة اهركلا  تتتتتتتتتتت ربة تتتتتتتتتتتذير يسغتتتتتتتتتتت
(Niciejewska and Kač, 2019, 207.)ر
 المحفزة لمسمو  البيئي  الدوافع: البعد الثالث الدافعية .ج

ر،ة س دتت رب تتنرااكتتلرة اتت رة تتجبة  ستتا    ربةلتتااليرربب تتاذررأكثتتارستتأيل رنة  ع تتا بررة س دتت رقتتاجدر بصتتف
رليتاهجربتنر ا تقرة ايت لت رستا اغ  ار  اللتبنلذرر،ة لصت ح رأصتحا رابقعتاظسراذرةهالالترأكثتابهت ر

ر تتاةجةألرببتت ربل تتاجدر(ISO 14001)رة س د تت ردةإلجةاررأيتلتت رباي  تتذرة ا تتبثرليتت ركلتتار تت رلخا  تت 
(Mandojana et al., 2012, 2)،أرتاارري ستهرب ت رة ست اقر(Niu et al., 2017, 4ر)نرأرل تن

سا ستت بيرر  ايستتشرة لشرتتاةظرأ  تتلأحتتجرراعتتجرة جة ع تت رحا  تتاذررسلتتارعاتتافة لرة جةخ  تت رة عبةلتتلرستت نرلتتن
رة س د  .رة   اجد

رة ا تتتتبثردلجةاركلتتتتار تتتت ر)رسا س دتتتت را حتتتتقرة اتتتت رةأل تتتتاةارلتتتتنرة حتتتتجرة جة ع تتتت رب تتتتناعلتتتتلرلذر
رةئستالاس رل تنرة ليتلتاظراا  ت ر ت رحت نر،(ة  س ع  رة لبةاجرب نربة ح اترلخ  اظبة ربةئيسعاثاظ
رة تتجبة  ر تت لكنر،ة عالتت رة صتتبادرباحستت نرة حكبل تت رستتا  بةد ربةئ اتتلة رة لصتت ح ر أصتتحار ابقعتتاظ
ركتتتا  ال ()رة لصتتت ح رأصتتتحا رببتتت ر  ل تتتاجدر،ة اكتتتا  فر تتت ركس تتتادر بةدتتتجراح تتتقرأنرأ  تتتاذررة س د تتت 
 ر ايتتهرخالق تتةألرة  تتاةاةظرئاختتاذبرر،ة لستتا سلرقتتاجدراتتجا  ر  تتالذربتتنرستتاجةل بةئر خالق تتةألرسرتتبةغل
رة لعا تتجةظر تتإنرذ تتيربلتت ر،ليتلتتاظ  رة س د تت رستتاجةل ةئجبة تت رربجبتت رصتت اغ رة  تتاجدرب تتن يسغتت ر
رةاستتاعربتتج ر تت ر لتت راستتس رباسلتتارستت بكل ر تت رة ل تتافريلا تت ر تت رستتاشثار   تتاجرة رخصتت  ربة يبة تتا
رة تاغ ربب تنر،ة س د  رساجةل ةئ  ركلارر  لجلربلث ارلشكجرغ ارسلب بعرة لاع   رليتل ة رأهجةف
رأنرلئرستتاجةل سائرة لاع  تت رة  تتاةاةظرةاختتاذر عل  تت رة  اج تت رة ستت بك  رة لبةيتت ر لتت رل تتنرة حالتت رلتتن

ر(.Fitriyani et al., 2019, 1الاه لار)ر ا رلارغا ساذركلار  رة جة ع  ررة س بك  رة عياصا
ردت حلا ت رة س   تجبة  رة لالث ت رس تجب رة تجبارةإل لتاس ررلت الذررأكثتاظرأصسحا ليتلاظرة  ب ر 
ربلتتتالةألب تتتنررسرتتتكلركس تتتا اكتتتلرة  تتتاجدرلذرربج لبلالتتتا،ر عا  التتتاربةستتتالاةا الاألتتتلرلتتتنرر تتت ة  س ع

 اح  تتتلررة لرتتتااك رة لحال تتت رب تتتنربالتتتاجة  س ع تتت رسائرسا س دتتت رة ايت ل تتت ربة للااستتتاظرذةظرة صتتت  
رةأليرتت  رة صتتج   ر  س دتت لللببتت ربةستتع رلتتنرهتت ر بك اظربهتتذهرة ستترة اتتاسع ن،رستت بك اظرة لتتبت  ن

بتتتاجدبر،رة اتتتجب ارلبتتتاجدةيرتتت  رركتتتار تتت  ا   تتتلرة عياصتتتارة  تتتاادر  ا   تتتلرلتتتنرة ا تتتبثربرر،ستتتاعلالةئرة 
(Graves et al., 2013, 82)،رأ تاف  لتارر(Hadi and Rasool, 2017, 40)رآثتاانرستأر

ر،ة س بك اظرة ا ر تلاهارة  ادجرااس رجبة  رة لبت  نربة ات رايست رلتنرة عبةلتلرةئلالاب ت رة اح  ل ت 
نرة تجة  ر تلجةجركعالتلرجةبت ر لعتلرة لتبت  نر لتابنرستثالثرحتائظري ست  رلرة  بليار لكيرب  ار لذة
ربه :ر
   ربيجلار اىرة لبت بنرأير ال رب نرأيلارخ ااررخص .ة ذةا ررسا اللةئرحا
 .  رحا  رلنرة ك ا دراث اهارة لراباربة عبة فرة لااس  رسا  عا   رة رخص



64 
 

 ر رةآخا ن.أبرة عالق رة بث   رلرااسا حا  رةئ
اعل تلرة ست بيرة لش تجر  س دت رلذةركتانر تجىرة  ادتجرلرتاباريتهرلتنرة للكتنربسيا ذرب نرلتارستسقر إ

ربجبللتتت ر ستتتابجراث  تتتفرة لتتتبت  نلذرر،بة حلا تتت رستتتاجةل التتتاهرة يرتتتا رة س دتتت ربةئرل لاس تتت بجبة تتت ر
سالغلرة لرتتكالظرة س د تت ربرحتت  لستتاهل ر تت ر ل تتاجدرر تتشجيرلتتالرأنر كبيتتبةرلستتشب  نرس د تتاذررأهل تت لتت رسة 

ر(.Afsar et al., 2016, 86ة لش جر  س د ر)رس بكل 
 

 ياإلدار القسع  أدا ابع المعرفة بالبعد الر  .د
 تتت رلبقتتت ررس دتتت رلاةبتتت ر تتت رب كتتتنر،ة  تتتاجرأبرة لللببتتت رب   تتت رساغ  تتتارة س د تتت رة   تتتاجدرئرااع تتتق
رب تنرة  تجادر ستظ ربهت ر،ة لللببت را تير ت ر تاةجةألربا لت رأ  تلب نريحبررة لبت  نرة عللراسال

راح تتله رأبر تتاةجةألراح تتلرث ا تت رابا تت رهتت رستتلر،ستتهرل اتتلل نر  ستتبةررتت  ر  عتتلرةآختتا نر تت راتتأث اة 
 (.Tapurica and Ispasoiu, 2013, 1)رة لل  ر لص ح رل  ب رهبرلار علرب ن

لتارب تنرست بك اظربتنر ا   ر    تاجدرهت را تب ارة  ا تقربة تذيرست شثارة  ادتجرساست ةأل ا بت   ر
بتنرتلتار  رب تا ة  ا قرل رة  جادرة رخص  ر لل جرلنرة استاجلرة خستاةظربة لعا ت رلت رةألرا أب 
لتارلتل جرلتنربتنر ا  ة  ا تقر  ح تقررأجة   تاجدرة  ا تقربالتلرللت ر ت رر،ةظرة لاساج ت اأث ارلارة  ا  

 ,Lee and Ko, 2019ة  ا تقرسرتكلر عتالر)رأجة ة للتااةظرة   اج ت ربة تاع  ر   ا تقربة تذير عتللر

ربتتنر ا تتقة  ا تتقررأجة ر تت (رأنرللتتااةظرة   تتاجدراتتشثارLisak et al., 2016,2)رأ تتافبرر،(2
نرة للتتااةظرة   اج تت راعتتللرة ابةصتتلرلتت رة  ا تتقربا  تتلرلتتنرة ايتتاقضرة تتجةخ  رأبرر،لرتتااك رة لعا تت 
رة لرااك ر   ا ق.رهجةفة  ا قريحبرةألرأب ا بال جرلنراعل لر

رأجة ر تت راتتأث ايتتهرلتتنرة  تتاباير لتت رأستتسرة إ (رThamhain, 2012, 258) جاةستت ربب  تاذر
نرإ تر،(6كلتارلب ت ر ت رة رتكلر)سصتبادر ع  ت ر ا تقرة علتلرردلجةاررة  ادجرلتنة  ا قرقسلرأنر الكنر

رة  ا قر اأثارسأاس رلللبباظربةسع رلنرة لاغ اةظرذةظرة ص  ربه :رأجة 
رق اجدرة  ا ق.)يل (ررأس ب  .1
رة س د رة ايت ل  . .2
رباع  جه.ر  ()ة بت ريبعرة لرابع .3
 اكب نرة  ا ق.ر .4

خصتادصرة  ا تقربس دت رة علتلرللتار تشثارستجباهرر ت رةألسعتاج اشثارهذهرة لللببتاظرةألاست رلتنر
حتتجرلتتتاررل تتن لل تت رة لللببتتاظرلااةس تت رر،ككتتلريةإلجةارة  ستت ررأجة ة  ا تتقرب تت رة يلا تت ررأجة ر تت 

ر.ة لح   رسا ليتل ربة س د   رقاصاجبااأثارسا س د رةئلالاب  ربةئ
ر
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ر
رر(6ة ركلر)

جة خصادصرة  ا قربةألر  ةظراأث ارة   

Source: Thamhain, Hans J., (2012), Reassessing Team Leadership in Technology-

Intensive Project Environments, IEEE International Technology Management 

Conference, 978-1-4673-2134-1/12, Dallas, TX USA, P. 258. 
ر

تتت   ب تتتنررة  ا تتتقر عالتتتجيلتتتاحررنأرل تتتنق تتتاجدرة  ا تتتقررأستتت ب ربة لا تتتلنراألولالمجزززال ر ب َّ
 ا  عتتتتبنرر تتتتاةجةألنرللذرر،ة للتتتتا رأجة ب تتتتنرر تتتتاةجةألرلارتتتتاجب تتتتنرة  ادتتتتجر يسغتتتت ر ر،  تتتتاجدة للتتتتااةظر
المجززال لتتارأ،ر    تتاجدراحتتج اذررهتتذةرب لكتتنرأنر كتتبنرأ  تتلسرتتكلرحاتتنر صتتسحبةرلحاتتا  نرر لاشستتل 
رأيتلتت  لتتبرة س دتت رة ايت ل تت رب رتتللرألتتبة رة ليتلتت رسلتتار تت رذ تتيرة س دتت رة لاج تت ربة ي ستت  ربررالثززاني

 نرحتتبلرك   تت ر تتةألب ة للتتا  نررل تتنب تتنرة تتاغ رلتتنربتتج رلعا تت ريستتس ربرر،بة   تتاجدة تتجب رة ايت لتت ر
لللتت رستت نرلاغ تتاةظرربالقتتاظلئرأنرسعتتضرة ستتاحث نر لتتجبنرر تتاةجةألرأجة ر تت هتتذهرة لاغ تتاةظرراتتأث ا
ر رة ليتل ربة ل كلرة ايت ل .ةسااةا ل بة لبة ل رل ررة   اجدجب ر  ركلاررلع ي 

ب تتنرة ي تتاقرة ك تت ررلتتجىراع  تتجهبرةبرة لرتتابعررة بت  تت يتتبعرب تتنررل الثالززثاالمجزز رتتاللر   لتتا
جةارة بت  تت ربراحتتتججراع  تتتجةظررأختتاىبة بةللتتاظربة ا تتتج رة اكيب تتبل ربة ا تتتباةظربببةلتتتلر  عيتتتجرر،التتتاة 

ة  ا تتقرردلجةارلشرتتاةظراع  تجرلحتتججدراتااس رساحتتج اظررل تنر رتت ابنرة  تاجدنر تتإردفة بتتابصتفرهتتذهر
رباللعتتتاظرة لبةهتتت رة بةستتتع ر،ي تتت اجالتتت ربا  تتت رلتتتنرة صتتتعبساظرة ا ربسعتتتضرهتتتذهرة لشرتتتاةظرهتتت 

لستتتتاب اظربا  تتتت رلتتتتنرةئساكتتتتااربةإلستتتتجةعرببل  تتتتاظرةاختتتتاذرة  تتتتاةاةظرة لع تتتتجدربربة ح تتتتبلرة لا تتتتبادر
ة تجب رة لع تجدربرة تجب ررأيتلت     نربرتسكاظري تلرة اكيب بل تارة لع تجدربربلساب اظربا   رلنربج رة

ر.بأركالرلع جدر  غا  رلنراكاللرة عللرليتلاظة لع جرلاعججرة 
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رعالقتتاظاكتتب نر ا تتقرة لرتتابعرب رتتللرلللببتتاظرة للتتااةظربة لبةقتتفربة رهتتبرخيززروالمجززال األ
ة تذ نر رتك بنرلللببت رة علتلرأبررج تاةاظرة رخص  ربغ اهارلنرة خصادصر ألهالالة بت    ربةئ

لتت رتلتتبارسعتتتضررسعتتاجبابلتتجرلللببتت رغي تتت رلتتنرة لعا تت ر تت ركتتلرلتتتنرهتتذهرةألر، ا تتقرة لرتتابع
ة لرتتاا  رة لع تتجدررأبلتتالئرستت لارلتت رة ااك تتلرب تتنربربللتتاظرة يتتتارة لج تتجدرة  ادلتت رب تتنرة لعا تت ر

يلتبذجرهيتايرة لعاتافرسلتار ت رةألراسعت  رةألة اد ستراتأث اللائظرة ر  الذربنر،بة كث   رة اكيب بل ا
ية والتنافسزززية والظزززروف قتصزززادالظزززروف الجتماعيزززة والفزززي كلتتتاررةظرخاال تتت ر  ليتلتتتاظاتتتأث ار

خصتادصرة  ا تقرر ت اتشثاررلاغ تاةظرخاال ت ربتج هاةظر لكتنراتأث اربكلرهذهرة ر،الخاصة بالصناعة
ررر.ة لرابعرأجة ة  ا قربررأجة ب  رة يلا  ر

 (Han et al., 2019)نمواج أ .7
ستتت بيرة لبة يتتت ررك تتتفراح تتتلرة   تتتاجدرة لستتتشب  رة لتتتبت  نرب تتتنرةئيختتتاة ر تتت احتتتظربيتتتبةنر)

ر334اللرلل رباح  لرب يت رلتنرلنرخ(رأيلبذلل رHan et al., 2019(رقجلظر)ة ايت ل  ر  س د 
 ر لتتر(،بة ختجلاظربة اع تت  بة اتتأل نربة  ت رر  ابتتاظر)رة لصتا   لتتنرلخا تفرة ر تت رة صت نراذرلبت ت

،راخ تتت رة رتتتاكاظرة س ب تتتبل ة ايتتتبعرةيخ تتتاضرة س د تتت رلثتتتلراغ تتتارة ليتتتا رة عتتتا ل ربررا تتتاق رة لرتتتك  
 ت رة لاع  ت رةإلجةاربنر ا قرة ا بارة كس ار ت رة يلتاججررة س د ،  لار اع قرسا س بيررأب ن ابقعاظر

ة خ تتتتاة ربة لتتتتبةاجرة سرتتتتا  ررة الل تتتتلبسالستتتتلررخ تتتتاة الب تتتتلرةأل ركلتتتتار تتتت رسا ح تتتتاترب تتتتنرة س دتتتت
سائبالتاجرب تنرلتلرة ايل ت ر ب  ت رةألرل تنة ات راستعنرر  ليتلتاظ رستااةا ل ةئ ااةظرخبة رة خ اة 
صتتتحا ربكتتتذ يرهتتتبرة حتتتالرسا تتتجبارة للتتت ربة لتتتشثارألر،اظرة رتتتاكاظر تتت رة ايل تتت رة لستتتاجةل لستتاهل

رةستتااةا ل لتتنرليتتتبارر  ليتلتتاظة ااك تتلرب تتنرستت بيرحلا تت رة س دتت رر،رلل علتتاذراا  تت ة لصتت ح 
لصتت ح ررأصتتحا ة لبت تتبنرهتت رحلا تت رة س دتت ر لتتبت  رة ليتلتتاظ،رهتتشئ ررسائبالتتاجرب تتنرستت بي

،رلتنرختاللرسركلركس ارب نرلرااكال ر ليتلاظب عالجرس بيرحلا  رة س د رر ليتلاظللل نر  ر
لتتتاربهتتتبررة لستتتاجةل رب تتنرة لستتتابىرة ك تت ردةإلجةارب تتتنراعل تتلرربة   تتاجدرةأل تتتاةجة ا ابتتتلرستت نراح  تتلر

ة للااستاظررهذةرة ست بي ب َّ ر،ربر(OCBE)ل  رة لبلل ريحبرة س د ر سلنرس بيرة لبة ي رة ايت 
رألتتاكن تت رستت بيرصتتج قر  س دتت ر تت ررةأل تتاةجة لبت تتبنرليتلتتاال ،ر  يختتا رة س د تت ر  لتتبت  نرجةختتلر

ربل ل رب  س بنرل اه  رصج   ر  س د رهياي.ر
ك ر تت رستت بيرب تتنرة لرتاار اتب  ارة تتباقربا   تلرةستتالاليرة  اقت ربلستتابجدرة تللال ر تت رة علتلر

لل علارا عتجرلح تلةظراد ست رلتنررة ليتل ردجةارحلا  رة س د رأبرا ج  رابص اظرسرأنرحلا  رة س د رإل
ةستتااةا ل  رة ليتلتت راتتجب رلتتنرختتاللرللااستتاظراعلتتلركأستت ب ررة   تتاجدر  لتتبت  ن،ربهتتذهرة لح تتلةظ

ر(.Han et al., 2019, 2)ة خ اة 
رساآا : (OCBE)سيا ذرب نرذ يراحججرببةللرة ا راشثار  ر

  جب ربللرة لبت  ن.ببةللرة جب رة ايت ل رة ذير .أ



67 
 

 .لبت  نر  لار اع قرسحلا  رة س د ة لسشب   رة ذةا  ر  ر . 
 .ب نرة لسابىرة ايت ل ر  ليتلاظحلا  رة س د رللاة ةظر .ج
 ة لبقفرة س د ر  ليتلاظ.ر .ج

نرة ليتلتت رح  تت ربصتتلرلللتت رستت سبصتت هررة س د تت ر علتتلرستت بيرة   تتاجدر،لتتنرستت نرهتتذهرة عبةلتتل
جب رة   تتتاجدر تتت  تتتاجدرةألخالق تتت رسائبالتتتاجرب تتتنرة ر(OCBE)ر تتت راذربل  تتترةذرة لتتتبت  نرب لتتتااسراتتتأث اربر

لتتتنرختتتاللرا ابتتتلرة   تتتاجدربة لتتتبت  نرجةختتتلررسرتتتكلرأساستتت شثارستتت بيرة   تتتاجدر،رلذر تتت حلا تتت رة س دتتت 
 لتتتااسرة ستتت بيرة تتتذيرر تتت راحج تتتجربهتتتبر(OCBE)لتتتنررةألساستتت ة غتتتاضر،رب  تتتهر تتتانرة ليتلتتت 

ستت بيرراتتأث اعيتتجرلياقرتت ر ،ر  ليتلتت حلا تت رة س دتت ررأجة لتتنرختتاللراحستت نررة  س ع تت حستت نرة س دتت را 
لخا تفررأجبةاأختذر ت رةئباستااراأنررة   تاجدب تنر يسغت ر،ريرحلا ت رة س دت ر  لتبت  نس برر  ة   اجدر

راك ربكتذ يا   اجدرة لستشب  رهت رست بيرة   تاجدرة ات رااكتلرب تنرلصتا  رة رت ة لص ح ،ررصحا أل
بااةبت ررة   تاجدربة لستشب   رةئلالاب ت رالل رة   اجدرة لسشب  رست ن،رلذرأصحا رة لص ح رةآخا ن

جلتتتتجرة  بةدتتتتجررل تتتتنن(رباستتتتعنربرصتتتتحا رة لصتتتت ح ر)سلتتتتار تتتت رذ تتتتيرة لبت تتتتأللخا تتتتفرة لصتتتتا  رة 
ر  ربةئلالاب  ربة س د  .رقاصاجةئ

ة يتتتتت رة ليتلتتتتت ر  س دتتتتت رةساكرتتتتت ظرهتتتتتذهرة جاةستتتتت رة عالقتتتتت رستتتتت نرة   تتتتتاجدرة لستتتتتشب  ربستتتتت بيرلبر
(OCBE ) ة لعاج  رة ل ك   رأيلبذجررل(SEM)(رأجياه.7ة لب ح ر  رة ركلر)ر 

ر
ر(ر7ة ركلر)

 (OCBE)أيلبذجر

Source: Han, Zhiyong and Wang, Qun and Yan, Xiang, (2019), How Responsible 

Leadership Motivates Employees to Engage in Organizational Citizenship Behavior 

for the Environment: A Double-Mediation Model, Journal of Sustainability, Vol. 

11, No. 605, P. 3. 
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ربكايظرياادجرة جاةس رب نرة يحبرةآا :
  س د .ساالاهرةرلبة ي رة ليتل جدرة لسشب  رسركلرل لاس رسس بيرة   ارةااسا  .أ
 بة خاال .رة جةخ  ة جة  رة س د ركلرلنرر  رل لاس  ة   اجدرة لسشب  ر لارآثاار . 
جبارلاعتتججرة بستتا  ر تت رة عالقتت رستت نرة   تتاجدرة لستتشب  ررا لتتر بة خاال تترة جةخ  تت ر ة  رة س د تتبرة تتج

ر.بس بيرة لبة ي رة ليتل ر  س د 
(ركبيتتهريلتتبذجرXuejiao, 2016بسيتتا ةذرب تتنرلتتارستتسقر تتانرة جاةستت رة حا  تت راسيتتظرأيلتتبذجر)

اتتت را س  تتت رب تتتنرريلتتتبذجرأستتت رسا ب تتتبحر تتت ربل  تتت رة ا س تتتق،رة تتتا   رة تتتنرةيتتتهرب ارةألسعتتتاجلاعتتتججر
ة   اجةظرة عال  ر  رة   اعرة عا ،ربةلكاي  را س   ر  رليتلاظرة اع   رة عا  رلل  رةسعتاجهرللكتنر

 ق اسلارسب بح.ر
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 الفصل الثالث
عدد من و  والممارسات المعتمدة في الجامعات الصمبة المخمفات ةدار الهيكل المعرفي إل

 نمااج تطبيقها
ر

رأكثتتارة لب تتبباظرة اتت رالتتظرجاةستتالابةحتتجدرلتتنرربئراتتلةلة صتت س ررة لخ  تتاظدرلجةاركايتتظر
سا لالعتتاظربة لتتجةاسررة ستتاحث نلتتنرركس تتارلتتنرقستتلربتتججبابصتت  لاررة لخ  تتاظإياتتاجرسستتجأرربا ل تتاذ؛

اش ت رذ تيرلكتنربلتار عتللرذ تيرلر ن،ة لا ت ر نة ع لت ر ت رة ع تجر هالتا رة للالعتة ذير عكسرةئ
ةئهالتا رلتجبىررا رة ااك تلرب تن تر،®Scopusلنرة ليرباةظرة حج ث رة لجال ر ت رقابتجدرس ايتاظر

بةألهل تت رلتتنرة تتباقرر،لخ  تتاظرة  عتتا سا اعالتتلرلتت رة لخ  تتاظرة صتت س رجةختتلرة لالعتتاظرستتبة رلتتنر
بل  تت ر صتتتلرربةئقستتا رة جةخ  تت ر تت ة كا  اا تتاظرة لالع تتت ررلرتتااك بأهل تت ربة سالستتا ي،رربة كااتتبن

درلجةار،ربة جبارةئسااةا ل رة تذير لكتنرأنرا عستهرلرتاا  رة لخ  اظربيجرة لصجار  ر حت رةيااللا
غتاسرر،ربة تذير تشجيرة تنة لالع لل  رةصحا رة لص ح رر  ررلرااك ة لساجةل ربيجررة لخ  اظ
ةبالتاجر ر،رةذر لت  س بيرة س د رألساه ر يعكسر ال رة لالع ربة ذية صح  ر  رة س د رة س بير
ب لتت رارتتل  راع تت  رة لبةقتتفرة لش تتجدررة اعالتتلرلتت رة لخ  تتاظرة صتت س ةألستتا   رة ع ل تت ر تت رة  تتلر

رة حلالظرة خاص رسا اعاللرل رة لخ  اظرة ص س .  س د رلنرخاللر
درلجةاراحج تتجرلشرتتاةظررلتت ة صتت س ردرة لخ  تتاظرجةارة يتتتايرإلر تتااهتتذةرة  صتتلرةإلرب  تتهر  تتج 

ربب نرة يحبرةئا :رعاظة ص س ر  رة لالرة لخ  اظ
ر
 الصمبة. المخمفات ةدار إلالمرتكزات المعرفية :  األولالمبحث 

وعززدد مززن المخمفززات الصززمبة فززي الجامعززات  ةدار الممارسززات المعتمززدة إلالمبحززث الثززاني: 
 .(Moreira et al., 2018)أنمواج  بالتركيز عمىنمااج تطبيقها 
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  األولالمبحث 
 الصمبةالمخمفات  ةدار إل المرتكزات المعرفية

 الصمبةالمخمفات  ةإدار مفهوع : أولا 
رةذريتتارة صت س رة لخ  تاظرردإجةارستراذرلبها تراذرةااسا تراذرلااس تب نرلارة ااا  ركانرة ا تج رة سرتاير

جر(ر لتتاراتتاا  ر ب تتلربلع تتSWMة صتت س ر)ة لخ  تتاظرردإجةار تتر،ة صتتح رة عالتت ربة س د تت ر تت هتتاراأث ار 
ة لخ  تتاظرردجةارإلرنةألب تتدرلتتنرة حتتائظربةحتتج ر،صتتبارة  ج لتت ة عرل تتنااستت رلتتذباهاربصتتبئذر تت لكنر

كتانرب تنرة  بيتاي  نرة اعالتلرلت رلذرر،ة ص س رحجثظر  رة  انرة اةس رة ل الجيرل رةإلغا قرة  تجلا 
لتتت رالة تتتجربتتتججرة ستتتكانربي تتتصرة لخ  تتتاظرللة تتت ررأيتلتتت ة احتتتج اظرة لاعتتتججدرة لالث تتت ر تتت رلبة لتتت ر

 ,Christensen, 2011) ة صتافرة صتح رلرتكالظبا تاق رة خاصت رستج نرة لخ  تاظرة لستاح ر

ر(.2
رل تتنبي  لتتاررة لخ  تتاظاتت رللتت ررلذرسجةد تت ر  غا تت رة صتت س رة لخ  تتاظردلجةار كايتتظرللااستتاظر

أيلتتارالج تتجر  صتتح رة سرتتا  رب تتنرة صتت س ررة لخ  تتاظرل تتن تت ر كتتنر يتتتاررح يلتتارة لتتجن،ح تتارختتااجر
ظرة لتتجنرايلتتبرسستتاب رئستتا عا ربتتججرة ستتكانرستتجأ ر  ة ح تتارة ليتتا قر رحاتتنرةلجهتتارستتكانربة س دتت

كايتظرةألبسدت رة ات رأثتاظر ر،سا يستس ر لتذهرة للالعتاظرة لكاتت رةذرستب ة لالة جربسجأظرة تابفراتلجةجر
س نرة  اي نرة اةس ربراربة ساجسربرارغا ساذرلاراااكسلارة حرتاةظرة ات رةلجهتاظر ت رلارأبابسارر  

را ايتاظا تب اررل تنةجىرذ تيرر،ة بقتظرذ تير ت دع رة تابفرة ح ا  رغ ارة صح  رة ا ركايظررتا
رلرتتتتتكالظة رنلئرلرةأللتتتتتاةضهتتتتتذهرة  اتتتتتادر لكا حتتتتت رةيارتتتتتاارر تتتتت ة لسكتتتتتادررة صتتتتت س رة لخ  تتتتاظردلجةار

  تت ر ستتجأرر،ة لخ  تتاظا تتيرردلجةارة س استت  ربةئلالاب تت ر تت رذ تتيرة بقتتظر تت رارتتلجرخ تتبةظركس تتادر تت ر
ر كايتتتظر،سعتتتضرة لتتتجنرة كستتتاىر تتت رة عتتتا  حاتتتنرة  تتتانرة ثتتتالنربرتتتار تتت ررة صتتت س رة لخ  تتتاظللتتت ر

كايتتتظرأبابستتتاربة بئ تتتاظرة لاحتتتجدرارتتتلجةنرلذرر،ة ثتتتبادرة صتتتياب  ر تتت رأثيتتتا راذرخالتتتئراتتتلةلررستتتا   ةأل
اصتتس رلصتتجارة صتت س ررة لخ  تتاظستتجأظر ر،ة لخ  تتاظأحتتجثركل تتاظرهاد تت رلتتنربة تتذيرا تتباةذرستتا عاذر

ر.(Mcallister, 2015, 1)ر ا يرة للالعاظرق ق
ة صتتتت س رهتتتت رة ليتتتتاجرة ثتتتتايبيرغ تتتتارة لاغتتتتب ر  تتتتهر  يرتتتتا رة لخ  تتتتاظرنرل تتتتبلر لكنرة  تتتت 
رياتتتتتاج ا للالعتتتتتاظرة سرتتتتتا  رايتتتتتاجرة كث تتتتتارلتتتتتنرة ستتتتت  ربة ختتتتتجلاظربتتتتتنر ا تتتتتقريتتتتتت رةإلر،ة سرتتتتتاي

ليالتتاظررل تتنةستتاخاةجرة لتتبةاجرة لاج تت رلتتنرة س دتت رب حب لتتاررب تتنربلتتلبة تتذيربةئستتالاليرة  تتبل ر
ة ياالت ربتنرة لخ  تاظرصتياب  ر)أيررلخ  تاظراذرأ  ترياتاجا رةإليتتهتذهرة عل  ت ر ب تجربختاللر،رل  جد

 س ت رة حالت رأبرة   تا راألتلرلتنرر اةجةألة ليالاظرأبرة س اد رلنرقسلررةساعلالة صياباظ(رث ر ا ر
  علتتتلرباستتتلنرهتتتذهرة ليالتتتاظرسا ليالتتتاظررل تتتا   اا  تتت رسعتتتضرة ليالتتتاظرلتتتبةاجربرر،سيرتتتا رلتتتا

ة صت س رة لاب تجدر ت رهتذهرة لخ  تاظراتا رلعا لت رلل ت ر رساعلالأثيا رةئ  ررلخ  اظة ير  رباب جر
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ذةظررلستتأ  (رSWMظر)أصتتسح ر،ة صتت س ة لخ  تتاظرردلجةارة س ستت  رلتتنرةأليرتت  رة سرتتا  رسبةستت  ر
رثتتتتااةئستتتتالالير االة تتتتجرةآرأيلتتتتا ألنرستتتتكانرة لتتتتجنر لجهتتتتابنرب غ تتتتابنرر،بتتتتا ل رلالة تتتتجرةهالتتتتا 

رستتت لار تتت رة س تتتجةنرئبرربالتتتلسرتتتكلررة صتتت س رة لخ  تتتاظة صتتتح  ربة س د تتت رة لااس تتت رستتتا اخ صرلتتتنر
ة صتت س ربل تتاجدريتتجادرة لتبةاجرباتتبة ارة اكيب بل تتاظرة لج تتجدراتتب ارة لخ  تاظربستتذ ير تتإنريلتتبرر، ة يال ت

ردإجةار لتتت رة لرتتتك  رة لالة تتتجدرة خاصتتت رستتتتلذةر تتت راتتتا رلعار،للتتت رلتتتباجرل تتتنة لخ  تتتاظر اصتتتاذر احب تتتلر
 ,.Kapadia et al  رة لسا سلرة  ا ت ر)ريسان إلرةذرج جك  رال ساكبنرهذهرة لررة ص س ة لخ  اظر

ر.(1
ة صتتتت س رلستتتتأ  رلللتتتت ربلاكتتتتاادر اعتتتت نرب تتتتنررة لخ  تتتتاظردلجةاراعتتتتجرب تتتتنرلتتتتارستتتتسقربسيتتتتا ذر

أثستتظرة يلتتبرة ستتكاي ربة ابستت رة ح تتايرة ستتا  ر تت ر ر،ة ستت  اظر تت رلل تت رأيحتتا رة عتتا  رلعا لالتتا
بة يا لتتت رهتتت رأنرر،ة لخ  تتتاظردلجةار تتت رللتتتالراخ تتت  ر تتت رة عج تتتجرلتتتنرة س تتتجةنرا تتتبقرة للتتتبجرة لسذبر

ربتتنر ا تتقة كل تتاظرة لالة تتجدر تتا رة تتاخ صرليلتتار تت رة س دتت رجبنرة تتاحك رللتتار ستتس راتتجهبارة س دتت ر
لتجةجةظرة ل تاهربة ااس ريبب  رة لبة ر  راأث اة    تالذرر،لتاةضرة لعج ت ةيارتاارةألرل تنللتار تشجيرر،بة 

رةستتاعلالاتتجب اهارجبنررلبتتاجدلارأبرةستتاعلا رلبتتاجد ر لكتتنركل تتاظركس تتادرلتتنرة لتتبةجرة اتتر  تتجةنربتتن
 تجدرستجئذرة لتبةجرة ختا ربة  اقت رة لجرةستاعلال يسغت رربسلتذةر، ةألب تة ا را رلي اقلتار اصتي علارة  اق ر

ة يالعتتتت ر ا تتتتيرة لخ  تتتتاظرة صتتتت س رردةإلجةاربذ تتتتيربتتتتنر ا تتتتقرة لبةيتتتت ررلتتتتنرذ تتتتيرسكل تتتتاظرلالة تتتتجد
(Kolev, 2007, 2).ر

اا  تتتتت رلتتتتتجخالظرلتتتتتنرة للتتتتتاظرة  اب تتتتت رة  ايبي تتتتت رر تتتتت ةإلجةارة لبةيتتتتت ريرنرا تتتتتب  تتتتتهر تتتتتإ
ة لصت ح ررأصتحا رلرااك  إيهر ا   رربسلذةر،بة س د  ر  ةإلجةاراس  ربر  ربة حكبل  ربة س قاصاجبةئ

ردجةارإلحتتتجةثرةيل تتتاار تتتإلراذركا  تتتربةحتتتج كتتتبنر رتتتلرلكتتتبنررسعتتتضرةألح تتتان تتتاةفر  تتت رة لاعتتتجج نرةأل
ة علتتتتتلررل تتتتتاابتاد لتتتتتار عالتتتتتجةنرب تتتتتنرلبقتتتتت رلعتتتتت نرب عالتتتتتجةنرب تتتتتنربرردةإلجةارل كتتتتتلر ر،سأكل لتتتتتا

ة لصتتتت ح ررأصتتتحا  حاتتتاجر ر،بة س استتت رة ليتلتتت  بك ربة ث تتتا  ربريربة ستتتقاصتتتاجةئلالتتتاب ربةئ
 and Vallero Letcher, 2011, )ردةإلجةاراح  تقرهتجفرألتلرة ا ابتلربة اعتابنرلتنررل تنهتشئ ر

ر.( 111
بآ  تت رة اعالتتلرلتت رة لخ  تتاظرر تت ةإلجةارة لبةيتت ررب تتنرا تتيرق تتارب تتنرذ تتيربقستتلرة اربسيتتا ذرر
  تتجرحتتججرلللببتت رلتتنرة ستتتاحث نرس ،ر ة لخ  تتاظرة صتتردلجةاراذ،رئستتجرلتتنراحج تتجرل لتتب ر تتلجةارة صتت س ر

 (.11(ربة لب ح ر  رة لجبلر)SWMة ص س ر)ة لخ  اظرردجةارة ل لب رة ع ل رإل
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 (ر11لجبلر)ة 
رلللبب رلنرة ساحث  نر اة ص س رب  اذر لار احة لخ  اظرردلجةارل لب ر

اسززززززع الباحززززززث وسززززززنة رظ
 النشر

 / المفهوع التعريف

 BhidEand andر1

Sundaresan, 1983, 

1 

ة لااس تت رساب  تتتجرباختتل نربللتتت ر ربرة لابة  تت رلتتت رة س دتتر تتت ةإلجةاررةأليرتت  هتت ر
ر،قاصتتتاجباسيتتت رلستتتاجئرةئر،ة صتتت س ة لخ  تتتاظربي تتتلربلعا لتتت ربة تتتاخ صرلتتتنر

 رة لا  تت رتتتتة لبةيبررة ايتتت  ر،ب رتتللرة اخ تت  ر، تتتبة  اقتت ربة حر،بب تت رة للتتال
ر  رة ا راي بيرب نربالقاظرلاعججدرة اخصصاظ.تتتتبة  ايبي  ربة ليجس

رة ليتل تتتت   لخ  تتتتاظرة لاكبيتتتت رلتتتتنرة لصتتتتاجارة ستتتتكي  ربة الاا تتتت ربرردلجةارهتتتت ر USEPA, 2000, 10ر2
رة لصاجارة صياب  رباالثلرسا اخ   ربة ايت  ربة اقاس ربة اح  ل.بر

جلللار  رة اخ   رة س د ر يسغ ره رلاي رلل رلنرلبةي رة يتا  رة س د  ربر Hosetti, 2006, 3ر3
ة صتتتت س ربللعلتتتتاربي  لتتتتاربلعا لالتتتتارة لخ  تتتتاظراختتتتل نرربتتتتنر ا تتتتقة كالتتتتلر

قتجراكتبنرربب تنرة لتجىرة  ب تلر،بة اخ صرليلاراليساذر  لخا ارقص ادرةأللل
ر.تا رة س د ة يلل رسركلرخاصربنرة ا بثرهيايرلخا اريا

ر،ة لارتتتتتتتل ربرة ليتتتتتتتجئبير4
ر227ر،ر2337

لتنرلبةقت راب  تجهاررسج ةذررة ص س ة لخ  اظرذدرالاهرتةظرة لاخلاة ةإلرلل  ه ر
رلعا لالاربة اخ صرليلا.رل نبصبئذر

ة لايتتتت رلاةبتتتتادذر  لحا تتتت رب تتتنرهتتتبرا   تتتلرة لختتتا ارب تتتتنرة صتتتح رة عالتتت ر Memon, 2010, 2ر5
ر. ح اترب نرة لبةاجربةسااجةجهاةة س د رة  س ع ربنر ا قر

رلبتتاجد،رة لخ  تاظج تنربتنر ا تتقرر،ة صت س رة لخ  تتاظة تاخ صرلتنرردلجةارهت ر  ,Chirico, 2011ر6
،رة لعا ل رة س ب بل ت رة ل كاي ك ت ،ربراب  جرة غالةظبرر،بة حاقر،بة سلاج،رة اجب ا

ر اب  جرة  اق رة سج   .راساعلل اق ررل نرة لخ  اظاحب لررةذرأخ اربر
 Vergara1 andر7

Nemerow, 2012, 

280 

ة صتت س رة اتت ر تتا رة تتاخ صرر رة لتتبةجرة صتت س رأبررتتسه رسللتتتة خاصتترةظلتتاة ةإل
ة لخ  تاظرة خ تادربل تاهرة صتافرا رتتتساساثيرليتلتاظ  رة ستكانربة استليلارسبر
 رخ باالتتتتتاربااك سلتتتتتارتتتتتتتت،ربة اتتتتت راا  تتتتت راعالتتتتتلرختتتتتاصر  لتتتتتارسسسة صتتتتتح 
رة خاص.

 ,Katreand Pandeر3

47, 2012 
 ااا تت ربل  تت رايت تتفرة رتتبةاعر بل تتاذرر  ليتلتتاظ رساستت ةألدرلتتنرة للتتا ربةحتتج

س ا  ت رب ل ت ر ت ررة لخ  تاظبة ايت فربلل ربة لعا ل ربة ي لربة اخ صرلنر
ر.ة لكانربة للانرة لياس 

 Festus andر9

Ogoegbunam, 

2012, 3 

صتح رراعا ضة ا رايرأرلنرةألير  رة سرا  رجبنررة لخ  اظلعا ل رل   رب
ة لخ  تاظرا   تلرربتنر ا تقرخاصت را ايتاظراستاعلالسربة س د ر  خ تاريسانةإل
باجدبر باجدلاربرةساعلا رة  ر.اجب اهارة 

 حتتتت رة تتتاخ صررذليتتة صتتت س ررة لخ  تتتاظ تت ررة كالتتتلهتت رة  تتتجادرب تتنرة تتتاحك ر 61ر،2313ر،ةآغار13
لعا لالتاربل  ت ري  لتاربربل  ت رببستادلراخل يلتاربررلتا(لياال)رلنرة لصجارليلا

 تتتنرة ستتت ارب رتتتتا حلا تتتلنرة قرةدتتتب اررأستتتا   سر،صرة يلتتتاد رليلتتتاتبة اخ تتت
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رثتتتاالحاب تتت رة   تتتا رب تتتنرةآيحتتتبررأساستتت فرسلتتتجر، لتتتذهرة عل  تتت رة صتتتح  
ر.ة لخ  اظرهذهة ياال ربنرة س د ر)ة س س  (ر

اب  جهارباخل يلاربللعلاربي  لتارليذرة ص س ررة لخ  اظبل   رة احك ر  رره  Akafia, 2014, 6ر11
للااستاظرة صتح رة عالت ررأ  تلرتنرلت راسلار الر،لعا لالاربة اخ صرليلابر

ربة  ايبي  ربة س د  .ر  ةإلجةار  ربة لا   ربرقاصاجبةئباسااةظرةئ
ة لخ  تتاظر  ر اختتل نربللتت ربي تتلربلعا لتت ربة تتاخ صرلتتنرت عل  تت رة كالتتهتت رة Kdheks, 2015, 1ر12

أبرلتتنررة الاا تت رالبلتةألكلتتار تت ررلتالتتنرقستلرأيررتتخصر رتتااير  ر،ة صت س 
أبرربب رليلتاتلت رأبرأيرلل رأبرل ا عتتت رأبرس  تحكبل  رأبرلج يرل تليترت أ 

ر.أيرالل 
ر،2316ر،استتتتنربآختتتتابنر13

ر1
ربتتنر ا تتق،رة صتت س ر لخ  تتاظلتتنرةرلتتنةألرا اخ صهتت رة عل  تتاظرة لاع  تت رستت

رأهل ت سر تاةجةأل سابب ت  بذ تير،ة لصتجا لتن ة صت س ة لخ  تاظر ا  ت صرحلت 
رلاةستتاعلا رلبتتاجدر لكتتنرة اتت ة لخ  تتاظررةستتاعلالبتتنر ا تتقرربأرليلتتارة ا   تتل
ا تتيرراتتجب ا لبتتاجد أبة سالستتا ك  ،ر أبة باق تت ر ة لتتبةج ر تركلتتارأختتاى لتاد

 بة ح بةي  رأبرة يساا  رأرة ع ب  ة لخ  اظررلن اجب اه  لكن لاة لخ  اظرلنر
رلخ  اظرة سيا .

ة الدحتتتت رة اي  ذ تتتت ر يتتتتتا رر14
ة س ج تتتتتتتتت رة لخ  تتتتتتتتتاظرردلجةار

ر7،ر2316ة ص س ،ر

رة  تالبررة اختل نبررة ي تلبررة للت بررا  صتلاظرة لاع  ت رسعل  تلللببت رلتنرة ه ر
باجدبر   ت  سلتا ،ة صت س رة لخ  تاظ لتن ة لعا لت ربة تاخ صرة يلتاد برراة اتجب رة 

 ، يلاد ةرة اخ صرلبةق  رة الح  ظربة لااسع رة عل  اا ير  نبرةإلراةف ذ ي
ر.ة عل  اظا يررب نا سقر ة ا  ة سحبثربة جاةساظر  الذربن

رة لا تتتتلي در خ تتتتارةرغ تتتتاظرة لخ  تتتتالعا لتتتت رللرب تتتتنرارتتتترة اتتتت ردةإلجةارهتتتت ر SCAD,2017, 2ر15
بتتتاجدبررة تتتاخ ص،ر لعا لتتت ،رة للتتت بهتتت رةرخ تتتبةظلتتتنرة رلللببتتت  ر، اتتتجب اةرة 

 س دتت رةرب تتنرة خ تتباد راستتسرة ات جرة لتتبة لل تت (رة خ تاد ة صتت س ة لخ  تاظربر
 راصخرلعا ل را اياظرا   اربة ا ر س عالال الاربر كريتاةذر،ريسانصح رةإلبر

ر.  اعاللرلعلا(
ة صتت س ربا   تتتلرة لخ  تتتاظررلتتنرة اتتت راعلتتلرب تتتنرة تتاخ صرة ستتت   ردةإلجةارهتت ر ESMF, 2018, 48ر16

ةأللتتاةضرلكا حتت ربرة لخ  تتاظرحتتاقرربتتنر ا تتقر،بة لتتا ربة ااستت را تتبثرة لتتبة 
ة لح  تتتت ررا  تتت اهربة لل ادرب تتتنرا تتتبثرلصتتتاجارة ل تتتبة ستتت أقتتتلرة لي ب تتت رسا يبر

رسا للالعاظرة لح   .
ة اتتتت راعلتتتتلرب تتتتنرا س تتتتقرة اصتتتتي فرة بةستتتت رلتتتتنرأاستتتت رلاةحتتتتلرردةإلجةارهتتتت ر GIZ, 2018, 2ر17

 ة ص س ربه :رة لخ  اظردلجةار للائظرةألير  ر  ر
 .ة بقا  ر/رة حج .1
 .لل ة  .2
باجدبررساعلالةئرلباجد .3  .ةئسااجةجبرة اجب اررة 
ر.ة اخ ص .4
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 Patricia andر13
Angela, 2020, 40 

رياتاجة اعاللرل رة لخ  اظرة ص س ربة ات راا تلنرةإلرارللرسالالارهبربل   
بة تتتاخ صرليلتتتارس ا  تتت ررة لخ  تتتاظة اعالتتتلرلتتت ر،ربرعتتتالجرةبرلعال تتت ة ر،بح تتتت

ردلجةاربهتذةر ا  ت رر،بة ح تبةنربةإل كب بل تاربة س دت ريستانالع لارغ ار تاادر إل
ة ايل تتت رة لستتتاجةل ربة اتتت ررقرلستتتجأب تتترلخ  تتتاظ عا تتت رب تتت رة بقتتتظرة لياستتت ر  

ة  اجلتت رب تتنررل تتالة حا تتارجبنرة لستتاسرس تتجادرةألرةحا التتاظاا  تت را س تت ر
ر.ل رة خاص ةحا الااا س  ر

ر

رة لصجا:رلنرةبجةجرة ساحثرسائبالاجرب نرةئجس اظرذةظرة ص  .
 لتتذةرر،ة صت س رهتبر ت را تبارلستالاة لخ  تاظرردلجةارنرل لتب ر(رأ11لتنرة لتجبلر)ر الحتت

ستتاجةل رة صت س رة لة لخ  تاظرة صت س رة ا   ج ت رسللااستاظرة لخ  تاظرةستاسجةلررة ل لتب ربةالاهتهريحتب
ة لا  ستاظرة اكيب بل ت ربة للتااةظرة يارتتد رب تنرة ا تب ار ت رربالتاجسائركلتباجرة لخ  تاظرةستاعلالبر

 اعا تتفربة   تتا ارة س د تت ر تتانرةبلتت را تتبارة تتبب رة سرتتاير  صتتح رر،ة صتت س ة لخ  تتاظر  اعالتتلرلتت ر
 ,Ngatatakalama, 15ة صت س رهتبرلا احت ر)ة لخ  تاظرردجةارإلبة ذير ا قرل رة ساحتثررللرةأل

رللتتت رارتتللرة اتت رة لرتتتاا  رلتتنرلتتل جرهتتت ة صتت س رة لخ  تتاظرردلجةارنرأرل تتتنأرتتاار(ربة تتذير2016
ر لت بلعاري تلة بررياتاجةإلربايتت  ب  لاررد اربة س رلاةقس بررليلاربة اخ صربلعا لالاربي  لاة لخ  اظر
بتاجدبررة اعتتج لربل  ت ربتنر ا تتقرة لخ  تتاظرلياتاجربليتت رليلتاربة تتاخ صة لخ  تاظر بتتاجدبررة اتتجب ارة  رة 

ربيتجرلتالياالر تا ربة ات ة لخ  تاظررأيتبةعرلل ت رل تنراذربلبلترار ارة ص س ة لخ  اظررنبأر،ساعلالةئ
رةستتاعلالرأبرة صتتي راالتت رأبربستت   رليالتتاظرل تتنرة ختتا رة لتتبةجرلعا لتت رأبرة ختتا رة لتتبةجرةستتاخاةج
ة لخ  تتتاظربررة صتتتح  رة ابا تتت برر*ة للتتتاايرحلتتتأد)كلتتتار تتت ررة سرتتتا  رةأليرتتت  رأبرة يلاد تتت رة ليالتتتاظ
ر.ر(الاا  بررليتل  بررسكي  )رة س ج  ة لخ  اظربرر،(ة خ ادرة ليل   

 

 الصمبةالمخمفات ها بالتركيز عمى أنواعو المخمفات مفهوع ثانياا: 
يرجبار كتتتنرهيتتتا ر ذتتت  رر،ة تتتاخ صرليتتتهيسغتتت ر للتتتاجرلصتتتجارللبتتتاجرستتتاس اذركايتتتظرة لخ  تتتاظر

ألنربتججرة ستكانركتانرر،لرتك  ركس تادركبيلار  راكنرالثتلة لخ  اظررة اعاللرل   ررة س  ل ردجةارإل 
ة س دتت ررظ كايتتر،انر تت رذ تتيرة بقتتظصتتغ اةذربكايتتظرهيتتايرلستتاح رراستتع رلتتنرةألاة تت رلااحتت ر  ستتك

 سجأظرل اجدركس تادر ت رر،ركالرة اجهباة ياال رجبنرأيرركلرلنرأة لخ  اظرب  رحل راسابب رسسل
رل تن يا  تبنرلتنرة ليتا قرة ا   ت رر تاةجةأل ت رة  تانرة ستاجسربرتاربيتجلارستجأرة لخ  تاظرحل راب  جر

رل تنةي لتاارستكاي رأجىرستجباهررل تنة لتجنررل نر اةجةألة لجنريا ل ر  ثبادرة صياب  رللارأجظرهلادر
ر.ر(Abas, 2017, 20)ر  رة لجنة ياال رة لخ  اظرل اجدر  رحل ربايبعرااك س ر

ر
أنراخ تت ربة اتت ر يسغتت ررتتسهرصتت س ررلخ  تتاظ لعا لتت رل تتاهرة صتتافرة صتح ربستتاادربتتنر:رلخ  تتاظرالحمززأة* 

 al.et Demirbas ,)رةألاضر احلتتار تت  لل تتجرلتتنرة لعا لتت رقستتلرأنراكتتبنرلياستتس ر  تتاخ صرليلتتارأبر

ر.(2017,1
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سكل تاظركس تادر ت رللتاىرربتلباهتا للتاجرة لعتاجنربةركلتار ت ااةك رأظرة لبةجرستا عيجهارسج 
بارلخ  تتاظرتلتترل تتن تت رة لتتجنربة للالعتتاظرسصتتبادركس تتادرة ستتكانرةبتتجةجررجاةلج تتبأجىر،رة لخ  تتاظ

ر،ختاىبة حرتاةظرةألر   تبةاضخصتس رراذررتك ظرهتذهرة ل ا ت رستجباهارأا تر،بربةد  ربل ا  رل ابحت 
غ تارة صتح  رة لخ  تاظرردلجةارظرللااستار  الذربتن،ركس ادرب نرة صح رة عال ردكلرلخا ارللار ر
ستجأرة لستشب بنرة حكبل تبنر ت رربيا لت ر تذ ير،ةاا اعربتججرة ب  تاظرا ر رةألبسد رل سرأسللظة ا ر

حلا تت رة صتتح رألتتلرس ا  تت رخا تتع ر  اقاستت رلتتنرة لخ  تتاظرة تتاخ صرلتتنرر تت ة  تتانرة ااستت ربرتتار
بلت رذ تيرر،لعا لاالتارة س دت ذررايتظرايلتبر  لتالاظرلعت رة جبلرة لا جل رس اادرك ر،نة عال رسركلرآل

ة س دتتت ر  تتتجربا لتتتظرلعتتتت رهتتتذهرة س تتتجةنرة  تتتب رسرتتتكلر عتتتالرة كث تتتارلتتتنرق تتتا ارة ا تتتبثرة صتتتح ربر
 تتإنرلعتتجلرة اح تتاربة ا تتباةظرة لالة تتجدر تت ررب تتنرة ي تت ضرلتتنرذ تتير،ة لخ  تتاظة لااس تت رساب  تتجر

ة س تجةنرة لا جلت ر ت ري سلارلارة ااا خ  رة ا ربةللارلركالظة راكاةارل نة س جةنرة يارد ر شجيرةآنر
ر.ر(Amasuomo and Baird, 2016, 2ة لا  ر)
 ا تقرةأليرت  ررلاربنلياال ا ربج ل رة  ادجدررلاجدرأ    راالثلررة لخ  اظنرهذهر  هر إب
رلنةيرر،ستاعلال الرب تنرأيلتارأيرليتاجرأبرلتاجدرغ تارللج ت رالمخمفاترفاعتار ر،بة  س ع  ة سرا  ر

ر،لتاار ت راعتجرذةظرلغتلىرلتنرةئحا تاترسكبيلت ت رة تاخ صرر اةجةأل ا ر اغ ره رة لبةجرةة لخ  اظر
رلياتاجلئرأيلارياالت ربتنربل  تاظرر ألير  رة سرا  رأساس ه ريااجررة لخ  اظع نرة اغ رلنرأنر 

 اذرل خ  َّ ترجا لتاجدرة ات راعت رلتنرة  س عت ،ر  جةنرة لبةاجرة ح ب  رل ناب  جهارة لسالارر شجيغ ار عا  ر
بيتجلار ستل لارة لا تتير ل خ  َّتتفة لتاجدرلئرربتج ر لكتتنرئر تذ ير،  تتاجرآختارقتتجراكتبنرلتباجةذرر تاةجألةحتجرأل

لتتنرة للتت رأنراصتفرسب تتبحرلتتاررلخ  تاظ تنرة تتاغ رلتتنرهتذهرة  س عتت رة ذةا تت ر  ،ربب تنرهتتذةرة يحتتب
  تتتبةد ررةألستتتاسس رتتتكلررلخ  تتتاظبذ تتتيرألنراصتتتي فرة لتتتاجدركر،علللستتتاة تتتذير رتتتكلرل تتت ع ر  

 Vergara and)أبرة تاخ صرليلتاة لخ  تاظرلا  رة سكانربة س د رة ا راا ر  لتارلعا لت رة اللل ر ح

Nemerow, 2012, 280).ر
ة لخ  تاظرة عثتبارب تنراعا تفرجق تقر لصت   رأنرسا  بلرسر(Papa, 2014, 40)رأ افبر

 كلتتنربرر،ة تتذير  اتتا رلتتنرجاةستت رهتتذهرة تتتاهادأنرابةلتتهرة ساحتتثر يسغتت رة اتت ررنةألب تترلستتأ  هتتبرة 
رلذرباح   لتاة لخ  تاظرلتارجاةست ربتنر ا   رهذهرة لرك  ر  ربللتاظرة يتتارة لخا  ت رة ات ر تا رسس

لذرر،بة لبةي رة للل رة ا رال لرهتذهرة تتاهادرثااسجئذرلنرةآخارب نرةآربةحج اكلركلرليلارب نر
لذرر، ا راتايرة لصت   ر ت ركث تارلتنرةألح تانركستج لرغ تارلحتججرب تنرة تاغ رلتنرأهل اتهرة حاستل 

ة لتتتاجدرغ تتتارة لاغتتتب ررسأيلتتتاة لخ  تتتاظرل  ل تتت رة لعاصتتتادر غتتت رةإلي  ر(Longman)ر  عتتتاِّفرقتتتالبس
 تتت ر عتتتافرقتتتالبسرة  غتتت رةإليل  ل تتت رة لج تتتجرر تتت رحتتت نر،رتتت  رلتتتارةستتتاعلالارة اتتت را اتتتايرسعتتتجر  لتتت
(Oxford Shorterر)رةستاعلالأبرر،اس تنرلتنربل  ت رة اصتي  ارساعلالة لاجدرغ ارة  اس  ر الرالسأي

رأكثتتتا تتتا رب تتت راعا تتتفرر،ة ثايب تتت ربج لتتت رة  ادتتتجدرأبرلتتتنرة ليالتتتاظر، رةئستتتالالك  ربغ اهتتتاة ستتت 
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ة ليالتتاظررل تتنة لخ  تتاظرلصتت   ررل تتنلذرأرتتاارر(Gilpin)  راستتسبرة لخ  تتاظر لصتت   ررا صتت الذر
 ت رأيرلكتانرراذر ةقاصتاجرستاعلالبغ تارة  اس ت ر الرغ تارة لاغتب ر  لتالل علارة ثايب  رة لخ  اظرأبر

ر. ا قرة خ أرأبرغ ارذ ير  رة س د قجر ا رة اخ صرليلارسرأخاىبأيرلسأ  رر، نببقظرلع
ة لتتبةجرغ تتارسأيلتتارة لخ  تتاظرر(Chalmin and Lacoste, 2009, 5)حتت نربتتافر تت رر

 تإنرلستتأ  رر،ة اتت ر تا رة تاخ صرليلتار تت رة س دت ربتنرةأليرت  رة سرتا  راذر يارتد رالالتتة لاغتب ر  لتارة
رأ تتافبررة ياالتت رسستتسسلارا تتيرة لخ  تتاظ،را  تتابادرلستتأ  رة لستشب   ال تت رلعلتتارسة لخ  تتاظراحج تجر

(Davies, 2007, 376)ة لخ  تتاظررجاعت  اح   لتارراذرةجرب  تساعس تتارأجقرب تنرة اكتب نرة لتاجير  لتبرر
لل تت رة لتتبةجرغ تتارة لاغتتب ر  لتتارأبرغ تتارة  اس تت ر الستتاعلالربة اتت رايستت رلتتنرلصتتاجاربج تتجدرلتتنر

د  رأبربةألستتارب لكتتنرأنراكتتبنرستتارليتلتتاظبكتتذ يرلتتنرة بة خجل تت ربة اع  ل تت رة صتتياب ربة لاةبتت ر
أنرر سللتتاجر،هتتااأث اربررلبقعلتتارب تتنرةذرةبالتتاجبخ تتادرأبرغ تتارخ تتادرر،صتت س رأبرغال تت ر تت ر س عالتتا

أيرلتتاجدر تتا رهتت را لخ  تتاظر خالصتت رة  تتبلر ر،لخ  تتاظربتتج ها لكتتنررلاةستتاعلا ا  تتجرة لتتاجدرق لتت ر
ب تتنررةذر تتااررةذراتتأث ارأبررةذركس تتاررلاغتتب ر  لتتاربة اتت راستتس رللبالتتاذررة تتاخ صرليلتتار تت رة س دتت رأليلتتارغ تتا

ر.ة س د 
 لخ  تتتاظرب  تتتاذرةاصتتتي فررللكاي تتت رل تتتنر(Mcdougall et al., 1995, 2)أرتتتاار  لتتتار

حا تتتت ر ب  تتتتاذر ة لخ  تتتتاظر تتتت راصتتتتي فررة لستتتتاعل  ة خصتتتتادصرة رتتتتادع رهتتتتذهرارتتتتللر خصادصتتتتلا،ر
بةإللكايتتتاظرة  اس تتت ر  اح تتتلرة ح تتتبيررستتتاعلالةئراجدبتتتبةإللكايتتتاظرة  اس تتت رإلرلاخصادصتتتة   ل اد تتت ربر

ستتاد  رر ستبة ركايتظرصت س رأاعيت رأيرلتتاجدر،ر تانرة لخ  تاظرة س دتت راتأث ابجالت رة رياتاجةإلرابلصتج
رب رتتللر،آختتارةستتاعلاللتتارق لتت رأبربلتتارلذةركتتانر لتتارأبرأليرلتتنرلكبياارسصتتافرة يتتتارغال تت ر أ
(Mcdougall et al., 2001, 3): 
بل   رأبريرا رأبرلياجرأبرلياجرثايبيرغ ارلاغتب ر  تهرأبرلا تبضرأبرر س ا ارأ أبررلاجدر أ  .1

ر.لللبارأبرئر لب ر ه
ر.بج ل رة  ادجدربغ ارلاغب ر  لارجعا ررلاجدأير .2
ة تاخ صرلتنرة ليالتاظررغتاةضا رلهلا لارأبرة اخ  ربيلتارأبرالل علتارأبراخل يلتارألرلاجدأير .3

رر.اجب اهارلباجدلارأبرةساعلا رباجدلأبرأبرة اخ صرليلاررساعلالة  اس  ر ال
بتنرةأليرت  رة ستكي  ربة سستاي رراذركتبنريارتد قتجرةبراب تجهرراذرغال راذرلكبييرة ليالاظرة ا رقجراحابر .4

ر  رة سيتا ربة لتج ربأ تة الاا  ربة الاا  ربة صياب  ربة اع  ل  ربة لاةب  ربة  س  ربأير ربلالبةأل
ة ابا تتتتت رلخ  تتتتتاظرة خ تتتتتادربرة لخ  تتتتتاظربرب رتتتتتللركتتتتتذ يرة لخ  تتتتتاظرة صتتتتتياب  ررأختتتتتاىأيرتتتتت  ر
 .ة صح  

ر
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 حا التارراذر رب  تد ستاررأيتبةعثالثت ررل تني تاقربةست رربب تنيهرساإللكانراصي فرة لخ  تاظرب  هر إ
ب تنرة تاغ رلتنرأيتهرلتنرة بة ت رأنرة عج تجرلتنررة ستاد  ربة صت س ربة غال ت ة لخ  تاظرهت ربررة   ل اد  

رأجيتتتتتاهر تتتتت رةستتتتتاعلائذرركثتتتتتا  رة اصتتتتتي  اظرةأل تتتتتا راب تتتتتر اصتتتتتي  اظرلبلتتتتتبجدر تتتتت رس تتتتتجةنرلخا  تتتتت ة
(Amasuomo and Baird, 2016, 2): 
 :ة حا  رة   ل اد   .1

 .ة ص س ة لخ  اظر .أ
 .ة ساد  ة لخ  اظر . 
 ة غال  ة لخ  اظر .ج

 :ة لصجا .2
 .ة ليل   ة لخ  اظر .أ
 .صياب  ة لخ  اظرة  . 
 .ة لاةب  ة لخ  اظر .ج
 .ة الاا  ة لخ  اظر .ج
 .ة لخ  اظلج ربسيا رة  .ه
 .اعج نلخ  اظرة  .ب

 :س د راأث ا .3
 .ة خ ادة لخ  اظر .أ
 .غ ارة خ ادة لخ  اظر . 
ة لتبةجرة ات ر تا رة تاخ صررل تنارت ارريلتا إرجاستاياربستا ااك لرب تنرة لخ  تاظرة صت س رل ااب  ر
ة صتت س رأبررة الاا ت (رليتلتتاظبة رة حكبل ت رليتلتتاظ)ةألستتاربة للالعتاظربة رة لستاعل  نليلتارلتتنر

رتتتللر رة صتتت س رهتتت رلصتتت   ررتتتاللا لخ  تتتاظر ر،اظرصتتت س رتتتسهرة صتتت س رس س عالتتتاراستتتلنرلخ  تتت
ربة لاةب تتتتت ر الاا تتتتت ربة صتتتتتياب  بةرة لخ  تتتتتاظرة ياالتتتتت ربتتتتتنرة ليتتتتتا قرة ستتتتتكي  ة صتتتتت س رة لخ  تتتتتاظر
ليلتتارريتتبةعلللببتت رلتتنرةألسة لخ  تتاظرة صتت س ررلصتتاجار،رب  تتهر ارتتللبةيريرتتا رةختتاربة اع  ل تت 
رة لارتتت  رلخ  تتتاظبرربرة لخ  تتتاظرة ليل  تتت أرة ل تتتس رلخ  تتتاظبرراة للتتتاجرة لكستتتبربررة تتتباقة لخ  تتتاظر

ة لتتج رلخ  تتاظربرة الاا تت رة لخ  تتاظربرر  تتلخ  تتاظرة لاةبة برر ة ل تتاأبرة سا تت ربررة لالستتسبررة سالستتا يبر
 ,Late and Mule)ربلتاررتاسللارة صتياب  ة لخ  تاظرة سا   ربررة لخ  اظبررح ا رة س ااةظبررة سيا بر

 .(Mollel, 2016, 8) ب(  5 ,2012

صتتتي  نررل تتتناذرل تتتاحرأكثتتتارحبتتتتتي تتتنربة صتت س رة لخ  تتتاظر لكتتتنراصتتتي فربتتتا رب  تتهرربسرتتتكلر
ر:(Mollel, 2016, 8)برر(Kalimuthu, 2013, 5)رةآا ربب نرة يحبر
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ربتتاجدسستتس ر س عالتتارة  اس تت رإلبرسيبب التتارلخصصتت ررلخ  تتاظهيتتاير:رالتززدوير عززادةقابمززة إل .1
ر.ة باقرلار  ك  رقاصاجة اجب اربق لالارةئ

لارسستتس ر س عالتتارةستتاعلا رلبتتاجدة اتت رئر لكتتنرة لخ  تتاظربهتت ر:رالتززدوير دةعززاغيززر قابمززة إل .2
ر.ة الاجكلار  رر  ةقاصاج  سر لارق ل رربسلذةر،ة اجب ارباجدغ ارة  اس  رإل

اب تتجركبيتتهر راذرالالتترئر لكتتنراليستتهألتتاررة صتت س ة لخ  تتاظراكتتب نرنرإ تتب تتنرلتتارستتسقرربسيتتا ذر
رباخل يلتاربللعلتاة لخ  تاظر ات ر تا رسلتارة اعالتلرلت ر إنرة  ا   رةربل رذ ير،  ركلريرا رسراي

رصتتتح  برللاعتتت ربريت  تتت ر)ة اتتت رستتتاكبنرللتتتاربررابة تتتاخ صرليلتتتارستتتاحججرلتتتبجدرة س دتتت رة لح  تتت رسيتتت
 ,Starovoytova and Namango)(ربللتجادر تاادبرلث تادر الرتلدلةلربررقتذاد)أبرر(،بلستاجةل 

ر.(4 ,2018
رأكثتاب تنريحتبرر،لع جدر  غا ت ربغ تارلالايست جرلبةرباجدذرب ناحابيرة ص س را لخ  اظر رب  ه
سرتتكلركس تتار تتت رأه رة صتت س راستتة لخ  تتاظر  تتجرثستتظرأنرسعتتضرة لاكستتاظرة ك ل اد تت رجةختتتلررااك تتلةذر
العوامزل التزي فر،اآخترل تنة ص س رلتنرلكتانرة لخ  اظرباخا فرخصادصرر،ة س د  ربة صح  رثااةآ

ر:(Chandra and Devi, 2009, 18)رآا ااالثلرسروتراكع المخمفات الصمبة التكوين فيتؤثر 
 .لابس رلسابىرة جخل .1
 .ة سكاناعجةجر .2
 .ة س بيرةئلالاب  .3
 .ة ليا  .4
 .ة صياب ريااجةإل .5
 .ة لخ  اظسبقرلبةجر .6
 لجىرابة اراكيب بل اظرة اعاللرل رة لخ  اظ. .7

رة لخ  تتاظكا تت رغ تتارلالايستت رلتتنررفرلحتتججر  لخ  تتاظرة صتت س ركبيلتتا تتب  تتهر لكييتتارب تت راعار
 تتتت رراذرستتتتالايرأكثتتتتااتتتاةك رر  تتتتالذربتتتتنرة سرتتتايلتتتتنرة للالتتتت رر ربغ تتتتارة ع تتتتب  رة لاكبيتتت ة ع تتتب 

 لتارق لت ر تد   رأبرلعجبلت رة لخ  تاظررهتذهر ت رحت نرأنر،ة لاةب  ربة صتياب  ربة لعجي ت ة لخ  اظر
ارق لت رة ات ر تا راصتا  لة لخ  تاظر  تجراكاست رر،أبرسا يسس ر لنر ا جرة اخ صرليلتاربةحج  رلكانر
بكتذ يرة لع بلتاظرحتبلربأيبةبلتارة ص س رة لخ  اظر إنرلعا  رلصاجارر ذ ي،رأخاىس د ركس ادر  ر

ألتتتار تتتاباير اصتتتل  ربارتتتغ لرة لخ  تتتاظرة تتتاخ صرلتتتنربرراك تتت ربة لعتتتجلرة تتتذير تتتا رستتتهراب  تتتجة ا
ر.ة ص س ة لخ  اظرردإجةارلااس  رسة عياصارة بت    رة 

 الصمبةالمخمفات  ةإدار  نجاح مبادئثالثاا: 
باعتتت  ررة حتتجرةألقصتتنرل تتنة لخ  تتاظر تت را   تتلراب  تتجررة لخ  تتاظردلجةاريلتتاحرئراالثتلرلستتاج

بتتتاجدبرة لخ  تتتتاظراتتتجب اررلبتتتاجد ب  تتتتهر  تتتجرحتتتججظرجاةستتتت رر،ة س د تتت رستتتاجةل لار  تتتتلانرةئةستتتاعلا رة 
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(Adipah and Kwame, 2019, 150)ر لاكال تة برة خاصت ر يلتاحرة ستاةلجرة لستاجةل ررجبةظةألر
 :ةآا س ربب نرة يحبرص ة ة لخ  اظرردلجةاريلاحرإل
 .ة ع  اردةإلجةارجب ر .1
   .قاصاجاب  ارا ج  رة خجلاظرةئ .2
 ة لا   ر ب   رةأللل.رساجةل ةئ .3
 ة ح اترب نرة لبةاجرة  س ع  . .4
 ة لرااك رة عال .رجب  .5
 ر ا .ب نراكيب بل ارةألربالاجخاللرةئرلنرل اظاعل لرة اكيب بر .6
 .ة لخ  اظرة ص س ردلجةار عل   ررة لبةق رة لياسس رس د اذراحج جر .7
 ة اجب اربةساعاجدرة لبةاج.رلباجدبساةلجرجارة لصربيجر  صلةرجب  .8
   لير ظربا ب اها.رسااةا ل ة اخ   رةئرللاة  .2

 .ة ليتل  سيا رة  جاةظر .11
 .لرااك رة   اعرة خاص جببدر .11

ة لخ  تتتتتتاظرردجةارإلرلتتتتتتيلجربتتتتتتا رةخاستتتتتتاايلتتتتتتاحررنإ(ر تتتتتت2ر،2311ر،يستتتتتتاايربآختتتتتتابنبب  تتتتتتار)ةأل
  ربة اكيب بل تتتتتتتت ربةئلالاب تتتتتتتت رقاصتتتتتتتتاجةئرسعتتتتتتتتاج ا تتتتتتتتلنرةألنرئستتتتتتتتجرلتتتتتتتتنرأ(رSWMة صتتتتتتتت س ر)

 ا تتتتتتتتلنربل  تتتتتتتت رر س ة صتتتتتتتتة لخ  تتتتتتتتاظرردجةارة سعتتتتتتتتجرةئلالتتتتتتتتاب رإلرلتتتتتتتتثالذر ر، تتتتتتتت ةإلجةاربة س استتتتتتتت  ربر
رلبتتتتتتتاجدة صتتتتتتت س ر ا تتتتتتتلنربل  تتتتتتت رة لخ  تتتتتتتاظرردجةاريرإلقاصتتتتتتتاجلتتتتتتتارة سعتتتتتتتجرةئأر،ة لخ  تتتتتتتاظا   تتتتتتتلر

ة صتتتتتتتتت س ر  ا تتتتتتتتتلنربل  تتتتتتتتت رة لخ  تتتتتتتتتاظرردجةاربل رإلةلتتتتتتتتتارة سعتتتتتتتتتجرة اكيب تتتتتتتتتر،ة اتتتتتتتتتجب ار  لخ  تتتتتتتتتاظ
رلل علتتتتتتار رتتتتتللرة عل  تتتتتتاظريةإلجةارةنرة سعتتتتتتجرة س استتتتت ربة سعتتتتتتجررن تتتتت رحتتتتتت ر،ة لخ  تتتتتتاظاصتتتتتا فر

باجدبررة لخ  اظ)را   لررأباله ر.(ة لخ  اظراصا فربررة اجب ار  لخ  اظرة 
تتتت (ر3ة رتتتتكلر)  نربل  تتتت رلااةس تتتت رلتتتتارستتتتراع تتتتجبهتتتت ررسعتتتتاج س عتتتت رة عالقتتتت رستتتت نرا تتتتيرةألر ب َّ

لتتتتنرلاح تتتت رة اب  تتتتجرر ذرة لخ  تتتتاظرة صتتتت س رةساتتتتجةردإجةارختتتتاللرة لاةحتتتتلرة لاع  تتتت رستتتترة خلستتتت رسعتتتتاجةأل
بلاح تتتت رة اختتتتل نربلاح تتتتت رة للتتتت ربلاح تتتتت رة ي تتتتلربلاح تتتتت رة لعا لتتتت ربةستتتتتااجةجرة  اقتتتت ربة لاح تتتتت ر

ر.ة اخ صردخ ارةأل
ر
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ر
رر(3ة ركلر)

ر  ةإلجةار بل  ربة س اس  ربربر  ربة اكيقاصاجةئلالاب  ربةئرسعاج س ع رة عالق رس نرةأل
(،را تتتب ار2311حلتتتجرب تتت ،ربة سغتتتجةجي،ربستتتجرة صتتتاح ريتتتال ،ربة  ا رتتت ،ريلتتتبةنركتتتات ،)ر،ستتتاايةألي:رالمصزززدر

،رلالعت ر39-66،رة صت ح ر1،رة عتججرمجمزة البحزوث الجغرافيزة، ة لخ  تاظرة صت س ردلجةارلص ب  رصي رة  اةار  ر
 .2ة كب  ،رصر

 Bhide and)ب  صتتجرسلتتاررة لخ  تتاظرة صتت س ردلجةارنرهتتذهرة لاةحتتلرهتت ربل  تتاظرب  تتهر تتإ

Sundaresan, 1983,2): 
لعتجلرة اب  تجرر ت ة لخ  تاظرراخا تفلذرر،ة لخ  تاظرليااجبلرلاح  ربالثلرلاح  ربه رأيد: التول .1

ة ستتتكي  رقتتتجرئراخا تتتفررة ليتتتا قر تتت ا كل تتت ربة يبب تت ر ر،ة اب  تتتجرلبقتتت بة كل تت ربة لتتتبجدرحستتت ر
لتتنرة ليتتا قرة الاا تت ربة صتتياب  رلتتنرة لخ  تتاظرجراخا تتفرقتت،رب تتنربكتتسرذ تتيرسرتتكلرل حتتبت
 ا  تت رة الل تت ررخاستتاالبهتتبرلتتار ا  تت رر،ة كل تت ر تت رأبقتتاظرلخا  تت رلتتنرة ستتي ح تتثرة يبب تت ربر

 بة الل لربة اخ ص.
 تت رر،ة ياالتت رجةختتلرة لستتاي ر تت رة ليتتا قرة الاا تت ربة صتتياب  ة لخ  تتاظر:ر تتا راختتل نرالتخزززين .2

ستا  ا رلتنرلبقت رر ت ةألب صتياج قرة اختل نررل تنلخاةللتاربي  لتار ر ار  رة ليا قرة سكي  رح ن
 .لالياال

رل تتنرة ختتجلاظ ي  لتتارلبت تتبررلذرلقتت بةألراظقتت ارة سلايتت رة لخ  تتاظر:ر تتبجعرة لبة يتتبنرالجمززع .3
 ت ررتادع ر ت رةألب هذهرة لللببت ربرر،اظربلعجةظرخاص باسراساعلالسليا قرة لل رة بس   ر

 بججركس ارلنرة علالرببججرق  لرلنرة لعجةظ.ر نلة س جةنرة يال  رة ا راحااجر
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رل تتنلاكستتاظرة ي تتلر ي  لتتاررل تنة لخ  تتاظر:ر تتا ري تلرة لتتبةجرة اتت ر تتا رللعلتار تت رصتتياج قرالنقززلر .4
أنر الا رأس بلرلاكساظرة ي لرس تجادركا  ت رألحلتالر يسغ ربرر،لبق رة لعا ل رأبرة اخ صرليلا

لتتار تتا رأختتذرحاكتت رة لاكستتاظرهتتذهرراذرغا ستت،رنبيتتجرة لستتاب اظرة لث تترالةستتاعلا  يسغتت رلابستت  ربر
ريته،ربأة لياللكلار  رة لخ  اظرلنرة لصاجارة  اج  رألنرة لاكساظرالل رر،كلل رلنرة الل  

 رتتاارل  لتتارربسلتتذةر،بلارتتاظلتتنري تتا رلي صتت  رة لخ  تتاظر تتا رللتت رر تت رلعتتت رة س تتجةنرة يال تت 
 ساس رة ي ل.

كلرقستتلرة تتتاخ صرليلتتتارسرتتترة لخ  تتتاظكس تتادرلتتتنرلعا لتتت ركل تتت ر يسغتت رر:المعالجزززة والسزززتردادر .5
ةسااجةجرة لكبياظرة ل  تجدركعل  ت رراذر  رسعضرةألح انر ا رأ  ر،لياس ر ا   لرق لالارة لحال  

 لسا   .
 لكتتنرأنربرر،سارتتادرسعتتجري  لتتارأبرسعتتجرلعا لالتتا  تتاخ صرليلتتارلة لخ  تتاظر:رقتتجراتتأا رالززتخمار .6

بتتادفرلخا  تت رر ،ربهتذهرة لبةقت رالا تي ت رلبةقت رة  لتارة صتحر كتبنرة تاخ صرب تنرةألاض
لتنراغ رب تنرة ت،ربرأستا   رة يتتا ةاستاعرربتنر ا تقرأ  لجةارسركلرلااةس  ربة ا ر لكنرأنرا

 ةئرةيلار عا رب  لارسكبيلارلاا ع رة اك   ر  رة ي لربة لعا ل .رريتل هذهرةألرليرا سلب  ر
 الصمبةالمخمفات  ةإدار  أهميةرابعاا: 

 ح تتادر ار،صتتالس رللتتاركايتتظرب  تتهر تت رة لا تت رأكثتتارلخ  تتاظاب تتجررة لعاصتتادة للالعتتاظر
 حستت رة صتت س ر ت سر تت رليتتال ل رلسارتتادذرة لخ  تتاظرلتتنرراذرأ يايتتة  بل ت ر تت رة س تتجةنرة صتتياب  راب تجر

الصززمبة هززي المخمفززات  ةإدار فززر، اي لتتارة لستتادن  تت رة لصتتاي رة اتت راصتتي رة ستت  رة اتت رراذرأ  تتب كتتنر
بلتتجة نررة اتتجب ارلبتتاجدبكتتذ يرستتاةلجررة لخ  تتاظللتت ر ر،لمخمفززاتاممارسززة تتلززمن التعامززل مززع 

ر تجبلرة صتياب   سا يستس ررنةألب ترهل ت  األر،ة لخ  تاظردجةاره رة  بةدجرة للل رإلربة لحااقرة لخ  اظ
لتارأر،بمميزارات الزدولرات اسزتثمار إلىالصمبة تتحول بسرعة المخمفات  ةإدار  نة كساىراالثلر  رأ

رالتززي تسززد الشززوارع والتسززب  فززي تمززوث لمبيئززة المخمفززاتتقميززل كميززة ر تت رلثتلااة اا  تت ر رهل ت ةأل
تزززدوير  إعزززادةاالثتتتلر تتت رردخ تتتارةألرهل تتت بةألر،أبرة تتتاخ صرليلتتتارة لخ  تتتاظاتتتجب اررلبتتتاجدستتتبة راتتت ر

 ,Vergara and Nemerow) المخمفززاتلمتعامززل مززع  ق الصززديقة لمبيئززةائززالطر  اسززتعمالب

ر(.3 ,2012
ر،ة ستت  ل رس د تتاذرردةإلجةارة صتت س رهتبر تت راعالتلرة لخ  تاظرردلجةارلتتنرر ساست ةألرهل تت  األب  تهر

ةيلتتارالاتتجرب تتنرر حستت ة ياالتت رةبرةستتاالابلارة لخ  تتاظرالرااكتتلر  تت رب تتنرة تتاخ صرة ستت   رلتتنر تت
ة صتتت س رة لخ  تتتاظرردلجةارباااكتتتلرر،ة لخ  تتتاظرلياتتتاجبةئستتتالاليرسلتتتجفرا   تتتلررياتتتاجةإلرأيلتتتا اغ  تتار
نرأ يسغتتت ربرة لخ  تتتاظرة صتتت  رردلجةاررأهل تتت لتتتاربتتتنر ا  ة اتتت راعكتتتسربرللتتتائظراد ستتت ررأاسعتتت ب تتتنر

ر،(ر)ةآغتتتا9لاكال تتت ربذ تتتير كبيلتتتارلااةس تتت ربهتتتبرلتتتارلب تتت ر تتت رة رتتتكلر)رظاكتتتبنرهتتتذهرة للتتتائ
ر.(62ر،2313
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رر(9 ركلر)ة

 ة ص س ة لخ  اظرردجةارة اد س رإلرهجةفةأل
 س ر  رلحا ت رخانر بيس،رجاةس ر  رة لغاة   رة صرلخ  اظة ردلجةار(،را    ر2313ةآغا،را  رخا ج،ر)رالمصدر:

 .62،رصركمية اندا ، الجامعة السامية غزة، فمسطينة س د  ،راسا  رلالسا ا،ر
ر

ة لخ  تتتتتتاظرة صتتتتتت س رردجةارة اد ستتتتتت رإلرهتتتتتتجةف(ر االثتتتتتتلرةأل9بكلتتتتتتارلب تتتتتت ر تتتتتت رة رتتتتتتكلر)
 :.(62ر،2313ر،)ةآغااآا س
 Reduceمن المصدر  نتاج: خفض اإل  األول الهدف .1

 تتت رلتتتنرة لصتتتجاررة لخ  تتتاظرلياتتتاجخ تتتتركل تتت ررلتتتنرةألبلرستتتااةا ل ةئ تتتيعكسرة لتتتجفر
ر،ة لخ  تتاظفرة تتاخ صرلتتنرهتتذهرتتتتا   تتلراكا  ر  تتالذربتتنربة  س ع تت ،رة لحا تتت رب تتنرة لتتبةجرة ختتا 
ريتِاجة ل رر رب تنرببت ستااةا ل باعالتجرهتذهرةئر،لخ  اظ ا يرةة س د ر راأث ابة  اذراعللرب نرا   لرة 

ر  ليالتتتتاظة اغ  تتتتفرر تتتت رة لستتتتاعل  رلتتتتبةجة اخ تتتت ضرلتتتتنرختتتتاللرر،ير  لتتتتبةجرةئستتتتالالك  ة لستتتتال بر
ب تتتنررحالتتتاذرشجير بة تتتذيرستتترتتتل  رلتتتنرقستتتلرة لستتتال يرئستتتجرلتتتنر  رة اخ  تتتفررهتتتذةرنلرلذر،ة لخا  تتت 
رياتتتاجةإلرأستتتا   بررأيلتتتا حتتتجةثراغ  تتتاةظر تتت رلبة تتتذيرستتت يعكسرب تتتنرر،ة لخ  تتتاظحلتتت ررةيخ تتتاض

ربةئسالالي.
عادةو المخمفات  استعمال إعادة في عمميتي زيادة :الثاني الهدف .2  تدويرها. ا 

 Reuseالمخمفات  استعمال إعادة .أ
جبنرة حالتت رريالتتظرسستتسسهي ستتهرة اتت رأر لتتجف ة لتتبةجررةستتاعلالرلبتتاجد  صتتجرسلتتار

،ركلتار ت رلخ  تاظة ات رايالت ركر ت ةألب رسلجفرة ا   لرلنركل  رة لبةجراصي علارلباجدرل ن
ثتاثربارتل  رالتاادرةألر  ك اسرة سالساكةألة سالسا ك  ربرة للال  ربررة عسبةظرةساعلالرلباجد
  رةقاصتاجرآثتاا رستااةا ل ب لتذهرةئرة استاعرسلتا،قلرةأل نرةبربر سس بةألرجبةظبةألراعللة لس
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برة لتبةجري ستلارأرياتاجق ل رة  اقت رة الللت رإل لرلنر سبة ر  رة ا ر،للل س د  ربةلالاب  ربر
ر.ة لخ  اظهذهررة يلاد رلنبة اخ صرراك   رةاالف  ر

 Recyclingالتدوير  إعادة . 
لج تجدرستجئذرربلتبةجراصتي  رليالتاظبتنر ا تقررلبةجرات رةستالالكلارةساعلالاعي ر
،ركلتار ت ركلتباجرثلت نة لخ  تاظرة اعاللرلت رنر ا رأ عي رهذةربرر،لخ  اظرل نلنراحب  لار

بة لتبةجرة ع تب  ر كتااابنربةة لبةجرة سالسا ك  ربرةظربة صحفر اارةإلبره اكلرق  رة س ااةظر
ر.ة اجب ارباجدبلارراسللارلنرة لبةجرة  اس  رإل

 ومعالجتها المخمفاتمن  الصحيحالثالث: تعزيز التخما  الهدف .3
رب كتبنرذ تيرألتنة تاخ صرليلتارسرتكلربرر،ة لخ  تاظلعا لت ر رةستااةا ل هذهرة لجفر  رب الثلر
ر: ةآا ة لعا لاظرربنر ا ق

   رة اخ ص.ر اةدقة لعا ل ربررب  رلعا  اربل ا  سر يبب
 ربة اخ صرليلارسلار ابة قرل رة راب رة س د  ربة صح  .ة لخ  اظرلعا ل ر
 رة خ اد.رلخ  اظلنرلنرة اخ صرةأل
 ر.ا لخ  اظرثارة ا بثرة لااس رسألاةقس ر

 المخمفاتخدمة جمع الخاصة ب تغطيةالالرابع: توسيع  الهدف .4
 سخجلت ر)ة  تاى(ربة ا   ت رر)لاةكتلرة لتجن(ر  ليتا قرة ح تا بلابةصت  ر اب  اراغ   ركال ت ر

ر.ة لخ  اظلل ر
  ر.ة لخ  اظخجل رلل ر رة لاسلارا ب اة
 تتتتاضرة استتتتب رسلعتتتجئظراعكتتتتسراكتتتتا  فرا تتتتج  رربتتتنر ا تتتتقر تتتتبثر تتتتج  ل رة رلستتتتجأرةبالتتتاج 

 .ة خجل 
ر ت رة ست س راتأث ااتجا ل اذر ا   تلرة اتلجةجرة صت س ررة لخ  اظردلجةاررأهل  نربسيا ذرب نرلارسسقر إ

ر(.Öcal, 2011, 480ة ار جر  لصاجار)رساعلالبةئرة س د 
ر

 الصمبة مخمفاتالمتكاممة لم ةاإلدار خامساا: 
ة لخ  تاظرة صت س ربتنرردلجةاربتنرراذرلخا تفرالالترأست ب كلخ  اظرة لاكال  ر  ردةإلجةارسالظر

ل را  ت رلستاجةس ة لخ  تاظرلتارة اعالتلرلت ربتنر ا  ا ل نرلللبب رلنرة لساجئرة ا ر ا ر ا قر
يتتتتادرالا تتيرر(ISWMة صتت س ر)رلخ  تتاظة لاكال تت ر  رداإلجةار تتتر،بل سب تت رةلالاب تتاذرر اذرةقاصتتاجبررس د تتاذر

ة ل بثتاظررأيتبةعة احك ر  رلل ت ررل نبالجفرر،  رة للال ة لخ  اظررلب   رارللرلل  راج  اظر
 Vergara and)رة غال تتتت أ رستتتاد  رأ رصتتتت س ربتتتتنرةئيرتتتت  رة سرتتتا  رستتتتبة رأكايتتتتظر ياالتتت رة

Nemerow, 2012, 282).ر
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 تتت رة ثلاي ي تتتاظرلتتتنرة  تتتانرة لاكال تتت ر  لخ  تتتاظرة صتتت س رردجةارإلبلتتتلررل تتتاابلرأرليرتتتا ذراتتت رل
سايتتتالجرةأللتتت رة لاحتتتجدر  س دتتت ركعهر تتت ربتتتججرلتتتنرة ليرتتتباةظرة جب  تتت رة لا تتت رباتتت را تتتب اهربابستتت 

(Human Development, 2010ر)ر صتت س ةة لخ  تتاظرردلجةار تت ررجب  تتاذررلع تتااةذررأصتتس نرأرل تتن،
 س  ربل  تجدراتب ارلتاجدرستة لخ  تاظررع تجارة لاكال ت ر  لخ  تاظرة صت س ردةإلجةارربب قرهذةرة لع تاار تان
ة للتتاي رة بح تتجرة لاتتاحر    تتاة رأبرستتكانرر تت رة بةقتت ر لكتتنرأنر كتتبنرة لتتباجر،لصتتجارجختتلرلحالتتل

 ادر ت رةة لاتبررىختارةأللتبةاجرة ل ك ت رة عالت ررةستاعلالة تذ نرئر ستا  عبنرق ت رةألخرتا رأبررة لجن
 ,BMZ)ربهتت رة صتت س ر لخ  تتاظة لاكال تت ر ردةإلجةارلللتت ر تت ررأسعتتاجثالثتت ريرهيتتار تتا رلجاةر،ة تتسالج

ر:ر(5 ,2018
ر.ة لص ح رأصحا  .1
ررر.ة لخ  اظبياصاريتا ر .2
 .ساجةل لبةي رةئ .3

ة لخ  تاظرردلجةارلالع ر اصل  رباي  تذريتت ررل ااه رة ص س ررلخ  اظة لاكال  ر  رداإلجةار 
رل تتتنة صتتت س ررلخ  تتتاظة لاكال تتت ر  ردةإلجةاراستتتايجرلذرر،بايت للتتتادرة لعاصتتتارب احستتت نرة تتتيت رة لج تتتجدر

رةذريتتارر،ي (رلعتاذرابغ تارا تراذري تا)ا ة لخ  تاظرردلجةارلبةيت ريتتا رل لب رل تاجهرأيتهر يسغت راح  تلرلل ت ر
ظر للااستاأليلارلااةس  ر  رة بةق ربأنرة ا باةظر  رللالرلتاراتشثار ت ركث تارلتنرةألح تانرب تنرة

رة صتتتت س ة لخ  تتتتاظرردجةارإلرلاكالتتتتلة يلجرة لتتتتةاستتتتاعررأهل تتتت اكلتتتتنربرر،أبرةأليرتتتت  ر تتتت رللتتتتالرآختتتتا
 :(UNEP, 2005, 7)ر ةآا رسسا  أل
ا تتتب ارلعا لتتت رلج تتتجدرأبررللكاي تتت ر  تتتالذربتتتن،رسستتتلب  رأكستتتارلرتتتكالظ لكتتتنرحتتتلرسعتتتضرة  .1

لتتار تت ر تتا ررأختتاى تت رلي  تت ررة لعاصتتاداع  تتلرةأليرتت  ررل تتن تت رلي  تت رلتتاررلخ  تتاظلحس تتي ر  
 ة اعاللرل رة اغ  اةظرس ا   رليس  .

لنرةألح انرب باةظرة حلت ر  لعتجةظرأبررةذركث ارر ل راب ارلنرة لبةاجرة لااح ،رةئسا اجدرة كال   .2
لل ت رردلجةارة ات رئر لكتنرة بصتبلرل  لتارلئربيتجلاراتا ررة لخ  اظرة ص س ردجةارة سي  رة احا  ر إل

 .بةحج ر  رة لي   ركلل رلنريتاة لخ  اظر
ة لياستس ررجبةاةألراحج تجر ت بكتذ يرلرااك رة   اب نرة عتا ربة ختاصر  رلاكاللررأس ب  ا  ر .3

  كلرليل .
احج تتتجرر تتتا ريلجرة لاكالتتتللتتتة ر  تتت ر،اك  تتت رلتتتنرغ اهتتتارأكثتتتارة لخ  تتتاظردلجةارسعتتتضرللااستتتاظر .4

 .ليخ   رة اك   ة ة ح بلررةخاساابر
 ت رحت نرر،در  جخلراعاللرب نرأيلارلاسح لجاربج ربلبجريتا رلاكاللرقجر عي رأنرةألير  رة  .5

أنرةأليرتت  رة لاع  تتت رسا ح تتتاترب تتتنرة صتتتح ربة ستتتالل رة عالتت را رتتتلر تتت راتتتأل نرالب تتتلركتتتافر
 باعللرسلساب اظرليخ   رأبرغ اركا   .
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ة لخ  تتتاظرة صتتت س راعيتتت رللااستتت ر  تتتاخ صرلتتتنررلخ  تتتاظة لاكال تتت ر  ردةإلجةارنربللتتتارستتتسقر تتتإ
اب  تتجرربل  تت لتتنرريتتتا رك تت رلاكالتتل لتت رر،نرة لكبيتتاظرة اكل   تت ة عج تتجرلتتراستتاعللة صتت س رة اتت ر

بتاجدباخل يلتارب الهتاربةستاعاجالاربرة لخ  اظر بتاجدلاربرةستاعلا رة  بتاجداتجب اهاربررة  لعا لالتاربللعلتاررة 
رة لج تجدرا ايتاظة رةخاستاالج تجدربررأيتلت اصتل  ررةذرلتنرة ل  تجرلتج ر،بي  لاربلعا لالاربة اخ صرليلا

 ,Jaiswal and Bharatبر)رر(Żygadło, 2011, 4)رسلتجفربة حتجرليلتاة لخ  تاظرليت ررسلتجف

ر:ةآا ب اح قرذ يربنر ا قرر( 3303 ,2013
 .ةئلاثالر  ارا عاظربة س اساظربة لساجئرة ابل ل  رة ب ي   .1
 .  رة لصجارجينة حجرةألرل نرة لخ  اظبة بقا  رليلاربا   لرة لخ  اظرة اخ صرلنر .2
 ة ص س .رة لخ  اظردجةار رإلة اس سلرة لالرأهجةفاح  قر .3
 .ة س د رة لسا س  ربلعا ل رة س د رة اا   ر  ة لخ  اظرراأث اردلجةار .4
 تتتاظربةئباستتتااةظرة س د تتت ربة ليجستتت ربة ح تتتتربة للا رقاصتتتاجحلا تتت رلستتتاجئرة صتتتح رة عالتتت ربةئ .5

 .خاىةأل
رعلالستتا،ربذ تتيرلتتنرختتاللرة اأك تجرة لستتالارب تتنرلاةبتتادركتتلرلتتنرةئ تلانرة ايل تت رة لستتاجةل  .6

رة  اجل .رل الةئلثلر  لبةاجربة ح اترب نرح بقرةأل
 رساستتتت ةألعياصتتتتارلللببتتتت رلتتتتنرة اكتتتبنرلتتتتنراة صتتتت س ررلخ  تتتتاظة لاكال تتتت ر  ردلجةارنرإ تتتترب  تتته

بلايتتت رربة تتتاأيرة عتتا رة اتتجب ارلبتتاجد  ربسايتتتالجرقاصتتاجبةئة س د تتت ربةئلالاب تت را لبةيتت رسرلالث تت ة 
سالب تتتجرا تتتب رردةإلجةار،ربهتتتذهر(WEE, 2016, 433)ريةارةإلجة لايتتت ررةذرأخ تتتارة ستتتالل ربة صتتتح ربر

ة خ تااررل تنرا  ت الذرركثتالتنرة خ تاارةأل،رستاجةل ةئب  اذر لستجأررة لخ  اظر  اعاللرل ر  لجةارخ ااةظر
ةئباستااةظرة لا  ت ربةئلالاب ت ررل تنب  اذرر،بلعا لالاربة اخ صرليلا(ة لخ  اظرلثا   ر)اب  جرقلرةأل

رر.(Adipah and Kwame, 2019, 154)ربة س د  
اعتتتجررة صتت س رلخ  تتاظة لاكال تتت ر ردةإلجةارنرستتا  بلرلر(Nemerow, 2009, 177)رأ تتافبر

ة لااس ت ررا ايتاظبارتللرهتذهرة ر،بة اخصصتاظرا اياظبل   رلع جدرأليلاراي بيرب نرة عج جرلنرة 
رة لخ  تاظا لت ربلل ربي لربلعر،اب  جر)سلار  رذ يرا   لرة لصجا(ربة لياب  ربة اخل نر  رة لبق س

ة لستاجئرة ابل ل ت رة  ايبي ت ررل تاا ت رلل علتاراي  ذرهتذهرة عل  تاظر يسغ ر ر،ة ص س ربة اخ صرليلا
ر، اذرةقاصتتتتاجبةئلالاب تتتت ربة س د تتتت رة  ادلتتتت رة اتتتت راحلتتتت رة صتتتتح رة عالتتتت ربة س دتتتت ربل سب تتتت رللا  تتتتاذربر

ة لاكال تتتت رردةإلجةاررلاةباالتتتتار تتتت  يسغتتتت ربارتتتتللرة اخصصتتتتاظرة اتتتت رر،بةئستتتتالاس ر  لبةقتتتتفرة عالتتتت 
،رب  تتتلانربة لا  تت ربة  ايبي تتت ربة اخ    تت ربة س د تتت ربة ليجستت  ر تتت ةإلجةارة صتتت س رة بتتتادفررلخ  تتاظ 

لتتتتنرة  تتتتابايرأنراابةصتتتتلرهتتتتذهرة اخصصتتتتاظررة صتتتت س رلخ  تتتتاظة لاكال تتتت ر ردةإلجةاريلتتتتاحرخ تتتت ر
ر.ة سعضر  ربالق رلاعججدرة اخصصاظرباا ابلرل رسع لالل علار
ر
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 الصمبة المخمفات  ةار إدهرع سادساا: 
ة ب ي تت رراظبيصتتاربةستت رةئيارتتاار تت رة س استترة صتت س رة لخ  تتاظردجةارة اس ستتلرة لالتت رإل عتتجر

ر،دة لعاصتتتتارة صتتتت س رة لخ  تتتتاظرردلجةار للااستتتت ررأهل تتتت ركثتتتتاةألرةألستتتتاسر عتتتتجلتتتتارربةإلق  ل تتتت ربغا ستتتتاذر
ست  ل رة صت س راظرة لخ  تردلجةارهتبرلعتلرللااستاظرة لخ  تاظرردجةارا غاضرلنرة اس ستلرة لالت رإل 

رب  تاذرة لخ  تاظرردلجةاربل  تاظر(ر13ة بةاجر ت رة رتكلر)ر صيفرة اس سلرة لال برر،س د اذرقجارةإللكان
ة اس ستتتلر رتتتسهرة اس ستتتلرة لالتتت رر تتت رلل تتت رة س تتتجةنرا ا ستتتاذر ر،اهتتتارة س د تتت رأبرة لاع  تتت رسا  اقتتت  للة 

 ,UNEP, 2005) اآا ستبة لالث ت ررهتجةف،ربة ذير حابيرب نرلللببت رلتنرةألة لال رة لب  

ر:ر(9
 أبرا   لرة كل  رة ياال .ر،ة لخ  اظرليااجلي ر .1
 ة ياال .رلخ  اظة س س  ر  رثااا   لرة سل  رأبرةآ .2
 .ة حا     رأركا لارة لخ  اظرة لبةجرة لسااجدرلنرللاىررةساعلالرلباجد .3
 تتتارلسارتتتادر تتت رغرلاركلتتتجخالظرلسارتتتادرأبستتتاعلا أبرةستتتااجةجهارئاتتتجب ارة لتتتبةجررإبتتتاجدسرة   تتتا  .4

 كلار  رة اسل ج.رة ليالاظرة لج جد
 أبربل  اظرللاث  .ر،بة ل  رة الهبةد ر،نر ا قرة حاقةساعاجدرة  اق رب .5
 قسلرة اخ صرليلا.ة لخ  اظرا   لرحل ر .6
ر.ة لخ  اظر  رلجة نرراذربلبلر،س رة لاس   رس ا   رس  ل رس د اذرة ص ة لخ  اظرة اخ صرلنر .7

رة لخ  تتتاظرة صتتت س ،ردلجةارلتتتنرهتتتا ررا    لتتتار تتت رة لتتتل رة ع تتتبيبرة لخ  تتتاظر تتتا رب تتت رليتتت ررذل
 تتا رب تت رر تت رة  تتافرةآختتار،لتتالياالهتت رليتت ررة لخ  تتاظالتتلرلتت ر ا  تت ر  اعرأ  تتلإلتلتتاارأنر

ست نررخ تاإلتلاارأيهر يسغ رأنر كبنرة لتالذرةألرلنرة لا ر  رة لل رة س   رلنرة لخ  اظرة اخ ص
رةظرة لستتتتشب  ةإلجةارب تتتتنرة تتتتاغ رلتتتتنرة للتتتتبجرة اتتتت راستتتتذ لاررة صتتتت س ،رلخ  تتتتاظة ردلجةاراظرةستتتتااةا ل 
 تتت رأستتت لراظرستتتااةا ل ةئرل تتتنئراتتتلةلرلعتتتت رجبلرة عتتتا  را لتتتأرر،ة صتتت س رة لخ  تتتاظردلجةار احستتت نر

ة ات رارتل رة للااست رة ل تجدررختاىةألرجبةظةألرة لخ  اظرة ص س ،ربلتنرست نردجةارإلرة اس سلرة لال 
رل تتتنراتتتجببرلستتتاجئرة  تتتا ر،خ تتتاارس دتتت ربل تتت رأ  تتتلهتتتبربرهتتت رلستتتجأرة  تتتا رة لخ  تتتاظرردلجةار تتت ر

اعلتتلرهتتذهررختتاىلتتنرستت نرة للة تتارةأل،ر تت رأقتتا ربقتتظرللكتتنرلتتنرلصتتجاهارة لخ  تتاظة تتاخ صرلتتنر
لبةقتت رة تتاخ صررل تتنة لخ  تتاظرة للااستت رب تتنرا   تتلرة بقتتظربة  اقتت ربة ي  تتاظرة لا تتلي ر تت ري تتلر

 رب تنر رتلة ارهر تا  إيترة صت س ،ر لخ  تاظةكلارا  لرلنرةحالتالربقتبعرحتبةجثرلااس ت رسي تلرر،ليلا
لتتنرح تتثرة اك  تت ربة  اقتت ررقتتجارلتتنرة  بةدتتجأكستتارة اتت راح تتقرة لخ  تتاظرردلجةاراظرةستتااةا ل رةستتاعلال
 ,Adipah and Kwame, 2019)رةأل تاةارة ات را حتقرسا س دت أقتلرراذربة ات راستس رأ  تربة بقتظ

ر.(150
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ر
رر(13)ة ركلر

رة لخ  اظرة ص س ردلجةارها ر
Source: NEMA, (2014), The National Solid Waste Management Strategy, 

publication of the National Environment Management Authority, National 

Environment Management Authority, Extracts may be published if the source is duly 

acknowledged, Ministry of Environment, Water and Natural Resources, Kenya, P. 33. 
 

رلتتيلجهتتبرر(13كلتتارلب تت ر تت رة رتتكلر)رة صتت س ة لخ  تتاظرردجةارة اس ستتلرة لالتت رإلنرب  تتهر تتإ
ة لستتتتاجةل رردجةار تتتتإلرلخا  تتتت رأستتتتا   اي  تتتتذرربتتتتنر ا تتتتقلاكالتتتتلر حلا تتتت رة س دتتتت ربة لحا تتتتت رب  لتتتتار

ة لخ  تاظرا   تلرر)ر ت رة ص س ركلتاة لخ  اظرردلجةار حججرة ااا  رة ل  لر سجةدلرر،ة ص س ر  لخ  اظ
بتتتتاجبر بتتتتاجدلاربرةستتتتاعلا ردة  ة حتتتتاقرب لتتتتارةذرأخ تتتتاربرربةستتتتاخالصرة  اقتتتت رةستتتتااجةجرة لتتتتبةاجبراتتتتجب اهاررة 

ر: (NEMA, 2014, 34)اآا لالث  رساظرةسااةا ل رهذهر(،ربةنة لخ  اظ
بة حتتتجرليلتتارأستتتاسرة اس ستتلرة لالتتت رة لخ  تتاظر لثتتلراليتتت ر:روالحزززد منهزززاالمخمفزززات تجنزز   .1

بة حتجرة لخ  تاظرة لتجفرلتنراليت رر،ة لخ  تاظردةارلجرةظلتاة بهتبرة خ تاارة ل  تلرإلرلخ  اظ  
ة اتت راتتجخلرة لخ  تتاظرا   تتلركل تت رربسلتتذةرجيتتنة حتتجرةألرل تتنة لخ  تتاظرليلتتارهتتبراح  تتقرا   تتلر

 .ة لخ  اظرللاىر
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عادةالستعادة و  .2 عادةو  ستعمالال ا  ة خ تبدرة ثاي ت ر ت رة اس ستلررهتذهرة لاح ت ارتللر:رالتدوير ا 
بتتاجدبل  تتاظرةئستتاعاجدربربررة صتت س ،رلخ  تتاظ ةردجةارإلرة لالتت  بتتاجدبررستتاعلالةئرة  ة اتتجب ارهتت ررة 

ة لخ  تاظرلنرةساعاجدرة لبةجرلنرللاىري سهرب كنر لارة لجفرر،اذربل  اظر  ل اد  رلخا   رالال
ر.ة ص س رلخ  اظة لاب جدرة ا رااحاير  رة اس سلرة لال ر  ة لخ  اظربا   لرحل ر

قستتتتلرربحاقلتتتارجبنرةستتتااجةجرة  اقتتت   تتتاظرة لخبل  تتت راي تتتبيرب تتتنرل  تتتا رر هتتتبرأ تتت:رالزززتخما .3
قجاركس ارلنرة لعا ل رة لستس  ر اغ  تارخصتادصررل نقجراكبنرهيايرحال رر،ة اخ صرة يلاد 

أرتتتكالررأكثتتتاة لخ  تتتاظرلتتتجة نررجاع تتت،ربرة لخ  تتتاظا   تتتلركل تتت رأبر تتتاارألتتتلرلتتتنرة لخ  تتتاظر
  .لخ  اظة لال ر  ر  رة اس سلرا   الذرقلرب كيلارة خ اارةألر،اذرر ببة لخ  اظرة اخ صرلنر

ردجةاراحتتتجيرة اس ستتتلرة لالتتت رإلر(رلتتتاPONGRÁCZ, 2002, 57)رهب تتت راستتتاشلر احتتت
 ة ص س ؟رة لخ  اظر

ردجةار  اس ستتتتلرة لالتتتت رإلرةذرياقتتتجر عتتتتج هر،(Kirkpatrick, 1992)ئبا تتتتاجرريتتتتهرب  تتتاذرإلتتتا رسأ 
حتتجررل تتناحتتججهارر  تتاظة لخردلجةارأنرة  تتاةاةظرة لاع  تت رسا للة تتارة يستتس  ر خ تتااةظررة صتت س رة لخ  تتاظ

بة لختتابفرسرتتأنراتب ارلستتاح رلتتجة نررة  بلستتا  ربلا  ستتاظرة ارتا عاظ  ربرقاصتاجكس تارة عبةلتتلرةئ
بهتتتبر لتتتاجلرستتتأنرااا تتت ر،رة لتتتبةاجردجةار عا  تتت رإلرأكثتتتااستتتاظرللارةبالتتتاجبة اغستتت ر تتت رر،ة لخ  تتتاظ
نرةئباستتتااةظرة س د تتت ر تتتة يستتتس  رة اتتت راع تتتقربرهل تتت ة سج  تتت ر عالتتتجرب تتتنرةألة لخ  تتتاظرردلجةارخ تتتااةظر
ت ،رة لخا  ت  ربةحتتجة صت س ر  ستظرستبىرلايت رة لخ  تاظرردلجةارأنرستر(Kirkpatrick, 1992)ر ب َّ

بلتنرربيتجلاراختج رة لتبةجرغا تلارة ل  تجةظرة س د ت ر  ت راأث ارئراحجثرة ر،ة س د رلنرلبةي رة ي ا 
ادرح ادركال ت ر ليتاجرلجىرجبرة س د  رب نررثاا حصرلل  رةآربنر ا ق   رر،ة لخ  اظث راصس ر

ر، س ر تت رة ستت اقة صتترة لخ  تتاظردلجةارب تت رلستتأ  رسة تتذير ستتجأربرراح  تتلرجبادرة ح تتادراستتاعلالسرلعتت ن
جهرب تتنرأستتاسريلتتجرقتتجراتت راحج تتراة لعاصتت لتتبر عا تتجرأنرة اس ستتلرة لالتت ررب تتنرة عكتتسرلتتنرذ تتي

رة لبةجرة خا .رالةساعلل رة ااك لرب نرةباسااةظرة ح اترب نرة لبةاجرباحس نررة   ادرة س  ل 
 

 الصمبة  المخمفات ةإدار خيارات سابعاا: 
ر،احست ن  رخ تااةظة ستسع ي اظر اتادرختاللررة لخ  تاظرة صت س ردجةار ت رإلةألب ة خ تااةظركايظر

ات را تب ار،ي تلرة لخ  تاظركستاظلارابل تهرربتنر ا تقاياب ظرلبةي رلحججدرلنرة لرتك  رلذر رئح تارذ
التجفرهتذهربرر،ة لخ  تاظرة صت س رب تنرلستابىرة يتتا ردلجةاربلتلرربنر ا قة ثلاي ياظرر  ة يلاذجر
بلرتلتتتبارأبرتتتل ظرر،حتتتجرلتتتارل تتتنرة صتتت س رة لخا  تتت رة لخ  تتتاظردلجةارا   تتتلراكتتتا  فررل تتتنة يلتتتاذجر
 ت رغا س ت رة يلتاذجرة ات رراذرة اتجب ارأ  ترلباجدة اسع ي اظرا را ل نرر  ارألر،ة اجب ارلباجد عل   ر

 اح  تقرة الح ت ركتانر  لت رر  رأثيا رة لجديلجرلة برر،اظرة ص س ة لخ  ردجةارا را ب اهار  اخ   رإل
  رب تتتنرلخا تتتفرة لستتتاب اظرقاصتتتاجةظرةئلالاب تتت ربةئاتتتأث ارلبةليتتت رة ربتتتنر ا تتتقرظلخ  تتتا  ردلجةار
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 تتا رربسلتتذةر، ر لستتاجادرس استت  رلع يتت ة لغاة  تت ربة اك  تت رةئلالاب تت رة اتت رالثتتلراك  تت رة  اصتت رة سج  تت
 ت رر  لخ  تاظرة صت س ة لاكال ت رردةإلجةار ا    رر، رةساالاعرة لبةاجايبه را درا س قرا    رجبادرة ح ا

ة صتت س رباحج تتجرة ح تتبلرة لخ  تتاظرردلجةاررأيتلتت  احستت نرر ايتتهتتذهرة ا رةستتاعلالاتت ررة ستتيبةظرة الح تت 
ر.(Mutavchi, 2012, 36ة لساجةل رس د اذر)

ك ر ت رة اب  تجربة اختل نربة للت راا تلنرة تاحة لخ  تاظرة صت س ر ردجةارلارة خ ااةظرة لعاصتادرإلأ
  ربة ليجست  رقاصتاجلساجئرة صح رة عالت ربةئرأ  لبة ي لربة لعا ل ربة اخ صرس ا   راابة قرل ر

باخل يلتاربللعلتاربة تاخ صرة لخ  تاظرباركلرللااساظرة اعالتلرلت رر،خاىاظرة س د  رةألهالالبةئ
 تتت رة ليتتتا قرة ح تتتا  ربرتتتسهرلتتت رليلتتتارس ا  تتت رغ تتتارلالدلتتت رلختتتا ارب تتتنرة صتتتح رة س د تتت ربة عا

ر:(Mollel, 2016, 10)رةآا بب نرة يحبررة ح ا  
ة ستتلاجرة يتتااجرربهتتذةر،ستتلاجرل تتناحب  لتتاررة ع تتب  ر لكتتنة لخ  تتاظر:رالصززمبةالمخمفززات سززماد  .1

ا ستلاجرة ع تبيرغيت رستا لبةجربة سساا ن،ر رهركسلاجرب بير  رة ح بلرة لاةب  ةساعلا  لكنر
 رساستتتت ةأل لغتتتتذ اظرة جق  تتتت رة ي اتتتتابل نربة  بستتتت باربة سبااستتتت ب ربةر تتتت كلتتتتاررة لغذ تتتت ر  يسااتتتتاظ

بهتبرر،  سي ت رة احا ت رلتيخ ضرة اك  ت ربلتيخ ضرهاكب يترألنرةذريتتارراذر عجرة استل جريالحتر،خاىةأل
 لياجرثايبيرقاسلر  اسب ق.

حتتاةقرةإلربتتنر ا تتق اقتت ررل تتنة لخ  تتاظرعتتا فربل  تت راحب تتلرا ر:رطاقززة إلززىالمخمفززات تحويززل  .2
(WTE)للتتالرلغ تتقر اح تت  ررةستتاعلالربتتنر ا تتقبل  تت رةحاتتاةقر تتا رة تتاحك رراسأيلتترب  صتتجر

س ا ارلنرة الاجر حاتبيرب تنرلتبةجرق   ت رةئحاتاةقررل نة ص س رة  اس  ر الحااةقرحاةا اذررة لخ  اظ
رأختتاى اقتت رر أبرئراحاتتبيرب تتنرلتتبةجرقاس تت ر الحاتتاةقربايتتاجرة كلاستتا رأبرة غتتالرة ح تتبيرأبرأ تت

ةستااجةجرة  اقتت رربتنر ا تقحتجرلتاررل تن لكتنرا س ت رلا  ستاظرة  اقت ر ت رة للالتت ريا لت ر تذ ير
بستتت   رئستتتاعاجدرة  اقتتت رهتتت رةستتتاعاجدرة  اقتتت ر،ر لتتتل رةألاة تتت رأ  تتتلكستتتج لرة لخ  تتتاظرلتتتنر

هت رلتل رسست  رلتنررة لخ  تاظا  اق رة ك ل اد  رة لخلي ر  ر ر،ة ص س ة لخ  اظرة ك ل اد  ر  ر
جر/رة  اقت (ر ت رة لتبةاجر)ة لتبةرختاالف إلرةذريتتارر،  رصي رهذهرة لبةجرخ  رة ا راي قة  اق رة لج

ردجةار إنرةساعاجدرة  اق را لربنرةستااجةجرة لتبةجر ت رة اس ستلرة لالت رإلر،ة ا ر لكنرةسااجةجها
 .ة لخ  اظر

كس تادررإلكاي ت سراذرة سالستا يرأ  ترلخ  تاظاتجب اررلبتاجد:راالات ررالصمبةالمخمفات تدوير  إعادة .3
ر،ة سالستا يرلخ  تاظة بقتبجرلتنررلياتاجركلتار ت ر،غالةظرة ج  د ة ةاجربخ ضرةيسعاثاظربر ح ترة ل

ة صتتت س رة اتتت راتتتجخلررة لخ  تتتاظح    تتت ر تتت را   تتتلركل تتت ررأجةدة اتتتجب اركتتترلبتتتاجدكلتتتاراتتت رةباستتتاار
ربتاجدإلر ت ةإلجةاراا  ت رهتذهرة لبةيت ربرر،ارة لتبةجرة ختا رة الللت ر  صتياباظكلتار تب ر،ة لخ  تاظ
بتتتتاجة اتتتتجب اربر ة للالتتتت رة لعيتتتت رلتتتتجاك نررأب تتتتا بة تتتتاخ صربغ اهتتتتارأنر كتتتتبنررستتتتاعلالةئردة 

 .غ ارة صح ح ردجةارة لحال  ر إلرثااة س  ل ربةآردةإلجةاررا اياظ 
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ة صت س ر ت رة س تجةنرة يال ت رة لخ  تاظر:ر تا رل  تا رلعتت رالصمبةالمخمفات خيار المك  / إلقا   .4
رةستتتاعلائذررة ل ا تتت (اة تتت ر)ةألهتتتذهرراستتتاعللر،ستتتجبنر تتتبةس رأخاىألاضرس ا  تتت رأبرستتتب تتتنرة
ة لخ  تتاظرل ا  تت ررل تتنباستتل رسا بصتتبلرة للتتاي رر،ير  غا تت ر  لستتاح رة لااحتت ةقاصتتاجرغ تتا

ر،ا تتيرة لكستتاظحاةدتتقريتتااجربتتنررةذرخ  تتارراذرلتتارايتتاجرجخايتتراذربغا ستتربة حرتتاةظربة سكاا تتابة ح بةيتتاظر
رة لخ  تتتاظاللرا تتتيرلتتتارةستتتاغبتتتنر ا  بة عل  تتتاظربة اتتت ر لكتتتنررجبةظلللببتتت رلتتتنرةألرهيتتتايبر

رة صتتتت س ة لخ  تتتاظرردجةار  تتتتج رسعتتتضرة خ تتتااةظرة عل  تتتت رإلبة تتتذير(ر12ة لتتتتجبلر)لب تتتح ر تتت ر
ربة خاصرسا لخ  اظرة غ ارسا ب بل  .

ر (12ة لجبلر)
رة ص س ة لخ  اظررة اعاللرل را اياظ

 وصف العمميات  العمميات
رل تتنبهتتبرلصتتل ر  بصتتبلر،ردربا  تت احك ر  تتهرسجالتت رحتتاةارة تتذير تتا رة تترة لخ  تتاظحتتاقرربل  تت رهتتب ة حاق

،ر(CO2ثتاي رأكست جرة كاستبنر)رل تنرة لخ  تاظ ا راحب لركتلرة كاستبنر ت ر،رةحااةقركاللر  لخ  اظ
بارتتتللرر،(SO2ثتتتاي رأكستتت جرة كسا تتتظر)رل تتتنة كسا تتتظربر،ر(H2Oة لتتتا ر)رل تتتنة ل تتتجابل نررباحب تتتل

بثتاي رأكست جر،ربأبلرأكس جرة كاسبنر،عاثاظرة لبة ر)أكاس جرة ي اابل نبةيس،رة ليالاظرة ثايب  رة الاج
 اهتتتارلتتتنربغ،ربة   تتتباةن،ربة ج بكستتت ياظ،ربثتتتاي رأكستتت جرة كاستتتبن،ربثتتتاي رأكستتت جرة كسا تتتظ،رة كاستتتبن

ر.ة حاةادربة  اق اب  جرر  الذربن،ر(ة غالةظرة ل  جد
ات ر تا رب تنريتبعرة  اقت رة رةذرةبالتاجع نرة اغ رلنرأنرة حاةادربة  اق راب ار بةدجرةلالاب  ربس د ت ر) 

ضرةار تتا رلعا لتتت رهتتذهرةألبتتتلذرر،  س عتتت ب تتنرةراذرل بثتتتاظرة لتتبة رة ليسعثتتت رالثتتلربسدتتت تتإنر،ر(لتتالياال
ة ا تبثرة ات ر لكتنرأنرا  تلرة اعالتلرلت ر تبةس رربة ات رالا تيرة حج ثت ة لحتااقرربتنر ا تقة س س  ر

صرخصتتتادب تتتنرعالتتتجر رة حتتتاقراا ايتتترب  تتتهر تتتان،رلستتتاب اظرل سب تتت رل تتتنظرلتتتنرةيسعاثتتتاظرة ل بثتتتا
أنراحاتتتتبير يسغتتتت رربل  تتتت رةئحاتتتتاةقرة  عا تتتت  تتتتإنر،رة لصتتتت ح رأصتتتتحا بقستتتتبلرة صتتتت س رة لخ  تتتتاظر
ر5رلتنأكستار(ربق ل راسخ نربا  ت ر)٪53لنرأقلرة لحااق رب نريسس را بس رليخ   ر)ة لخ  اظر

اكتتتبنررلذ،راذراصتتي عقتتلر تتت رة لتتجنرةألراذرلياستتسة لخ  تتاظرلتتتار كتتبنرحتتاقررةذريتتاجار،رل لتتارلتتبلر/ركلتت (
ربابساربة  اسان.  ركلرلنرأرساعلال رة حاقررادع رةئبأنرا اير  رة غا  رح ب  رة لخ  اظ

ةئيحاللر
ة حاةاير
باب  جر
 ة غالةظ

جر ت ر اقت ربتنر ا تقرحتاقرة بقتبررل تنة لخ  تاظرب نراحب لررباب  جرة غالةظ عللرة اح لرة حاةاير
ةئيحتاللرة حتاةايرهتبربر،رادنرهلتارلاصت ر  حتاةة عل  ات رنرك ااألذرر،س د راعاي رلنري صرةألكسل ن

ر.كسل نبر  رحا  ربج ربلبجرةألة لخ  اظرأكسجدر
ة  حتتت ربة ل ثتتتايبلرب حتتت ررياتتتاجدرإلة لعاصتتتارةئيحتتتاللرة حتتتاةاير تتت رة عل  تتتاظرة الاا تتت ررلذر ستتتاعللر
(ربرCO)ةحتاجيرةكست جرة كتااسبنبة لالثتلررة غتالرة  س عت بةنراب  جرة غالةظر يتاجربيلتار،رصياب ة 

ربتنر ا تق ت لكنر،رة صتياب را كاسبنكتربة لتبةجرة صت س ر(CH4(ربغتالرة ل ثتانر)H2ة ل جابل نر)
رة ليبس  .رألا كا  رب نري اقربةس ررساعللة بقبجربة  اق ربهبرلرليااجهذهرة عل  اظر

رلباجد
رة اجب ا

رة اجب ارلنرة ب باةظرباجداسالجرة  بةدجرة س د  رإل،رليالاظرلج جدرل نلعا ل رة لبةجرة للل  ررلباجد
اا  ت ر،راذرغ رلتنرأنرهتذهرة  بةدتجراخا تفرلح  تب تنرة تار،ربة  اقت ة ختا ر  ركلرلنرة لبةاجرة  س ع ت ر
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اخا تتفرر،ة اتتجب اراتتب  ار)ة لتتبةجرة لللعتت ربة لي صتت  (ربة   تت ر)ستتبقر  ليتتاجرة لعتتاجراتتجب اه(رلبتتاجد
  لتتبةجررلالة تتجرب كتتنرهيتتايرستتبقذر،ر تتثرة رتتك   ر تت رلل تت رأيحتتا رة عتتا  ة اتتجب ارلتتنرحرلبتتاجدس ستت  ر
 ة اجب ا.رباجدة  اس  رإل

استالجر،رسزمعة وقيمزة الخدمزةالقيمزة ربهلتارة لخ  تاظاجب اررباجدهيايريببانرلنرة  بىرة جة ع رإل
سلار ت ر،رة اجب ارة خاص رلباجداج  رهذهرة   ل رلل  رأير  ر،ر  قاصاج ل رة س ع رلنرق لالارةئق

رلتتنق لتت رة خجلتت ررالثتتل  لتتارا،راذراصتتي عقتتلرةأللرة اتتجب ارغ تتارة ليتلتت رة ستتادجدر تت رة تتجبررلبتتاجدذ تتير
نربر،رة لخ  تتاظبة اتت ر ت راعتجرل تت ادر  اعالتلرلت ر،رة لخ  تاظردلجةار تت ريتتا ر  رقاصتاجةئة ب تباةظر ة 

ة اتجب ارة س ج ت رة رتادع ر ت رة تجبلررلبتاجد  رستاةلجراتجسا س دت ررهالتا لايت رةئرل نرق ل رة احب لرهذه
ر.ة نرةبالاجهارة صياب  

Source: Vergara, Sintana E. and Tchobanoglous, George, (2012), Municipal Solid 

Waste and the Environment: A Global Perspective, Journal Annual Review of 

Environment and Resources, Vol. 37, No. 1, P. 282. 
 

 الصمبة المخمفات  ةإدار نظاع  اعتمادعدع  ثامناا: مخاطر
ة ات رابةلللتارة للالعتاظرة  تب ر ت رحتالررة لختا اأكستاردرلتنربةحتجة ص س ر  اظرة لخاعجر

ياتتتادجررل تتتنة  س ع تتت رباتتتشجيررا تتتبثرة س دتتت رة لخ  تتتاظره رة اعالتتتلرلعلتتتارسرتتتكلرصتتتح  ر تتتإنرهتتتذبتتتج
ةلتتارئرة لخ  تتاظرة صتت س رهتتبرةنراب  تتجرة لخ  تاظرردلجةارة اتت رابةلتتهررة لختتا اأهتت رأحتتجرنرأبرر،لتجلاد

أجىرةاا تاعرلعتتجلرة يلتبرة ستكاي ربل تتاجدر تر، رلتجنرة عتتا  رة يتال رستا ع رة يلتتبئرستت لار ترل تارليته
  لتتبجدرة س د تت ررةذرخ  تتاررةذرالج تتجة صتت س رللتتار رتتكلرة لخ  تتاظراب  تتجركل تت رهاد تت رلتتنررل تتنجختتلرة  تتاجر
ر عتتجختتجلاظرة صتتافرة صتتح ربة ل تتاهرة يت  تت رة كا  تت ررل تتن تتإنرة بصتتبلرربسلتتذةر،يستتانبصتتح رةإل

ربة صتتياب ريقاصتتاجلتت رل تتاجدرة ا تتج رة اكيب تتبل ربةئر،با تتاهل ر تتاةجةأل صتتح ررل تت هستتا غرةألرألتتاةذر
ذ تيرر  تالذربتنر،ةذراع  تجرأكثتاردلجةار،رللتار ا  ت رلايببت ر  غا ت راذرأيبةبتة صت س رة لخ  تاظررلنلعلر

ة صت س ر ت رة لخ  تاظرردلجةارجةنرعِ ت  رة لاغ تادربة ابست رة ح تايرة ستا  ر  رقاصتاج تإنرةئالاهتاظرةئ
 تتت رر حستتت رستتلرااغ تتتارأ  تتاذرة صتت س رئراتتتلجةجر تت رة ااك تت رة لخ  تتتاظر تتإنرب  تتتهرر،جةنرة يال تت ة س تت

رل تتتنبب  تتتاذرر،(Akafia, 2014, 6)رلستتتاحاظركس تتتادرلتتتجةذررل تتتنة كل تتت رلتتتنرس تتتع رك  بغاةلتتتاظر
(Kolev, 2007, 2)إ  تتتا ر ر،ب تتنرلستتتاب اظرلخا  تت  كتتتبنرة س دتت رر تت رهتتتااأث اررنرة لخ  تتاظإ تتتر

ر،سا ل بثتاظرة ع تب  ربغ تارة ع تب  ر  تبثرة لست حاظرة لاد ت رة  ا ست ر رة   تق  رة لبةة لخ  اظر
رب نرلبجدرح ادرة س د رة صح  ر  كادياظرة ح  .راأث ابة كلارأيهر لججرة صح رة عال ر

 ةدار ة فزززي حززززال عزززدع تطبيزززق المعالجزززة الصززززحيحة إلساسزززياألالمخزززاطر ب  تتتهراكلتتتنر
 :(Kapadia et al., 2)رةآا   ررالصمبةالمخمفات 

 ر  رلعت رة س جةنرة يال  ر  رللت راكلنرة لرك  رة اد سر:جمع غير فعال لممخمفات الصمبة .1
لتنرللت رردت  ت رة لردت للعتت رة ليتا قرة ح تا  رغ تارقتاجادرب تنراتب  ارر،ة ص س ة لخ  اظر
رلذر،ارة حجبثر ت رلتجنرة س تجةنرة يال ت ة سا رألارياجرل نلل رلنرة سا ر ر،ة ص س ة لخ  اظر
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رة استتل  رة الل تت يخ  تت رلتتنرلعتتجئظرتتت رة س تتجةنرغ تتارة صتتياب  ر تتج لارلستتاب اظرللعنرل
رل تن  رة لادت ر ت رة س تجةنرة ليخ  ت رة تجخلررنسا رل نارل جاةهرثالثبنراااةبحرلرلذر  لخ  اظ،

 د ر  رة س جةنرة لابس  رة جخل.  رة لرني الثرل نرنخلس 
كس تادرر  لستأ ي  لتارهت ررلاليااللبق ررنة ص س رلة لخ  اظرسعجرلل ر:رالصمبةالمخمفات نقل  .2

لتنرلح اظرة ي لركعل  ت ربست   ر  تاخ صر ت رة بقتظرة حا تار ت رة عج تجررلذراساعللر،لجةذر
بة بقتظرللت ر ت رللتالررك ا درلنرح تثرة اك  ت ك جرب نرة ل رة اأر،ة س جةنرب نرلسابىرة عا  

 .ي لرة لخ  اظ
 عل  تت را ستت رة لخ  تتاظرة صتت س رليتتذرر تتاةجةألرلجاةي عتتج ررةذريتتتار:رعنززد المصززدر المخمفززاتفصززل  .3

رةذرة صتت س ربة اتت راا  تت رللتتجرة لخ  تتاظرأيتتبةع ليتتاراتلتتارلرتتك  راعتتججرر، حتتت راب  تتجرة لخ  تتاظ
ة لخ  تاظرخاصتت  ررأيتبةعنر كتلريتبعرلتنرللذررئح تاذر ت ربل  ت رة اعالتلرلعلتاراذرببقاترةذركس تارراذرلاج ت

برةستتتاخالصرة اتتتجب ارأرلبتتتاجدربلتتتارة اعالتتتلرلعلتتتارلتتتنرح تتتثرة حتتتاقرأبتتتنر ا  لع يتتت ر لكتتتنر
 ررة  اق .

  راستتة صتت س ر تت رلبقتت رلتتارسبررة لخ  تتاظرأيتتبةعلنرل  تتا رلل تت ر:رلممخمفززات التززراكع العشززوائير .4
رةذرلذر،اهرة لب  تتتت رسستتتتس رة لتتتتاجدرة لاارتتتتح ا تتتتبثرةألاضربة ل تتتترل تتتتنستتتت شجيرر،ة لكتتتت رة صتتتتح 

رةذرة صتت س ر ستتس رالج تتجرة لخ  تتاظلبقتت رل  تتا ر ر اد ستترلستتأ  جبنرة  صتتلرة لستتسقرهتتبرةإلغتتاةقرستت
رة حرتتاةظ اكتتاثارراذرلكايتتكتتبنرة لكتت رر  تتالذربتتنر،ل     تتاىرة للتتابادر تت رلبستت رة ا تتاحرة لبستت

 سس رة لاضر  رة  اىرة للاباد.الكنرأنربة ا رلنرة ل
ا لخ  تاظرةأل  تالرلعا تبنرسرتكلرختاصر  لختا ارة لااس ت رس:رخطيزر عمزى األطفزال تزأثيرر .5

  عستتتتبنرختتتتااجرة ليتتتتللربستتتتا  ا رلتتتتتنررلتتتتاراذرغا ستتتتر،  ستتتتس رستتتت بكل ربخصادصتتتتل رة  ستتتت ب بلس
 كتبنر تجىر  تالذربتنرذ تيرر،ة كستاار اليسلتائرل عا لتارئربقجر  ا  بنرلتبةجرخ تادرر،ة لخ  اظ

با تت ررأكثتتالع لتتاراربة اتت رنرة ستتا غ نرب س تتاظرأاقرلتتنرة ل تتجةأل  تتالرلعتتجلراتتي سرأستتاعرلتت
 عتتجرة اعتتاضر  لاكستتاظرة ل بثتت ر ر،بق ألخ تتاارة لي ب تت رستتا لبة ربةئلاصتتاصرة ك ل تتاد ربة حتتار

  تالذر،ر ربة لبة ر كتلربحتجدرلتنربلنرة لست أليلاراسابب رة لل جرلنرة لا ربة غذةر،ةذراأث اررأكثا
رسا  ا  ت ري ستلار،لة  رة ستلب ربة  اةلهتارسرتكلركالتل  ر ا را ب ارلسااةال رةأل    رإلرذ يربن

ظرة ستتتتا غ نرلتتتتنرةأللتتتتاةضرأبرأثيتتتتا رة   ب تتتت ر تتتت رستتتتيبة تتتت ر لكتتتتنرأنراتتتتيعكسرةئ تتتت اةساظر
ر.يسانة خاص رساإلة ح ب  ررلللدة اربهاظرأبرخ لر  رسعضرةأل

اكتتتاثار  راستتتس ر تتت راكتتتبجرة ل تتتاه :رمجزززاري الصزززرف الصزززحي الصزززمبة فزززيالمخمفزززات تزززراكع  .6
ة سعبضرأبرا بثرة لس حاظرة لاد  رة ات ر أختذرليلتارة ستكانربتاجدرة ل تاهر الستالاليربة  تس ر

 بة ايت ف.
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 تا رحتاقررة صتح  رة حالت رلرتكالظا   تلرة أللرلنر:رالمخمفاتحيان يتع حرق في بعض األ .7
ة ج بكستتت نركلتتتار تتت ررلتتتبة ستتتس رةيسعتتتاثرة لتتتبةجرة ستتتال ر تتت رة هرة عل  تتت را كتتتنرهتتتذر،ة لخ  تتتاظ
   رحا  رحاقلار  رة لبة رة   ق.ربة   باةن

استتا  رة اتتجهباررل تتناتتشجيرجالتتاظرة حتتاةادرة لاا عتت ربة تتتابفرة ا ستت رر،فززي البمززدان المداريززة .3
ة لح  تتت ربتتتنر ا تتتقررة س د تتت ة تتتيت رر تتت بل تتتاجدركل تتت رة لتتتاجدرة لاارتتتح رباتتتشثارسرتتتكلرلسارتتتار

اسحتتتثرة ح بةيتتتاظربتتتنرة  عتتتا رستتت نرر تتت رة بقتتتظري ستتتهر،اةقرة ااستتت ربا تتتبثرة ل تتتاهرة لب  تتت ةخاتتت
رذ تتير  تتالذربتتنر،ة لخ  تتاظلخا  تت ربال تتجرلتتنرةيارتتاارأللتتاةضرة  باصتتس ريتتاقالظرة لخ  تتاظر

رلخ  تاظ  رة س جةنرة    تادرسا اصتج ارغ تارة  تايبي ر  رة لخ  اظردجةارة لح   رإلرلركالظ ااأثارة
 ة سال رلنرة س جةنرة صياب  .

 

  الصمبةالمخمفات  ةإدار تحديات تاسعاا: 
ر تت اتتهرسرتتكلرلسارتتارلجةارباتتشثاررصتت س ريا لتت رحال تت ر  يرتتا رة سرتتاية رة لخ  تتاظرلياتتاج عتتجر
ابةلتتتهرلللببتتت رلتتنرة احتتتج اظرلالث تتت رردةإلجةاربهتتذهرر، لح  تتت رستتتهةرة  س ع تت بة س دتتت رر تتتاةجةألصتتح ر

برر(Sharp et al., 2015, 6)ربر(Vergara and Nemerow, 2012, 279)راآا ستت
(Kolev, 2007, 2)ربر(ECO, 2010, 6)ربر(Papa, 2014, 49)ر:ر

ارتتارايرلذر،ب تتنرة لستتابىرة عتتا ل رباكب يلتتارة لخ  تتاظلالة تتجدرلتتنرة كل تتاظرة ر تتاةجةأل الاهتتلر .1
ر    تتتتاجةظرتتتتكلرهتتتتذةنرةئالاهتتتتانراحتتتتج ار  ر كاابي تتتت لالك  رة سالستتتتا ك  ربةإلة ليالتتتتاظرةئستتتتا

 .ة لخ  اظة لك   رسحلا  رلبة ي لارلنر
 لتبراحتجيرة لصت ح ررأصتحا ي صرة للااةظرأبرة لعا  رأبرة لبةاجرة لا   رأبرة اعابنرست نرر .2

 .ة س د ئر لكنرلصالحهرسلل  رأركالرة ح ادربررةذرحقر اار  
بأب ب تاظرلحتججدر يتتا ررأهتجةف ااس رة لاي رة س است رسب ت رلذرر،احج اظرس اس  ربقايبي  ر .3

يرتتتا برر،ة صتتت س ة لخ  تتتاظرردلجةار يرتتتا ايت لتتت ربقتتتايبي ربررل تتتاارة  للتتتائظربة تتتح ر  ستتت   ررة 
رباب  تتجرة لخ  تتاظرة صتت س رلياتتاجلتتنررة علتتلرأصتتحا راحتتجبة  تتبةي نرة  تتبةد رةنرلذرر،بة لستتشب   

 ربةاساحلا.ل رليتلاايلبرر   لكنرأنراشثاربة ا ر
بتتتنره اكتتتلرايت ل تتت رلالدلتتت رباتتتب  ارة  تتتجاةظررليرتتتا رتتتللربار،احتتتج اظرايت ل تتت ربةلالاب تتت  .4

 تتااس رة لايتت رةئلالتتاب ربرر،ة صتت س ة لخ  تتاظرردلجةار ارتتغ لريتتتا ررأستتا   ةظربرللتتاة ر ا تتق
ر ع تتنرة تتاغ رلتتنركتتبنر،ل   لرتتك  ربببتت ل ربلستتاهلار تتاةجةألساصتتبارة صتت س رة لخ  تتاظرردجةارإل

باعتابيل رر تاةجةألة لا بادر  غا  رئر لكتنرأنراعلتلرجبنرلرتااك ررة ص س ة لخ  اظرردلجةاريت ر
بلبق تهرلتنررة لصت ح رأصتحا لاراكبنرحساس  ررغا ساذرر،ة لصجابيجرربة ا رقجرارللر صالذر

 .س ا راي  ذه  راحج جرأيرليلاررة لخا   ربالالذراد ساذرة لخ  اظرردلجةارةظرخ ااةظراأث ار
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  رقاصتتتاجساأليرتتت  رةئرلسارتتتاةذرراذرةااسا تتترة لخ  تتتاظردلجةاررأيتلتتت اتتتااس رر،  قاصتتتاجة احتتتج اظرةئ .5
بة ختتجلاظرة صتت س رة لخ  تتاظرردلجةارةئستتاثلااةظر تت ربل  تتاظررل تتنال تتلرة حالتت ر ر،جةختتلرة س تتج

 .هذهرة خجلاظرل نل اجدرة حال ررل نيرأليهر شجيرقاصاجة ل اجدرل رة ا بارةئرل ن
رستتا   لياتلتت رأليربل  تت راكتتبنرهيتتارأن يسغتت ر تتذةرر، ب تتلرة لتتجىر  لخ  تتاظرة صتت س راتتأث اة  .6

 قاجادرب نراك  فرة خ  رل رة تابفرة لاغ اد.ررة اخ   
ا   تتتتلراب  تتتتتجرة لستتتتاجةل ر  لخ  تتتتاظر تتتت رردجةار تتتتإلراد س الثتتتتلرة لتتتتجفرة تتتتبرر،ستتتتاجةل ئةستتتتجةدلر .7

بتتتاجدبرة لخ  تتتاظراتتتجب اررلبتتتاجدل تتتاجدرربتتتنر ا تتتقر،جيتتتنةألة حتتتجررل تتتنة لخ  تتتاظر ر،لاةستتتاعلا رة 
ردلجةارة اعالتتتلرلتتت ر يسغتتت ربهتتتذةر عيتتت رأيتتتهرر،ة لخ  تتتاظب تتتلانرة تتتاخ صرةآلتتتنربة ستتت   رلتتتنر

بة ابل تتت ررياتتتاجة لتتتبةجرسأكل لتتتاربة اتتت رارتتتللرةإلرةستتتاعلاللتتتنرليتتتتبارجبادرة صتتت س رة لخ  تتتاظر
 .بة اخ صرليلاة لخ  اظربةئسالاليربكذ يرلل ر

لرتك  ررأستسا رل تنر(Adipah and Kwame, 2019, 152)ررتااأبلتنرلايت رآختار
يالحتت ررأجةدة صتت س ركتة لخ  تاظرردلجةارلتنرراحتتجة عبةلتتلرة ات ربرة صت س ر تت رة س تجةنرة يال ت ررة لخ  تاظ

 :ه ر
 /ربل  اظرغ ارئد  .را اياظ .1
 .غ ارة  ايبي ربة ااةك رغاةقةإل .2
 ي صرة الب ل. .3
 ي صرة اجا  ر/رة لبةاجرة سرا  . .4
  .ي صرة جب رة س اس .5
 بج ربلبجرارا  . .6
 اعااضرة س اساظرس نرلساب اظرة حكبل ر/رة لسشب  اظرة لاجةخ  . .7
 /رة س اياظرة لحجبجد.ة لخ  اظرل اجدرسا ع ر  راب  جر .8
 .ة لص ح رأصحا ق  رة بب ر جىر .2

 .ق ا ارح الدرةألاة  بررلساحاظرلحجبجدرلنرةألاة   .11
ة ستت بيررأستتسا لرسعيتتبةنر(ر تت رجاةستت ر تت رلالعتت رة لبصتت1ر،2313ر،  لتاركرتتفر)لستتاةه  

بتج رلب تا ررهتبررة لصتا  رأصتحا أحتجررسبصت ل س نر ال رلالع رة لبصتلررة س س رة س د 
ة تبب رة عتا ر   ست رربةيخ اضرلسابىر،  عيا  رسا س د رهل  ةألر لج ي رة لبصلرة للال رة لح  

بسصتبادرر أ عتالرسعتضرة   ستست بك اظربررائدرب نسلبةيعكاسرة الرالاهرة س د ،رة لبصلرلالع 
رة رتتبةاعة حتتجةدقربرلتت رة س دتت ر تت ررة   ستت راعالتتل ستتب رة ل جةي تت رلرتتاهجةظرة ر  تتالذربتتنركس تتادر،
 تت ررارتتاج  ةإلة ث ا تت رة س دتت ربا تتب ارستتاةلجر ايل تت رربلتتبجبتتج ررةذرأخ تتاربررة حتتا رة لتتالع ،جةختتلر
ر.ع ة لال
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 الصمبة المخمفات  ةدار مؤشرات مستقبمية إل :عاشراا 
ة صت س رة ا   ج ت ررة لخ  تاظردلجةارللااستاظررستاسجةلئرة لعاصتاا ل رةئالاهرة ع عجرلشرار

للتار ستابجرب تنرة ح تاترر،كلتباجرة لخ  اظرةساعلالة ص س رة لساجةل ربررة لخ  اظردلجةارسللااساظر
 تتت رة لخ  تتاظرليتت راب  تتجررسلتتجفر،بة ح تتاترب تتنرة لتتتبةاجرة  س ع تت رة لخ  تتاظب تتنرلستتاح رلتتجة نر

ة اعسدتت رلتتنربل  تت ررساتتجة ذرةنربتتنركالتتلرجبادرح تتادرة ليالتتاظر بنرلستتشب ة ليالتتر  كتتبنرةألبلة ل تتا ر
رلبتاجدرل تنرة ختا لنرةستاخاةجرة لتبةجرر،ة للااساظرة لساجةل ر  ركلرلاح  بة ا رارل رر،بة اغ  ف

ارتل رربتنر ا تقرلستشب   رة ليالت ناكتبنرلذرر،ة لخ  تاظرة صت س ردجةارإلرخاىة اجب اربةألركالرةأل
ب تنرة تاغ رلتنرأنرة احست ياظرة اكيب بل ت رسع تجدرر، تا درة س د ت رلت رلتابارة بقتظةئساكااربل اجدرة ك

للي ت نررل تنل تاجدرة حالت ررل تن لنرة لابق رأنراشجيرة اكيب بل تارة لج تجدرر،بنرة اي  ذر عجدرسيبةظ
ب تنرذ تير  تا رارتخ صرربسيتا ذرر،(ECO, 2010, 6ذبيرللتااةظربا  ت ربلتجاس نراتجا ساذرخاصتاذر)

را : لار أرة ص س ربب  اذرة لخ  اظرردجةارسا س   رإلة لشراةظرة ل
بستتاررلخ  تتاظة صتت س رهتت رابل تتهرلتتيت ربليتتات ر  ة لخ  تتاظرردلجةار: سززتدامةالتحززول نحززو ال .1

 لاياظرة صح رة عال ربة س د رة ل سب ت ربستذ يررل نلسااةظر  لانرة اخ صرليلارل رةئياساهر
،رة اصتل  لتنرح تثرل تجدررسصتبادرة لخ  تاظردجةارإل ت رة س  ل رسجبنرخردةإلجةارئر لكنراح  قر

ة لخ  تتتاظراليتتت راب  تتتجررل تتتنة صتتت س رة لخ  تتتاظرردلجةاراظراخ تتت  رةستتتااةا ل   يسغتتت رأنراتتتجببر
ة لعا لت ررةستاعلالبةستاعاجالاربرة لخ  تاظراتجب اررلبتاجدة اكيب بل ارةأليتفربارتل  ررةساعلالبر

 (.Akporehwe, 2015, 71)ة لخ  اظرة لاب جدربة اخ صرة يلاد رلنررلخ  اظة لياسس ر  
بهتت رل لتتب ربةستت ربلع تتجر تتهراعا  تتاظرئرحصتتاررستتاجةل بهيتتارئستتجرلتتنراب تت  رل لتتب رةئ

ر،(Brundtland, 1987)رتلادرلتنرا ا تارركثتابي   رةئي تالقرة ل تجدرهت رة اعا تفرةألر، لا
اتت رنرة ايل ت رة لستاجةل رهت را تيرة أرل تنأرتتاارة لعتابفرأ  تاذرساست رلستا س يارة لرتاايربة تذير

ل رةحا التتتاا رب تتتنرا س تتت رة ل س تتترل تتتالة حا تتتارجبنرة لستتتاسرس تتتجادرةألرةحا التتتاظا ستتت رلل تتت ر
رهالتا إنرة تبا ادرة لاستااب ر الساكتاارة اكيب تبل ربةئ تر(Papa, 2014, 46)بب  تاذرر،ة خاصت 

لالة تتجر تت رلستتأ  رراهالتتا سحلا تت رلبةاجيتتارة  س ع تت رة لحتتجبجدرارتتل رة حكبلتتاظرب تتنرة يتتتارس
ة لخ  تتتاظرردجةارإليلجرة عل تتت رلتتت ا  تتت رة برر، ساستتت ةأل تتت راتتتب  ارة ختتتجلاظرة عالتتت رر ستتتاجةلةئ

ةأليرت  رة سرتا  ررةحا التاظة س دت رة  س ع ت ربررةحا التاظل لتاجراتبةلنرست نررة ص س رة لساجة ر ت 
  رة اخ  تتفرلتتنرةئالاهتتاظرة ستت سرل تتنةظرة اتت رالتتجفرلتتاة اتتب  ارلللببتت رلتتنرةإلربتتنر ا تتق

ة لتتتتبةاجررةستتتتاعلالبة اح تتتتارغ تتتتارة لي تتتتس ربةإل تتتاة ر تتتت ررة ستتتكاي ة ياللتتت ربتتتتنرةئكاتتتتتاتر
البيئيزة عمزى أنهزا الحفزاظ  سزتدامةتعريزف الرئستجرلتنراحج تجةذررأكثتاة  س ع  رلصاجاربسركلر

عمى العوامل والممارسات التي تسهع في جودة البيئة عمى المدى الطويزل مزع لزمان نفزس 
 تتاذر لستتاجئرة ايل تت رة لستتاجةل ركلتتارلب تتح ر تت رة ع تت رب ربتتنر ا تتقر،القادمززة جيززاللأل هززافر اتو 
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ة ايل  رة لساجةل رلنرليتبارة اكاللرلارست نرة لبةيت رةئلالاب ت رر ب َّ بة ذير(ر11ة ركلر)
ر.  ربة س د  قاصاجبةئ

 
رر(11ة ركلر)

 ة ثالث ر  ايل  ة لبةي رليتبارة اكاللرس نررلنة ايل  رة لساجةل ر
Sorurce: Papa, Federico, (2014),   A Clientelistic Perspective of Managing Municipal 

Solid Waste System: An Analysis of the Social Impact of clientelism on the 

Municipality of Palermo, PhD Thiess in Philosophy in Model Based Public Planning, 

Policy Design, and Management,  University of Palermo, P. 48. 
ر

 ايتتابلرهتتذةرة ل لتتب رة لخ  تتاظرة صتت س ر ردلجةاررستتاجةل ير القاصتتاجستتا ليتبارةئر  لتتار اع تتق
رستتاجةل  لكييتتاراحج تتجرةئبرر،لال لتت رأكثتتاسرتتكلررة اتتجب ارلبتتاجدة لخ  تتاظر تت راعتتت  رةئستتا اجدرلتتنر

ب تتتنرة يحتتتبررة لخ  تتتاظرة صتتت س رستتتاعلالاظرلخا  تتت رئةستتتااةا ل رةستتتاعلالبتتتنر ا تتتقر  رقاصتتتاجةئ
 تتتإنرة يتتتتا رر تتت رة بةقتتت ر،نرلستتتشبلربل  تتتجرب تتتنرة لتتتجىرة  ب تتتلسح تتتثر لكتتتنراح  تتتقراتتتبةلررةأللثتتتل

يرة لسا ارس د اذرس ل جرلنريبب  رح ادرة سرارة ا ر خجللاربنر ا قرل اجدرك ا درة لتبةاجرقاصاجةئ
،ر  يستتايةإلرحا التاظ عت ر ا س ت رةئبة  سر تاةجةألة ا ابتلرستت نرةئلالاب ت ررستاجةل اتجب رةئلذرر،ة ك  ت 

باعللرحلا  ربألنرة ح تادربة صتح ربة للالعتاظربا تلنرة عجة ت ربةإليصتافرجةختلرة للالت ربست نر
بتتنررةئلالاب تت رستتاجةل ة لحتتججدر الرهتتجةف تت رهتتذةرة صتتججراالثتتلرةألر،ة لعاصتتادربة ل س تت رل تتالةأل

ر  تااخ  تفرحتجدرة بررة ليتل ت ة ايل ت ربرر ة الاسيرةئلالتاببررةإليصافبررة لرااك برة الك نر)ر ا ق
لتتابلراحستت نرةلالتتاب راتتجا ل رجبنرأنرااةئلالاب تت رهتت ررستتاجةل ةئرأنلذرر(،بةستتا اةارة ستتكان

ر.(Papa, 2014, 48)رة  جادرةئسا عاس  رة س د  
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لبةيتت رة ايل تت رة لستتاجةل رهتتبرلحاب تت رلبةليتت رأهتت رأحتتجر تتإنررأبتتالهر(11كلتتارلب تت ر تت رة رتتكلر)
ردلجةارلحسبستتت رس تتتبدر تتت رللتتتالرة بهتتتذهرة حالتتت رر،  ة ا ابتتتلرستتت نرة س دتتت رة  س ع تتت ربةأليرتتت  رة سرتتتار

يربة اتجهبارة س دت ربياصتارقاصتاج  تهرة صتح رة عالت ربة يلتبرةئراعتجبهتبرق تاعررة ص س ة لخ  اظر
ة لخ  تتاظرارتتكلرة  ا  تت رة اتت ر تتج ارسلتتارة للالتت رلتتبةاجهرة خاصتت ربرلذرر،لااس تت رسسع تتللارة تتسعض

بلت رذ تيرر،نرهتذةرة للالت ر يلتبرسرتكلرلستاجة رأ رئاحج جرلارلذةركاأللرلنررلللاذررة ياال رلشراةذر
  تتت رة بقتتتظرة حا تتتارر،لستتتأ  رذةظر تتتاس رلح تتت ة صتتت س رة لخ  تتتاظرردلجةارئر لكتتتنرةباستتتاارلستتتأ  ر

ة ليالتتتاظرة لصتتتيع ر تتت رلل تتت رأيحتتتا رة عتتتا  ررأيتتتبةعسستتتس رتتتتاهادربب لتتت رة ستتتبقر تتتا ري تتتلرلل تتت ر
ة ست س  رب تنرة س دت ربب تنررثتااةآسل تاجدرراهل ة لستربسلذةلخ  اظررل نب يال رسلارةأللار  رة يلا  ر

ر.(GSDR, 2019, 19)رة صح رة عال رلذةر  ر ا رة اعاللرلعلارسركلرصح  
ق تتاسرلستتتابىرة ايل تتت رة لستتتاجةل ر تتت رألتتتلرة  تتتابايرجلتتتجرهتتذهرة لعتتتا  ارلتتتنررب  تتهرلتتتن

 تت رر  تتاظة لستتاجةل ر  لخردةإلجةارة للتت ر  غا تت راح  تتلرل لتتب رلتتنرلذرر،سرتتكلرصتتح  ر لع يتترلي  تت 
لتنرة ايل ت رراذرأساست رة صت س رلتل ةذررة لخ  تاظردلجةار ت رة بةقت ر لكتنرةباستاارر، ب رة ايل  رة لساجةل 
بل  تت رب تتنرلتتبجدرة س دتت ررآثتتااة ياالتت ربة  ا  تت رة اتت راتتجةارسلتتار لتتارة لخ  تتاظرة لستاجةل رألنركل تت ر

ردةإلجةار لكتتتنرةباستتتاارة ايل تتت رة لستتتاجةل ررأهتتتجةفلتتت رر تتتذ يرالرتتت اذرر،ة  اجلتتت رل تتتالبب تتتنرآ تتتاقرةأل
رة تذيربة س دت ريستانحلا ت رصتح رةإلر  تالذربتنرة لخ  تاظردجةارإلرليلجرة ص س رة لساجةل ر  لخ  اظ

 تتذ يرر،ة سرتتا  رأل تتالة حا تتاربة لستتا سلرر  تتلنرة ح تتاترب تتنرة لتتبةاجرة يتتاجادر تتألاضر تت رة بقتتظ
اتتجب اررلبتتاجدبتتنر ا تتقررنجيتتة حتتجرةألرل تتنلتنرة للتت را   تتلرةستتالاليرة لتتبةاجرة  س ع تت ربةستتالالكلار

رة س دتتت بحلا تتت رختتتجلاظرة يتتتتا رة لخ  تتتاظر تتتاخ صرلتتتنرلتتتنرةة س د تتت ررثتتتاا  حتتتجرلتتتنرةآرة لخ  تتتاظ
 (.(Papa, 2014, 49ربة لسا س   رة لعاصادرل ال أل

 

رةستراتيجيال الصمبةالمخمفات  ةإدار البرامج الخاصة بر.2
ردإجةارس تتتت رستتتتا ساةلجرة خاصتتتت رستتتتااربة ل(رECOير)قاصتتتتاجة اعتتتتابنرةئرب  تتتتار لتتتتار احاتتتتهرليتلتتتت 

ة ص س ر لاح ا نرلللات نربب تنرة لخ  اظرردلجةار ر  ركيجةربة ذيرقس رسااةا ل ة ص س رةئة لخ  اظر
ر:(ECO, 2010, 15)رةآا ة يحبر

تتت بة تتتذير(رCradle-to-Grave)رة  حتتتجرل تتتنة للتتجررلاح تتت رلتتتن:رىاألولزززالمرحمزززة  .أ بب تتتنرر ب َّ
رل تنالتار لكتنرأنر تشجيرلجةارتللارغ ارخ ادر تإنرستب رة ص س ر  رلعة لخ  اظرة اغ رلنرأنر

لتجةجةظرة ل تاهربة ليتاللربة س دت رسرتكلربتا  استايجظرللااستاظر ر،ا بثرة غالفرة لبيربة ااست ربة 
ردلجةارةظراةستتخ رالكتتنرلتتنرللتتاة ل لتتب رة للتتجرة تتذير رتتاللرب تتنررل تتنة صتت س ررة لخ  تتاظردلجةار

باجدربنر ا تقرلتل ر،رة اخ صرة يلاد رليلارنل بئجالارسألانر)للعلاربي  لا(رلنررة لخ  اظ
ب تنرببت رسا صتح رر تاةجةألرأصتس ردخ تار ت رةآبيت رةألر،أبرة حاقر لي رة ا بثرة س د رة  ارةأل
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 تتاضرة تتبب رة عتتا ر ر،ة تتاخ صرهتتذهر اةدتتقة عالتت ربة   تتا ارة س د تت رة اتت ر لكتتنرأنرايرتتأربتتنر
ر،ة صتت س ة لخ  تتاظرردجةارإلر تتلأ ر اةدتتقإل لتتاجررليتلتتاظلالة تتجدرب تتنرة حكبلتتاظربة راذر تتغب 

ة ستت  رلتتنررياتتاج رإلةألب تتراتتأث احتتبلرة عتت  رة س دتت رة يتتال ربتتنرة رة ل تتاه  رج تتاظلرةر  تتالذربتتن
ر(DfEة س دتتتت ر)ألتتتتلر رة اصتتتتل  رلتتتتنرا ايتتتتراستتتتاعلالبة اتتتت ر لكتتتتنراخ   تتتتلارسر،ة ختتتتا ة لتتتتبةجر

 ة لبةجرة لعاجراجب اها.رةساعلالبر
 ستتتايجرر(Cradle-To-New-Cradle)رة لج تتتجرة للتتتجرل تتتنة للتتتجررلاح تتت :رلمرحمزززة الثانيزززةا . 

لتتنرة تتاخ صرة لخ  تتاظرة صتت س رب تتنراحب تتلررة لخ  تتاظردجةارإلرة لج تتجرة للتتجرل تتنل لتتب رة للتتجر
 لتجفرر،بة ح تاترب تنرة لتبةاجرة  س ع ت ة لخ  تاظرللار سابجرب نرة ح اترب نرلساح رلجة نر

ة ليالتتتاظر ستتتلب  رة ا ك تتتيراتتت راصتتتل  ربررةألبل تتت رة ل تتتا رة لخ  تتتاظرليتتت راب  تتتجررل تتتنة ل لتتتب ر
ا ليالبنرلستتشب بنربتتنرجبادرة ح تتادر تتر،اتتجب اهارلبتتاجدبح ثلتتارألكتتنراصتتي علارلتتنرلتتبةجر ستتللر

بة اتت رارتتل رة للااستتاظرة لستتاجةل ر تت ركتتلرلاح تت رلتتنرةستتاخاةجر،رة كال تت ر  ليالتتاظربة اعسدتت 
لعتلرة ليالت نرر،  ة ليال ت رة صتالحردجةار تإلرختاىة اتجب اربةألرتكالرةألرلبتاجدرل تنة ختا رة لبةجر

رهتتذهرة لاح تت  اعتتجرر،لستتشب  نر رتتلعبنرب تتنرةئساكتتااربل تتاجدرة ك تتا درة س د تت رلتت رلتتابارة بقتتظ
ر: ةآا ة عل  اظراا لنررلذر، كادرلا باد

 اصل  رة لياجربة اعسد ربة اغ  فرلباجد. 
 ةجةساسجةلرة لبر. 
 بي  لاة لخ  اظر  رلل ررة اكيب بل اظرة لج جد. 
 قسلرأبرسعجرة لل ربة ي ل(.رة لخا   ة لخ  اظرصلر) ة لخ  اظرلعا ل ر 
 رل تتتناحب تتلرة لتتبةجرة ع تتب  رر،اتتجب اهارلبتتتاجد)ةستتاعاجدرلتتبةاجرة لتتبةجرأبرة لخ  تتاظراحب تتلر

 .(سلاج
 ة اجب ار  رلتجة نرة اكيب بل تارة لا جلت ررباجدة لاس   رغ ارة  اس  رإلة لخ  اظرة اخ صرلنر

(ر تتا راك  تتفرهتتذهرة ل تت رة الهتتبةد )ا ل رة تتاخ صرة اتتجرا ايتتاظرةستتاعلالأبربتتنر ا تتقر
ب تتنرة لستتابىرة عتتا ل ر  ب تتا ررة صتت س ة لخ  تتاظررليرتتا اظرة لج تتجدر  حتتجرلتتنرستتااةا ل ةئ

 ةئلالاب  .رحا الاظة س د  ربةئ  ربرقاصاجسا تابفرةئ
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 المبحث الثاني
 هاقنمااج تطبي وعدد منالمخمفات الصمبة في الجامعات  ةدار الممارسات المعتمدة إل

  (Moreira et al., 2018)أنمواج  بالتركيز عمى
 )الجامعات الخلرا ( المخمفات الصمبة في الجامعات ةإدار ممارسات تفعيل : أولا 

لتتنرهتتتذهرأحتتتجر ر،ب تتنرة س دتت راذرستتت س رةذراتتأث ارلتتاررحتتتج جةختتتلرة حتتا رة لتتالع ررةأليرتت  راستتس 
بئرستتت لارلل علتتتارة اع  ل تتت رراظليتلتتتة صتتت س ر لتتتنرة للتتت رأنرا تتتب رة ة لخ  تتتاظرهتتتبراب  تتتجررثتتتااةآ

ب كتتتنرأ  تتتاذر  لستتتاهل ر تتت رة اكتتتب نرر حستتت رةظر تتت سر تتتجب رابا تتت رة س دتتت للتتتاة ة لالعتتتاظرساي  تتتذر
 Cervantes et)ة لصتا  رلتنرس تيل رة  تال رأصتحا  تجىرر جب رة ست بيربة تبب رة س دت رة رالل

al., 2010, 2.)ر
لار  لت رةستاعلا  لكنر  لالعاظرة ص س ربة ا ررلخ  اظ  لشراةظرلبحجدررل نليايرحال ر 

رختتتتتاىةألة اع  ل تتتت رليتلتتتتتاظرأجةدلتتتتاربااستتتتت رة اغ  تتتتاةظرلتتتتت رلتتتتابارة بقتتتتتظربل اايتتتت رأي ستتتتتل رلتتتت رة 
رب تتتا ر،ة صتتت س ة لخ  تتتاظرردلجةار خ تتت رراظستتتااةا ل بةئرستتتا   لتتتنرةألريلتتتاذجبأختتتذرر،)ة لالعتتتاظ(
 اخ تت  رةراظر تت ا تتيرة لع بلتترةستتاعلالب تتنري تتاقربةستت ر لكتتنرة لخ  تتاظرلع بلتتاظررةساحصتتال

يرتتتتا بررة صتتتت س رة لخ  تتتتاظردجةارإلرأيتلتتتت ة صتتتت س رباصتتتتل  ر لخ  تتتتاظر  رلخ  تتتتاظااك ستتتت رلالع تتتت ر رة 
يالحتتت ر  لخ  تتتاظرة ردةإلجةاررأهتتتجةفاح  تتتقرة ا تتتج رة لحتتتالريحتتتبرلاةقستتت رلاركختتت رأستتتاسر ستتتاعلا ئ

بتتنررةذرجة لخ  تتاظر لكتنرأنر تب ارأساستتاذرل  تاح  تتلر  تاحررللتاة لتنرئستتجر  تالذربتتنرذ تيرر،ة صت س 
ةظراتأث ارهرق اسرة ا ج رة لحالرباحج جرة للائظرة ا ر لكنر  لار  اغ اةظرة سس   رأنراحتجثر ا  

 ت رة حتا رة لتالع ررة صت س رة لخ  تاظردلجةاراعل تلر ربة لستابجدر تر،كس ادرباك   رس د ت ربك تا درس د ت 
ة ليتلتتتاظر تتت ررة صتتت س ة لخ  تتتاظررلرتتتكالظة للتتتبجرة لسذب تتت ر لعا لتتت رأنرب  تتتهر تتت،رسرتتتكلرلستتتاجة 

يحتتتتبرر تتتتاةجةألقتتتتجر رتتتت ظرسستتتس رة لبةقتتتتفربة اصتتتتباةظرة ستتت س  ر تتتتجىررة يال تتت ،ر تتتت رة تتتتجبلرة اع  ل تتت 
 رساستتت ةألة صتتت س رة لخ  تتتاظرردلجةارنرللااستتتاظرللذرر،ة صتتت س ة لخ  تتتاظربة تتتاخ صرلتتتنرة لخ  تتتاظر

ة صتت س ررة لخ  تتاظبة تتاخ صرلتتنرة لخ  تتاظررجاعتت ر،غا ستتاذرلتتار تتا رة ا ك تتارسلتتارب تتنرة لستتابىرة  تتاجي
رللتتتاة بهتتتذةرلتتتار ا  تتت رر، تتت رة لالعتتتاظرةذركالظرة س د تتت رستتابلرة لرتتترأكثتتتادرلتتتنربةحتتتجغ تتارة لللعتتت ر

جةاربرة لخ  تاظربة لعا  رسرأنررجاةية سحبثرحبلرة لبةقفربةإل ة لصت ح ر ت ررأصتحا لتنرقستلرالتارة 
ر.(Starovoytova and Namango, 2018, 108)رة لالعاظ

رة لخ  تتاظركلتتار ت رة صت س رة لخ  تتاظكل ت ركس تتادرلتنرراب تجرة لالعتتاظر،يرللالتت أع تنرغتاةار 
بة ستتكنرر تت ةإلجةارة صتت س رة س ج تت رلتتنركتتلرلتتنرة بحتتجةظررة لخ  تتاظة ع تتب  ر تت رة حتتا رة لتتالع ربر

،رة ع ل ت رقستا   ك  تاظربةألرة خ ادربة سال رلتنرلخاستاةظرة ع ل ت رة لخ  اظبكذ يرر،ة لالع ر   س 
باستت  للارة لخ  تتاظرة صتت س رسح تتثر لكتتنرللتت رهتتذهر تتاظرة لخ ردجةاريتتتا رإلرليرتتا بهتتبرلتتار ا  تت ر
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ر،(Green University)رخ تاة حتا رة لتالع رةألرل تن  بصبلررليلارسألانبلعا لالاربة اخ صر
جةارة صت س ربررلخ  اظب  هر إنرا   لرب  رة  يحتبراخ ت اررنةألب تدرهت رة خ تبدرالتارس عا  ت ربك تا ة 

ر(.Ifegbesan, 2017, 2ة حا رة لالع ر)رةساجةل أبر
 مثزززلاأل سزززتعمالالممارسزززات التزززي تفعزززل الرةبالتتتاج يسغتتت رب تتتنرة لالعتتتاظرب اح  تتتقرذ تتتير

ر،(Geng et al., 2012, 5)رةآاتتت بب تتتنرة يحتتتبررالصزززمبة المخمفزززات ةدار إلوالصزززحي 
(Geronimo and Geronimo, 2019, 658:)ر
كتتتتنرستتتت  رة ليتتتتللرلذةر تتتت رارل تتتتنلتتتتاراجاة لللتتتتالظرأبرأبرة لخ  تتتتاظ(ر تتتت رستتتت  )رة  لالتتتت رب تتتت  .1

رة لللالظرلااح .
بةستاسجة لاررة ختجلاظبلتالرر لللهتاصياج قرة  لال رلتلبجدرسأك تاسرسالستا ك  رنراكبنريسغ رأ  .2

ر.ل  د رسا  لال بيجلاراكبنرة صياج قر
ر.ئح اذررلاركسلاجساعلا باكس اهارئررلااةألرأباةقال  فر يسغ ر .3
ساستت رلخ  تتاظررنةألب تتببتت رة لللباستتلنررسبةقتت رثتتالثرللتتال  ب تت رصتتياج قرة  لالتت رر يسغتت  .4

بة لللببتت ر اس تت ر  اح تتلرة ح تتبيرة غ تتارة لللببتت رة ثاي تت رسا لخ  تتاظرقاس تت ر  اح تتلرة س ب تتبل ربر
ب تت رر ب يسغتتر،لتتنرة لصتتجارة لخ  تتاظ  صتتلربذ تتيرة اتتجب ارربتتاجد اس تت رإلة ثا ثتت رسا لخ  تتاظرة 

غ تتتار لخ  تتتاظرةة اتتتجب اربرربتتتاجدة  اس تتت رإلرلخ  تتتاظ) صتتتلربة تتتح ر باللتتتاظرب تتتنرة صتتتياج قر
ة لصت ح رلتنرة اعتافررأصحا اسل لراعاللررلاة  لكنر لثلرهذةرةإلر،ة اجب ا(رباجدة  اس  رإل

ل ربهتذةر ا  ت رة ابل ت رة لكتاي ر لتذهرة صتياج قرلخ  تااب نرة صياج قرة لياسس ر  تاخ صرلتنر
ر.سركلرلابةلنربكافِر

ر.ة لخ  اظة لالع رل رراك رخاص ر اسل لرلل رراعاقج .5
 Zero Waste  ر)صتتتت ارة رة لخ  تتتتاظرلستتتتجأب تتتتنرربالتتتتاجخاصتتتت رسائرس استتتتاظر اغ صتتتت .6

Management.)ر
 تتت رلباليسرتتتكلر بحتتتاظررة لصتتتا  رصتتتحا ألبة اتتتذك اةظررارتتتاج  ةإلر سابتتت رة لع بلتتتاظ يسغتتت ر .7

ر.جةخلرة حا رة لالع ر ةسااةا ل رألاكنراهار  ربي
ر.ي ج  ر  لرااك نة حبة لرة  ر با جر  رلاجدرا ج اربرالي رلادلدر .3
بتاجدبررة لخ  تاظر)ا   تتلر3Rsة اتاب جر تتر ر يسغتر .9 بتاجدبرة لخ  تتاظررةستاعلالرة  ر(ة لخ  تتاظراتجب ارة 

ر.لل علار  رة  عا  اظرة ع ل  ربةألكاج ل  
ر.هلا لاببج رلركلر ب رة لخ  اظلل رر غ يس .13
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لتنر تليلارة لخ  تاظرة خ تادررة لخ  تاظة ك ل اد  ربغ اهتارلتنررة لخ  اظة اخ صرلنرر يسغ  .11
،ربتتتتنر ا تتتتقرة اعتتتتابنرلتتتت رة للتتتتاظرذةظرة عالقتتتت رلثتتتتلرة لسارتتتت  اظر سرتتتتكلرصتتتتح ة  س تتتت ر

 .ة لحااقرة خاصرسا يرة عل   راساعلالس
رة اتت راي تتذهارة عج تتجرلتتنرة لالعتتاظرخ تتالستتاجاةظرة حتتا رة لتتالع رةألرئستتجرلتتنرة ستتع ريحتتب .12

  ربة سحتتثرباتتب  ارة ل تتاهرسلتتار تت رذ تتيرا تتب ارة ليتتاهجرة جاةستترة لستتشب  اظرة س د تت ريحتتبراح  تتق
 .بلارراك لارة  اق بر

بهت ر كتتادرر(Green Campus)رخلززرالجزامعي األرالحززرعتلتتارل لتب رب تنرلتتارستسقرربسيتا ذر
  س   ربل اه ل  راعكسرة    رة خ تاة ر ليتلتاظرة اع ت  رة عتا  ربخساالتارة  ب ت ر ت رللتالرة  اقت ر

الع ر   تتتبارل لتتتب رة حتتتا رة لتتتر،بكتتتذ يراستتتابجرب تتتنرل لتتتاجرح تتتبلرلستتتاجةل ر  احتتتج اظرة عا ل تتت 
ة ا ك تتار تت رث تتا ال رة س د تت رة لح  تت ربة ب ي تت ررلبتتاجديلبذلتتاذرلج تتجةذر حتتلرة لرتتكالظر تت رأرخ تتاةأل

ل تتاجدرة تتبب رة س دتت رجةختتلرة للالعتتاظرة سرتتا  ر ك  تت رأبرلالعتت ر تت رة بقتتظرر  تتالذربتتنر،بة عا ل تت 
ا راي  تتذهر تت رهتتبرسايتتالجر تترخ تتاا حا رة لتتالع رةأل تتر،ة تتذيرابةلتتهر  تتهرة احتتج اظرة س د تت رة لالة تتجد

لبجدرة لتبةاجرة ات رربنر ا قر بة يتا رايلرداإلجةار ر،ة ليتلاظرة اع  ل  رة ا ر ج لاريتا رأكاج ل 
نرة ايل تت رة لستتاجةل ر تت ر كتتادرة حتتا رة لتتالع رأبرر،ئر لكتتنر صتت لاربتتنرل لتتب رة ايل تت رة لستتاجةل 

 ل تتتجرباع تتت رة  تتت  رهتتت رخ تتتقربتتتا  ر كتتتبنر  تتتهر كتتتلر تتتاجرة  اصتتت ر الستتتا اجدرلتتتنرة اع تتت  رةرخ تتتاةأل
ة ح تتادرة تتالل ر لستتا سلرلستتاجة رساباستتااهرةيا تتائذرةلالاب تتاذرل لاس تتاذر  لحا تتت رب تتنررأستت ب بة ستت بيربر

ر.( Yanthi, 2018, 2) رل اجدرلبقفرة بب رة س در  الذربنر،ة س د ربة ث ا  
 UI Green Metric)ة ا رحججهاراصتي فررلللبب رلعا  ارخ ا حا رة لالع رةألب  هر  

World Universityة اتتتتجب اررلبتتتتاجدهتتتت رستتتتاةلجررة لستتتتاعل  ة لعتتتتا  ارربهتتتتذهر،ك ابتتتتجدر لتتتتا(رر
لعا لتت رة لخ  تتاظرغ تتاربرلعا لتت رة لخ  تتاظرة ع تتب  ربراتتجب ارة لخ  تتاظرة ستتال ررلبتتاجدة لخ  تتاظر)ر
ة تتتتباقربة سالستتتتا ير تتتت رحتتتتا ررةستتتتاعلالس استتتت ر  حتتتتجرلتتتتنركر،(ة تتتتاخ صرلتتتتنرة لخ  تتتتاظبرة ع تتتتب  ر
ارتتتاجةظر سيتتتا رلعتتتا  اررةذرل تتتاار تتتقرا تتتيرة لعتتتا  ار تتت رة لالعتتت رستتت ب ارا سأنربرر،ة لالعتتت   رلالعتتت  بة 

سا يستتس ررعكتتسرياتتادجرة ااا تت  راربة تتذييرتتا لربتتنر ا تتقلعا تت رلبقعلتتارب تتنررهااستتابج ر خ تتاة ة
ة ات راعلتلرب تنرردرلتنرة لعتا  ابةحجه ررة ص س ة لخ  اظرردلجةارنربأر، ساق رة لالعاظرحبلرة عا  

بتاجدلعا لت ربرة يرتا ر رخ تا رة لتالع رةألاح  قرل لب رة حار رجب ارة لخ  تاظرهتبربالتلرادت ساترة 
 تتانرة اعالتتلرلتت رق تتا ار،ر تتذ ير(Setyowati et al., 2018, 7 تت رخ تتقرس دتت رلستتاجةل ر)

جةارة  اق ربررةساعلالرلحججدركلار  ربلب بباظ للكيت ر لعا لت ررأستا   برر اةدتقره رة لخ  اظردة 
س اقاظر لارل ااستاظربة تح ربياتادجر ل رر،ليتلاظرخ اة ر نلللل راحب لرة ك  اظربة لالعاظر

ة لخ  تتتاظرة صتتت س رلخا تتتفرة لستتتاجاةظرة اتتت ر لكتتتنرةاخاذهتتتار اخ تتت ضركل تتتاظرردلجةاربة تتتح رارتتتللر
 .(Leal Filho, 2000, 193)رة ص س ر  رة حا رة لالع ة لخ  اظر
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 المخمفات الصمبة في الجامعات ةإدار نمااج  عدد منياا: ثان
 (Rani et al., 2013نمواج )أ .1

كلتاررة عبةلتلرة لخا  ت رلللببت رلتنر  راعالجرب نة ص س رتاهادربا لرة لخ  اظعجراب  جر 
بة تتابفرر،بة لبقتفرة عتا ر،اة اتجب رلبتاجدر،بخصتادصرة ستكانر،ة للت رأستا   ر،لبس رة ستي   ر)

رة صتت س ر  تتاظة لخردلجةاراكتتبنرنربهتتبرلتتار ا  تت رأر(،ذ تتيرل تتنة ارتتا عاظربلتتارة  تتبةي نرربر،ة لياخ تت 
ر.ة ل  ل نر  را يرة لي   رسا ذةظر اةجةألبة ح اترب نرصح رة لخا ار  س د رس  ل ر االي ر

ة لخ  تاظرة صت س ر ت رردجةاريلتبذلل رإلأر(Rani et al., 2013, 24)ب اح  تقرذ تيرقتج ر
ة لخ  تتاظرردجةارإلة حتتا  را  تت  رة ب تت ربتتنر ا تتقرر(12 رتتكلر)بة لب تت ر تت رةرMNIT)لالعتت ر)
ر.ة حا رة لالع رجةخلرة لاب جدرلخ  اظبة ابص فرة لاجير رلركالظاحج جرة برر  رلالع ة ص س ر

 
ر(12ة ركلر)

 ة لخ  اظرة ص س ردجةار(رإلMNITيلبذجرلالع ر)أ
Source: Rani, Ms Mona and Khwairakpam, Meena and Bhagat, Mr. S. K., (2013) 

Solid waste management of MNIT Campus; A Case Study, International Journal of 

Engineering Research & Technology (IJERT), Conference Proceedings ISBN: 978-

93-83758-09-8. P. 25. 

ة صتت س رة لاب تجدر تت ررة لخ  تاظلتتنرسرتكلرصتح رة تتاخ صربتج ررل تتنبةساخ صتظرة جاةست رر 
ر:ا ةآب نرة يحبرر ة ياادجرة اد سبكايظرر،MNIT))رلالع رحا 
 .رلبق ر2333ربةق سرMNIT))رالع ل  ررة ص س رة لخ  اظر احرألاكنرلللا  ربجج .أ
 /رأسسبع.رر نر504حبة  رجةخلرة حا رة لالع رة لاب جدرة ص س ررة لخ  اظلللا  ركل  ر . 
رة لخ  تاظلتنرلللتا  رر(٪73033)ردب جاة لرلنرة لخ  اظرة ص س رس غرحل رة لل رة ع بي .ج

 ة ص س .
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ركااتتتبن)رة لا تتت ة صتتت س ررة لخ  تتتاظ  رتتتللررة لخ  تتتاظلتتتنرلللتتتا  ر(ر٪21012)رارة ستتتاق لتتتأ .ج
 بةخرا (.ر  سالسا كلبةجربرربلبةجرسيا رباقبرعجنرلبررل ججربرللابرلالسسرةقرل ربربر

 (Masike et al., 2014)أنمواج  .2
رأكثتاة صت س رهت ررة لخ  تاظنرلرتك  رلئرأر،س د ت رلركالظرلل علارة اع  ل  رة ليتلاظابةلهر

ب  تتهرقتتجلظر،ريالحتت ر  تتالكنرلتتنربل  تت رلعا لتت رهتتذهرة لرتتك  ردلجةارة اتت راا  تت ربررلرتتكالظا تتيرة 
ر، ت رل لستاسبي بكتلررلعلتج ت ررة صت س رة لخ  اظردجةارإلأيلبذجرر(Masike et al., 2014)رجاةس 
رأيتبةععرلتنريتبرة ل  بست ر كتلرة لاب جدرباحج جرة لرتاا  ربة لعتجةظرة ص س ررة لخ  اظابص فرا رلذر

رة ص س .رة لخ  اظردجةارإلأيلبذجررليرا لعلجر غاضرة جدر  رة لاب رة لخ  اظ
ا  ت  رة س ايتاظرربتنر ا تقرة لعلجرة لخا  ت رأقسا لاب جدرلنرة رة لخ  اظرأيبةعا راحج جربال  لر

ة ات ربرر،ة صت س رة لخ  تاظردلجةارللااستاظرراحتججرل تنلتنرةئستاس اياظربة ل تاسالظرراحصت  لاة ا رات ر
  تالذرق لت رر أ ا برر،ب باةظرلا   رل نبة ا رساشجيررل يلبذجرة لصألسعجرذ ير  رةرلاةساعلا ا ر
ر73)اتتب  ارلتار  تا رلتتنررة لخ  تاظردلجةارلااستاظرلرنأ ياتتادجرةاح  تلرأتلتاررلذر،حلا ت رة س دتت ربتن
ردلجةارأيلتتبذجرر تت راي  تتذراذرلذةركتتانرة لعلتتجرسأكل تتهرلرتتااكرة لخ  تتاظردجةارلتتنرة اكتتا  فرة ي ج تت رإلر(٪

ر.ة ل ااحرة لخ  اظ
 (Tarik et al., 2014نمواج )أ .3

رة لخ  تاظردلجةارنرإ تلاي رة يلبرة ستكاي رة لالة تجرساستالاةاررل ن سا  رنرة ا بارة اكيب بل رةل
ردجةارإلريلبذلتاذرأ(رTarik et al., 2014رب  هرقتج رة ستاحثبنر)ر،لالة جلصجارق قرظرأصسحة ص س ر

هتتتاراأث ارة  اس تتت ر  اتتتجب اربررلخ  تتتاظ ر  قاصتتتاجهتتتبرلعا تتت رة اسح تتت رةئليتتتهرة لتتتجفرس ر ة لخ  تتتاظرة صتتت
ر.يرةإل لاس قاصاجبةئلالاب ربةئرة س د 
ر(ربلالعت رDUبلالعت رجكتار)ة جةخ  ت ر   تال ر ت ركتلرلتنررقستا ذرا را س قرة جاةست رب تنرةألل

ربة اتت راستتابب رستتايغالج  ر تت ثالثتت رلتتنرلعاهتتجرة اع تت  رة اةدتتجدرر  تتالذربتتنر(JU)رللايل اياغتتاا
بتنر(ر13يلتبذجرة لب ت ر ت رة رتكلر)ةألرليلتالبات ررب تنرلستابىرة تسالج،ر بتججرلتنرة  تالأكستار
 رللتتارلعتتلرلتتنرهتتذةرجلتتجراكيب بل تتارة لع بلتتاظربةئاصتتائظرلتت ريتتتا رة تتج  ربيتتجرة استت  ر ا تتق

إنرستتربةستتايالظرة جاةستت ر، ة ا   ج تترة لخ  تتاظردلجةاررلتتنريببتتهرسا يستتس ر يلتتاذجرةذر ا تتجيلتتبذجركبيتتهرةأل
راذرلع تتهرقتتاسالذر  ا س تتقربكتتذ يرلرتتاببنراح   تتهرلتتنرهتتذهرة عل  تت ر ستتاحقرة تتاس رة ي تتجيرة تتذير لكتت

ر.(Tarik et al., 2014, 107)   ر سسقر هرلث لر  رسيغالج  رلنرقسلراذريارد
ر
ر
ر
ر



134 
 

ر

ر
ر(13ة ركلر)

رة لالعاظرة ليج  ربججرلنرة لخ  اظرة ص س ر  ردجةارإل(Tarik et al., 2014نمواج )أ
Source: Tarik, Farhan-Bin and Habib, Walid-Bin and Zahid, Tarek Bin and Hasan, 

Rakib, (2014), ICT based waste management model for university dormitories, 

Proceedings of 5th International Conference on Environmental Aspects of 

Bangladesh, P. 108. 
 

 (Moqbel, 2018) نمواجأ .4
لذرر، صتت فرة لخ  تتاظر تت رة لالعتت رةألاجي تتجاةستت رابر (Moqbel, 2018)رألتتاىرة ساحتتث

ر،ة اع تتتت  رة عتتتتا  ربة سحتتتتثرة ع لتتتت ة صتتتت س ر  لشسستتتتاظررة لخ  تتتتاظ ا  تتتت رسستتتت   ر ابصتتتت فرةقاتتتتاحر
ة صتتت س رة لاب تتجدر تتت رة حتتتا ررة لخ  تتاظبابصتتت فررجاةستتت را تتج ارلعتتتجلراب  تتجرة لخ  تتتاظا تتليظرة  

ر.الجامعيالتقويع  في أثنا متميزة  أربع فتراتلارب نرلجىرةخاال ة لالع ربر
ظرة جاةستتتتت رأيتتتتتهركرتتتتت لذرر،ة اتتتتتجب ارلبتتتتتاجدرللكاي تتتتت   تتتتت  رارل تتتتتنرياتتتتتادجرة جاةستتتتت ربابصتتتتت ظ

لنرة لخ  تتتتتتاظرك  تتتتتتبغاةلر3113لابستتتتتت ر يتتتتتتاجرة حتتتتتتا رة لتتتتتتالع ر تتتتتت رة ر، تتتتتت رة  صتتتتتتبلرة عاج تتتتتت 
ب تتتتتجدرة لارة لخ  تتتتتاظلتتتتتنرقتتتتتلرب تتتتتنرةألر٪37اتتتتتجب اررلبتتتتتاجدة ياتتتتتادجرأيتتتتتهر لكتتتتتنررأتلتتتتتاظبرر،اذر بل تتتتت

راظة لالعتتتتتترة لخ  تتتتتتاظرة صتتتتتت س ر تتتتتت ردلجةارسايتتتتتتالجررليرتتتتتتا رب  تتتتتتهر يسغتتتتتت ر، تتتتتت رة حتتتتتتا رة لتتتتتتالع 
يرتتتتتتا برة صتتتتتتت س ررلخ  تتتتتتاظة لستتتتتتاجةل ر ردةإلجةار  تتتتتتلانر سلتتتتتتتارة اتتتتتتجب ارة لبثتتتتتتبقررلبتتتتتتتاجديتتتتتتالجرساررة 

(Moqbel, 2018, 24). 
 

ر
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  (Moreira et al., 2018)أنمواج  .5
رأجبةار  تتللعتتلرة لالعتتاظريلتتاذجرألرنب تتة اع تت  رة عتتا  ررليتلتتاظبلتتلرصتتياعرة  تتاةار تت ر

جختتالرة لستتاي رةئلالاب تت  بتتنربة عل  تتاظرردةإلجةار تت رة ع تتب رة س د تت رب تت ررة للااستتاظرة لستتاجةل ربة 
لياقرتت ر يسغتت ررب تت رهتتذةرة ستت اقربة ع تتب رة س د تت ،ردةإلجةارة لاكال تت رستت نرر اةدتتقبة رستتا   ةألر ا تتق
 ر  للالتتتت ر تتت رأيرتتتت  رة سحتتتثربة اع تتتت  ر اد ستتتةرلرتتتتكالظلحتتتجىرة رسعتتتتج هاة صتتت س رة لخ  تتتاظرردلجةار

رة اع   رة عا  .رليتلاظبة ابب  رة ا رالا لار
بة عل  تاظرردةإلجةاراظرلنرقسلرة لالعاظرإلجخالرس د رةلالاب ت ر لبةيت ر ت رةسااةا ل  ا راسي ر

اذراحاتتاجرلستتاحاظرةاختت،ربرستتاجةل ة اتت رأثساتتظر عا  التتار تت رهتتذةرةئيا تتالريحتتبرةئ،ر تت ة اي  ذة  بل تت ر
 اعتتتجرر،با تتتج  رة ياتتتادجر تتت ررتتتكلرلتتتبلللاةقستتت رجبتتت ربيرتتتارة ارتتتخ صربة رأجبةظرل تتتنة  تتتاةارهتتتذهر

بتتتنرة حا تتت ررة تتتذةا رستتتالغاتتتجب رةإل،ربهتتتذهرة لشرتتتاةظر  ا  تتت  رة س دتتت  راد ستتترأجةدة لشرتتتاةظرة لاكستتت ر
 Moreira etة اع ت  رة عتا  )رليتلتاظ ر  لتار اع تقرسا لبةيت رة لستاجةل ر  ا بة اح  لرةألرة س د  

al., 2018, 292.) 
ة اع ت  رة عتا  رلت رلللببت رلايببت رهاد ت رلتنررليتلتاظ  رة لخ  اظرردلجةارأنرااعاللر يسغ ر 

ال تجرثربسكنرة   س ربلساي رة لتشالاةظربة ل تاب رة ات ربرلخاساةظرة اجا سربة سح  ركلاررةألير  
سلتذةرر،التارسرتكلرصتح  لجةار تا ررلذةر ت رب تنرة س دت رة  س ع ت رةظرة س د ت رة ست س  رة لحال ت اأث ارة رلن

ة صتتت س رجةبتتت ر صتتتي رة لخ  تتتاظرردلجةارسلشرتتتاةظرربة لالث تتت لاةقستتت رة ارتتتخ صربة رأجبةظرجة لعيتتتنراعتتت
  تتتتا رر،قصتتتبىر صتتتح ربالتتتت رستتت  ل رأهل تتتت ذةظررجبة اتتتت راعتتتة لخ  تتتاظرردإجةارة  تتتاةار  لتتتار اع تتتتقرستتت

ة لخ  تاظرردإجةار  لتار اع تقرستر جب رة لع بلاظرباعل لربل   رصي رة  اةارأجبةظة  لااسركرةساعلال
ل اايتتتاظررإلاة للتتتار ستتتل رستتتر تتت راش تتت ريتال تتت ربللي تتت رجبةظهتتتذةرة يتتتبعرلتتتنرةأل ستتتل رلذرر،ة صتتت س 
ة تذير لكتنرل ااياتهرب تنرلتاررةألستاسخ ررليرا ة اع   رة عا  رببنر ا قررليتلاظس نررلالع  
رليتلتتاظة صتت س ر   تتاظرة لخردلجةاربتتاضرك   تت را تتب ارلشرتتاررل تتنيلتتبذجر  لتتار لتتجفرةألر،ة ستتي ن

 (.Moreira et al., 2018, 293) ا س  هآ   رة اع   رة عا  ربر
اةظرهربيتتتتتتتجلاراكتتتتتتتبنرة لستتتتتتتاجإيتتتتتتت ر،حلا تتتتتت رة س دتتتتتتت  لستتتتتتتاجادررهتتتتتتت ة لخ  تتتتتتتاظرردلجةارنرإب  تتتتتتهر تتتتتتت

ة اع تتتتتتت  رة عتتتتتتتا  ررليتلتتتتتتتاظ ا تتتتتتتب رر،اتتتتتتتجهبارة صتتتتتتتح رة عالتتتتتتت رل تتتتتتتن تتتتتتتع   ر لكتتتتتتتنرأنراتتتتتتتشجير
ة س د تتتتتت رة اتتتتتت راحتتتتتتججرردةإلجةاررأيتلتتتتتت اسيتتتتتت رربتتتتتتنر ا تتتتتتق رسلعا لتتتتتت رة   تتتتتتا ارةئلالاب تتتتتت رة س د تتتتتت

ر،لار ارتتتتتتتتتل  رللالتتتتتتتتت رة لالعتتتتتتتتت رسأكل تتتتتتتتتهرب تتتتتتتتتنرخ تتتتتتتتتضرةستتتتتتتتتالاليرة لتتتتتتتتتبةاجرة  س ع تتتتتتتتت أهتتتتتتتتجة 
اظريالحتتتتتتت ر اح  تتتتتتتقرةستتتتتتتااةا ل ة اع تتتتتتت  رة عتتتتتتتا  رهتتتتتتت رأ  تتتتتتتاذررليتلتتتتتتتاظ رستتتتتتتاجةل  رتتتتتتتلاجةظرةئ

 رذ تتتتتير تتتتتإنرهتتتتتذهربلتتتتترخ تتتتتابة ا  تتتتت  ربة   تتتتتاسرةألرستتتتتاجةل يتتتتتتا رااستتتتت رةئركلتتتتتار تتتتت ر،ستتتتتاجةل ةئ
 لتتتتت ر  ستتتتتظرحساستتتتت رسلتتتتتار  تتتتتهرة ك ا تتتتت رربسلتتتتتذةسرتتتتتكلرلحتتتتتججرة لخ  تتتتتاظرردلجةارئراايتتتتتابلررجبةظةأل
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بتتتتتاجدبررة صتتتتت س رة لخ  تتتتتاظ تتتتتجب رةاختتتتتاذرة  تتتتتاةار  لتتتتتار اع تتتتتقرسليتتتتت ر  ,Botelho) هاة اتتتتتجب اررة 
ر.(5 ,2012

  (Moreira et al., 2018)أنمواج  أبعادثالثاا: وصف 
ردلجةار لشرتتاةظررساستت ةأليلتتبذجر تتانرةأل (Moreira et al., 2018)أرتتااربب  تتار لتتار

ر ربه ر:أساس رأسعاجرأاس ة ص س ر اكبنرلنرة لخ  اظر
 ة اع  ل  . .1
 ة لرااك . .2
 .  ة اي  ذ .3
 ة س اس .رةذرأخ اربر .4
ارلاكتتبنرلتتنر تتا ربستتجباهاركتتلرلعلعتتا  اراد ستترأاسعتت نرة لشرتتارة لاكتت رلاكتتبنرلتتنرإ تتب  تتهر

ر:حبرةآا بب نرة يلللبب ر اب  رلنرة لاغ اةظر
 التعميع: .1

ة لخ  تاظرة صت س رردلجةارأيلتبذجرراذرلتنأساست  عجرسعجرة اع ت  ر)ة اع ت  ربة سحتبثربة ابب ت (رلتل ةذرر
ة اع تتت  رة عتتتا  رستتت نرة   تتتا ارة س د تتت ر تتت راتتتجا  ررةااستتتا ك   تتت ررهبتتتنر ا  تتتب ستتت نرر، تتت رة لالعتتتاظ

تت برر،ة  تال  رآثتتاا تت ر ربة سحتتبثربة ابب تت رة اع تت  رة عتتا  ر تت رة اع ت رليتلتاظلكايتت ر رهل تت ةألر ب َّ
نرة لالعتتاظرب  لتتارة اتتلة رسسيتتا رة لعا تت رباتتجا  رإ تترختتاىةألرليتلتتاظسختتالفرة ر،ة صتت س ة لخ  تتاظر

رةستتتتاجةل رأكثتتتتاة ليتتتتا رب  اعالتتتتلرلتتتت رايل تتتت رراغ تتتتاكلتتتتار تتتت ررللالعلتتتتار خجلتتتت راحتتتتج اظرة للالتتتت 
(Moreira et al., 2018, 292.)ر

ة لخا  تتت ر  للالعتتتاظررحا التتتاظ يسغتتت ر  لالعتتتاظرا س تتت رةئر اع تتت  رقتتتاجدرة لستتتا سلرةذرللتتتجرسعتتتجَّها
ردخ تتارستتا الةلنرلتت رالة تتجرة لختتابفرسرتتأنرة   تتا ارة س د تت رة لخا  تت ربة حالتت ر تت رةآبيتت رةأل،رة لح  تت 

 ابلتت ررللتارغ تارلخصصت ر لتارألتاكنة صت س ر ت ررلخ  تاظ باتاةك رةرةئستالاس ر اغ تارة ليتا رل تن
 ت رة ستاةلجرة اع  ل ت ربة سحث ت ربكتذ يراعل تلررستاجةل ةئرباست  رة لعا تراكب نربسيا ب نرة لالعاظر

ة خ تتاة ر تت رلل تت رراظتتتلرهتتذهرة تتتابفرستتجأظرللتتبجرة لالعتتر تت ر،ة   تتا ارة س د تت ر تت رة للالتت 
(ر تت رة عج تتجرلتتنرة لالعتتاظرةألبابس تت رEMSة س د تت ر)ردةإلجةارا س تتقريتتتا رركلتتار تت ر،أيحتتا رة عتتا  

 Sammalisto)رللاث تت رلتتنرقستتلرأختتاىألا تتظرجاةستت رر،الع ة حتتا رة لتترةستتاجةل  لعا لتت ررأجةدكتت

and Brorson, 2008رلالعتت ر(ر تت Gavleأنرة اتتجا  رهتتبربالتتلررل تتنأرتتاابةررلذة ستتب جر تت رر
رجة بكتتذ يرهتتتبرة حتتالر تت را  تتت  رةألر،ة لتتالع ة س د تت رجةختتتلرة حتتا ررة ستتاةلجأثيتتا راي  تتتذرر تت رادتت س

بة تتباقرسلتار تت رذ تتيرر   سالستا كةة لخ  تتاظرردجةاربا ت رخ تتااةظرلخا  ت رإلرMariborة س دت ر لالعتت ر
بابة تتظرة جاةستتاظرئح تتار  تتجرقتتجلظرجاةستت رحا تت ررة صتت س ،رة لخ  تتاظة اتتجب اربة حتتاقرب لتتاررلبتتاجد

هتتذةرة سايتتالجرر تت ري بل  يتتجةرببلتتجظرأنر(Massey)رصتت ا  ر تت رلالعتت ة رلخ  تتاظ ة اي  تتذرسايتتالجر
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لتتنرة جاةستتاظرحتتبلررة كث تتارا تتج  ر  تتالذربتتن لكتتنرأنر حستتنرسرتتكلركس تتارة تتبب رة س دتت ر   تتال ر
بتاجدبرربيتجرة لصتجاة صت س رة لخ  اظرر صل ،رلتبةاجرسعتج هاة صت س رة لحالتلر لخ  تاظررستاعلالةئرة 

احس نرة اع ت  ربة اتجا  رة لستالارلتنررل نسأنرهيايرحال رظرساسايااجرل اجه راسبةرااكظرا يرة جار
 ت رة لصتا  ررأصتحا قستلرة لصتجارلتنررة لخ  تاظربيتجر صتلرأجة اح  تقرلستابىربتاٍلرلتنرأللر

 (.Geng et al., 2012, 1) للال رة لالع 
ستتتجأررستتتاجةل ة لخ  تتاظرة صتتت س ربةئة حتتتا رة لتتتالع ربلعا لتتت رراستتاجةل ة  ع تتت رسرهالتتتا ةئستتجأرل 

ة عج تجرلتنرذر تاي رات ة اع   رة عتا  ررليتلاظة عج جرلنرربنر ا قر،1993ليذربا ررسا تلبار ع  اذر
أحتتتتجرة صتتتت س ررلخ  تتتتاظة لستتتتاجةل ر ردةإلجةار  عتتتتجرسايتتتتالجرر، تتتت رسا ايل تتتت رة لستتتتاجةل ةأليرتتتت  رة لاع 
بلتتت رذ تتتتير تتتإنرة للااستتتتاظرر،اي  تتتتذةذر اح  تتتقرة  لتتتتبحرة لستتتاجة ر  حتتتا رة لتتتتالع ركثتتتاةأليرتتت  رةأل

ة صتتتت س رة لستتتتاجةل ر تتتت رة حتتتتا رة لتتتتالع رابةلتتتتهرة عج تتتتجرلتتتتنرة لخ  تتتتاظرردإجةاربة ستتتتاةلجرة لاع  تتتت رستتتت
 ,.Abas et al)برر(Dahle and Neumayer, 2001, 2)رةآات حتبربب تنرة يرة احتج اظ

ر:(1 ,2018
ر.ة ل اه  رة خا د ر لعينرة ايل  رة لساجةل  .أ
ر. اةجةألة س د رس نرة  ال ربررهالا ةئرل نةئ ا اار . 
رة اكا  فرة ساهت رة لااس  رساي  ذرة لساجاةظرة خ اة .ر .ج

جةارا حا رة لتالع ربربة لعيت رستا اخ   رة ختاصرستر(CPFM, 2002, 4)رأ تافبر ة ختجلاظرردة 
ر:رلااةس  ربه رلعا ل رثالث رللائظة حا رة لالع راا   ررةساجةل سأنر

 ررة س د . .أ
 لبةاجرة سرا  .رة  . 
 . ساس ةألة للال ربرة بت   ر .ج

ة حتا رة لتالع رببل  ااتهرردجةار صتحاياربس اديتاربإلرهل ت  اعجرصح رة س دت رة  س ع ت رألتاةذرستا غرةأل
 لث تتبنررأ تتاةجذ تتيرااكتتبنرة لالعتت رأبرة ك  تت رلتتنرر  تتالذربتتنر،ة س دتت رة لح  تت ر  تتأثتتاركس تتارلحالتتلر

 حتتا رة لتتالع ربة  تتبىرة عال تت ر رةعل لعا لتت رصتتح ربا اه تت رلستتا يسغتت ر تتذ يرلصتت ح ررأصتتحا 
رليتلتت أنراح تتقرة  يسغتت ربة س دتت رة لح  تت رسلتت رر تتاةجةأللايتت ررل تتنئرستتجرلتتنرةئباتتاةفرسأيتتهرريتتابه

(رYanthi, 2018, 1)أرتاار  لتارر،ة س دت رة  س ع ت رة ات راعلتلر  لتاةحاتاة رر رلت ساست ةألبتاد لتار
ر:ةآا ب نرة لالعاظر يسغ ر ر، لارجبارلل لر  راعل لرة ايل  رة لساجةل رة لالعاظنرأرل ن

 .لساجةل نر  رة للال رأب ا أنراعجر السلار  صسحبةر .أ
 .ساجةل ة اجا سر  رةئره أدرب ا ألاب  ارا ب ار . 
 .اةلجربة جباةظرة لاع   رسا الاا رة ح  ا ج  رة س .ج
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ة س استتاظرة لاع  تت رس تتايبنرة حتتا ررأجة   تتالذربتتنررستتاجةل لحتتبرةألل تت رة يتا تت ر تت رةئ .د
 .خ اة لالع رةأل

رليتلتتتاظ تتت رة خ تتتا رةألكتتتاج ل ر تتت رراذراد ستتتراذرلب تتتببرستتتاجةل ةئاعتتتجررب تتتنرلتتتارستتتسقربسيتتتا ذر
بجباةظررستتتاجةل ستتتاةلجرةئرةبالتتتاجس راتتتب  اربرة لخ  تتتاظرة صتتت ردلجةار ا  تتت ربل  تتت رر،ة اع تتت  رة عتتتا  
 تتتاس رستتت نررلبتتالنةستتاكلب  رسأيتتتهرأبلررلبتتتالنب لكتتتنراستتل  رر،ستتاجةل ةئب تتقرلستتتجأراتتجا سرة س دتتت ر

اظربة لتتشالاةظرة جب  تت رباليتة استتع ي اظرلع تظرة عج تتجرلتتنرةإلرب ت رأثيتتا بة اع تت  رة عتتا  ررستاجةل ةئ
جب تت رحتتبلرة ايل تت رة لستتاجةل ر  اع تت  رة عتتا  رأه ر تتارليرتتا ب تتبحاذر تت رلحاب تت ررأكثتتاعالقتت رهتتذةرة 

(KOÇ, 2014, 7.) 
 المشاركة: .2

ة اع تت  رة عتتا  رإلبتتجةجرقتتاجدرلتتججررليتلتتاظ اصتتب ارلستتشب   ررة لرتتااك رسعتتجلعتتا  اررةخاستتاااتت ر
لرتتاةيرربتتنر ا تتقيتتتاةذر  اصتت رل تتاجدرة تتبب ربة ث ا تت رة لستتاجةل رر،ستتاجةل ب تتنرأستتاسرلستتاجئرةئ
ربتتنر ا تتقلبتتجةجه ر اش تت رة احتتج اظرة  بل تت ربح لتتارربتتنر ا تتقر، رة  بل تت للالعلتتار تت رةأليرتت 

 (.Moreira et al., 2018, 293)رة يلجرة لساجةل بررسا   لنرةألرة لل ج
رةألستتااذدة صتت س ر تت را تتج  رسايتتالجرة لخ  تتاظرردلجةارةظرة لالعتت رة اتت را تت رسلعتتا  ارليلتتالرارتتللر

 ابب ت رأبرا  ت  ربةجرة يرتاربة ل سببتاظرأبرحل ت رة   ال رأبرابل هرة  تال رأبرح تادرة  ا ت رأبرلت
بصتتفررا تتج    تتالذربتتنرذ تتيرر،أبرة ا تتب ارة لليتت ر  لتتبت  نر تتاةجةألأبرابل تتهرر،ستتاجةل ث ا تت رةئ
ة  اقتت ررةستتاعلالبةستتالاليرة ل تتاهربررة اعالتتلرلعلتتا،رأستتا   آثااهتتاربررة صتت س رة لخ  تتاظردجةارلتتبللرإل

برتاة رة ليالتاظرر،ة لخ  تاظرة صت س رة صت ا  رل نربصبئذرة ص س ررة لخ  اظاخ  فرلنربلساجاةظرة 
ر تتت رة حتتتا رة لتتتالع رة صتتت س رة لخ  تتتاظي تتتا رللتتت را تتتب اربةئاصتتتائظرغ تتتارة باق تتت ربررة خ تتتاة 

.(Yanthi, 2018, 3)ر
لتنرلاح ت ررأبل  ت رة لرتااك ربة ات راستجنرأرل تن(رKlunbut et al., 2017, 2400)أرتااربر
 أيرت  رة حتجرر،ة صت س ة لخ  تاظر اكتلرب تنرة حتجرلتنرأيلتبذجرر اا تبررل نرة ص س ة لخ  اظررليااج
بتتاجدبرة لخ  تتاظرلخصصتت ر لل تت رلستتاب اظرة للالتت ر اي  تتذرق تتبجرة لخ  تتاظرلتتنر بتتاجدة اتتجب اربررة  رة 
بتتاجدا   تتلربرأيلتبذجررأبرة لعاب تت رساستت رستاعلالةئ بتاجدبررستتاعلالةئرة  ربتتنر ا تتقر(3Rs)ة اتتجب اررة 

ابةلتهرب ست ركس تتادر (3Rs)بلت رذ تيرئراتلةلرأيرت  ررة لرتتااك ،لتنرختاللررة للتبجرة ذك ت ربة  عا ت 
ع تت  رأبرة اتتجا سرأنر تتشثارة ارلتتنرة للكتتنلذرر،ة لخ  تتاظبهتت رق تت رببتت رة للالتت رس تتالرأبراصتتي فر

لتجفرا ر،ابة اببب ت رسلل ت رأرتكا لر ة لرتااك رستا ساةلجرة اع  لتربنر ا تقبذ يرر اةجةألب نرللاادر
ر،ة لصتت ح ر تت رة حتتا رة لتتالع رأصتتحا الكتت نرة للالتت رأبرر تتنل تت رة لالعتتاظرأ  تتاذررة لرتتااك 

ر،ال ة ت رأي ستل ربقتتجاررة لصت ح ر ت رة لالعتتاظرأصتتحا احست نرث ت ر  ستاةلجرة اع  ل تت ر تذ ير لكتنر
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جدرببتت ل ر لكيللتارا تب ارقتجادرللالت رة حتا رة لتالع ربة  تال رب تنرل تارة ستاةلجرة اع  ل ت نرلرأي
ر.ة ص س رة لخ  اظردلجةارر ا قبنرأحجهارر،ة ذةا ر  رحلا  رة س د 

ة لخ  تتتاظرة صتتت س ر تتت رة حتتتا رردلجةار تتت ررة لرتتتااك ربة الكتتت ننربل  تتت رإب تتتنرلتتتارستتتسقر تتتبسيتتتا ذر
ر:(Muljaningsih and Galuh, 2018, 129)راآا االثلرسرة لالع 
ر.ة لص ح رأصحا سإلكاي اظررل اجد رارل  رة اح  لرة بب  .أ
ة حلتتتتالظرربتتتتنر ا تتتتقربة لرتتتتااك  تتتتاصر لثتتتتلرهتتتتذةرة الكتتتت نررل تتتتنلااحتتتت رة بصتتتتبلر . 

ر.  حجرلنرة لخ  اظرةإلبالي  
 ه رب نرأي سل .رةبالاجبنر ا قرل اجدررة لصا  رأصحا قجادرربجب ربارل  راعل ل .ج
لللبب رلايبب رلنرة س اساظرة اع  ل  رة ات رالتجفرربنر ا ق كبنرارل  رة لرااك رب  هر 

بلتنرهتذهرة س استاظرر،ة لخ  تاظرة صت س ردلجةارألار اباير يلتاحر لبراغ  ارة س بيرة لسافررل ن
ة ايل ت ر ت ررتكلرة اتجا  رربتنر ا تقللال رة حا رة لتالع رة لص ح ر  ررأصحا الك نرربل   
رة لخ  تاظردلجةارلتنرة  تابايرل تاجدرة ايرتد رةئلالاب ت ربة اث  تفرسرتأنر ر  الذربتنرذ تي،ربة اع   
ب  تل رذ تيرب ت رس استاظرر،العتاظة لصت ح ر ت رة لرأصتحا الكت نررة  اب  ت ر ت ر اح  قرة ص س 

رأصتتتتحا  تتتت رة احا تتتت ر لصتتتتا  رستتتتاةلجرة سيربتتتتنر ا تتتتقأبرقبةبتتتتجربالتتتت رسرتتتتكلرك تتتت ر تتتتا رب تتتتعلار
ة حتتتبةارستتت نرة للتتتاظرراستتتاعلالليتتتاهجربرتتتاةكاظرلساكتتتادرسرللتتتاة ذ تتتير تتتا رر  تتتالذربتتتنر،ة لصتتت ح 
ر(.Smyth et al., 2010, 1013)رخ اة لالع رةألاح  قرة حا ررل نبصبئذرة  اب  ر

ر

 التنفيا .3
تتت  ة اع تتت  ررليتلتتتاظة اتتت راتتتابجر لتتتارة لخ  تتتاظرردلجةارارخ صتتتاذر لستتتاجاةظررة اي  تتتذية سعتتتجرر ب َّ

را تتيرة عل  تت ا  تت  ر  لخ  تتاظرة صتت س ربرلالتتاربلعا ر، تت ة اي  ذة عتتا  ر  لتتار اع تتقرسأيرتت الارة  بل تت ر
 ,Moreira et al., 2018)جةختلرة حتا رة لتالع رلنرلخ  اظرص س رر ا راب  جهل جةارلااحج جربر

295). 
سا اصتتتافرسلستتتتشب   رالتتتاهرة س دتتت ر لتتتتنررأخالقتتت ألنرة ك  تتتاظربة لالعتتتاظر تتتتج لارة اتتتلة ررةذر يتتتتار

ب تنربلتهرة احج تجرلتنرة لابقت رأنرا تبجرة لالعتاظرر،حلا ت رة س دت رل تن  لتار تاجدر جب رة ة لابق رأنر
رلخ  تتاظة لياستتس ر ردارةإلجةذ تتير تتإنرر  تتالذربتتنر،ة صتت س رلخ  تتاظ  رة صتتح ح ردةإلجةارة للتتبجريحتتبر

ة اع ت  رة عتا  ر ت ررليتلتاظ ت رة لخ  تاظرردلجةار  تجرستجأظرستاةلجر  لالعتاظ،رستاح قر بةدتجررة صت س 
ربتتنر ا تتقرة لالع تت بالتتاذرباايتتبعرلتتنرة للتتبجرة ا بب تت ررأاسعتتبنلتتنررأكثتتاة س تتجةنرة صتتياب  رليتتذر

 اع ت  رة عتا  رة ات رااكتلر  تجركايتظرسعتضرلستاجاةظرةر،ة صت س رلخ  تاظ  حجرلنرة ة ليتل  رة ساةلجر
دربةحتتجة اتتجب ارهتت ررلبتتاجد ستتاةلجرر،يالحتت ر  غا تت رة صتت س رة لخ  تتاظة اتتجب اربة حتتجرلتتنررلبتتاجدب تتنر
ستتتتتتجأظرلالعتتتتتت رلذرر،ة بئ تتتتتتاظرة لاحتتتتتتجدرةأللا ك تتتتتت لالعتتتتتتاظرة لستتتتتتاجاةظرة س د تتتتتت ر تتتتتت ررأكثتتتتتتالتتتتتتنر
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(Tecnológico de Monterrey)بليتتذرر1992 تت ربتتا ررة صتت س رة لخ  تتاظردلجةار تت رسايتتالجرر
 ,Vega et al., 2008 ب ربة تتباقر)تتتتتتتاركل تتاظرلاغ تتادرلتتنرةأل بليتتتتتاجب رلبتتاجدذ تيرة حتت نراتت ر

ر(.522
بلالعتتت ر(رUNAM)رب(رITAM) تت ركلتتتارة لكستت ك  رة اع  ل تت ررليتلتتتاظبا  تتجرة ا تتاا ارأنرة 

((Guadalajaraستتتاجاةظرة للتتنرهتتذهررة تتاد سرة لتتتجفرنأبرر،ة صتت س ة لخ  تتاظرردجةار تتج لارستتاةلجرإلر
لكايتتاظربذ تتيربتتنر ا تتقرة صتت س رة لخ  تتاظرردجةارة اي  تتذرة صتتح رإل رلبتتاجداحج تتجركل تت ربيبب تت ربة 

لتتتنرس ايتتتاظرياالتتت رر ،ربلتتتنرثتتت را تتتج  ة لاب تتتجدر تتت رة لالعتتتة صتتت س ررلخ  تتتاظ رلتتتاظبة لعا رة اتتتجب ا
ر(.Vega et al., 2008, 522)ة ص س ررة لخ  اظردلجةارسايالجرة لاكاللر إلبجةجرة

ة س تجةنرة يال ت رابةلتهرة لالعتاظرنرأ(رNnorom and Osibanjo, 2008, 845)رأ تافبر
ة ات ر تا رر،(e-waste)ر كاابي ت ةإلرلخ  تاظة ردلجةاربليلتاررة لخ  اظرة صت س ردلجةار  رراحج اظركس اد

ليرتتاشهارجةخ  تتاذرأبرةستتا اةجهاركستت  رلستتاعل  ر تت رلحاب تت ر ستتجرلتتار ستتلنرستتا  لبدرة اقل تت رةبرسستتس ر
ة س دتت رر تت احاتتبيرب تتنرلكبيتتاظرخ تتادراتتشثارستت ساذرر كاابي تت ةإلرلخ  تتاظنرهتتذهرة أئرلر، تتااقرة اك  تت 

سستس ربتج ربلتبجرسي ت راحا ت ركا  ت رر،التارسرتكلرصتح  لجةارلذةر ت راتا رريستانباتشثارب تنرصتح رةإل
هتتتتار تتتتت رشربرحاقلتتتتار تتتت رة لتتتتتبة رة   تتتتقرأبرل  اأرلخ  تتتتتاظسألتتتتانر تتتتتا رج تتتتنرهتتتتذهرة رلخ  تتتتاظة ردجةارإل

رلبتتاجداتتجب ارةبررلبتتاجدبل  تت ررللتتاة بر تتا رال لتتار تت رة لختتالنرجبنرأ رة ستت ح  رة لستت حاظرة لاد تت
ب تتنربكتتسرلعتتت رة س تتجةنرة لا جلتت ررللالعتت ذرةبرلتتنرةختتاللرةئستتا اجدرلتتنرةللة هتتا،ر لتتارةستتاعلال

ر كاابي ت ارا عاظرا اضرب نرة لصيع نربة لستاباج نرةإل كاتابي  نرئستاعاجدرة ليالتاظرةإلرلياي 
(رسيتتا ذرب تتنرلستتجأرلستتشب   رة ل يتتِاجرEoL)رEnd-of-Lifeلا تت ربلاهتتارةئ ااة تت رة لستتاعل  ر تت ري

(رEPR)رBased on the Principle of Extended Producer Responsibilityة للاتجدر
ر:اآا س(رEPR)لسشب   رة ل يِاجر(ربرEoL)ر ر لسجأريلا  رة علارةئ ااة  اد سة رهجةفبالثلرةأل
رجرليلا.بة حرة ص س رلخ  اظلي رة  .أ
رة لياج.رةساعلالرلباجد . 
ر.يااجة لبةجرة لعاجراجب اهار  رةإلرةساعلالل اجدر .ج
را   لرةسالاليرة لبةاجرة  س ع  . .د
راجخ لرة اكا  فرة س د  ر  رأسعاارة ليالاظ. .ه
 يالا رلنرحال رة لياج.ةساعاجدرة  اق ربنرةئ .و

لتنربللت ررنرأيتهل ت(رGorgolewski, 2008, 179)أرتاارة سيتا ر  تجررلخ  تاظلتارلتار ختصرأ
اتتجب اررلبتاجد ادتجدرلتنررأكثتتاا رة لستاي رأبرلكبيتاظرة سيترةستاعلالرلبتتاجدرعتج  را رةقاصتاجيتتارس د ت ربر
لعا لت ررلبتاجدكل لتارسرتكلربتا رة لكبيتاظرأبرة لستاي رسأرةستاعلالرلبتاجداا  ت رلذرر،لخ  اظرة سيا 

رةستتاعلالكتتذ يرهتتبرة حتتالر  تت ر،رة اتتجب ارإبتتاجدل اايتت رسأكستتارد تت رلتتارايتتاجر بةدتتجرس راذر تتذ يرغا ستتأقتتلر
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ر  تتالذربتتنب تتنرة  اقتت رة رلستت  ر تت راب  تتجرة  اقتتاظرة سج  تت ،رربالتتاجة صتتج   ر  س دتت ربةئرا ايتتاظة 
ة لاع  تت رساتتتب  ارة  اقتتتاظ،ر لتت راستتتل رسرتتكلركس تتتار تتت رة لحا تتت رب تتتنرة س دتتت ررا ايتتتاظة رةستتاعلال
ررررر.ترب نرة لبةاجرة  س ع  رلنرة ي اجة ح ار  الذربنة  س ع  ر

ر

 السياسة  .4
ة لخ  تتاظرردلجةارلذةركايتتظرهيتتايرأيرس استت ر تتجب رلستتاجاةظر  لتتارردةإلجةاربرلعتتا  ارة س استت رراحتتجج
ة اع ت  ررليتلت ب تنري تلرأبراعل تلرركتلة ع  تاراارردةإلجةارأبرلذةركايتظررجةخلرة حتا رة لتالع ،رة ص س 
ر.(Moreira et al., 2018, 296)رة ص س رلخ  اظ  لساجةل رردلجةاررل نة عا  ر

رلتتاة إلرستتسا أنرهيتتايرلللببتت رلايببتت رلتتنرةألرل تتن(رMccartney, 2003, 294)أرتتاار
ر:ةآا بب نرة يحبرة ص س ر لخ  اظر ر  ةإلجةارة لساجاةظر
 ة ص س .رة لخ  اظرليااجحبلرلعجلرس اياظررليرا  .أ
 ة ص س ربكل االا.رة لخ  اظرأيبةعاكب نرلجةبلراحججر . 
ر.ة ص س رة لخ  اظلل ررألاكناحج جر .ج
رئلاثالر  بةد رة ايت ل  .ة لانرة ع  ار ردةإلجةارلااسع رة لسالادرلنرقسلرة  .د
ر.ة لث نةظرة للااس رلاة إلرة حا   ربصبئذرا    رة للااساظر .ه
ر.ة لخ  اظاحج جر اصرة اخ صرلنر .و
 .ررة ليتل  رساجةل ا ب ارلشراةظرةئ .ز
 لاذر  رلااسعت را  ت  ررتاللرلباجةذرقة لخ  اظرردجةارإلباكب نرة لجةبلرس اياظرلبثبق ررليرا   عجر

رة لخ  تتتتاظردلجةاررلاةحتتتتل تتتت رلل تتتت ررة صتتتت س رة لخ  تتتتاظردلجةاربي تتتتجيربغيتتتت رسا لع بلتتتتاظر خ تتتتااةظر
ربهتتذةر ا  ت ر للتتاذرر،ة ليتل ت رستتاجةل ساستابجر تت راح  تقرةئيلتتارإ ربلت رة س ايتتاظرة لااحت رة صت س ،

بلعا لالتارة لخ  تاظرلياب ت ر ت رركلتا  رة حا رة لالع رة ص س ررلخ  اظ  ااك ساظرة لخا   ر راذرجق  
ر(.Arazo, 2015, 1)ة لخ  اظررلعجلراب  جبربة اخ صرليلار

ر  تتالذربتتنة لخ  تتاظرة صتت س رة  عا تت ر للتتاذراالتتاذر اكتتب نرللتتاىرة لخ  تتاظرردلجةاراا  تت رب  تتهر
حستت رلصتتجارة اب  تتجرلللتتاذرة لخ  تتاظر حتتصرر عتتجبرر،ةألبلةأليرتت  رة اتت راحتتججراب  تتجهر تت رة ل تتا ر

اسيتت ررب  تتهر  سيغتت ر، لصتتجاهاراذرة صتت س رب  تتة لخ  تتاظراخا تتفرخصتتادصرباكتتب نررلذرسرتتكلرختتاص
 الل تت رة س ايتتاظرة كل تت رة ا صتت    رحتتبلركل تت ربلبقتت ربخصتتادصررستتا   لللببتت رلايببتت رلتتنرةأل

ة لخ  تاظرة صت س ربتنر ا تقرة عل  تاظرردجةارلثتلرإلبيلتاحرأ عتالرر،ربهبرلار تب اراخ ت  ة لخ  اظ
 :ررةآا س د  رب رللرذ يربة س اس رة ر  ةإلجةار

ر.ة لخ  اظردلجةارلاةلع رسلالظر .أ
ر.لخ  اظة ا   لاظرة لاد  ر  . 
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ر.ة لخ  اظردلجةارل اسالظرل رلبت  ررللاة  .ج
 .ررخاىةألرليتلاظةسا اة رة س اياظرلنرة  .د

 رأصتتتحااذرباعابيتتتاذرستتت نر تتتلجةاراب تتتجرجبلتتتاذر  لخ  تتتاظرة صتتت س ررا تتتير عل  تتت رة اخ تتت  رة  اب تتت 
رأصتتتتحا ة لتتتبت  نربغ تتتتاه رلتتتنرر تتتتاةجةألة اتتتجا سربرره تتتتأدرأب تتتا  تتتتال ربرة ة لصتتتا  ر)كلتتتتار تتت ر

اغستتت رر  تتتالذربتتتنة حتتتا رة لتتتالع ررةستتتاجةل لتتتنرة لرتتتااك ر تتت رق تتتا اررةذرلل تتتجرلتتت ا للرة لصتتتا  (
اكتتتتا  فرربة تتتذيرستتتت يعكسرب تتتنراخ تتتت ضة صتتتت س رة لخ  تتتاظرردلجةاريتتتتال ر تتت ررة لصتتتت ح رأصتتتحا 

  تتت رر، لخ  تتتاظة التتت رة عرتتتبةد ر لستتتاح ررةيحستتتاا تتت رة حتتتا رة لتتتالع ربرة لخ  تتتاظرة تتتاخ صرلتتتنر
بل  تتاظررةستتاجةل لستتالادر احستت نررسس استت (رة اللتتظرUNBCكب بلس تتارة سا  اي تت ر)رتتلالرلالعتت ر

 Canada's Green)اسيتتتت رة عاللتتتت رة الاا تتتت ر تتتتترربتتتتنر ا تتتتقة اتتتتلة رستتتتجأرر،ة حتتتتا رة لتتتتالع 

University TM)،رللالتت رة حتتا راستترل تتن تت رة اتت رالتتجفرةألب كرتت ظرللااستت رة لرتتااك رلذرر 
ب تتتا ر ة اتتتجا سربة  تتتال ر تتت رره تتتأدأنرلتتتبت  رر،ليتلتت   رستتتاجةل ب تتت ر   تتتا ارةئةألب ة لتتالع ربة 

(UNBC)بتتاجدبرة لخ  تتاظرردلجةاررل تتن يتتتابنرر   حصتتبلررادتت سرةهالتتا للتتالربصتت لاراتتجب اهارسرة 
ر(.Smyth et al., 2010, 1013)رأخ ارة حا رة لالع ب نر

باكب يلتتارألتتارللتت رئاختتاذرقتتاةارستت   رة لخ  تتاظر ل تتجر اب  تتجرإنرة  لتت رةب تتنرلتتارستتسقر تتربسيتتا ذر
ردلجةارأليراخ تتتتتت  ر سايتتتتتتالجررةألبلرهالتتتتتتا نرةئأبرر،ة صتتتتت س رلخ  تتتتتتاظة  عا تتتتتت ر ردةإلجةاررل تتتتتتن تتتتتشجير

ب  تاذرة لخ  تاظراخا فرخصادصرباكتب نررلذة لخ  اظر ل رلصاجاراب  جرة لخ  اظرة ص س ر ا   ر
نرلرلذرة صتت س رلخ  تتاظة لستتشب  ر ردةإلجةارلعتتاظرة للتتبجريحتتبرلتتنرة لابقتت رأنرا تتبجرة لا ر، لصتتجاها

در تتت رسا اصتتتافرسلستتتشب   رالتتتاهرة س دتتت ربة للالتتت رك تتتاجرأخالقتتت ة اع  ل تتت رب  لتتتارة اتتتلة ررليتلتتتاظة 
ة اع تت  رة عتتا  ر تت ررليتلتتاظ تت ررة ا تتبارة ستتا  ربستتس رذ تتيرهتتبر،حلا تت رة س دتت ألتتلرة حاكتت رلتتنر

ة صت س ربهتبرلتار ا  ت رة لخ  تاظر ت راب  تجرر ل تاجدرستا عارب عكسرهتذةرة ا تبرر،لل  رأيحا رة عا  
رلبتتتاجدة اتتت رااكتتتلرب تتتنرر تتت لالعة لستتتاجاةظرهتتتذهرة رلعتتتت  ر،ة لخ  تتتاظرة صتتت س ردجةارستتتاةلجرإلرليرتتتا 

ر(.رNg, 2016, 4)ريالح ر  غا  كايظرة لخ  اظرة اجب اربا   لر
(ركبيتتهرMoreira et al., 2018بسيتا ةذرب تتنرلتتارستسقر تتانرة جاةستت رة حا  تت راسيتظرأيلتتبذجر)

يلتتتبذجر  تتت رلللببتتت رلتتتنرةئسعتتتاجرللكيتتت رة   تتتاس،رب اصتتتفرسا حجةثتتت ر  تتتالذربتتتنركبيتتتهريلتتتبذجر
ساستت ب رجاةستت رة ل اايتت رلتت رةلكاي تت را س  تتهر تت ربجب تت رحتتبلرة عتتا  ربتتا ل رلخاستتار تت رةكثتتارقتتاادر

لشسستتاظردرة لخ  تتاظرة صتت س ر تت رلجةارة س دتت رة عاةق تت ،ر  تتالذربتتنرةيتتهريلتتبذجرختتاصرس  تتاسربةقتت ر
 ة اع   رة عا  .

ر
ر
ر
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 الفصل الرابع
 العممي لمدراسة طاراإل

 
  تمهيد

رئ رياادجركيا ل  رلن رة جاةس  رل  ه رساابصل رة حا  ر لا  ا  االاررخاساا شسسرة  صل
ر:ةآا ب نرة يحبررلساحثرثالثبسلذةر إيهرس ايابلرر،لارل جةي اذرأهجة باح  قر

 
 .خيصهاوتش وصزف متغيرات الدراسة : األولالمبحث 
 .فرليزززات الدراسززة اختبار : الثانيالمبحث 
اشزززتقاق ) المنظمزززة المبحوثزززةنمزززواج الدراسزززة فزززي مؤشزززرات ميدانيزززة أل  :الثالزززثالمبحززث 

 .المجاميع الجوهرية(
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 األولالمبحث 
 وصف متغيرات الدراسة و تشخيصها

ر

 .SPSS Ver)رةإلحصتاد ب تنرة سايتالجرربالتاجةئات رر، بصفرلاغ اةظرة جاةس ربارخ صتلا

راظرة لع اا تت رب كتتليحاة تتة حستتاس  ربةئربستتا (ر الستتاجئلرب تتنرة اكتتاةاةظربة يستت رة لدب تت ربةأل23
 :ةآا بب نرة يحبررلاغ ارلنرلاغ اةظرة جاةس 

 يةنساناإل الكميات مجموعة وصف نتائج : أولا 
 يةنساناإل الكميات مجموعة القيادة البيئية في  يسموك .1

ستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت رة اتتت رالتتتظرةإلرتتتاادرل  لتتتار تتت ررأسعتتتاجشرتتتاةظراايتتتابلرهتتتذهرة   تتتادربصتتتفرل
 ت ،رباتأث ارةإلجةارربلتالةألةستاجةل ر)رأسعتاجة جاةست ربة لالث ت رسرأيلتبذجة لاي رة يتايربة لعالجدر  ر

لللببت رب  لار أا ربصتفر لتذهرة لا  ستاظرب تنرلستابىرر(،  ،ربة جة ع  ،ربة لعا  ةإلجةارربلالةأل
ر.  يسايةإلة ك  اظر

 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  .أ
بب تتتتنررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتتاةجةألرللاستتتاظأنرل تتتنر(ر13ارتتت ارة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتتت رة لتتتجبلر)

ال تلر(رX1-X15)هرلشرتاةاربتنر ا تقحبلرهذةرة لاغ ارر  يسايةإلرللا سرة ك  اظرلسابىرلل  
ر(3.438)اس ربسبستتت رحستتتر،لاستتتاظلتتتنرا تتتيرةإلر(% 53.7)بسيستتتس ربالتتت رس غتتتظررا تتتاقساالتتتاهرةئ

 ا تتيررا تتاق تت رحتت نررتتكلربتتج رةئر،(% 30.686)رةختتاالفبلعالتتلر (1.055)لع تتاايررةيحتتاةفبر
 (.% 20يسس ربال رس غظر)رلاساظةإل

ب تتنرة لستتابىرة ك تت ر ع يتت رة جاةستت ر تت رة ك  تتاظررةا تتاقيستتس ررأب تتنب ست نرة لتتجبلرة لتتذكبارأنر
ر  يستتايةإل ت رة ك  تاظررأنرة   تاجدرنل تة ات رارت ار (X11)ب (X8) كايتظرب تنرة لشرتاةظر  يستايةإل

ب نرة لرتااك ر ت رة ستاةلجرة خ تاة ر ت رارتك الالارباعلتلرب تنرا تب ارة للااستاظررارل رة كاجا
ب تنر( % 71( و)% 74.2)ب تنرهتذهرة لشرتاةظررا تاقس غتظريست رةئرلذر،ة خ اة ر ت رة ك  تاظ

رستتي سرة   لتت ربل تتجةاهارحستتاس  رأبستتا بقتتجرلتتا ظرسرة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظلتتنررااتتا  ة 
ر.ااا  ب نرة ر(0.907) ب( 1.026)اظرلع اا  رايحاة بسر(3.887)

رةظجاةست رب تنرة لشرتار ع يت رة ر  يستايةإل  ك  تاظر ب تنرة لستابىرة ك ت رةا تاقيستس رأقتلربكايتظر
(X15) ب (X7) ب (X13) ر تت را تت ر  يستتاي تت رة ك  تتاظرةإلرنرة   تتاجدأرل تتنبارتت ارهتتذهرة لشرتتاةظر
بأنرق تتتاجدرر،ة س د تتت ر تتتج لارستتتاجةل لتتتنرللتتتبجرةئبرة اع  تتتقرب تتتنرة ارتتتا عاظرة اتتت رال تتتجرأاغ رسصتتت 

ر تت را تتج رستتالاة ة   تتاجدرربهتتذهر، تتنرة تتجب رة  يتت ر ساةلللتتارة خ تتاة احصتتلرب تت رر  يستتايةإلة ك  تتاظر
س تتغر  لتتارر،ة لصتت ح رة ختتاال  نر  لتت رة   تتا اظرة س د تت رة لع تتجدرأصتتحا ة لساحثتتاظرة لياتلتت رلتت ر
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ريحتتتتتاةفبةئرااتتتتا  ب تتتتنرة ر(2.919) ب( 2.984) ب( 3.226)ة بستتتت رة حستتتتاس ر لتتتتذهرة لشرتتتتاةظر
 .ررااا  ب نرة ر(1.091) ب( 1.138) ب( 0.984)ة لع ااير

ر(13ة لجبلر)
ةساجةل رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر  يسايةإلك  اظر  لللبب رةر  ةإلجةارربلالةأل
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة المتغير

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
  بشدة

 

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت 
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X1 10 16.1 34 54.8 8 12.9 8 12.9 2 3.2 3.677 1.004 27.305 

X2 11 17.7 25 40.3 11 17.7 11 17.7 4 6.5 3.452 1.169 33.864 

X3 11 17.7 28 45.2 11 17.7 12 19.4 0 0 3.613 0.998 27.622 

X4 11 17.7 22 35.5 19 30.6 10 16.1 0 0 3.548 0.970 27.339 

X5 5 8.1 26 41.9 20 32.3 7 11.3 4 6.5 3.339 1.007 30.159 

X6 6 9.7 19 30.6 19 30.6 11 17.7 7 11.3 3.097 1.155 37.294 

X7 4 6.5 19 30.6 19 30.6 12 19.4 8 12.9 2.984 1.138 38.137 

X8 18 29.0 28 45.2 6 14.5 5 8.1 2 3.2 3.887 1.026 26.396 

X9 16 25.8 23 37.1 14 22.6 6 9.7 3 4.8 3.694 1.110 30.049 

X10 11 17.7 24 38.7 17 27.4 5 8.1 5 8.1 3.500 1.127 32.200 

X11 16 25.8 28 45.2 14 22.6 3 4.8 1 1.6 3.887 0.907 23.334 

X12 9 14.5 20 32.3 18 28.0 10 16.1 5 8.1 3.290 1.151 34.985 

X13 4 6.5 15 24.2 22 35.5 14 22.6 7 11.3 2.919 1.091 37.376 

X14 9 14.5 23 37.1 19 30.6 9 14.5 2 3.2 3.452 1.019 29.519 

X15 5 8.1 19 30.6 25 40.3 11 17.7 2 3.2 3.226 0.948 29.386 

المؤشر 
 %30.686 1.055 3.438 %20 %26.3 %53.7 الكمي

ر(SPSS)سايالجرياادجرراساعلال:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر

 يةاإلدار  عمالاأل تأثير . 
ب تتنرلستتابىررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظ(رأنر14اب تت رة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر)

را تاقاالتهريحتبرةئر(X27-X16)التاهرهتذةرة س عتجرسلشرتاةاهرر(ة ليتل رة لسحبثت )ر  يسايةإلك  اظرة 
ة تتذيراعكستتهرر،  تت رة س دتتر تت ةإلجةارل رأبلتتا راتتأث ا ا  تتبنرب تتنررأبتتالهب تتنرأنرة  تتاجدر تت رة ك  تتاظر

سبست رر،(ة لسحتبث نر)ة  تاجدر تاةجةأللتنرر(% 62.375بة سا غت ر)رلاستاظا تيرةإلرا اقة يسس رة عال رئ
 تت رحتت نرر(% 26.011)بل تتجةاهررةختتاالفسلعالتتلرر(0.958)لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.683)حستتاس ر

   (.% 14.1)را اقس غظرة يسس رة عال ر عج رةئ
 (X26)ر نكايتتتتتظرب تتتتنرة لشرتتتتتارر  يستتتتايةإلب تتتتتنرة لستتتتابىرة ك  تتتتتاظررةا تتتتاقيستتتتتس ررأب تتتتنأنربر

أنرة  تتتاجدر صتتتتع ررل تتتنرتتت اربة اتتت رار،ااتتتا  ب تتتنرة ر(% 75.8( و )% 77.5)بسيستتتس رر(X22)ب
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بةنرق تتتاجدرر، تتت ةإلجةارل رأبلتتتا ستتت س رلتتتاة رراتتتأث اةحاتتتبة رة لرتتتاباربيتتتجراش تتت رة  س عتتت ر تتت رر ب تتت ل
بقتتجرس غتتظرقتت  رر،ب تتنرة س دتت ر تت ةإلجةارربلتتال ألراتتأث اللالتته رح تتاذرسلتتار حتتجثرلتتنرر  يستتايةإلة ك  تتاظر

ريحتتتتتاةفظرقتتتتت  رةئبس غتتتتترااتتتتتا  ب تتتتتنرة ر(3.639)بر(4.048)ر نة لشرتتتتتارر نة بستتتتت رة حستتتتتاس ر لتتتتتذ
ر.ااا  ب نرة ر(0.794) ب( 0.913)ر نة لع ااير  لشرار

ر(14ة لجبلر)
راأث ا سعجراظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر  يسايةإل  ك  اظر لللبب رر  ةإلجةارربلالةأل
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة المتغير

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدة أتفق
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X16 5 8.1 20 32.3 13 21.0 19 30.6 5 8.1 3.516 1.036 29.465 

X17 8 12.9 30 48.4 13 21.0 8 12.9 3 4.8 3.436 1.182 34.400 

X18 12 19.4 23 37.1 10 16.1 14 22.6 3 4.8 3.661 0.991 27.069 

X19 12 19.4 26 41.9 17 27.4 5 8.1 2 3.2 3.516 0.971 27.617 

X20 7 11.3 30 48.4 15 24.2 8 12.9 2 3.2 3.677 0.954 25.945 

X21 9 14.5 33 53.2 14 22.6 3 4.8 3 4.8 3.597 0.896 24.910 

X22 7 11.3 32 51.6 15 24.2 7 11.3 1 1.6 3.629 0.794 21.879 

X23 8 12.9 27 43.5 23 37.1 4 6.5 0 0 3.758 0.881 23.443 

X24 13 21.0 26 41.9 18 29.0 5 8.1 0 0 3.807 0.972 25.532 

X25 16 25.8 25 40.3 15 24.2 5 8.1 1 1.6 4.032 0.868 21.528 

X26 20 32.3 28 45.2 10 16.1 4 6.5 0 0 4.048 0.913 22.554 

X27 22 35.5 25 40.3 12 19.4 2 3.2 1 1.6 3.516 1.036 29.465 

المؤشر 
 %26.011 0.958 3.683 % 14.1 %23.525 % 62.375 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
بسيستس ر (X16)ب تنرة لشرتارر  يستايةإلة ك  اظرلللبب رب نرلسابىررةا اقيسس رأقلربكايظر

ر،  ةإلجةاريارأبلا اب ركس ادرلاة رسسر  راجهباس دايارة  س ع  ررنلة لشرارذةرهرب َّ  برر(% 40.4)
ر.(1.036)ة لع اايرريحاةفبةئر(3.516)بس غرة بس رة حساس ر لذةرة لشرار

 ج. الدافعية:
ة ك  تاظرلللببت ر ت ررة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر اةجةألرللاساظ(ر15اس نرة ياادجرة بةاجدر  رة لجبلر)

 تت رربب تتنرلستتابىرة ك  تتاظر(X38-X28)التتاهرهتتذةرة سعتتجرسلشرتتاةاهرنرةبأر، سعتتجرة جة ع تت ر  يستتايةإل
اذركس تتاةذرلتنرليتلتاال رسسعتجرة جة ع تت رةهالالتستأنرهيتايررا تاقكايتظرال تلرساالتتاهرةئرأبتالهة لللببت ر

ر(3.903)بسبستتتت رحستتتتتاس رر،ة لسحتتتتبث نر)ة  تتتتاجد(ر تتتتاةجةأللتتتتنرر(% 71.4)بسيستتتتس ربالتتتت رس غتتتتظر
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 تتتت رحتتتت نرس غتتتتظرة يستتتتس رر،(% 25.723)رةختتتتاالفبلعالتتتتلر (1.004)ل تتتتجةاهر تتتتاايرلعرةيحتتتتاةفبر
ر.(% 9.2)را اقة عال ر عج رةئ

ر(15ة لجبلر)
رة جة ع  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر  يسايةإل  ك  اظر لللبب ر

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
X28 28 45.2 22 35.5 8 12.9 2 3.2 2 3.2 4.161 0.995 23.913 

X29 26 41.9 24 38.7 9 14.5 2 3.2 1 1.6 4.161 0.909 21.846 

X30 15 24.2 31 50.0 13 21.0 2 3.2 1 1.6 3.919 0.855 21.817 

X31 18 29.0 30 48.4 10 16.1 1 1.6 3 4.8 3.952 0.982 24.848 

X32 21 33.9 19 30.6 14 22.6 6 9.7 2 3.2 3.823 1.109 29.009 

X33 17 27.4 20 32.3 15 24.2 8 12.9 2 3.2 3.689 1.119 30.333 

X34 21 33.9 23 37.1 10 16.1 5 8.1 3 4.8 3.871 1.123 29.011 

X35 17 27.4 29 46.8 11 17.7 3 4.8 2 3.2 3.903 0.970 24.853 

X36 14 22.6 29 46.8 14 22.6 3 4.8 2 3.2 3.807 0.955 25.085 

X37 16 25.8 22 35.5 18 29.0 5 8.1 1 1.6 3.758 0.987 26.264 

X38 19 30.6 26 41.9 10 16.1 5 8.1 2 3.2 3.887 1.042 26.807 

المؤشر 
 %25.723 1.004 3.903 % 9.2 % 19.4 % 71.4 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 تتلنرلشرتتاةظرهتتذةرة سعتتجررةا تتاقيستتس رأكستتارركايتتظلذرر(رياتتادجرسعتتجرة جة ع تت ،15 ستت نرة لتتجبل)

رأبتتتاله رة لللببتت رةظرة ك  تتاظر تتأنرق تتاجرل تتتنرةنبة تتذير رتت ارر(X29) ب (X28)  نب تتنرة لشرتتار
ب تتنررا تتاقبس غتتظريستتس رةئر،يةإلجةاراتتب  ار  لتتالر تت رة  ستت ررهيتتايالاثتتلر   تتبةي نربة  تتبةد رة س د تت ربر

ربستتا بقتتجرلتتا رةألر،ة لسحتتبث نرللاستتاظلتتنرر(%80.645)رستتي سرة   لتت ربل تتجةاهار نهتتذةرة لشرتتار
 ب( 0.995)رلاتتتتهق رلع تتتاايرايحاةفبستتتتر(4.161)سبةقتتت رستتتي سرة   لتتتت ر تتتي سرة لشرتتتتا نرة حستتتاس  ر

ر.ااا  ب نرة  (% 21.846)برر(% 23.913)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(0.909)
تتت ة تتتذيرر(X33) كايتتتظرب تتتنرة لشرتتتاررةا تتتاقيستتتس رأقتتتلرألتتتار ل تتتاجدر تتتاصرة ااق تتت رسعتتتج رر ب َّ

س غتظريستس رلذرر،جة ع ت ر اح  تلرة ست بيرة سس دت ر ت رة  ست رأهل ت ربة ات ر  لتاريةإلجةار لبت  رة  س ر
لع تتتتاايررايحاةفبستتتتر(3.689)بسبستتتت رحستتتتاس رل تتتجةاهرر(% 59.67) تتتتنرهتتتتذةرة لشرتتتاربرا تتتاقةئ
رر.(% 30.333)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.119)

 
ر
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 المعرفةد. 
حتبلرهتتذةررة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر تتاةجةألرللاستاظأنرر(16)حتترلتنرة ياتادجرة تتبةاجدر ت رة لتجبلر ال

كايتتتتظرال تتتتلرساالتتتتاهرر  يستتتتايةإلظرة ك  تتتتارلللببتتتت بب تتتتنرلستتتتابىرر(X42-X39)ة سعتتتتجرسلشرتتتتاةاهر
لتتنرر(% 52)بالتت رس غتتظررةا تتاقسيستتس ر،ريةإلجةارة  ستت ررأجة  تتيرة لعا تت رستتستتأنرك  تتاال رالارا تتاقةئ

 25.2)ل تتتجةاهررةختتتاالفسلعالتتتلرر(0.882)لع تتتاايررةيحتتتاةفبرر(3.5)ة لسحتتتبث نربسبستتت رحستتتاس ر

ر.(% 17.75)را اق  رح نرس غظرة يسس رة عال ر عج رةئر،(%
ر(16ة لجبلر)

رة لعا  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر  يسايةإل  ك  اظر

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %تافخال
X39 26 41.9 20 32.3 12 19.4 4 6.5 0 0 4.097 0.936 22.846 

X40 7 11.3 27 43.5 25 40.3 3 4.8 0 0 3.613 0.754 20.869 

X41 6 9.7 25 40.3 22 35.5 8 12.9 1 1.6 3.436 0.898 26.135 

X42 1 3.2 16 25.8 16 25.8 27 43.5 1 1.6 2.855 0.938 32.855 

المؤشر 
 %25.2 0.882 3.50 %17.75 %30.25 %52 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر

ت بة تذيرر(X39) لنرهتذةرة سعتجربيتجرة لشرتاررا اقيس رةئرأب نر(ر16 س نرة لجبلر) ر ب َّ
ر(%74.19)ب  لتاررا تاقبقجرس غتظريستس رةئر،يةإلجةارة ارك لررأجة أنرق اجدرة ك   رالا يرة لعا  رس

ر.(% 22.846)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(0.936)لع اايررايحاةفبسر(1.097) رحساس رسبس
ت ة تذيرر(X42) كايتظرب تنرة لشرتاررةا تاقيستس رأقتلرألار ئرر  يستايةإلأنرق تاجدرة ك  تاظرر ب َّ

 29)ب تنرهتتذةرة لشرتتاررا تتاقس غتتظريستس رةئلذرر،سا للابتاظرة  تتاغ ر حلا ت رة س دتت رالا تيرة لعا تت 
ر.(% 32.855)رةخاالفبلعاللرر(0.938)لع اايررةيحاةفبرر(2.855) ربسبس رحساسر(%

 
 

 يةنساناإل الكميات مجموعة المخمفات الصمبة في  ةإدار مؤشر  .2
ة لخ  اظرة ص س ر  رة لالع رة ات رالتظرةإلرتاادرردلجةاررأسعاجاايابلرهذهرة   ادربصفرلشراةظر

رأسعتتاجة لالث تت رسر(Moreria et al., 2018)رأيلتتبذجل  لتتار تت رة لايتت رة يتتتايربة لعالتتجدر تت ر
  لتتتار تتتأا ربصتتتفر لتتتذهرة لا  ستتتاظرب تتتنرلستتتابىر(،ربرة س استتت برر،ة اي  تتتذبرر،ة لرتتتااك برر،ة اع  ل تتت )

ر.(ة ليتل رة لسحبث )ر  يسايةإلة ك  اظر
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 التعميمية .أ
التتاهرهتتذةررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنررل تتن(ر17ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر)

بسيستس ررستاجةل سرتأنراي  تذرةئكايتظراالحتبارر  يستايةإلبب نرلستابىرة ك  تاظر (Y4-Y1)رة لشرا
لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.153)بسبستت رحستتاس رر،ب يتت رة جاةستت ر تتاةجةأللتتنرر(% 3735)بالتت رس غتتظر

 .(% 22.575)را اق  رح نرس غظرة يسس ر عج رةئر،(% 32.57)رةخاالفسلعاللرر(10.27)
تت بة تتذيرر،(%53.3)سيستتس ر (Y1) لشرتتارب تتنرةرةا تتاقيستتس ررأب تتنبكايتتظر  رللااستترأنر ب َّ

بقتتتجرس غتتتظرقتتت  رة بستتت رة حستتتاس رر، تتت رة ك  تتت ة لخ  تتتاظرردلجةارلرتتتاا  رة ابب تتت رة اتتت رااكتتتلرب تتتنرة 
( 3.548)ر  يستتتتايةإلة ك  تتتتاظرلللببتتتت ر تتت ررب تتتتنرة لستتتتابىرة ك تتت ر ع يتتتت رة جاةستتتت ر(Y1)  لشرتتتار
ر.(% 29.171)ل جاةهررةخاالفرسلعاللر(1.035)ة لع اايرريحاةفةئر بس غظرق ل
تتت ة تتتذير( Y3)  تتتجركايتتتظربيتتتجرة لشرتتتا نررةا تتتاقيستتتس رأقتتتلرألتتتار ةلتتتااليرة ل تتتااةظرربتتتج ر ب َّ

 27.419)ب  للتتتاررا تتاقبقتتجرس غتتتظريستتس رةئر، تت رلياهللتتاة لخ  تتتاظرردلجةارة لالع تت رة اتت رايتتاق ر

ر.ر(% 32.406)رةخاالفسلعاللرر(0.967)لع اايررةيحاةفبرر(2.984)بسبس رحساس رر(%
رر(17ة لجبلر)

ة اع  ل  رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر  يسايةإل  ك  اظر

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 
 معياريال

معامل 
 %ختافال

Y1 12 19.4 21 33.9 20 32.3 7 11.3 2 3.2 3.548 1.035 29.171 

Y2 5 8.1 17 27.4 27 43.5 8 12.9 5 8.1 3.145 1.022 32.496 

Y3 3 4.8 14 22.6 29 46.8 11 17.7 5 8.1 2.984 0.967 32.406 

Y4 2 3.2 19 30.6 23 37.1 9 14.5 9 14.5 2.936 1.084 36.921 

المؤشر 
 %32.57 1.027 3.153 %22.575 %39.925 %37.5 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر

 المشاركة . 
 تت رة ك  تتاظررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(21)ة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلرراب تت 

ربنر ا تق(رالاهرهذهرة لاح  ربرر اةجألةة اجا سربرره أدحبلرلرااك رة للال ر)رة  ال ربرر  يسايةإل
ة اتجا سرره أدب نرأنرهيايرلرااك رلنرة  ال ربرر(%46.35)اا قرسيسس رر(Y8-Y5)لشراةالار

ر(3.23)ة لخ  تتتتاظرة صتتتتت س ربقتتتتتجرس تتتتغرة بستتتتت رة حستتتتتاس ر لشرتتتتاةظرهتتتتتذةرة سعتتتتتجرردلجةار تتتتت رر تتتتاةجةألبر
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را تتاقيستس ربتج رةئر ت رحت نرس غتتظر(% 32.034)رةختتاالفسلعالتلرر(1.035)لع تاايررايحاةفبست
ر.(% 21.37)

رةإلبالي ت ةلتااليرة حلتالظررل تنر ب َّ رية ذر(Y5)ب نرة لشراررةا اقيسس ررأب نكايظرلذرر
بتاجدبرة لخ  تتاظرة ات راتتابجر لستتاجاةظرة حتتجرلتتنر ب تتنررا تتاقس غتتظريستت رةئرلذر،لاةستتاعلا اتتجبا لاربررة 

ر(3.355)ل تتجةاهرستت رحستتاس رسبررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظلتتنرر(%54.8)هتتذهرة لشرتتار
يستس رابة تتقرأقتتلرألتار،ر(% 32.875)ل تتجةاهررةختاالفسلعالتتلرر(1.103)ق لاتهرلع تتاايررايحاةفبست

اتتتجا  ر يتتت ربلحا تتتاةظربجباةظربلتتتجةخالظربتتتج ربلتتتبجرربستتتسسهر(Y8)ر  تتتجركايتتتظرب تتتنرة لشرتتتا
بسبست رر(%3.87)را تاقبقتجرس غتظريستس رةئر،ة صت س رلخ  اظة لساجةل ر ردةإلجةارث ا   رااكلرب نر

ر.(%34.878)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.069)لع اايررايحاةفبسر(3.65)حساس ر
ر(23ة لجبلر)

ة لرااك رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر  يسايةإل  ك  اظر لللبب ر

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  فقأت بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y5 7 11.3 27 43.5 13 21.0 11 17.7 4 6.5 3.355 1.103 32.876 

Y6 4 6.5 27 43.5 20 32.3 8 12.9 3 4.8 3.339 0.957 28.661 

Y7 3 4.8 23 37.1 22 35.5 9 14.5 5 8.1 3.161 1.011 31.984 

Y8 2 3.2 22 35.5 25 40.3 4 6.5 9 14.5 3.065 1.069 34.878 

المؤشر 
  32.043% 1.035 3.230 % 21.375 %32.275 % 46.35 الكمي

ر(SPSS)سايالجرراساعلالة لجبل:رلبجةجرة ساحثرس
 

 التنفياج. 
رة لاغ تتاهتتذهرر تتاجد(رالتتاه)ة ة لسحتتبث نرر تتاةجةألرللاستتاظأنريستت رر(12)ياتتادجرة لتتجبلراب تت ر

االحبارسرأنرة ليالتاظرة ات ر لكتنر،ر ايلار  يسايةإلبب نرلسابىرة ك  اظرر(Y25-Y9)رهسلشراةا
ة سا  بل تتتت ربة ابا تتتت رة لخ  تتتتاظرة تتتتاخ صرليلتتتتاربة لستتتتاي رة لستتتتاجةل رة  عتتتتا ربة حتتتتجةدقرة لالع تتتت ربر

لتنرر(%36.35)س غتظررا تاقةبسيسس رة لخ  اظربة ل اهرببسادلرة ي لربرة لخ  اظرة صح  ربخجلاظر
رةختتتاالفسلعالتتتلرر(1.089)لع تتتاايررةيحتتتاةف(ربر3.109بسبستتت رحستتتاس ر)ر،ب يتتت رة جاةستتت ر تتتاةجةأل

ر.(% 27.23)را اق  رح نررك ظريسس ربج رةئر،(% 35.027)ل جةاهر
ر
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ر(19ة لجبلر)
ي  ذرة ار سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
   يسايةإل ك  اظر لللبب رة

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y9 7 11.3 17 27.4 25 40.3 7 11.3 6 9.7 3.194 1.099 34.408 
Y10 9 14.5 12 19.4 25 40.3 10 16.1 6 9.7 3.129 1.152 36.817 

Y11 4 6.5 12 19.4 29 46.8 10 16.1 7 11.3 2.936 1.038 35.354 

Y12 4 6.5 9 14.5 33 53.2 10 16.1 6 9.7 2.919 0.980 33.573 

Y13 17 27.4 16 25.8 17 27.4 10 16.1 2 3.2 3.581 1.153 32.198 

Y14 8 12.9 28 45.2 19 30.6 5 8.1 2 3.2 3.565 0.934 26.199 

Y15 12 19.4 17 27.4 17 27.4 13 21.0 3 4.8 3.355 1.161 34.605 
Y16 8 12.9 18 29.0 23 37.1 8 12.9 5 8.1 3.258 1.100 33.763 

Y17 8 12.9 16 25.8 19 25.8 16 25.8 6 9.7 3.065 1.199 39.119 

Y18 4 6.5 21 33.9 15 24.2 16 25.8 6 9.7 3.016 1.123 37.235 

Y19 4 6.5 15 24.2 23 37.1 14 22.6 6 9.7 2.952 1.062 35.976 
Y20 2 3.2 9 14.5 25 40.3 16 25.8 10 16.1 2.629 1.028 39.102 

Y21 2 3.2 21 33.9 22 35.5 11 17.7 6 9.7 3.032 1.024 33.773 

Y22 5 8.1 18 29.0 27 43.5 8 12.9 4 6.5 3.194 0.989 30.964 

Y23 5 8.1 10 16.1 23 37.1 16 25.8 8 12.9 2.807 1.114 39.686 
Y24 8 12.9 12 19.4 22 35.5 13 21.0 7 11.3 3.016 1.180 39.125 

Y25 9 14.5 16 25.8 23 37.1 7 11.3 7 11.3 3.210 1.175 36.604 

المؤشر 
 %35.027 1.089 3.109 %27.23 %36.42 %36.35 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاجة ساحثرسر:رلبجةجة لصجا
تت  ر(Y13)بر(Y14)كايتتظرب تتنرة لشرتتا نررةا تتاقيستتس ررأب تتنأنرر،أبتتاله(ر19)ة لتتجبلرر ب َّ

ةيتهر تا رة علتلرر  الذربتنة سيا رسا ركلرة لياس ررلخ  اظأيهرب ا رة اخ صرلنررل ننر ر اةنر ة  ذ
 53.2)برر(% 58.1)نرة لشرتتا نرب تتنرهتتذ را تتاقس غتتظريستتس رةئرلذر،ة كا  تت ريتتاادب تتنرايتتت  رةإل

ر(3.581)بر(3.565)حستاس  ررأبستا بسرااتا  ب تنرة رة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر تاةجةألرللاساظلنرر(%
( %32.198)بر(% 26.199)ل تجةاهررةختاالفسلعاللرر(1.153)بر(0.934)لع اايررايحاةفبس

ر.ااا  ب نرة 
رلبتتتاجدبتتج ررل تتنرة رتتت اررن ة تتذر(X12)و (X20) نر كايتتظرب تتتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتتس رأقتتلرألتتار
س ا  ت رر كاابي ت ة لخ  تاظرةإلةلااليرساةلجر  اخ صرلنربج رر  الذربن،رة ل اهرة الاج  رةساعلال
بسبستتت رحستتتاس رر(%21)برر(%17.7)ب تتتنرهتتتذ نرة لشرتتتا نررا تتتاقس غتتتظريستتتس رةئلذرر،لياستتتس 
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ل تجةاهررختاالفةسلعاللرر(0.98)بر(1.028)لع اايرقجاهررايحاةفبسر(2.919)برر(2.629)ل جةاهر
ر.ااا  ب نرة ر(% 33.573)برر(% 39.102)

ر

 د. السياسة 
ة لسحتتبث نرر تتاةجةألرللاستتاظستت نررةا تتاقبلتتبجررل تتنر(21)ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر

بب تتنرلستتابىرر(Y31-Y26)رسلشرتتاةاهرة سعتتجالتتاهرهتتذهرر  يستتايةإللللببتت رة ك  تتاظر تت رر)ة  تتاجد(
س غتتظريستتس رلذرر،ة لستتاجةل ردةإلجةارة س استت رة لستتاجةل ربررل تتنرتت اربة اتت رار  يستتايةإلة ك تت ر  ك  تتاظر

لع تتتتتاايررةيحتتتتتاةفبرر(3.099)ب يتتتتت رة جاةستتتتت ربسبستتتتت رحستتتتتاس رر تتتتتاةجةأللتتتتتنرر(% 34.4)ة لبة  تتتتت ر
ر.(% 26.6)رةا اقل اسلريسس ربج رر،(% 34.59)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.072)

ر(23ة لجبلر)
ة س اس رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ألة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربة

ر  يسايةإل ك  اظر لللبب رة
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y26 7 11.3 12 19.4 22 35.5 15 24.2 6 9.7 2.984 1.138 38.137 

Y27 5 8.1 12 19.4 31 50.0 9 14.5 5 8.1 3.048 0.999 32.776 

Y28 5 8.1 16 25.8 24 38.7 12 19.4 5 8.1 3.065 1.054 34.388 

Y29 4 6.5 10 16.1 29 46.8 10 16.1 9 14.5 2.839 1.074 37.830 

Y30 9 14.5 17 27.4 23 37.1 8 12.9 5 8.1 3.274 1.119 34.178 

Y31 9 14.5 22 35.5 16 25.8 14 22.6 1 1.6 3.387 1.046 30.883 

المؤشر 
  34.59% 1.072 3.099 26.6%  39%  34.4% الكمي

ر(SPSS)سايالجرراساعلالة لجبل:رلبجةجرة ساحثرس
ت ة تذير (Y31)كايتظرب تنرة لشرتاررةا تاقيستس ررأب نأنر(ر23)ياادجرة لجبلرراس ن ر ب َّ

رب  رب  رة س اساظربة خ  ربة ساةلجرة لخ  اظرردلجةارة لص ح ر  ررأصحا اجب رلرااك رأيهر
رةختاالفسلعالتلرر(1.046)لع تاايررةيحاةفبرر(3.387)بسبس رحساس رر(% 50)س غظرة يسس رلذر

ر.(% 30.883)ل جةاهر
رة ليتلت رة لسحبثت أنررل تنر رت اربة تذي (Y29) كايتظرب تنرة لشرتاررةا تاقيستس رأقتلرألار

ب تنرهتذةرة لشرتاررا تاقبكايتظريستس رةئر،ة صت س رلخ  اظة ا اا اربة س اياظرة ارغ    ر ريراا  رس  ر
ل تتتتتتجةاهررةختتتتتتاالفسلعالتتتتتتلرر(1.74)لع تتتتتتاايررةيحتتتتتتاةفبرر(2.839)بسبستتتتتت رحستتتتتتاس رر(% 22.6)
ر.(37.83%)
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 : وصف نتائج الكميات العمميةثانياا 
 يادة البيئية في الكميات العمميةسمو  الق .1

ستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت رة اتتت رالتتتظرةإلرتتتاادرل  لتتتار تتت ررأسعتتتاج   تتتادربصتتتفرلشرتتتاةظراايتتتابلرهتتتذهرة
راتأث ابرر، ت ةإلجةارربلتالةألةستاجةل ر)رأسعتاجة جاةست ربة لالث ت رسرأيلتبذجة لاي رة يتايربة لعالجدر  ر

لللببت رب  لتار تأا ربصتفر لتذهرة لا  ستاظرب تنرلستابىرر(ة لعا ت برر،ة جة ع ت برر،  ةإلجةارربلالةأل
ر.(ة ليتل رة لسحبث )رة ع ل  رة ك  اظ

 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  .أ
)ة  تتتاجد(ربب تتتنرة لسحتتتبث نرر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرل تتتنرر(21)ارتتت ارة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلر

ر(X15-X1)لشرتتاةاهرربتتنر ا تتقة ك  تتاظرة ع ل تت رة لسحبثتت رحتتبلرهتتذةرة لاغ تتاررلللببتت لستتابىر
ر(3.6)بسبست رحستاس ر،رلاستاظلتنرا تيرةإلر(% 61.28)بسيسس ربال رس غظررا اقال لرساالاهرةئ

را تتتاق تت رحتت نررتتكلربتتج رةئر،(% 29.8)لع تتاايرل تتتجةاهررايحاةفستت (1.073)لع تتاايررةيحتتاةفبر
ر.(% 19.647)يسس ربال رس غظررلاساظ ا يرةإل

ر(21ة لجبلر)
ةل رةساجر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

  ك  اظرة ع ل   لللبب رةر  ةإلجةارربلالةأل
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة المتغير

 بشدةأتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
X1 9 25.0 15 41.4 4 11.1 8 22.2 0 0 3.694 1.091 29.534 

X2 8 22.2 14 38.9 5 13.9 9 25.0 0 0 3.583 1.105 30.840 

X3 12 33.3 15 41.7 5 13.9 3 8.3 1 2.8 3.944 1.040 26.369 

X4 12 33.3 15 41.7 6 16.7 2 5.6 1 2.8 3.972 1.000 25.176 

X5 5 13.9 15 41.7 9 25.0 5 13.9 2 5.6 3.444 1.081 31.388 

X6 6 16.7 11 30.6 8 22.2 10 27.8 1 2.8 3.306 1.142 34.543 

X7 5 13.9 12 33.3 9 25.0 9 25.0 1 2.8 3.306 1.091 33.001 

X8 9 25.0 15 41.7 8 22.2 4 11.1 0 0 3.806 0.951 24.987 

X9 8 22.2 20 55.6 2 5.6 6 16.7 0 0 3.833 0.971 25.333 

X10 10 27.8 14 38.9 7 19.4 5 13.9 0 0 3.806 1.009 26.511 

X11 15 41.7 10 27.5 8 22.2 3 8.3 0 0 4.028 1.000 24.826 

X12 5 13.9 13 36.1 5 13.9 8 22.2 5 13.9 3.139 1.313 41.829 

X13 5 13.9 10 27.8 10 27.8 5 13.9 6 16.7 3.083 1.296 42.037 

X14 9 25.0 15 41.7 7 19.4 4 11.1 1 2.8 3.750 1.052 28.053 

X15 1 2.8 18 50.0 10 27.8 5 13.9 2 5.6 3.306 0.951 28.766 

المؤشر 
%  الكمي 61.28 %19.073 19.647  % 3.6 1.073 29.8 % 

ر.(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
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ب تتنرة لستتابىرة ك تت ر ع يتت رة جاةستت ر تت رة ك  تتاظررةا تتاقيستتس ررأب تتن ستت نرة لتتجبلرة لتتذكبارأنر
 تتت رة ك  تتتاظررأنرة   تتتاجدرل تتتنبة اتتت رارتتت ارر(X4)و (X3)و (X9)رلشرتتتاةظة ع ل تتت ركايتتتظرب تتتنرة 

رة  اقت رة لالتججدربةنرة   تاجدرةستاعلالة صج   ر  س د رلنرح تثررا اياظب نراسي رة رظة ع ل  ررلع
فرة اعستتاربتتنرة لبةقتتر  تتالذربتتنبتتنر بةدتتجرحلا تت رة س دتت رلتت ركتتاجارارتتك  لاررستتالغبل تتظرب تتنرةإل

 77.8)ب تتنرهتتذهرة لشرتتاةظررا تتاقس غتتظريستت رةئرلذر رة س دتت ،ا تت رحلئهالالتتاظرس دتت رأتلتتاظرق لتت

بقتتتتجرلتتتتا ظررللاستتتتاظرةأل تتتتاةجرة لسحتتتتبث نر)ة  تتتتاجد(لتتتتنررااتتتتا  ب تتتتنرة ر(% 75)بر(% 75)بر(%
ر(1)بر(1.04)بر(0.971)اظرلع اا تت رايحاة تبسر(3.972)بر(3.944)بر(3.833)حستتاس  ررأبستا س

 .ااا  ب نرة ر(% 25.176)برر(% 26.369)برر(% 25.333)ل جةاهررةخاالفسلعاللر
 ع يتتت رة جاةستتت رب تتتنرر  ك  تتتاظرة ع ل تتت  رةا تتتاقرب تتتنرة لستتتابىرة ك تتتيستتتس رأقتتتلركايتتتظر تتت رحتتت نر

ة حصتتبلرب تتتنرة تتجب رة  يتتت ربتتج ررل تتتنبارتت ارهتتتذهرة لشرتتاةظرر(،X7)و (X6)بر(X13)ة لشرتتار
ة تتتتجةخ  ررة لصتتتت ح رسرتتتتك  لارأصتتتتحا ة لحتتتتجةثاظرة لياتلتتتت رلتتتت ررللتتتتاة بتتتتج ر  ستتتاةلجرة خ تتتتاة ربر

ر(3.306)بر(3.83)بس تغرة بست رة حستاس ر لتذهرة لشرتاةظر،ربة خاال ر  ل رة   ا ارة س د  رة لع جد
سلعالتلرةختاالفرر(1.091)بر(1.142)بر(1.296)ة لع تاايرريحتاةفبةئر،ااتا  ب نرة ر(3.306)ب

 .رااا  ب نرة ر(% 33.001)برر(% 34.543)برر(% 42.037)ل جةاهر
 يةاإلدار  عمالاأل تأثير . 

ب تتنرلستتابىررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(22)اب تت رة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر
ب تتتنرأنررا تتتاقاالتتتهريحتتتبرةئر(X27-X16)ة ك  تتتاظرة ع ل تتت رة لسحبثتتت رالتتتاهرهتتتذةرة س عتتتجرسلشرتتتاةاهر

 رة تتتذيراعكستتتهرة يستتتسر، تتت رة س د تتت ر تتت ةإلجةارل رأبلتتتا راتتتأث ا ا  تتتبنرب تتتنررأبتتتالهة  تتتاجدر تتت رة ك  تتتاظر
سبستت رحستتاس ررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةأللتتنرر(% 75.9)بة سا غتت ررلاستتاظا تتيرةإلرا تتاقة عالتت رئ

 تت رحتت نرس غتتظرر،(% 21.247)ل تتجةاهررةختتاالفسلعالتتلر (0.818)لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.875)
ر.(% 9.4)را اقة يسس رة عال ر عج رةئ

 تتتاظرة ع ل تتت ركايتتتظرب تتتنر ك ب تتتنرة لستتتابىرةرةا تتتاقيستتتس ررأب تتتنب ستتت نرة لتتتجبلرة لتتتذكبارأنر
بة اتت رر،ااتتا   كتتلرلشرتتارب تتنرة ر(% 88.9)برر(% 97.2)بسيستتس رر(X26)بر(X27)ر نة لشرتتار
ب تنرة س دت رر ت ةإلجةارربلتال ألراتأث اح تاذرسلتار حتجثرلتنررهأنرق اجدرة ك  اظرة ع ل ت رللالترل نار ار

ل رأبلتتتا  رلتتتاة رستتت سراتتتأث انرة   تتتاجدر صتتتع رب  لتتتارةحاتتتبة رة لرتتتاباربيتتتجراش تتت رة  س عتتت ر تتت رأبر
بس غتتتتظرقتتتتت  رر(4.306)بر(4.472)بقتتتتجرس غتتتتظرقتتتت  رة بستتتتت رة حستتتتاس ر لتتتتذهرة لشرتتتتاةظرر، تتتت ةإلجةار
 15.513)برر(% 12.522)ل تتتتجةاهررةختتتتاالفسلعالتتتتلرر(0.668)بر(0.56)ة لع تتتتاايرريحتتتتاةفةئ

ر.ااا  ب نرة ر(%
 58.3)بسيستتس رر(X16)ب تتنرلستتابىرة ك  تتاظرة ع ل تت رب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتس رأقتتلربكايتتظر

ربلتالسستاب ركس تادرلتاة رةألاتجهباظرة س د ت رة  س ع ت رربج رةئا تاقرب تنرةنة لشرارر ب َّ برر(%
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سلعالتتتلرر(1.081)ة لع تتتاايرريحتتتاةفبةئر(3.444)بس تتتغرة بستتت رة حستتتاس ر لتتتذةرة لشرتتتارر، تتت ةإلجةار
ر.(%31.388 )ل جةاهررةخاالف

رر(22ة لجبلر)
راأث ا سعجراظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئر بساة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

  ك  اظرة ع ل   لللبب رةر  ةإلجةارربلالةأل
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة المتغير

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X16 5 13.9 16 44.4 6 16.7 8 22.2 1 2.8 3.444 1.081 31.388 

X17 6 16.7 19 52.8 6 16.7 4 11.1 1 2.8 3.694 0.980 26.530 

X18 6 16.7 17 47.2 6 16.7 6 16.7 1 2.8 3.583 1.052 29.361 

X19 5 13.9 25 69.4 3 8.3 3 8.3 0 0 3.889 0.747 19.208 

X20 3 8.3 19 52.8 10 27.8 3 8.3 1 2.8 3.556 0.877 24.663 

X21 2 5.6 24 66.7 8 22.2 1 2.8 1 2.8 3.694 0.749 20.276 

X22 5 13.9 20 55.6 6 16.7 5 13.9 0 0 3.694 0.889 24.066 

X23 6 16.7 20 55.6 8 22.2 2 5.6 0 0 3.833 0.775 20.219 

X24 7 19.4 24 66.7 4 11.1 1 2.8 0 0 4.028 0.654 16.236 

X25 17 47.2 14 38.9 4 11.1 1 2.8 0 0 4.306 0.786 18.254 

X26 15 41.7 17 47.2 4 1.1 0 0 0 0 4.306 0.668 15.513 

X27 18 50.0 17 47.2 1 2.8 0 0 0 0 4.472 0.560 12.522 

المؤشر 
21.247 0.818 3.875 9.4 % 14.7 % 75.9 % الكمي %  

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر

 ج. الدافعية
 تتت رة ك  تتتاظررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرر(23)استتت نرة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلر

بب نرلستابىرة ك  تاظرة ع ل ت ركايتظرال تلرساالتاهرر(X38-X28)الاهرهذةرة سعجرسلشراةاهر ة ع ل  ر
ر(% 85.34)س ربال رس غظراذركس اةذرلنرقسلرليتلاال رسسعجرة جة ع  ربسيسةهالالسأنرهيايررا اقةئ

سلعالتتتتلر (0.755)لع تتتتاايررةيحتتتتاةفبرر(4.22)بسبستتتت رحستتتتاس رر،ة لسحتتتتبث نر)ة  تتتتاجد(ر تتتتاةجةأللتتتتنر
بكايتتظرر،(% 2.53)را تتاق تت رحتت نرس غتتظرة يستتس رة عالتت ر عتتج رةئر،(% 17.89)ل تتجةاهررةختتاالف
تت بة تتذيرر(X28) تتلنرلشرتتتاةظرهتتذةرة سعتتجرب تتنرة لشرتتتاررةا تتاقيستتس رأكستتار ق تتتاجدررأنرل تتنر ب َّ

لتتتنرر(% 91.6)ب تتتنرهتتتذةرة لشرتتتاررا تتتاقبس غتتتظريستتس رةئر،ة ك  تت رالاثتتتلر   تتتبةي نربة  تتتبةد رة س د تتت 
لع تتاايررايحاةفبستتر(4.444)بقتتجرلتتا رة بستت رة حستتاس رسبةقتت ررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظ

ر.(% 14.671)ل جةاهررةخاالفسلعاللر (0.652)
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تت ة تذيرر(X33) كايتتظرب تنرة لشرتاررةا تاقيستس رأقتلرألتار أنرق تاجدرة ك  تاظرة ع ل تت ررل تنر ب َّ
ب تنرهتذةررا تاقس غتظريستس رةئلذرر،يةإلجةارل تاجدر تاصرة ااق ت ر لتبت  رة  ست ررأهل  ب نرااك جر  ر

سلعالتتتتتلر (0.867)لع تتتتتاايررايحاةفبستتتتتر(3.861)بسبستتتتت رحستتتتتاس رل تتتتتجةاهرر(% 72.2)ة لشرتتتتتار
رر.(% 22.455)ل جةاهررةخاالف

ر(23ة لجبلر)
رة جة ع  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةألة ابل عا

ر ك  اظرة ع ل  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X28 19 52.8 14 38.8 3 8.3 0 0 0 0 4.444 0.652 14.671 

X29 16 44.4 14 38.8 5 13.9 1 2.8 0 0 4.250 0.806 18.965 

X30 13 36.1 17 47.2 6 16.7 0 0 0 0 4.194 0.710 16.929 

X31 15 41.7 16 44.4 5 13.9 0 0 0 0 4.278 0.701 16.386 

X32 12 33.3 17 47.2 6 16.7 1 2.8 0 0 4.111 0.785 19.095 

X33 8 22.2 18 50.0 7 19.4 3 8.3 0 0 3.861 0.867 22.455 

X34 14 38.8 17 47.2 4 11.1 1 2.8 0 0 4.222 0.760 18.001 

X35 15 41.7 17 47.2 4 11.1 0 0 0 0 4.306 0.668 15.513 

X36 16 44.4 16 44.4 4 11.1 0 0 0 0 4.333 0.676 15.601 

X37 11 30.6 21 58.3 2 5.6 2 5.6 0 0 4.139 0.762 18.410 

X38 17 47.5 15 41.7 2 5.6 1 2.8 1 2.8 4.278 0.914 21.365 

المؤشر 
 الكمي

 

 

%85.34 

 

 

%12.13 

 

 

%2.53 4.220 0.755 17.89 % 

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 

 المعرفة د.
هتتذةرربتتنرة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(24)لتتجبلرحتتترلتتنرة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة  ال

كايتظرال تلرساالتاهررلل علتاربب نرلسابىرة ك  تاظرة ع ل ت رة لسحبثت ر(X42-X39)ة سعجرسلشراةاهر
لتتنرر(% 76.375)بسيستتس ربالتت رس غتتظرريةإلجةارة  ستت ررأجة ستتأنرك  تتاال رالا تتيرة لعا تت رستترا تتاقةئ

 21.98)ل تجةاهررةختاالفبلعالتلرر(0.87)لع تاايرريحتاةفةبر( 3.958)ة لسحبث نربسبست رحستاس ر

را تتاقيستت رةئرأب تتنبقتتجركايتتظرر،(% 8.35)را تتاق تت رحتت نرس غتتظرة يستتس رة عالتت ر عتتج رةئر،(%
ت بة ذيرر(X39) لنرهذةرة سعجربيجرة لشرار ة ارتك لررأجة  ت رستيرة لعارأنرق تاجدرة ك  ت رالا تر ب َّ

لع تتاايررايحاةفبستت( 4.444)سبستت رحستتاس رر(% 94.5)ب  لتتاررا تتاقبقتجرس غتتظريستتس رةئر،يةإلجةار
ر.(% 15.639)ل جةاهررةخاالفبلعاللرر(0.695)
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تت ة تذيرر(X42) كايتتظرب تنرة لشرتاررةا تاقيستس رأقتلرألتار أنرق تاجدرة ك  تاظرة ع ل تت ررل تنر ب َّ
ب تتنرهتتذةرة لشرتتتاررا تتاقس غتتظريستتس رةئلذرر،سا للابتتاظرة  تتاغ ر حلا تت رة س دتت رئرالا تتيرة لعا تت 

ل تتتتتجةاهررةختتتتتاالفبلعالتتتتتلرر(1.054)لع تتتتتاايررةيحتتتتتاةفبرر(3.444)بسبستتتتت رحستتتتتاس رر(% 58.3)
ر.(% 30.604)

ر(24ة لجبلر)
رة لعا  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر ك  اظرة ع ل   لللبعرة

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
X39 19 52.8 15 41.7 1 2.8 1 2.8 0 0 4.444 0.695 15.639 

X40 10 27.8 17 47.2 9 25.0 0 0 0 0 4.028 0.736 18.272 

X41 10 27.8 18 50.0 4 11.1 3 8.3 1 2.8 3.917 0.996 25.428 

X42 4 11.1 17 47.2 8 22.2 5 13.9 2 5.6 3.444 1.054 30.604 

المؤشر 
 % 21.98 0.870 3.958  8.35% %15.275 76.375 % الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر

 الكميات العمميةمجموعة المخمفات الصمبة في  ةإدار مؤشر  .2
ة لخ  اظرة ص س ر  رة لالع رة ات رالتظرةإلرتاادرردلجةاررأسعاجراةظراايابلرهذهرة   ادربصفرلشر

رأسعتتاجبة لالث تت رسر(Moreria et al., 2018)رأيلتتبذجل  لتتار تت رة لايتت رة يتتتايربة لعالتتجدر تت ر
ب  لتتتار تتتأا ربصتتتفر لتتتذهرة لا  ستتتاظرب تتتنرلستتتابىر(،رة س استتت برر،ة اي  تتتذبرر،ة لرتتتااك برر،ة اع  ل تتت )

ر.(تل رة لسحبث ة لي)رة ك  اظرة ع ل  لللبب ر
 التعميمية .أ

التتاهرهتتذةررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنررل تتنر(25)ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر
بسيستتس ررستتاجةل سرتتأنراي  تتذرةئبب تتنرلستتابىرة ك  تتاظرة ع ل تت ركايتتظراالحتتبار (Y4-Y1)رة لشرتتا

لع تاايررةيحتاةفبرر(3.465)بسبست رحستاس رر،ب يت رة جاةست ر تاةجةأللتنرر(% 56.25)بالت رس غتظر
 20.15)را تتاق تت رحتت نرس غتتظرة يستتس ر عتتج رةئر(% 31.111) ل تتجةاهرةختتاالفسلعالتتلر (1.078)

ر.(%
ت بة تذيرر،(% 69.4)سيستس رر(Y1)ب نرة لشراررةا اقيسس ررأب نبكايظر ر للااسترل تنر ب َّ

اس ر  لشرتاربقجرس غظرقت  رة بست رة حستر،  رة ك   ة لخ  اظرردلجةارلراا  رة ابب  رة ا رااكلرب نر
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(Y1)ريحتتتاةفبس غتتتظرقتتت  رةئر(3.806) تتت رة ك  تتتاظرة ع ل تت ررب تتنرة لستتتابىرة ك تتت ر ع يتت رة جاةستتت ر
ر.(% 26.511)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.009)ة لع ااير
لبجرة ح  تاظرة ي ارت  ربربج رر ر ارل نة ذيرر(Y4)ر  جركايظربيجرة لشرارةا اقيسس رأقلرألار

ب  للتتتتتتاررا تتتتتتاقبقتتتتتتجرس غتتتتتتظريستتتتتتس رةئر،ة لخ  تتتتتتاظردلجةار رايتتتتتتاق رة ستتتتتتليا(ر  جاةستتتتتتاظرة ع  تتتتتتارة اتتتتتت)
ل تتتتجةاهررةختتتتاالفلعالتتتتلرر(1.175)لع تتتتاايررةيحتتتتاةفبرر(3.139)بسبستتتت رحستتتتاس رر(41.666%)
ر.(% 37.432)

ر(25ة لجبلر)
ة اع  ل  رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

رة ع ل   ك  اظرلللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y1 9 25.0 16 44.4 7 19.4 3 8.3 1 2.8 3.806 1.009 26.511 

Y2 6 16.7 16 44.4 8 22.2 4 11.1 2 5.6 3.556 1.081 30.399 

Y3 4 11.1 15 41.7 8 22.2 8 22.2 1 2.8 3.361 1.046 31.122 

Y4 4 11.1 11 30.6 11 30.6 6 16.7 4 11.1 3.139 1.175 37.432 

المؤشر 
 %31.111 1.078 3.465 % 20.15 23.6% % 56.25 يمالك

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر

 المشاركة . 
لللببتتت ر تتت ررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرر(26)نرة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلراستتت 

ة اتتتجا سربة لتتبت  (رالتتاهرهتتذهرة لاح تتت رره تتأدة ك  تتاظرة ع ل تت رحتتبلرلرتتتااك رة للالتت ر)ة  تتال ربر
ب تتتتنرأنرهيتتتتايرلرتتتتااك رلتتتتنرقستتتتلرر(% 61.8)اا تتتتقرسيستتتتس رر(Y8-Y5)لشرتتتتاةالارربتتتتنر ا تتتتقبر

بقجرس غرة بس رة حستاس ر لشرتاةظرهتذةرر،ة لخ  اظرة ص س ردلجةار  رر اةجةألبررة اجا سره أدة  ال ربر
 تت رحتت نرس غتتظرر(% 30.5)ل تتجةاهررةختتاالفبلعالتتلرر(1.095)لع تتاايررايحاةفبستتر(3.59)ة سعتتجر

ر.(% 13.2)را اقيسس ربج رةئ
تت رية تذر(Y5)ب تتنرة لشرتاررةا تاقيستتس ررأب تنبكايتظر ة اتت ررةإلبالي ت ةلتااليرة حلتتالظرر ب َّ

باجدبرة لخ  اظراابجر لساجاةظرة حجرلنر ب تنرهتذهررا تاقح ثرس غظريس رةئر،لاةساعلا اجبا لاربررة 
رايحاةفبستتر(3.861)سبستت رحستتاس ررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظلتتنرر(%69.5 )ة لشرتار
ر.(% 26.366)ل جةاهررةخاالفبسلعاللرر(1.018)لع ااير
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بلتتبجراتتجا  ر يتت رربتتج رل تتنر رتت ابة تتذيرر(Y8)يستتس رابة تتقر  تتجركايتتظرب تتنرة لشرتارأقتتلرألتار
بقتتجرس غتتظرر،ة صتت س رلخ  تتاظة لستتاجةل ر ردةإلجةاربلحا تتاةظربجباةظربلتتجةخالظرث ا  تت رااكتتلرب تتنر

بلعالتتتتتلرر(1.195)لع تتتتتاايررايحاةفبستتتتتر(3.333)بسبستتتتت رحستتتتتاس رر(% 52.8)را تتتتتاقيستتتتتس رةئ
ر.(% 35.854)ل جةاهررةخاالف

ر(26ة لجبلر)
ة لرااك رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا  يس رة لدب  ربةألة ابل عاظرة اكاةا  ربة

ر ك  اظرة ع ل   لللبب رة
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y5 10 27.8 15 41.7 9 25.0 2 5.6 0 0 3.861 1.018 26.366 

Y6 8 22.2 17 47.2 7 19.4 1 2.8 3 8.3 3.722 1.111 29.85 

Y7 4 11.1 16 44.4 11 30.6 2 5.6 3 8.3 3.444 1.054 30.604 

Y8 5 13.9 14 38.9 9 25.0 4 11.1 4 11.1 3.333 1.195 35.854 

المؤشر 
 % 30.50 1.095 3.590 % 13.2 25  % % 61.8 يمالك

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 ج. التنفيا

هتذهرر)ة  تاجد(رالتاهة لسحبث نرر اةجةألرللاساظأنريس رر(27)اب  رة ياادجرة بةاجدر  رة لجبلر
بب تنرلستابىرة ك  تاظرة ع ل ت رة لسحبثت راالحتبارسرتأنرة ليالتاظرر(Y25-Y9)ة لاح  رسلشرتاةالار

ة سا  بل تتت رة لخ  تتتاظر تتتاخ صرليلتتتاربة لستتتاي رة لستتتاجةل رة  عتتتا ربة حتتتجةدقرة لالع تتت ربرة اتتت ر لكتتتنرة
 48)س غتتظررةا تتاقبسيستتس رة لخ  تتاظربة ل تتاهرببستتادلرة ي تتلربرة لخ  تتاظربة ابا تت رة صتتح  ربختتجلاظر

بلعالتتتلرر(1.067)لع تتتاايررةيحتتتاةفبرر(3.327)بسبستتت رحستتتاس رر،ب يتتت رة جاةستتت ر تتتاةجةأللتتتنرر(%
ر.(% 23.9)را اق  رح نررك ظريسس ربج رةئر،(% 32.07)ل جةاهررةخاالف

تت  ر(Y25)بر(Y13)كايتتظرب تتنرة لشرتتتا نررةا تتتاقيستتس ررأب تتنأنررل تتتنرة الحتتقة لتتجبلرر ب َّ
رأصتتحا جبتت رلرتتااك ررهيتتاينرأبرر،ة كا  تت ريتتاادأيتتهر تتا رة علتتلرب تتنرايتتت  رةإلرل تتننر رتت اةنر ة  تتذ

ب تنررا تاقس غتظريستس رةئرلذر،ة ستاةلجة لخ  تاظرب ت رب ت رس استاظربة خ ت ربرردلجةارة لص ح ر ت ر
رااتتتا  ب نرة ة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتاةجةألرللاستتتاظلتتتنر( % 66.7)برر(% 86.2)هتتذ نرة لشرتتتا نر

رةختتاالفسلعالتتلرر(0.91)بر(0.784)لع تتاايررايحاةفبستتر(3.833)بر(4.111)حستتاس  ررأبستتا بس
ر.ااا  ب نرة ر(% 23.741)برر(%19.095)ل جةاهر
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رلبتاجدربتج رل تننر رت اةنر  تذ ة (X17)برر(X20)رن  لشرتار كايتظرب تنرةرةا تاقيستس رأقلرألار
لذرر،ة س ب بل تت ة لخ  تتاظرة لياستت ر  تتاخ صرلتتنررستت ب ة علتتلرساألبتتج رة ل تتاهرة الاج تت ربررةستتاعلال

بسبستتت رحستتتاس رل تتتجةاهرر(% 27.8)برر(% 19.5)ب تتتنرهتتتذ نرة لشرتتتا نررا تتتاقس غتتتظريستتتس رةئ
ل تتتتتجةاهررةختتتتاالفسلعالتتتتلرر(1.082)بر(1.003)قتتتتتجاهرلع تتتتاايررايحاةفبستتتتر(3.472)برر(2.722)
ر.ااا  ب نرة ر(% 31.164)برر(% 36.848)

ر(27ة لجبلر)
ة اي  ذرر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر ك  اظرة ع ل  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y9 6 16.7 14 38.9 8 22.2 4 11.1 4 11.1 3.389 1.225 36.146 

Y10 5 13.9 12 33.3 11 30.6 6 16.7 2 5.6 3.333 1.095 32.853 

Y11 5 13.9 8 22.2 12 33.3 9 25.0 2 5.6 3.139 1.125 35.839 

Y12 7 19.4 11 30.6 8 22.2 8 22.2 2 5.6 3.361 1.199 35.674 

Y13 11 30.6 20 55.6 3 8.3 2 5.6 0 0 4.111 0.785 19.095 

Y14 8 22.2 15 41.7 5 13.9 6 16.7 2 5.6 3.583 1.180 32.933 

Y15 3 8.3 14 38.9 7 19.4 9 25.0 3 8.3 3.139 1.150 36.636 

Y16 4 11.1 10 27.8 14 38.9 6 16.7 2 5.6 3.222 1.045 32.433 

Y17 5 13.9 16 44.4 8 22.2 5 13.9 2 5.6 3.472 1.082 31.164 

Y18 3 8.3 19 52.8 5 13.9 6 16.7 3 8.3 3.361 1.125 33.472 

Y19 1 2.8 14 38.9 14 38.9 3 8.3 4 11.1 3.139 1.018 32.431 

Y20 1 2.8 6 16.7 16 44.4 8 22.2 5 13.9 2.722 1.003 36.848 

Y21 4 11.1 7 19.4 11 30.6 13 36.1 1 2.8 3.000 1.069 35.633 

Y22 4 11.1 13 36.1 9 25.0 9 25.0 1 2.8 3.278 1.059 32.306 

Y23 6 16.7 4 11.1 17 47.2 8 22.2 1 2.8 3.167 1.056 33.344 

Y24 5 13.9 9 25.0 15 41.7 6 16.7 1 2.8 3.306 1.009 30.520 

Y25 9 25.0 15 41.7 9 25.0 3 8.3 0 0 3.833 0.910 23.741 

المؤشر 
 % 32.07 1.067 3.327 % 23.9 % 28.1 % 48 الكمي

ر.(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 د. السياسة 

رة لسحتبث نر)ة  تاجد(راةج تةألرللاستاظس نررةا اقبلبجررل نر(28)ار ارة ياادجرة بةاجدر  رة لجبلر
بب تتتنرلستتتابىرة ك تتت ر (Y31-Y26) تتت رة ليتلتتتاظرب يتتت رة جاةستتت رالتتتاهرهتتتذهرة لاح تتت رسلشرتتتاةالار

س غتتظريستتس رة لبة  تت رلذرر،ة لستتاجةل ردةإلجةارة س استت رة لستتاجةل ربررل تتنبة اتت رارتت اررة ع ل تت   ك  تتاظر
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 (0.979) تتتتاايرلعرةيحتتتتاةفبرر(3.467)ب يتتتت رة جاةستتتت ربسبستتتت رحستتتتاس رر تتتتاةجةأللتتتتنر( % 41.7)
ر.ر(% 20.4)رةا اقل اسلريسس ربج رر(28.237) ل جةاهرةخاالفسلعاللر

ة تتذيرر(Y31)كايتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتس ررأب تتنأنررل تتنرأجيتتاه تت ربارتت ارياتتادجرة لتتجبلر
ت  ب ت رب ت رة س استاظربة خ تت رر،ة لخ  تاظردلجةارة لصت ح ر ت ررأصتحا أيتهراتجب رلرتااك رر ب َّ

ر(0.798)لع تتاايررةيحتتاةفبر( 3.861)بسبستت رحستتاس رر(% 66.6) ربة ستتاةلجرح تتثرس غتتظرة يستتس
ر.(% 20.668)ل جةاهررةخاالفسلعاللر
ردجةارارتك لر لتانرإلر رت ارة تنربتج بة تذير (Y28) كايتظرب تنرة لشرتاررةا تاقيستس رأقتلرألارر

ر(3.772)بسبست رحستاس رر(% 19.5)ب تنرهتذةرة لشرتاررا تاقبكايظريسس رةئر،ة لخ  اظرة ص س 
ر.(% 28.452)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.059)ع اايرلرةيحاةفبر

 

ر(23ة لجبلر)
ة س اس رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

  ك  اظرة ع ل  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y26 2 5.6 9 25 19 52.8 5 13.9 1 2.8 3.080 0.967 31.396 

Y27 4 11.1 15 41.7 12 33.3 5 13.9 0 0 3.500 0.878 25.086 

Y28 1 2.8 6 16.7 14 38.9 11 30.5 4 11.1 3.722 1.059 28.452 

Y29 5 13.9 9 25 11 30.5 10 27.8 1 2.8 3.194 1.091 34.158 

Y30 8 22.2 7 19.4 15 41.7 5 13.9 1 2.8 3.444 1.081 31.388 

Y31 8 22.2 16 44.4 11 30.5 1 2.8 0 0 3.861 0.798 20.668 

المؤشر 
 يمالك

 

 

41.7 % 

 

 

37.9 % 

 

 

20.4 % 3.467 0.979 28.237% 

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر
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 الكميات الهندسيةمجموعة  : وصف نتائجثالثاا 
 الكميات الهندسيةمجموعة سمو  القيادة البيئية في  .1

ستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت رة اتتت رالتتتظرةإلرتتتاادرل  لتتتار تتت ررأسعتتتاجاايتتتابلرهتتتذهرة   تتتادربصتتتفرلشرتتتاةظر
راتأث ابرر، ت ةإلجةارربلتالةألرةستاجةل )رأسعتاجة جاةست ربة لالث ت رسرأيلتبذجة لاي رة يتايربة لعالجدر  ر

لللببت رب  لتار تأا ربصتفر لتذهرة لا  ستاظرب تنرلستابىرر(ة لعا ت برر،ة جة ع ت برر،  ةإلجةارربلالةأل
ر.(ة ليتل رة لسحبث )رة ليجس  ة ك  اظر

 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  .أ
)ة  تتتاجد(ربب تتتنرة لسحتتتبث نرر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرل تتتنرر(22)ارتتت ارة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلر

ر(X15-X1)لشرتتاةاهرربتتنر ا تتقهتتذةرة لاغ تتارربتتنرلل علتتارلستتابىرة ك  تتاظرة ليجستت  رة لسحبثتت 
ر(3.69)بسبست رحستاس رر،لاستاظلتنرا تيرةإلر(% 66.7)بسيسس ربال رس غظررا اقال لرساالاهرةئ

را تاق  رح نرركلربتج رةئر،(% 23.766)ل جةاهررةخاالفبسلعاللرر(0.877)لع اايررةيحاةفبر
ر.(% 14.8)سس ربال رس غظريرلاساظ ا يرةإل

ب تتنرة لستتابىرة ك تت ر ع يتت رة جاةستت ر تت رة ك  تتاظررةا تتاقيستتس ررأب تتنب ست نرة لتتجبلرة لتتذكبارأنر
جبتتتت ررل تتتتنارتتتت ارهتتتتذهرة لشرتتتتاةظربرر،(X10)بر(X8)بر(X11)رة ليجستتتت  ركايتتتتظرب تتتتنرة لشرتتتتاةظ

ارتتك لرا تتب ارة للااستتاظرة خ تتاة ربارتتل  رة كتتاجارب تتنرة لرتتااك ر تت رة ستتاةلجرة خ تتاة ر تت رة 
رلذر،ةستاخا رة  اقت رة يت  ت ربتنر ا تقصج   ر  سد ر  رة عل  ظررا اياظارل  راسي ررة  نبرريةإلجةار

رااتتا  ب تتنرة ر(% 91.3)بر(% 91.3)بر(% 95.7)ب تتنرهتتذهرة لشرتتاةظررا تتاقس غتتظريستت رةئ
ر(4.348)بر(4.391)حستتتتتاس  ررأبستتتتتا بقتتتتتجرلتتتتتا ظرسرة لسحتتتتتبث نر)ة  تتتتتاجد(ر تتتتتاةجةألرللاستتتتتاظلتتتتتنر

ل تتتتتتجةاهاررةختتتتتتاالفبسلعتتتتتتالالظرر(0.6)بر(0.775)بر(0.583)اظرلع اا تتتتتت رايحاة تتتتتتسبرر(4.217)ب
ر.ااا  ب نرة  (%14.228)و (%17.824)و  (% 13.277)

 ع يتتت رة جاةستتت رب تتتنرة لشرتتتارر  ك  تتتاظرة ع ل تتت  رب تتتنرة لستتتابىرة ك تتترةا تتتاقيستتتس رأقتتتلربكايتتتظر
(X15)بر(X7)برر(X13)برة اع  تتتتقرب تتتتنرأة   تتتتا رسصتتتت اغ ربتتتتج ررل تتتتنبارتتتت ارهتتتتذهرة لشرتتتتاةظرر

ة لحتتتجةثاظرة لياتلتتت رلتتت ررللتتتاة بتتتج رة س د تتت ر تتتج ل ربررستتتاجةل ة ارتتتا عاظرة اتتت رال تتتجرلتتتنرللتتتبجرةئ
ة حصتبلرب تنرة تجب ربتج رر  الذربنر،ة لص ح ربة خاال  نر  ل رة   ا ارة س د  رة لع جدرأصحا 

ر(3.13)بر(3.13)بر(3.261)بس تتتغرة بستتت رة حستتتاس ر لتتتذهرة لشرتتتاةظرر،ة  يتتت ر ستتتاةللل رة خ تتتاة 
و  (% 28.059)رةختتتتتتاالفبلعتتتتتتالالظرر(1.18)بر(1.058)بر(0.915)ر لع اا تتتتتتراظيحاة تتتتتتائسبر
 .رااا  ب نرة ر(% 37.7)و  (33.802%)
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ر(29ة لجبلر)
ربلالةألر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة ر  ةإلجةار
 لمتغيرا
 

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
X1 2 8.7 13 56.5 3 13.0 5 21.7 0 0 3.522 0.947 26.888 

X2 2 8.7 11 47.8 3 13.0 6 26.1 1 4.3 3.304 1.105 33.444 

X3 5 21.7 14 60.9 2 8.7 2 8.7 0 0 3.957 0.825 20.849 

X4 3 13.0 15 65.2 4 17.4 1 4.3 0 0 3.870 0.694 17.933 

X5 0 0 16 69.6 5 21.7 2 8.7 0 0 3.609 0.656 18.177 

X6 2 8.7 9 39.1 7 30.4 4 17.4 1 4.3 3.304 1.020 30.872 

X7 2 8.7 7 30.4 7 30.4 6 26.1 1 4.3 3.130 1.058 33.802 

X8 11 47.8 10 43.5 1 4.3 1 4.3 0 0 4.348 0.775 17.824 

X9 8 34.8 12 52.2 3 13.0 0 0 0 0 4.217 0.671 15.912 

X10 7 30.4 14 60.9 2 8.7 0 0 0 0 4.217 0.600 14.228 

X11 10 43.5 12 52.2 1 4.3 0 0 0 0 4.391 0.583 13.277 

X12 3 13.0 8 34.8 5 21.7 5 21.7 2 8.7 3.217 1.204 37.426 

X13 3 13.0 6 26.1 7 30.4 5 21.7 2 8.7 3.130 1.180 37.700 

X14 6 26.1 10 43.5 5 21.7 2 8.7 0 0 3.870 0.920 23.773 

X15 2 8.7 7 30.4 9 39.1 5 21.7 0 0 3.261 0.915 28.059 

المؤشر 
 %23.766 0.877 3.690 % 14.8 % 18.5 % 66.7 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 يةاإلدار  عمالاأل تأثير . 

رب نرلستتابىة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(31)اب تت رة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر
االتتتتهريحتتتتبرر(X27-X16)ة ك  تتتتاظرة ليجستتتت  رالتتتاهرهتتتتذةرة س عتتتتجرسلشرتتتتاةاهرر تتتت رة ليتلتتت رة لسحبثتتتت 

ة تتذيرر، تت رة س د تت ر تت ةإلجةارل رأبلتتا راتتأث ا ا  تتبنرب تتنررأبتتالهب تتنرأنرة  تتاجدر تت رة ك  تتاظرر تتاقاةئ
رة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةأللتتتنرر(%75.7)بة سا غتتت ررلاستتتاظا تتتيرةإلرا تتتاقاعكستتتهرة يستتتس رة عالتتت رئ

 ت رر،(% 2.2219) ل تجةاهرةختاالفبلعالتلر (0.871)لع تاايررةيحتاةفبرر(3.92)سبس رحستاس ر
ر.(% 11.2)را اقغظرة يسس رة عال ر عج رةئح نرس 

ب تتتنرة لستتتابىرة ك  تتتاظرة ليجستتت  ركايتتتظرب تتتنررةا تتتاقيستتتس ررأب تتتنب ستتت نرة لتتتجبلرة لتتتذكبارأنر
ب تتنرر(% 95.6)برر(% 95.6)برر(% 95.7)بسيستتس رر(X26)ب (X25) ب (X27)ة لشرتتاةظر

ربلتتال ألراتتأث ا حتتجثرلتتنرأنرق تتاجدرة ك  تتاظرة ليجستت  رللالتته رح تتاذرسلتتاررل تتنبة اتت رارتت ارر،ااتتا  ة 
نرة   تتتتاجدرلاحلستتتتت ر  غا تتتت ر اخ  تتتتتفرلعايتتتتادرة ح تتتتتادرة  س ع تتتت رة لالع تتتتت رأبرر،ب تتتتنرة س دتتتتت ر تتتت ةإلجةار
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ستت س رلتتاة رراتأث ايتهر صتتع رب تت ل رةحاتبة رة لرتتاباربيتتجراش ت رة  س عتت ر تت رأبرر،ة لعا ت ر  خ تتا
ر(4.609)بر(4.609)بقتتتتتتجرس غتتتتتتظرقتتتتتت  رة بستتتتتت رة حستتتتتتاس ر لتتتتتتذهرة لشرتتتتتتاةظر،ر تتتتتت ةإلجةارل رأبلتتتتتتا 

ر(0.583)بر(0.722) لشرتتاةظر ر لتتذهرةة لع اا تتراظيحاة تتبس غتتظرقتت  رةئر،ااتتا  ب تتنرة ر(4.522)ب
ب تتتتتتتتتتتنر (% 13.114( و )% 12.649( و )% 15.665)رةختتتتتتتتتتتاالفسلعتتتتتتتتتتتالالظرر(0.593)ب
ر.ااا  ة 

بسيستتتتتس رر(X20)ب تتتتتنرلستتتتابىرة ك  تتتتتاظرة ليجستتتت  رب تتتتتنرة لشرتتتتاررةا تتتتاقيستتتتتس رأقتتتتلربكايتتتتظر
 تجبلبنرللتبجرحلا ت رة س د ت ر ت رريتلت نر   تبةي نربةأل ةنرة لرابرل نة لشرارر ب َّ برر(47.8%)

ر(1.033)ة لع تاايرريحتاةفبةئر(3.391)بس غرة بس رة حساس ر لذةرة لشرتارر،يةإلجةار  رة ارك لر
ر.(% 30.463) ل جةاهرةخاالفبلعاللر

ر(33ة لجبلر)
راأث ا سعجراظرة لع اا  ريحاة ةئة حساس  ربرربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة ر  ةإلجةارربلالةأل
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة المتغير

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X16 3 13.0 9 39.1 5 21.7 4 17.4 2 8.7 3.304 1.185 35.866 

X17 4 17.4 14 60.9 1 4.3 4 17.4 0 0 3.783 0.951 25.139 

X18 5 21.7 11 47.8 1 4.3 6 26.1 0 0 3.652 1.413 38.691 

X19 8 34.8 12 52.2 3 13.0 0 0 0 0 4.217 0.671 15.912 

X20 3 13.0 8 34.8 8 34.8 3 13.0 1 4.3 3.391 1.033 30.463 

X21 2 8.7 15 65.2 3 13.0 3 13.0 0 0 3.696 0.822 22.240 

X22 3 13.0 13 56.5 5 21.7 2 8.7 0 0 3.739 0.810 21.664 

X23 2 8.7 13 56.5 4 17.4 4 17.4 0 0 3.565 0.896 25.133 

X24 5 21.7 13 56.5 4 17.4 1 4.3 0 0 3.957 0.767 19.383 

X25 15 65.2 7 30.4 1 4.3 0 0 0 0 4.609 0.583 12.649 

X26 13 56.5 9 39.1 1 4.3 0 0 0 0 4.522 0.593 13.114 

X27 16 69.6 6 26.1 0 0 1 4.3 0 0 4.609 0.722 15.665 

المؤشر 
  22.219% 0.871 3.920 11.2 % 13.1 % 75.7 % الكمي

ر(SPSS)سايالجرراساعلالة لجبل:رلبجةجرة ساحثرس
 

 ج. الدافعية
 تتت رة ك  تتتاظررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرر(31)ة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلراستتت نرة ياتتتادجر

بب نرلسابىرة ك  تاظرة ليجست  ركايتظرال تلرر(X38-X28)ة ليجس  ر  رةالاهرهذةرة سعجرسلشراةاهر
 90.6)اذركس اةذرلنرقسلرليتلاال رسسعجرة جة ع  ربسيسس ربال رس غظرةهالالسأنرهيايررا اقساالاهرةئ
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بلعالتتلرر(0.76)لع تاايررةيحتاةفبرر(4.379)بسبست رحستاس ررة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر تاةجألةلتنرر(%
بكايتتظرر،(% 4.5)را تتاق تت رحتت نرس غتتظرة يستتس رة عالتت ر عتتج رةئر،(% 17.355)ل تتجةاهررةختتاالف
بارت ارر(X31) و (X29) و (X36) لنرلشرتاةظرهتذةرة سعتجرب تنرة لشرتاةظررةا اقيسس رأكسار

احست نربل  ت رصتي رربتنر ا تقة ع ت راعلتلرب تنراح  تلرة ست بيرة س دت رةنرة جرل نهذهرة لشراةظر
ب تتنرهتتذهررا تتاقبس غتتظريستتس رةئريةإلجةارة  تتاةار تت رصتت اغ رة س استتاظرة س د تت ربا  تتارة لتتالر   ستت ر

رظبقتجرلتتا رة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر تاةجةألرللاستاظلتنررااتا   كتلرلتيل رب تنرة ر(% 95.7)ة لشرتاةظر
( و 0.728)ر لع اا تتتتتراظايحاة تتتتتبسر(4.261( و)4.609( و )4.435)ة حستتتتتاس  رستتتتتبا ادرربستتتتتا ةأل
ر(% 16.17( و )% 15.665( و )% 16.415)رةختتتتتتاالفسلعتتتتتتالالظرر(0.689( و )0.722)

ر.ااا  ب نرة 
لتتذ رةئستتاثلااةظرر رتت ارل تتنربتتج ة تتذيرر(X32) كايتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتس رأقتتلرألتتار
ب تنرهتذةررا تاقس غتظريستس رةئلذرر،يةإلجةار رة  ست رجة ت ر اح  تلرة ست بيرة س دت ر تسإباستااهرة خاص ر
بلعالتتتتتلرر(0.984)لع تتتتتاايررايحاةفبستتتتتر(4.174)بسبستتتتت رحستتتتتاس رل تتتتتجةاهرر(%78.2)ة لشرتتتتتار
 .ر(% 23.575)ل جةاهررةخاالف

ر(31ة لجبلر)
رة جة ع  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X28 14 60.9 7 30.4 1 4.3 1 4.3 0 0 4.478 0.790 17.642 

X29 16 69.6 6 26.1 0 0 1 4.3 0 0 4.609 0.722 15.665 

X30 6 26.1 13 56.5 2 8.7 2 8.7 0 0 4.000 0.853 21.325 

X31 8 34.8 14 60.9 0 0 1 4.3 0 0 4.261 0.689 16.170 

X32 11 47.8 7 30.4 3 13.0 2 8.7 0 0 4.174 0.984 23.575 

X33 7 30.4 12 52.2 2 8.7 2 8.7 0 0 4.044 0.878 21.711 

X34 17 73.9 5 21.7 1 4.3 0 0 0 0 4.696 0.559 11.904 

X35 10 43.5 11 47.8 2 8.7 0 0 0 0 4.348 0.647 14.880 

X36 12 52.2 10 43.5 1 4.3 0 0 0 0 4.435 0.728 16.415 

X37 15 65.2 7 30.4 0 0 1 4.3 0 0 4.565 0.728 15.947 

X38 16 69.6 5 21.7 1 .4.3 1 4.3 0 0 4.565 0.788 17.262 

مؤشر ال
 %17.355 0.760 4.379 % 4.5 % 4.9 % 90.6 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
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 د. المعرفة
 ت رة ك  تاظررة لسحبث نر)ة  اجد(ر اةجةألرللاساظأنرر(32) الحترلنرة ياادجرة بةاجدر  رة لجبلر

ر تتتتاظرة ليجستتتت  رة لسحبثتتتت بب تتتتنرلستتتتابىرة ك ر(X42-X39)حتتتتبلرهتتتتذةرة سعتتتتجرسلشرتتتتاةاهررة ليجستتتت  
بسيستس ربالت رر،يةإلجةارة  ست ررأجة ستأنرك  تاال رالا تيرة لعا ت رسترا تاقكايظرال لرساالتاهرةئرلل علا
رةيحتتتتاةفبرر(3.729)ق لاتتتتهربسبستتتت رحستتتتاس ررة لسحتتتتبث نر)ة  تتتتاجد(ر تتتتاةجةأللتتتتنرر(% 60.9)س غتتتتظر
ظرة يستس رة عالت ر  رحت نرس غتر،(% 23.068)ل جةاهررةخاالفبلعاللرر(0.861)ل جةاهرلع ااير
 .(% 11.9)را اق عج رةئ

تت بة تتذيرر(X39)ة سعتتجربيتتجرة لشرتتار تت رهتتذةررا تتاق ر اليستتسرأب تتنبقتتجركايتتظر أنرق تتاجدرر ب َّ
ب  لتتاررا تتاقبقتتجرس غتتظريستتس رةئر،يةإلجةارة ارتتك لررأجة يرة لعا تت رستتالا تتر)ة ك  تتاظرة ليجستت  (رة ك  تت 

 ل تتتتتجةاهرةختتتتتاالفسلعالتتتتتلر (0.876)لع تتتتتاايررايحاةفبستتتتتر(4.304)سبستتتتت رحستتتتتاس رر(% 82.6)
ت ة تذيرر(X42) كايتظرب تنرة لشرتاررةا اقيسس رأقلرألارر،(% 20.353) أنرق تاجدرة ك  تاظرر ب َّ

ب تنرهتذةررا تاقس غتظريستس رةئلذرر، ر حلا ت رة س دت  سا للابتاظرة  تاغرة ليجس  رئرالا يرة لعا ت 
رةختتتتاالفسلعالتتتتلرر(0.825)لع تتتتاايررةيحتتتتاةفبرر(3.044)بسبستتتت رحستتتتاس رر(% 34.8)ة لشرتتتتار
ر.(% 27.102) ل جةاه

ر(32ة لجبلر)
رة لعا  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X39 12 52.2 7 30.4 3 13.0 1 4.3 0 0 4.304 0.876 20.353 

X40 5 21.7 11 47.8 6 26.1 1 4.3 0 0 3.870 0.815 21.059 

X41 5 21.7 8 34.8 8 34.8 2 8.7 0 0 3.696 0.926 25.054 

X42 0 0 8 34.8 8 34.8 7 30.4 0 0 3.044 0.825 27.102 

المؤشر 
 %23.068 0.861 3.729 % 11.9 % 27.2 % 60.9 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر
ر
ر
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 الكميات الهندسيةمجموعة المخمفات الصمبة في  ةإدار مؤشر  .2
ةإلرتاادررة لخ  اظرة ص س ر  رة لالع رة ات رالتظردلجةاررأسعاجاايابلرهذهرة   ادربصفرلشراةظر

رأسعتتاجبة لالث تت رسر(Moreria et al., 2018)رأيلتتبذجل  لتتار تت رة لايتت رة يتتتايربة لعالتتجدر تت ر
ب  لتتتتار تتتتأا ربصتتتتفر لتتتتذهرة لا  ستتتتاظرب تتتتنرلستتتتابىرر(ة س استتتت برر،ة اي  تتتتذبرر،ة لرتتتتااك برر،ة اع  ل تتتت )

ر.(ة ليتل رة لسحبث )رة ك  اظرة ليجس  
 التعميمية .أ

التتاهرهتتذةررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنررل تتنر(33)ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر
بسيستس ررستاجةل سرتأنراي  تذرةئبب تنرلستابىرة ك  تاظرة ليجست  ركايتظراالحتبار (Y4-Y1)رة لشرا

لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.467)بسبستت رحستتاس رر،ب يتت رة جاةستت ر تتاةجةأللتتنرر(% 46.8)بالتت رس غتتظر
 17.3)را تتاق رحتت نرس غتتظرة يستتس ر عتتج رةئ تتر،(% 28.526)ل تتجةاهررةختتاالفبلعالتتلرر(0.989)

ر.(%
ر(33ة لجبلر)

ة اع  ل  رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة 

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y1 4 17.4 12 52.2 3 13.0 3 13.0 1 4.3 3.652 1.071 29.326 

Y2 3 13.0 7 30.4 11 47.8 2 8.7 0 0 3.478 0.846 24.324 

Y3 3 13.0 2 8.7 11 47.8 7 30.4 0 0 3.044 0.976 32.063 

Y4 7 30.4 5 21.7 8 34.8 3 13.0 0 0 3.696 1.063 28.761 

المؤشر 
 %28.526 0.989 3.467 % 17.3 % 35.9 % 46.8 الكمي

 (SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
تتت بة تتتذيرر،(% 69.6)سيستتتس رر(Y1)ب تتتنرة لشرتتتاررةا تتتاقيستتتس ررأب تتتنبكايتتتظر للااستتت رر ب َّ

بقجرس غظرقت  رة بست رة حستاس ر  لشرتارر،ة ك   ر  ة لخ  اظرردلجةارلراا  رة ابب  رة ا رااكلرب نر
(Y1)ة لع تاايرريحتاةفبس غتظرقت  رةئر(3.652)ة ك  تاظرة ليجست  ر لللببت رب نرة لسابىرة ك ت رر

ر.(% 23.236)ل جةاهررةخاالفبلعاللرر(1.071)
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تتت ة تتتذيرر(Y3)  تتتجركايتتتظربيتتتجرة لشرتتتا نررةا تتتاقيستتتس رأقتتتلرألتتتار ةلتتتااليرة ل تتتااةظربتتتج رر ب َّ
ر(% 21.7)ب  للتتاررا تتاقبقتتجرس غتتظريستس رةئر، تت رليتاهلل ة لخ  تتاظرردلجةار اتت رايتاق رة لالع ت رة

ر.(%32.063)ق لاهررةخاالفبسلعاللرر(0.976)رلع اايرةيحاةفبرر(3.044)بسبس رحساس ر
 المشاركة . 

 تتت رة ك  تتتاظررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرر(34)استتت نرة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلر
بتتتنرة اتتتجا سربة لتتتبت  (رالتتتاهرهتتتذهرة لاح تتت ربرره تتتأدلرتتتااك رة للالتتت ر)ة  تتتال ربرحتتتبلررة ليجستتت  
ب تتنرأنرهيتتايرلرتتتااك رلتتنرقستتلرة  تتتال رر(% 52.2)اا تتقرسيستتتس ر (Y8-Y5)لشرتتاةالارر ا تتق

ة لخ  تتاظرة صتت س ربقتتجرس تتغرة بستت رة حستتاس ر لشرتتاةظرهتتذةرة سعتتجرردلجةار تت رر تتاةجةألة اتتجا سربرره تتأدبر
 ت رحت نرس غتظريستس رر،(% 28.77)ل تجةاهررةختاالفبلعاللرر(1.007)لع اايررايحاةفبسر(3.5)

ر.(% 16.3)را اقبج رةئ
ر(34ة لجبلر)

ة لرااك رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة 

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمع ل أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y5 5 21.7 9 39.1 5 21.7 2 8.7 2 8.7 3.565 1.199 33.633 

Y6 3 13.0 8 34.8 10 43.5 2 8.7 0 0 3.522 0.846 24.020 

Y7 3 13.0 8 34.8 8 34.8 4 17.4 0 0 3.435 0.945 27.511 

Y8 4 17.4 8 34.8 6 26.1 5 21.7 0 0 3.478 1.039 29.873 

المؤشر 

 % 28.77 1.007 3.500 % 16.3 % 31.5 % 52.2 الكلي

 (SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
تت رية تذر(Y5)ب تتنرة لشرتاررةا تاقيستتس ررأب تنبكايتظر ة اتت ررةإلبالي ت ةلتااليرة حلتتالظرر ب َّ
بتتاجدبرة لخ  تتاظراجاةظرة حتتجرلتتنراتتابجر لستت ب تتنرهتتذهررا تتاقس غتتظريستت رةئرلذر،لاةستتاعلا اتتجبا لاربررة 
رايحاةفبستتر(3.565)سبستت رحستتاس ررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظلتتنرر(% 60.8)ة لشرتتار
ر.(% 33.633)ل جةاهررةخاالفبلعاللرر(1.199)لع ااير
ربتتتج ررل تتتننر رتتت اةنر بة  تتتذر(Y6)برر(Y7)يستتتس رابة تتتقر  تتتجركايتتتظرب تتتنرة لشرتتتا نرأقتتتلرألتتتار

بتتج رة صتت س ربرة لخ  تتاظرردإجةارذةظرة صتت  رستر تتاةجةألة اتجا سربرره تتأدةلتااليرةئيرتت  رة اتت راتابجر لتتار
بقتتتجرس غتتتظريستتتس رر،لخ  تتتاظة لستتتاجةل ر ردةإلجةارب تتتنررللرتتتااكال ر تتت رة ستتتاةلجرة اع  ل تتت ربة اتتت رااكتتت
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لع تاايررايحاةفبستر(3.522)بر(3.435)بسبست رحستاس رر(% 47.8)ب نركالرة لشرا نررا اقةئ
ر.ااا  ب نرة ر(% 24.02)و  (% 27.511)ل جةاهررةخاالفبلعاللرر(0.846)برر(0.945)

 ج. التنفيا
التاهرهتذهررة لسحبث نر)ة  تاجد(ر اةجةألرللاساظأنريس رر(35)اب  رة ياادجرة بةاجدر  رة لجبلر

االحتتتتتبارسرتتتتتأنرر،ستتتتت  ة ك  تتتتتاظرة ليجلللببتتتتت ربب تتتتتنرلستتتتتابىرر(Y25-Y9)ة لاح تتتتت رسلشرتتتتتاةالار
ة لخ  تتتاظرة ليالتتتاظرة اتتت ر لكتتتنرة تتتاخ صرليلتتتاربة لستتتاي رة لستتتاجةل رة  عتتتا ربة حتتتجةدقرة لالع تتت ربر

رةا تتتاقبسيستتتس رة لخ  تتتاظربة ل تتتاهرببستتتادلرة ي تتتلربرة لخ  تتتاظرة سا  بل تتت ربة ابا تتت رة صتتتح  ربختتتجلاظر
لع تتتتتاايررةيحتتتتتاةفبر( 3.148)بسبستتتتت رحستتتتتاس رر،ب يتتتتت رة جاةستتتتت ر تتتتتاةجةأللتتتتتنرر(% 38.6)س غتتتتتظر

را تتتتتتاق تتتتتت رحتتتتتت نررتتتتتتك ظريستتتتتتس ربتتتتتتج رةئر،(% 34.148)ل تتتتتتجةاهررةختتتتتتاالفبلعالتتتتتتلرر(1.075)
ر.(26.6%)

ر(35ة لجبلر)
ة اي  ذرر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر ك  اظرة ليجس  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق ةبشدأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y9 2 8.7 8 34.8 7 30.4 3 13.0 3 13.0 3.130 1.180 37.700 

Y10 2 8.7 6 26.1 8 34.8 4 17.4 3 13.0 3.000 1.168 38.933 

Y11 1 4.3 3 13.0 11 47.8 4 17.4 4 17.4 2.696 1.063 39.429 

Y12 2 8.7 2 8.7 10 43.5 5 21.7 4 17.4 2.696 1.146 42.507 

Y13 5 21.7 11 47.8 3 13.0 3 13.0 1 4.3 3.696 1.105 29.897 

Y14 1 4.3 9 39.1 8 34.8 4 17.4 1 4.3 3.217 0.951 29.562 

Y15 3 13.0 7 30.4 8 34.8 4 17.4 1 4.3 3.304 1.063 32.173 

Y16 3 13.0 6 26.1 10 43.5 3 13.0 1 4.3 3.304 1.020 30.872 

Y17 4 17.4 9 39.1 5 21.7 3 13.0 2 8.7 3.435 1.199 34.905 

Y18 5 21.7 7 30.4 5 21.7 5 21.7 1 4.3 3.435 1.199 34.905 

Y19 2 8.7 3 13.0 12 52.2 5 21.7 1 4.3 3.000 0.953 31.767 

Y20 0 0 3 13.0 10 43.5 4 17.4 6 26.1 2.435 1.037 42.587 

Y21 0 0 5 21.7 12 52.2 5 21.7 1 4.3 2.913 0.793 27.223 

Y22 4 17.4 8 34.8 8 34.8 2 8.7 1 4.3 3.522 1.039 29.500 

Y23 4 17.4 5 21.7 6 26.1 7 30.4 1 4.3 3.174 1.193 37.587 

Y24 1 4.3 5 21.7 9 39.1 6 26.1 2 8.7 2.870 1.014 35.331 

Y25 6 26.1 9 39.1 4 17.4 3 13.0 1 4.3 3.696 1.146 31.006 

المؤشر 
 %34.148 1.075 3.148 % 26.6 % 34.8 % 38.6 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا



143 
 

تت  نر ة  تتذر(Y25)بر(Y13)كايتتظرب تتنرة لشرتتا نررةا تتاقيستتس ررأب تتنأنررأبتتالهة لتتجبلرر ب َّ
ة لصتت ح ررأصتحا جبت رلرتتااك ررهيتتاينرأة كا  ت ربرريتاادعلتتلرب تنرايتتت  رةإلأيتتهر تا رة رنل ت رت اةنر
ب تتتنرهتتتذ نررا تتتاقس غتتتظريستتتس رةئرلذر،ة لخ  تتتاظرب تتت رب تتت رس استتتاظربة خ تتت ربة ستتتاةلجردلجةار تتت ر

رااتتتتتا  ب تتتتتنرة رة لسحتتتتتبث نر)ة  تتتتتاجد(ر تتتتتاةجةألرللاستتتتتاظلتتتتتنر( % 65.2)برر(% 69.5)ة لشرتتتتتا نر
رةختاالفبلعاللرر(1.146)بر(1.105)لع اايررايحاةفبسر(3.696)بر(3.696)رحساس  رأبسا بس
ر(X20) كايتظربيتجرة لشرتاررةا تاقيستس رأقلرألار،رااا  ب نرة ر(% 31.006)برر(% 29.897)

ر(% 13)ب تتنرهتتذةرة لشرتتاررا تتاقس غتتظريستتس رةئلذرر،ة ل تتاهرة الاج تت رةستتاعلالرلبتتاجدربستتسسهربتتج 
ل تتتتجةاهررةختتتتاالفبلعالتتتتلرر(1.037)لع تتتتاايرقتتتتجاهررايحاةفبستتتتر(2.435)بسبستتتت رحستتتتاس رل تتتتجةاهر

ر.(% 42.587)
 

 السياسة  د.
ة لسحتتبث نرر تتاةجةألرللاستتاظستت نررةا تتاقبلتتبجررل تتنر(36)ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر

بب تتنرلستتابىرر(Y31-Y26) تت رة ليتلتتاظرب يتت رة جاةستت رالتتاهرهتتذهرة لاح تت رسلشرتتاةالارر)ة  تتاجد(
س غتتظريستتتس رلذرر،ة لستتتاجةل ردةإلجةارة س استتت رة لستتاجةل ربررل تتنارتتت ارربة اتت رة ليجستتت  ة ك تت ر  ك  تتاظر

لع تتتتتاايررةيحتتتتتاةفبرر(3.304)ب يتتتتت رة جاةستتتتت ربسبستتتتت رحستتتتتاس رر تتتتتاةجةأللتتتتتنرر(% 42.7)ة لبة  تتتتت ر
ر.ر(% 22.5)رةا اقل اسلريسس ربج رر(% 31.47) ل جةاهرةخاالفبلعاللر ،(1.04)

ر(36ة لجبلر)
ة س اس رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا بةألة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ر

ر  ك  اظرة ليجس  
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y26 3 13.0 5 21.7 9 39.1 4 17.4 2 8.7 3.130 1.140 36.422 

Y27 1 4.3 10 43.5 7 30.4 5 21.7 0 0 3.304 0.876 26.513 

Y28 4 17.4 7 30.4 7 30.4 4 17.4 1 4.3 3.391 1.118 32.970 

Y29 2 8.7 4 17.4 11 47.8 5 21.7 1 4.3 3.044 0.976 32.063 

Y30 4 17.4 5 21.7 9 39.1 4 17.4 1 4.3 3.304 1.105 33.444 

Y31 5 21.7 9 39.1 5 21.7 4 17.4 0 0 3.652 1.027 28.122 

المؤشر 
 %31.47 1.040 3.304 % 22.5 % 34.8 % 42.7 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا



141 
 

ة تتذيرر(Y31)كايتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستس ررأب تتنأنررل تتنرأبتتالهبارت ارياتتادجرة لتتجبلر
ت  ب ت رب تت رة س استاظربة خ تت رة لخ  تتاظرردلجةارة لصت ح ر ت ررأصتتحا  رجب رلرتااكا تتراأيلتر ب َّ
ر(1.027)لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.652)بسبستت رحستتاس رر(% 60.8)ح تتثرس غتتظرة يستتس رر،بة ستتاةلج
ر.(% 28.122) ل جةاهرةخاالفبلعاللر
يرارة ا تاا اربة س ايتاظرربج رل نر ر ابة ذيرر(Y29) كايظرب نرة لشراررةا اقيسس رأقلرألار

بسبستت رحستتاس رر(% 26.1)ب تتنرهتتذةرة لشرتتاررا تتاقبكايتتظريستتس رةئر،ة صتت س رلخ  تتاظرتتغ    ر ة ا
ر.(% 32.063) ل جةاهرةخاالفبلعاللرر(0.976)لع اايررةيحاةفبرر(3.044)

 

 الكميات الطبية مجموعة : وصف نتائجرابعاا 
 الكميات الطبيةمجموعة سمو  القيادة البيئية في  .1

ستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت رة اتتت رالتتتظرةإلرتتتاادرل  لتتتار تتت ررأسعتتتاجظراايتتتابلرهتتتذهرة   تتتادربصتتتفرلشرتتتاة
راتأث ابرر، ت ةإلجةارربلتالةألةستاجةل ر)رأسعتاجة جاةست ربة لالث ت رسرأيلتبذجة لاي رة يتايربة لعالجدر  ر

رلللببت رب  لتار تأا ربصتفر لتذهرة لا  ستاظرب تنرلستابىر(ة لعا ت برر،ة جة ع ت برر،  ةإلجةارربلالةأل
ر.( رة لسحبث ة ليتل)رة  س  ة ك  اظر

 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  .أ
لستتابىر)ة  تتاجد(ربب تتنرة لسحتتبث نرر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(37)ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر

ال تلرساالتاهرر(X15-X1)لشرتاةاهرربتنر ا تقحبلرهذةرة لاغ ارلل علارة ك  اظرة  س  رة لسحبث ر
رةيحتاةفبرر(3.503)بسبست رحستاس رر،لاستاظلنرا تيرةإلر(% 54.23)بسيسس ربال رس غظررا اقةئ

 ا تتتيررا تتتاق تتت رحتتت نررتتتكلربتتتج رةئر،(% 29.174)ل تتتجةاهررةختتتاالفبلعالتتتلرر(1.022)لع تتتااير
ر.(% 17.4)يسس ربال رس غظررلاساظةإل

لللببت رب تنرة لستابىرة ك ت ر ع يت رة جاةست ر ت ررةا تاقيستس ررأب تنب س نرة لجبلرة لذكبارأنر
رستالغبل  ت رةإلرل تنبارت ارهتذهرة لشرتاةظر (X11)ربر(X3)ة ك  اظرة  س  ركايظرب نرة لشرتاةظر

س غتظررلذر،جبت را تب ارة للااستاظرة خ تاة ر  تالذربتنبنر بةدجرحلا  رة س دت رلت ركتاجارة ارتك لر
ر تتتاةجةألرللاستتتاظلتتتنررااتتتا  ب تتتنرة ر(% 73.7)بر(% 81.9)ب تتتنرهتتتذهرة لشرتتتاةظررا تتتاقيستت رةئ

اظرلع اا تتتتتت رايحاة تتتتتتبسر(4.053)بر(4.026)حستتتتتتاس  ررأبستتتتتا بقتتتتتتجرلتتتتتتا ظرسرة لسحتتتتتبث نر)ة  تتتتتتاجد(
ب تتتتتتتتنرر(% 24.303)برر(% 25.484)ل تتتتتتتتجاهاررةختتتتتتتتاالفسلعتتتتتتتتالالظرر(0.958) بر(1.026)
ر.ااا  ة 

 ع يتت رة جاةستت رب تتنرر ك  تتاظرة  س تت لللببتت رة  ب تتنرة لستتابىرة ك تت رةا تتاقيستتس رأقتتلربكايتتظر
رأصتتتتتتحا ة لحتتتتتتجةثاظرة لياتلتتتتتت رلتتتتتت ررللتتتتتتاة بتتتتتتج رربستتتتتتسسه (X13) ب (X15)بر(X7)ة لشرتتتتتتار

برة اع  تتتتتقرب تتتتتنرأة   تتتتتا رسصتتتتت اغ ربتتتتتج رة س د تتتتت رة لع تتتتتجدربرة لصتتتتت ح ربة ختتتتتاال  نر  لتتتتت رة   تتتتتا ار
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ة حصتتبلرب تتنرة تتجب رربتتج ر  تتالذربتتنر،ة س د تت ر تتج ل رستتاجةل ة ارتتا عاظرة اتت رال تتجرلتتنرللتتبجرةئ
 ( و3.184) ( و3.053)بس تتتتتغرة بستتتتت رة حستتتتتاس ر لتتتتتذهرة لشرتتتتتاةظرر،ة  يتتتتت ر ستتتتتاةللل رة خ تتتتتاة 

ل تتتتتتجةاهاررةختتتتتتاالفبسلعتتتتتتالالظرر(1.205( و)1.01( و)0.985)اظرلع اا تتتتتت رايحاة تتتتتتبس( 3.184)
 .رااا  ب نرة ر(% 37.845)برر(% 31.721)ر(% 32.263)

ر(37ة لجبلر)
ربلالةألر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
 ة  س    ك  اظرر  ةإلجةار

 اإلحصائيالتحميل  الستجابةمقياس  المتغير
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
X1 7 18.4 18 47.4 6 15.8 5 13.2 2 5.3 3.605 1.104 30.624 

X2 8 21.1 16 42.1 6 15.8 6 15.8 2 5.3 3.579 1.154 32.244 

X3 13 34.5 18 47.4 4 10.5 1 2.6 2 5.3 4.026 1.026 25.484 

X4 9 23.7 14 36.8 11 28.8 2 5.3 2 5.3 3.684 1.068 28.990 

X5 5 13.2 17 44.7 11 28.8 3 7.9 2 5.3 3.526 1.006 28.531 

X6 3 7.9 13 34.2 14 36.8 6 15.8 2 5.3 3.237 0.998 30.831 

X7 3 7.9 8 21.1 17 44.7 8 21.1 2 5.3 3.053 0.985 32.263 

X8 11 28.8 14 36.8 7 18.4 6 15.8 0 0 3.790 1.044 27.546 

X9 3 7.9 18 47.4 11 28.8 5 13.2 1 2.6 3.447 0.921 26.719 

X10 3 7.9 13 34.2 12 31.6 9 23.7 1 2.6 3.211 0.991 30.863 

X11 15 39.5 13 34.2 8 21.1 1 2.6 1 2.6 4.053 0.985 24.303 

X12 3 7.9 12 31.6 16 42.1 5 13.2 2 5.3 3.237 0.971 29.997 

X13 7 18.4 7 18.4 13 34.2 8 21.1 3 7.9 3.184 1.205 37.845 

X14 6 15.8 19 50.0 11 28.8 1 2.6 1 2.6 3.737 0.860 23.013 

X15 4 10.5 9 23.7 17 44.7 6 15.8 2 5.3 3.184 1.010 31.721 

 رالمؤش
 الكمي

 

 

54.23 % 

 

 

28.73 % 

 

 

17.04 % 3.503 1.022 29.174% 

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 يةاإلدار  عمالاأل تأثير  . 

ب تتنرلستتابىررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(38)اب تت رة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر
ب تتتنرأنررا تتتاقاالتتتهريحتتتبرةئر(X27-X16)لشرتتتاةاهرة ك  تتتاظرة  س تتت رة لسحبثتتت رالتتتاهرهتتتذةرة س عتتتجرس

ة تتتذيراعكستتتهرة يستتتس رر، تتت رة س د تتت ر تتت ةإلجةارل رأبلتتتا راتتتأث ا ا  تتتبنرب تتتنررأبتتتالهة  تتتاجدر تتت رة ك  تتتاظر
سبستت رحستتاس ررة لسحتتبث نر)ة  تاجد(ر تتاةجةأللتنرر(% 64.68)بة سا غتت ررلاستتاظا تيرةإلرا تتاقة عالت رئ

 تت رحتت نرس غتتظرر،(% 25.193) ل تتجةاهرختتاالفةبلعالتتلر (0.942)لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.739)
ر.(% 12.73)را اقة يسس رة عال ر عج رةئ



143 
 

كايتتتظرب تتتتنررة  س تتتت ب تتتنرة لستتتتابىرة ك  تتتاظررةا تتتتاقيستتتس ررأب تتتتنب ستتت نرة لتتتتجبلرة لتتتذكبارأنر
رل تتنبة اتت رارتت ارر،ااتتا  ب تتنرة ر(% 81.6)برر(% 86.9)بسيستتس رر(X26) ب (X27)ة لشرتتاةظر

يتهر صتع رأب نرة س د ربرر  ةإلجةارربلال ألراأث اله رح اذرسلار حجثرلنرأنرق اجدرة ك  اظرة  س  رللا
بقتجرس غتظرقت  رر، ت ةإلجةارل رأبلتا ست س رلتاة رراتأث اب  ل رةحابة رة لرتاباربيتجراش ت رة  س عت ر ت ر

ة لع تتتتتاايرريحتتتتتاةفس غتتتتتظرقتتتتت  رةئ  لتتتتتارر(4.211)بر(4.368)ة بستتتتت رة حستتتتتاس ر لتتتتتذهرة لشرتتتتتاةظر
برر(% 19.505)ل تتتتتتتتتتجةاه ررةختتتتتتتتتتاالفبلعتتتتتتتتتتالالظرر(0.953)ربر(0.852)ي ستتتتتتتتتتلار لشرتتتتتتتتتتاةظرة
ر.ااا  ب نرة ر(% 22.204)

ر(%47.3)بسيستس رر(X22)ب نرلسابىرة ك  تاظرة  س ت رب تنرة لشرتاررةا اقيسس رأقلربكايظر
ربلتتتال  لتتتار ختتتصرةألريةإلجةار تتت رة ارتتتك لرر تتتاةجةألا تتتب اربالقتتت رل تتتجدرلتتت رلعتتتت رربستتتسسهربتتتج 
بلعالتتتتلرر(0.797)ة لع تتتاايرريحتتتتاةفبةئر(3.5)ةرة لشرتتتاربس تتتغرة بستتتت رة حستتتاس ر لتتتتذر،ة خ تتتاة 
ر.(% 22.771)ل جةاهررةخاالف

ر(33ة لجبلر)
راأث ا سعجراظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

   ك  اظرة  س  ر  ةإلجةارربلالةأل
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة المتغير

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق ةبشدأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X16 8 21.1 11 28.9 8 21.1 9 23.7 2 5.3 3.368 1.217 36.134 

X17 8 21.1 17 44.6 8 21.1 3 7.9 2 5.3 3.684 1.068 28.990 

X18 8 21.1 17 44.6 4 10.5 8 21.1 1 2.6 3.605 1.128 31.290 

X19 5 13.2 21 55.3 8 21.1 4 10.5 0 0 3.711 0.835 22.501 

X20 5 13.2 14 36.8 13 34.2 6 15.8 0 0 3.474 0.922 26.540 

X21 7 18.4 17 44.6 10 26.3 4 10.5 0 0 3.711 0.898 24.198 

X22 4 10.5 14 36.8 17 44.6 3 7.9 0 0 3.500 0.797 22.771 

X23 2 5.3 19 50.0 12 31.6 5 13.2 0 0 3.474 0.797 22.942 

X24 5 13.2 20 52.6 8 21.1 3 7.9 2 5.3 3.605 1.001 27.767 

X25 16 42.1 13 34.2 8 21.1 1 2.6 0 0 4.158 0.855 20.563 

X26 18 47.4 13 34.2 4 10.5 3 7.9 0 0 4.211 0.935 22.204 

X27 21 55.3 12 31.6 3 7.9 2 5.3 0 0 4.368 0.852 19.505 

المؤشر 
 %25.193 0.942 3.739 % 12.73 % 22.59 % 64.68 الكمي

ر.(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ر
 



144 
 

 ج. الدافعية
 تتت رة ك  تتتاظررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرر(32)استتت نرة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلر

بب تتنرلستتابىرة ك  تتاظرة  س تت ركايتتظرال تتلرر(X38-X28)ة سعتتجرسلشرتتاةاهررة  س تت ر تت رةالتتاهرهتتذة
 78.9)اذركس تتاةذرلتنرليتلتتاال رسسعتتجرة جة ع تت ربسيستتس ربالتت رس غتتظرةهالالتتستتأنرهيتتايرر،ا تتاقساالتاهرةئ

بلعالتتلرر(0.86)لع تاايررةيحتاةفبرر(4.081)بسبست رحستاس ررة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر تاةجةأللتنرر(%
ر.(% 5.8)را اق  رح نرس غظرة يسس رة عال ر عج رةئر،(% 21.073)ل جةاهررةخاالف

ر(39ة لجبلر)
رة جة ع  ر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل

ر  ك  اظرة  س  
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

X28 20 52.6 15 39.5 2 5.3 1 2.65 0 0 4.421 0.722 16.331 

X29 22 57.9 12 31.6 4 10.5 0 0 0 0 4.474 0.687 15.355 

X30 12 31.6 22 57.9 3 7.9 1 2.65 0 0 4.184 0.692 16.539 

X31 15 39.5 12 31.6 8 21.1 2 5.3 1 2.65 4.000 1.040 26.000 

X32 14 36.8 9 23.7 10 26.3 4 10.5 1 2.65 3.816 1.136 29.769 

X33 7 18.4 20 52.6 7 18.4 3 7.9 1 2.65 3.763 0.943 25.060 

X34 14 36.8 19 50 4 10.5 1 2.65 0 0 4.211 0.741 17.597 

X35 13 34.2 17 44.7 7 18.4 1 2.65 0 0 4.105 0.798 19.440 

X36 13 34.2 19 50 5 13.2 1 2.65 0 0 4.158 0.754 18.134 

X37 7 18.4 20 52.6 8 21.1 3 7.9 0 0 3.816 0.834 21.855 

X38 14 36.8 14 36.8 6 15.7 2 5.3 2 5.3 3.947 1.114 28.224 

المؤشر 

 %21.073 0.860 4.081 % 5.8 % 15.3 % 78.9 الكلي

 (SPSS)سايالجررياادجرابالاج ساحثرس:رلبجةجرةة لصجا
و  (X29)و  (X28) تتتلنرلشرتتتاةظرهتتتذةرة سعتتتجرب تتتنرة لشرتتتاةظررةا تتتاقيستتتس رأكستتتاربكايتتتظر

(X30)ةئلاثتتتتالر   تتتتبةي نربة  تتتتبةد رة س د تتتت رباتتتتب  ارة لتتتتالر   ستتتت رنرأرل تتتتنبارتتتت ارهتتتتذهرة لشرتتتتاةظرر
كتتجة  ر اح  تتلرستت بيرر تت أهل لتت ررختتاىةألرقستتا ب تتنرة لتتبةاجرلتت رةألرأ  تتلبة ايتتا سرسرتتكلرريةإلجةار

 89.5)برر(% 89.5)برر(% 92.1)ب تتنرهتتذهرة لشرتتاةظررا تتاقبس غتتظريستتس رةئر،ة   تتاجدرة س د تت 
ة حستتاس  رربستا ةألرظبقتتجرلتا رة لسحتبث نر)ة  تاجد(ر تتاةجةألرللاستاظلتنررااتتا   كتلرلتيل رب تنرة ر(%
ر(0.692)برر(0.687)برر(0.722)ر لع اا تتتراظايحاة تتتبسر(4.184)بر(4.474)برر(4.421)

ر.ااا  ب نرة ر(% 16.539)برر(% 15.355)بر( % 16.331)ل جةاهاررةخاالفسلعالالظر
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لتتتذ رةئستتاثلااةظرة خاصتتت رربستتتسسهربتتج ر(X32) كايتتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتتس رأقتتلرألتتار
 60.5)ب تنرهتذةرة لشرتاررا تاقس غتظريستس رةئلذرر،يةإلجةاركجة  ر اح  لرة س بيرة س د ر ت رة  ست ر

ل تتتتجةاهررةختتتتاالفسلعالتتتتلرر(1.136)لع تتتتاايررايحاةفبستتتتر(3.816) رل تتتتجةاهربسبستتتت رحستتتتاسر(%
ر.ر(% 29.769)

 د. المعرفة
هتتذةرربتتنرة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنرر(41) الحتتترلتتنرة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر

ة لسحبثت ركايتظرال تلرساالتاهرلل علتارربب تنرلستابىرة ك  تاظرة  س ت ر(X42-X39)ة سعجرسلشراةاهر
لتتتنرر(% 37.5)بسيستتتس ربالتتت رس غتتتظرريةإلجةارة  ستتت ررأجة ستتتأنرك  تتتاال رالا تتتيرة لعا تتت رستتترا تتتاقةئ

ق لاتتتتتتهررةختتتتتتاالفبلعالتتتتتتلرر(0.914)لع تتتتتتاايررةيحتتتتتتاةفبر( 3.217)ة لسحتتتتتتبث نربسبستتتتتت رحستتتتتتاس ر
 .(% 27)را اق  رح نرس غظرة يسس رة عال ر عج رةئر،(% 28.411)

ت بة تذيرر(X39)ة لشرتار تلنرهتذةرة سعتجربيتتجررا تتاقيست رةئرأب تنذرستل ظرل أنرق تتاجدرر ب َّ
سبستتت رر(% 71)ب  لتتتاررا تتتاقبقتتتجرس غتتتظريستتتس رةئر،يةإلجةارة ارتتتك لررأجة ة ك  تتت رالا تتتيرة لعا تتت رستتت

ر(.% 25.164)ق لاهررةخاالفبلعاللرر،(1)لع اايررايحاةفبسر(3.974)حساس ر
ئرالا تتيرر ة  س تتأنرق تتاجدرة ك  تتاظرربستتسسهر(X42) كايتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتس رأقتتلرألتتار
ر(% 13.2)ب تنرهتذةرة لشرتاررا تاقس غتظريستس رةئلذرر،سا للاباظرة  اغ ر حلا ت رة س دت رة لعا  

ر(.%33.2)ق لاهررةخاالفبلعاللرر،(0.83)لع اايررةيحاةفبرر(2.5)بسبس رحساس ر
ر(43ة لجبلر)

رة لعا  رج سعاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر  ك  اظرة  س  

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
X39 14 36.8 13 34.2 7 18.4 4 10.5 0 0 3.974 1.000 25.164 

X40 3 7.9 8 21.1 19 50.0 7 18.4 1 2.6 3.132 0.906 28.927 

X41 4 10.5 10 26.3 16 42.1 8 21.1 0 0 3.263 0.921 28.226 

X42 0 0 5 13.2 12 31.6 18 47.4 3 7.9 2.500 0.830 33.200 

المؤشر 
 %28.411 0.914 3.217 % 27 % 35.5 % 37.5 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
 

ر
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 المخمفات الصمبة في الكميات الطبية ةإدار مؤشر  .2
ة اتت ررة ليتلتت رة لسحبثتت ة لخ  تتاظرة صتت س ر تت رردلجةاررأسعتتاجاايتتابلرهتتذهرة   تتادربصتتفرلشرتتاةظر

ر(Moreria et al., 2018)رأيلتتبذجالتتظرةإلرتتاادرل  لتتار تت رة لايتت رة يتتتايربة لعالتتجدر تت ر
ب  لتتتار تتأا ربصتتتفر لتتتذهرة لا  ستتتاظر(رة س استتت برر،ة اي  تتتذبرر،ة لرتتااك برر،ة اع  ل تتت )رأسعتتتاجبة لالث تت رس

ر.(ة ليتل رة لسحبث )رة ك  اظرة  س  لللبب رب نرلسابىر
 التعميمية .أ

التتاهرهتتذةررة لسحتتبث نر)ة  تتاجد(ر تتاةجةألرللاستتاظأنررل تتنر(41)ارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة لتتجبلر
بسيستتس رراجةل ستتسرتتأنراي  تتذرةئبب تتنرلستتابىرة ك  تتاظرة  س تت ركايتتظراالحتتبار (Y4-Y1)رة لشرتتا

لع تتاايررةيحتتاةفبرر(3.303)بسبستت رحستتاس رر،ب يتت رة جاةستت ر تتاةجةأللتتنرر(%38.81)بالتت رس غتتظر
 18.44)را تتاقيستتس ربتتج رةئ تت رحتت نرس غتتظرر،(% 29.881) ل تتجةاهرةختتاالفبلعالتتلر (0.987)

تت بة تتذيرر،(% 63.1)سيستتس رر(Y1)ب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتس ررأب تتنبكايتتظر،ر(% للااستت رر ب َّ
بقجرس غظرقت  رة بست رة حستاس ر  لشرتارر،  رة ك   ة لخ  اظرردلجةارابب  رة ا رااكلرب نرلراا  رة 

(Y1)ريحتتتاةفبس غتتتظرقتتت  رةئر(3.842) تتت رة ك  تتتاظرة  س تتت ررب تتتنرة لستتتابىرة ك تتت ر ع يتتت رة جاةستتت ر
ر.(% 24.579) ل جةاهرةخاالفبلعاللرر(0.945)ة لع ااير
ةلااليرة ل تااةظرة لالع ت رة ات رربسسسهربج ر(Y3)ر  جركايظربيجرة لشرارةا اقيسس رأقلرألار
بسبست رحستاس رر(% 23.7)ب  للتاررا تاقبقجرس غتظريستس رةئر،  رلياهلل ة لخ  اظرردلجةاراياق ر

ر.ر(% 31.196) ل جةاهرةخاالفسلعاللر (0.944)لع اايررةيحاةفبرر(3.026)
ر(41ة لجبلر)

ة اع  ل  رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
  ك  اظرة  س  لللبب رة 

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y1 11 28.9 13 34.2 11 28.9 3 7.9 0 0 3.842 0.945 24.597 

Y2 5 13.2 8 21.1 18 47.4 5 13.2 2 5.3 3.237 1.025 31.665 

Y3 3 7.9 6 15.8 20 52.6 7 18.4 2 5.3 3.026 0.944 31.196 

Y4 3 7.9 10 26.3 16 42.1 6 15.8 3 7.9 3.105 1.034 33.301 

المؤشر 
 %29.881 0.987 3.303 % 18.44 %42.75 %38.81 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاجساحثرس:رلبجةجرة ة لصجا
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 المشاركة . 
 تتت رة ك  تتتاظررة لسحتتتبث نر)ة  تتتاجد(ر تتتاةجةألرللاستتتاظأنرر(42)استتت نرة ياتتتادجرة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلر

ربتتنر ا تتتقةرة سعتتجرة اتتجا سربة لتتبت  (رالتتتاهرهتتذره تتأدة  س تت رحتتبلرلرتتااك رة للالتت ر)ة  تتتال ربر
ة اتجا سرره تأدرتااك رلتنرة  تال ربرب تنرأنرهيتايرلر(% 47.4)اا قرسيستس رر(Y8-Y5)رلشراةاه

ر(3.336)ة لخ  تتتتاظرة صتتتت س ربقتتتتجرس تتتتغرة بستتتت رة حستتتتاس ر لشرتتتتاةظرهتتتتذةرة سعتتتتجرردلجةار تتتت رر تتتتاةجةألبر
 تت رحتت نرس غتتظريستتس ربتتج رر،(% 32.074)ل تتجةاهررةختتاالفسلعالتتلرر(1.07)لع تتاايررايحاةفبستت
ر.(% 19.7)را اقةئ

ر(42ة لجبلر)
ة لرااك رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ألة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربة

ر ك  اظرة  س  لللبب رة 
 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت

أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 
 بشدة

الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

معامل 
 %ختافال

Y5 9 23.7 15 39.5 9 23.7 4 10.5 1 2.6 3.711 1.037 27.944 

Y6 4 10.5 12 44.7 8 21.1 6 15.8 3 7.9 3.342 1.122 33.573 

Y7 3 7.9 12 31.6 14 36.8 5 13.2 4 10.5 3.132 1.095 34.962 

Y8 4 10.5 8 21.1 19 50.0 4 10.5 3 7.9 3.158 1.027 32.521 

المؤشر 
 %32.074 1.070 3.336 % 19.7 % 32.9 % 47.4 الكمي

 (SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
تت رية تذر(Y5)ب تتنرة لشرتاررةا تاقيستتس ررأب تنبكايتظر ة اتت ررةإلبالي ت ةلتااليرة حلتتالظرر ب َّ

بتتاجدبرة لخ  تتاظراتتابجر لستتاجاةظرة حتتجرلتتنر ب تتنرهتتذهررا تتاقس غتتظريستت رةئرلذر،لاةستتاعلا اتتجبا لاربررة 
رايحاةفبستتر(3.711)سبستت رحستتاس ررسحتتبث نر)ة  تتاجد(ة لر تتاةجةألرللاستتاظلتتنرر(% 63.2)ة لشرتتار
ر.(% 27.944)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.037)لع ااير
بلتتتتبجراتتتتجا  ر يتتتت رربستتتتسسهربتتتتج ر(Y8)يستتتتس رابة تتتتقر  تتتتجركايتتتتظرب تتتتنرة لشرتتتتارأقتتتتلرألتتتتاررر

بقتتجرر،ة صتت س رلخ  تتاظة لستتاجةل ر ردةإلجةاربلحا تتاةظربجباةظربلتتجةخالظرث ا  تت ربة اتت رااكتتلرب تتنر
لع تتاايررايحاةفبستت( 3.158)بسبستت رحستتاس رر(% 31.3)ب تتنرهتتذةرة لشرتتاررا تتاق رةئس غتتظريستتس

ر.(% 32.521)ل جةاهررةخاالفسلعاللر (1.027)
ر
ر



143 
 

 ج. التنفيا
هتذهرر)ة  تاجد(رالتاهة لسحبث نرر اةجةألرللاساظأنريس رر(43)اب  رة ياادجرة بةاجدر  رة لجبلر

االحتبارسرتتأنرر، ك  تاظرة  س تت رة لسحبثت ةلللببت ربب تنرلستتابىرر(Y25-Y9)ة لاح ت رسلشرتاةالار
ة لخ  تتتاظرة ليالتتتاظرة اتتت ر لكتتتنرة تتتاخ صرليلتتتاربة لستتتاي رة لستتتاجةل رة  عتتتا ربة حتتتجةدقرة لالع تتت ربر

رةا تتتاقبسيستتس رر،ة لخ  تتاظبة ل تتاهرببستتادلرة ي تتلربرة لخ  تتاظرة سا  بل تت ربة ابا تت رة صتتح  ربختتجلاظر
لع تتتتتاايررةيحتتتتتاةفبر( 3.291)اس ربسبستتتتت رحستتتتتر،ب يتتتتت رة جاةستتتتت ر تتتتتاةجةأللتتتتتنرر(% 41.5)س غتتتتتظر

 32.269)ل تتجةاهررةختتاالفسلعالتتلرر(% 19.7)را تتاق تت رحتت نررتتك ظريستتس ربتتج رةئر،(1.062)

ر.(%
ر(43ة لجبلر)

ة اي  ذرر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
   ك  اظرة  س  

 اإلحصائيالتحميل  مقياس الستجابة ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y9 4 10.5 12 31.6 12 31.6 8 21.1 2 5.3 3.211 1.069 33.292 

Y10 5 13.2 10 26.3 16 42.1 3 7.9 4 10.5 3.237 1.125 34.754 
Y11 3 7.9 7 18.4 18 47.4 5 13.2 5 13.2 2.947 1.089 36.953 
Y12 4 10.5 5 13.2 18 47.4 7 18.4 4 10.5 2.947 1.089 36.953 

Y13 12 31.6 13 34.2 9 23.7 2 5.3 2 5.3 3.816 1.111 29.114 

Y14 8 21.1 16 42.1 10 26.3 2 5.3 2 5.3 3.684 1.042 28.284 

Y15 8 21.1 10 26.3 13 34.2 6 15.8 1 2.6 3.474 1.084 31.203 

Y16 6 15.8 10 26.3 18 47.4 2 5.3 2 5.3 3.421 1.004 29.348 
Y17 8 21.1 13 34.2 11 28.9 5 13.2 1 2.6 3.579 1.056 29.505 

Y18 5 13.2 11 28.9 12 31.6 9 23.7 1 2.6 3.263 1.057 32.394 

Y19 5 13.2 9 23.7 16 42.1 8 21.1 0 0 3.290 0.956 29.058 

Y20 3 7.9 8 21.1 16 42.1 1 2.6 10 26.3 2.816 1.270 45.099 
Y21 1 2.6 14 36.8 18 47.4 2 5.3 3 7.9 3.211 0.905 28.184 

Y22 5 13.2 9 23.7 17 44.7 5 13.2 2 5.3 3.263 1.032 31.627 

Y23 5 13.2 9 23.7 15 39.5 6 15.8 3 7.9 3.184 1.111 34.893 

Y24 4 10.5 5 13.2 18 47.4 7 18.4 4 10.5 2.947 1.089 36.953 
Y25 9 23.7 11 28.9 14 36.8 4 10.5 0 0 3.658 0.966 26.408 

المؤشر 
 %32.269 1.062 3.291 % 19.7 % 38.8 % 41.5 الكمي

 (SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
تت  نر ة  تتذر(Y14)بر(Y13)رتتا نركايتتظرب تتنرة لشررةا تتاقيستتس ررأب تتنأنررأبتتالهة لتتجبلرر ب َّ
ة سيتا رسرتتكلررلخ  تاظيتهر تا رة تاخ صرلتنرأيتتاادرة كا  ت ربرأيتهر تا رة علتلرب تنرايتت  رةإلرل تن رت اةنر
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رللاستتتاظلتتتنرر(% 63.2)برر(% 65.8)ب تتتنرهتتتذ نرة لشرتتتا نررا تتتاقس غتتتظريستتتس رةئرلذر،لياستتت 
لع تتتتتتاايررحاةفايبستتتتتتر(3.684)بر(3.816)رحستتتتتتاس  رأبستتتتتتا بسرااتتتتتتا  ب تتتتتتنرة ة لسحتتتتتتبث نرر تتتتتتاةجةأل
ر.ااا  ب نرة ( % 28.284و ) (% 29.114)رةخاالفسلعاللر( 1.042)بر(1.111)

ةلتااليربتج ررل ننر ر اةنر ة  ذر(X12)بر (X24) كايظربيجرة لشرا نررةا اقيسس رأقلرألارر
بتتتاجدبرة لخ  تتتاظرستتتاةلجرة لرتتتااك ر تتت رة حتتتجرلتتتنر بتتتاجدبررستتتاعلالةئرة  ستتتاةلجرئر لا كتتتبنرة اتتتجب اربررة 

 لتتذ نري ستتلارا   لتت ربسرا تتاقس غتتظريستتس رةئلذرر،س ا  تت رلياستتس ر كاابي تت ةإلة لخ  تتاظرر  تتاخ صرلتتن
ارلتل لع تاايرلاستابير ك رايحاةفبسر(2.947)بسبس رحساس رل جةاهرر(% 32.7)ة لشرا نرسيسس ر

ر.للا ك   (% 36.953)ل جةاهررةخاالفسلعاللرر(1.089)ربل جةاه
  د. السياسة

ة لسحتتبث نرر تتاةجةألرللاستتاظستت نررةا تتاقبلتتبجررل تتنر(44)لتتجبلرارتت ارة ياتتادجرة تتبةاجدر تت رة 
بب تتنرلستتابىرر(Y31-Y26) تت رة ليتلتتاظرب يتت رة جاةستت رالتتاهرهتتذهرة لاح تت رسلشرتتاةالارر)ة  تتاجد(

س غتتتظريستتتس رلذرر،ة لستتتاجةل ردةإلجةارة س استتت رة لستتتاجةل ربررل تتتنبة اتتت رارتتت ارر، تتت ر  ك  تتتاظرة  س تتت ة ك
لع تتتتاايررةيحتتتتاةفبرر(3.478)بسبستتتت رحستتتتاس رر، رة جاةستتتت ب يتتتتر تتتتاةجةأللتتتتنر( % 49.6)ة لبة  تتتت ر

رر(.% 27.485) ل جةاهرةخاالفلعاللر (%14.9)رةا اقل اسلريسس ربج رر،(0.949)
ر(44ة لجبلر)

ة س اس رر سعجاظرة لع اا  ريحاة ة حساس  ربةئربسا ة ابل عاظرة اكاةا  ربة يس رة لدب  ربةأل
ر ك  اظرة  س   لللبب رة

 اإلحصائيالتحميل  ةمقياس الستجاب ت
أتفق ل  أتفقل  أعمعل  أتفق بشدةأتفق 

 بشدة
الوسط  % ت % ت % ت % ت % ت

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
معامل 

 %ختافال
Y26 5 13.2 5 13.2 19 50.0 7 18.4 2 5.3 3.105 1.034 33.301 

Y27 7 18.4 11 28.9 15 39.5 4 10.5 1 2.6 3.500 1.007 28.771 

Y28 3 7.9 15 39.5 13 34.2 6 15.8 1 2.6 3.342 0.938 28.067 

Y29 3 7.9 14 36.8 14 36.8 7 18.4 0 0 3.342 0.878 26.271 

Y30 8 21.1 16 42.1 11 28.9 2 5.3 1 2.6 3.737 0.950 25.421 

Y31 9 23.7 17 44.7 9 23.7 3 7.9 0 0 3.842 0.886 23.060 

المؤشر 
 %27.285 0.949 3.478 % 14.9 % 35.5 % 49.6 الكمي

ر(SPSS)سايالجررياادجرابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
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ة تتذيرر(Y31)كايتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستس ررأب تتنأنررل تتنرأبتتالهبارت ارياتتادجرة لتتجبلر
تتتت  ب تتتت رب تتتت رة س استتتتاظربة خ تتتت رة لخ  تتتتاظرردلجةارة لصتتتت ح ر تتتت ررأصتتتتحا جبتتتت رلرتتتتااك رر ب َّ
ر(0.886)لع تتتتاايررةيحتتتتاةفبر( 3.842)بسبستتتت رحستتتتاس رر(% 68.4)س غتتتتظرة يستتتتس ررلذر،بة ستتتتاةلج
ستتسسهربرر(Y26) كايتتظرب تتنرة لشرتتاررةا تتاقيستتس رأقتتلرألتتار،ر(% 23.06) ل تتجةاهرةختتاالفلعالتتلر
ب تتنرهتتذةرة لشرتتاررا تتاقبكايتتظريستتس رةئر،ة صتت س ة لخ  تتاظرردجةارةلتتااليرس استتاظربستتاةلجرإلبتتج ر

 ل تتتتتتجةاهرةختتتتتاالفلعالتتتتتتلرر(1.034)لع تتتتتاايررةيحتتتتتتاةفبرر(3.105)بسبستتتتت رحستتتتتاس رر(% 26.4)
ر.(% 33.301)

رللكاي تت بتتنررة ليتلتت رة لسحبثتت رة تتبةاجدرلتتنراح  تتلرس ايتتاظرياتتادجا  تتجرب تتنرلتتارستتسقرربسيتتا ذر
لل ت رللتتال  ر ت رر(Moreira et al., 2018)رأيلتبذج(ربرXuejiao, 2016)رأيلتبذجا س تقر

رلالع رة لبصل.ر  ،رة ع ل  ،رة ليجس  ،رة  س  (يسايك  اظر)ةإل
 

 لمجاميع كميات جامعة الموصل نتائج الوصف والتشخيا مقارنةامساا: خ

رختتاالفل اايتت رلعالتتلرةئربتتنر ا تتقاذربر تتاح لرأكثتتاة ياتتادجرب تتنريحتتبرلياقرتت ررغتتاةضأل
لللببتت را س  تتاذرب كتتلررأكثتتالتتار تتا راحج تتجربتتنر ا  بحستت رياتتادجركتتلرلاغ تتاربرراستت   للتتال  رةأل

ر.لاغ ارلنرلاغ اةظرة جاةس 
كيستس رلدب تت رلتتنرق لتت راحستت ررختتاالف تتانرق لت رلعالتتلرةئر(ر73ر،2314ر،خ  تتلبب  تاذر)

بيتتجرل اايتت رجالتت رارتتاظرس ايتتاظررختتاالفلعالتتلرةئرةستتاعلال   تتلرلذرر،ل  تتاسرة يلبتت رة لاكل تت 
رختتاالفلعالتتلرةئر،ركتتبنأبرة اس عتت رة لع تتاايريحتتاةفةئرةستتاعلالستتجئرلتتنرر،أكثتتالللتتببا نرأبر

ريحتتاةف عالتتجرةئر تت رحتت نر، تتتت رة لاكل تتتتباسرة يلرتتتتتة  تت  ربتتنرل  رةظرة يستتس  ر تت  عالتتجرب تتنرة اغ تتار
ر:ةآا ،ربب نرة يحبرة اس ع رب نرة اغ اةظرة ل    ر     ريحاةفة لع اايرأبرةئ

 . تحفيز سمو  القيادة البيئية1
 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  .أ

تت  لتت رة اح تتقرلتتنرب كتتلرلللببتت رسلعتتجلربتتا ر جاررختتاالفيا لتت رلعالتتلرةئ(ر14ة رتتكلر)ر ب َّ
ربلتتال تت رةألرةألبلهرحصتتبلرة لللببتت رة ليجستت  رة لاكتتلربتتنر ا  تت الحتتترر،رةذ تت ةإلجةارربلتتالةأل

(ربهتبرلتار تجلر% 23.766ل تجةاهر)رةختاالفق لت رلعالتلرأقتلرحصتب لارب تنرربتنر ا تقر  ةإلجةار
ر. لساجىرة س بيرة   اجيرة س د ب  اذرر  ةإلجةارربلالب نرةنرهذهرة لللبب رالااسرةأل

(رب تتت ر% 29.174ق لاتتتهر)رةختتتاالفسلعالتتتلرر ة لللببتتت رة  س تتت رستتتا لاكلرة ثتتايرلتتتا ظلتتار  
رخ تا(رب ت رة لاكتلرةأل% 29.8)رةختاالفة لاكلرة ثا ثركايظر صا  رة لللبب رة ع ل ت رسلعالتلر

 (.% 30.686)رةخاالفسلعاللرر  يسايةإلة لللبباظررلا ظ
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ر(14ة ركلر)
رر  ةإلجةارربلالةأل لاغ اررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس:رة لصجا
 يةاإلدار  عمالاأل تأثير . 

تت  ب كتتلرلللببتت رسلعتتجلربتتا ر جالتت رة اح تتقرلتتنررختتاالفيا لتت رلعالتتلرةئر(15ة رتتكلر)ر ب َّ
ر.  ةإلجةارربلالةألراأث ا

ر
ر(15ة ركلر)

رر  إلجةارةربلالةألراأث ا لاغ اررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ
ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس:رة لصجار
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رةختتتتاالفق لتتتت رلعالتتتتلرأقتتتتلرة ع ل تتتت رب تتتتنررحصتتتتبلرة لللببتتتت رة ستتتتاسقلتتتتنرة رتتتتكلرب الحتتتتتر
ب  تتاذر لستتاجىرر تت ةإلجةارلتتارأبلا راتتأث انرهتتذهرة لللببتت راتتجايرأ(ربهتتبرلتتار تتجلرب تتنر% 21.247)

رةختتاالفة ثتتاي ربس  لتت رلعالتتلررة ليجستت  رستتا لاكلرة لللببتت رلتتا ظر  لتتار،ة ستت بيرة   تتاجيرة س دتت 
بس  لت ررختاالف  لارلا رة لاكلرة ثا ثرة لللبب رة  س ت رس  لت رلعالتلرةئر،(% 22.219ل جةاهر)

ل تتجةاهررةختتاالفق لتت رلعالتتلررأب نستتا لاكلرة اةستت رستتر  يستتايةإلة لللببتت ررلتتا ظبرر،(% 25.193)
تتت (ربهتتتبرلتتتار% 26.011) أقتتتلرسر تتت ةإلجةارربلتتتالهتتتذهرة لللببتتت ر أل تتت رل تتتلبي رللااستتت رر ب َّ

ر.خاىاس سلرلارس نرة لللبباظرةأل
 الدافعية .ج

تت  ب كتتلرلللببتت رسلعتتجلربتتا ر جالتت رة اح تتقرلتتنررختتاالفيا لتت رلعالتتلرةئ(ر16ة رتتكلر)ر ب َّ
رةختتتتاالفق لتتتت رلعالتتتتلرأقتتتتلرة ليجستتتت  رب تتتتنررهرحصتتتتبلرة لللببتتتت بتتتتنر ا  تتتتب الحتتتتترر،ة جة ع تتتت 

ة جة ع تت ر اح  تتلرستت بيرة   تتاجدررأهل تت هتتذهرة لللببتت راتتجايرنرأ(ربهتتبرلتتار تتجلرب تتنر% 17.355)
ر.ة س د  

  لتارلتا رر،(% 17.89بل تجةاهر)رةختاالف  لارلا رسا لاكلرة ثاي رة لللبب رة ع ل  رسلعاللر
بلتتا رستتا لاكلرة اةستت رر،(% 21.073ل تتجةاهر)رةختتاالفستتا لاكلرة ثا تتثرة لللببتت رة  س تت رسلعالتتلر

رر(.% 25.723)رخاالفةسلعاللرر  يسايةإلة لللبب ر

ر
رر(16ة ركلر)
  لاغ ارة جة ع  ررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس:رة لصجا
ر
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 المعرفة .د
تت  ب كتتلرلللببتت رسلعتتجلربتتا ر جالتت رة اح تتقرلتتنررختتاالفيا لتت رلعالتتلرةئ(ر17ة رتتكلر)ر ب َّ

 21.98)رةختاالفق لت رلعالتلرأقتلرع ل ت رب تنرهرحصتبلرة لللببت رة بنر ا  تب الحترر،ة لعا  

ة ارتك لر اح  تلرست بيرة   تاجدررأجة نرهذهرة لللبب راجايرلجىرة لعا ت رستأ(ربهبرلار جلرب نر%
ر.ة س د  

،ر(% 23.068بل تجةاهر)رةختاالف  لارلا رة لاكلرة ثاي ر صا  رة لللبب رة ليجس  رسلعاللر
بة لللببتتتت رر،(% 25.25)رةختتتتاالفثرسلعالتتتتلرستتتا لاكلرة ثا تتتتر  يستتتتايةإلة لللببتتتت ررلتتتتا ظ  لتتتار
ر(.% 28.411بل جةاهر)رةخاالف  رة لاكلرة اةس رسلعاللررلا ظة  س  ر

ر
رر(17ة ركلر)
ر لاغ ارة جة ع  ررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس:رة لصجا
ن خزال مزا تقزدع يتلزح تبزاين فزي مشزكمة الدراسزة الثالثزة فمز عن جابةوبال  يمكن اإل

ر.بأبعاد سمو  القيادة البيئية في الكميات المبحوثة وفقاا لمجاميع المصنفة بها هتماعمستوى ال
 الصمبةالمخمفات  ةإدار . 2

 أ. التعميمية
تت  ب كتتلرلللببتت رسلعتتجلربتتا ر جالتت رة اح تتقررختتاالفيا لتت رلعالتتلرةئ(ر13ة رتتكلر)ر ب َّ
رةختاالفق ل رلعالتلرأقلرة ليجس  رب نررهرحصبلرة لللبب بنر ا  ب الحترر،لنرسعجرة اع  ل  
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ر،ستتاجةل ق لتت راي  تتذرةئرأب تتننرهتتذهرة لللببتت رحصتت ظرب تتنرأ تتجلرب تتنرر(ربهتتبرلتتا% 28.256)
  لتتارر،(%29.881بل تتجةاهر)رةختتاالف  لتتارلتتا رة لاكتتلرة ثتتاي ر صتتا  رة لللببتت رة  س تت رسلعالتتلر

ب ت رة لاكتلرة اةست رر،(%31.111بل جةاهر)رةخاالفعاللرلا رة لاكلرة ثا ثر  لللبب رة ع ل  رسل
ر.  يسايةإلة لللبب ررلا ظر(% 32.57ل جةاهر)رةخاالفبسلعاللر

ر
رر(13ة ركلر)
ر لاغ ارة اع  ل  ررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجا:ر
  . المشاركة

تت  ب كتتلرلللببتت رسلعتتجلربتتا ر جالتت رة اح تتقررختتاالفلتتلرةئيا لتت رلعار(19ة رتتكلر)ر ب َّ
ق لت رلعالتلرأقتلرة ليجست  رب تنررحصتبلرة لللببت رأبتالهلتنرة رتكلرب الحتتر،رلنرسعجرة لرتااك 

ر.ق ل رلرااك رأب ننرهذهرة لللبب رحص ظرب نرأ(ربهبرلار جلرب نر% 28.77)رةخاالف
ر،(%30.5بل تجةاهر)رةختاالفر  لارلا رة لاكلرة ثاي ر صا  رة لللبب رة ع ل ت رسلعالتلر

بلتتا رر،(% 32.043بل تتجةاهر)رةختتاالفستتا لاكلرة ثا تتثرسلعالتتلرر  يستتايةإلة لللببتت ررلتتا ظ  لتتار
ر(.%32.074بل جةاهر)رةخاالفسا لاكلرة اةس رة لللبب رة  س  رسلعاللر

ر
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ر
رر(19ة ركلر)
ر لاغ ارة لرااك ررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرالاجابلبجةجرة ساحثرس:رة لصجا
 . التنفياج

ر. جال رة اح قرلنرسعجرة اي  ذرخاالفيا ل رلعاللرةئر(23ة ركلر)ر ب َّ 

ر
رر(23ة ركلر)
ررة اي  ذ لاغ اررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس:رة لصجا
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رةختتتاالفق لتتت رلعالتتتلرأقتتتلرب تتتنررة ع ل تتت رحصتتتبلرة لللببتتت (ر23لتتتنرة رتتتكلر) الحتتتتر
  لتتارلتتا رر،ق لتت ر  اي  تتذرأب تتننرهتتذهرة لللببتت رحصتت ظرب تتنرأ(ربهتتبرلتتار تتجلرب تتنر% 32.07)

  لتتتارلتتتا رة لاكتتتتلرر،(% 32.269بل تتتجةاهر)رةختتتاالفة لاكتتتلرة ثتتتاي رة لللببتتت رة  س تتت رسلعالتتتلر
لللببتتتت رة رلتتتتا ظ  لتتتتارر،(% 34.148بل تتتتجةاهر)رةختتتتاالفة ثا تتتتثر  لللببتتتت رة ليجستتتت  رسلعالتتتتلر

ر(.% 35.027ل جةاهر)رةخاالفسلعاللرة لاكلرة اةس ر  ر  ريسايةإل
 . السياسةد

تت  بتتا ر جالتت رة اح تتقرب كتتلرلللببتت رسلعتتجلررختتاالفيا لتت رلعالتتلرةئ(ر21ة رتتكلر)ر ب َّ
رةختتاالفق لتت رلعالتلرأقتلرهرحصتتبلرة لللببت رة  س ت رب تتنربتتنر ا  تب الحتترر،لتنرسعتجرة س استت 

ردةإلجةارق لتت ر  س استت ربررأب تتننرهتتذهرة لللببتت رحصتت ظرب تتنرأر(ربهتتبرلتتار تتجلرب تتن% 27.285)
رةختتتاالفة ع ل تتت رسلعالتتتلرة ك  تتتاظرلللببتتت رة لاكتتتلرة ثتتتاي ر صتتتا  رر ر تتت لتتتارلتتتا  ر،ة لستتتاجةلا ن
بل تتجةاهررةختتاالفسلعالتتلررة ليجستت    لتتارلتتا رستتا لاكلرة ثا تتثرة لللببتت رر،(% 28.237بل تتجةاهر)

بل تتتجةاهررةختتتاالفعالتتتلرسر  يستتتايةإلببتتت رة ك  تتتاظرلللرلتتتا ظرة لاكتتتلرة اةستتت  تتت ربرر،(% 31.47)
ر(.% 34.59)

ر
رر(21ة ركلر)
  لاغ ارة س اس ررخاالفل ااي ريا ل رلعاللرةئ

ر.EXCEL))رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس:رة لصجا
مشكمة الدراسة فمن خزال مزا تقزدع يتلزح تبزاين فزي مسزتوى  عن جابةوبال  يمكن اإل

 .ة المخمفات الصمبة في الكميات المبحوثة وفقاا لمجاميع المصنفة بهاإدار بأبعاد  هتماعال
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 الثانيالمبحث 
 فرليات الدراسة اختبار

 واألثر والتباين بين بعدي الدراسة رتباطتحميل عاقات ال 
رةئرةخاساارل ن يصافرة لسحثرة ثاي ر س نرسعجيرة جاةس ربة اسا نرراأث ابة رااسا بالق 

رهارة  اب  ربرأسعاجبر ر  للال  رةألرب ا  االارة اح قرلنرصح رلخ  رة جاةس رل نصبئذ راس ب  اذ
ر ك  اظرلالع رة لبصل.

 يةنساناإل : مجموعة الكميات أولا 
دار بين سمو  القيادة البيئية و  رتباطتحميل ال  .1 الكميات مجموعة الصمبة في  المخمفات ةا 

 يةنساناإل 
ر رة  اب   رة  ا    رة اح قرلن رة   اد رهذه ررنةألب اا لن رة اد س  رة  ا    ة ا ررنةألب لن

ر ربالق  ربلبج ربج  ربررةااسا ايصرب ن رة س د   رة   اجد رس بي جةارس ن ر  رردة  رة ص س  ة لخ  اظ
أيهرلارس نرلاغ ايررل نر(45)ة لجبلرر ب َّ لذرر،(ة ليتل رة لسحبث )ر  يسايةإللللبب رة ك  اظر

را رة جاةس  ربلج رر،لعيب  رةااسا بالق  ريا ل لذ رةئرلا ظ ررااسا لعالل بيجرر(0.415)سل جةا
 .(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاه

رة يا ل  ررل نرار ارهذه ررهيايأن  رس نررةااسا بالق  رة س د  لعيب   ردلجةاربس نررس بيرة   اجد
التي تنا عمى وجود ة العدع ونقبل بالفرلية البديمة وبال  نرفض فرلير،ة لخ  اظرة ص س 

دار مو  القيادة البيئية و بين س ارتباطعاقة   .يةنساناإل المخمفات الصمبة في مجموعة الكميات  ةا 
ر(45ة لجبلر)

ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرردلجةارس نرسعجرس بيرة   اجدرة س د  ربسعجررااسا ياادجربالق رةئ
ر  يسايةإل

 المعتمدالبعد 
 

 ة المخمفات الصمبة إدار  المستقلالبعد 

 سمو  القيادة البيئية
*0.415 

 

* P≤ 0.01       N = 62ر
ر(رSPSSسايالجر)رياادجرابالاجة لصجا:رلنرلبجةجرة ساحثرسر
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دار و  سمو  القيادة البيئية أبعادبين  رتباطتحميل عاقات ال  .2 المخمفات الصمبة في الكميات  ةا 
 (المنظمة المبحوثة) يةنساناإل 

ر رب ن رة   اد رهذة رة  ا رةخاسااااكل رصح  ر راظ تلجى رة  ا   ة  اب    راد سة رلن
رس بيرة   اجدرة س د  ربة لا لي رةسعاجلعيب  ررةااسا ة ا رايصرب نربج ربلبجربالق ر،رةئب ن

جةار(ربرة لعا  برر،ة جة ع  برر،  ةإلجةارربلالةألراأث ابرر،  ةإلجةارربلالةألةساجةل ر) ة لخ  اظرة ص س رردة 
ر ر   رةإليساي   رة ك  اظ رة لسحبث )لللبب  رلبرر،(ة ليتل  ركلا رسا لجبل رر(46)   تلاظرلذ

ر.لل علارة  اب  رسعاجأل ة ياادجرسا لاي رة لبل رللار جلرب نرلعيب الار
رةأل رةئراسع ةألرسعاج ح  ظ ر لعالل  (0.17( )0.246( )0.442)راآا كرااسا ق لاذ

رة ر(0.416) ررااا  بب ن رق لاهببيج رة سا غ رة لعيبي ربلبجرر،(0.01)رة لسابى رب ن رذ ي ب جل
  ،رباأث ارةإلجةارربلال)ةساجةل رةألرس بيرة   اجدرة س د  ربة لا لي رأسعاجلعيب  رس نررسا ةاابالق ر

جةاربرر  ،ربة جة ع  ،ربة لعا  (ةإلجةارربلالةأل رة ك  اظرردة  ر،  يسايةإلة لخ  اظرة ص س ر  رلللبب 
 لولىاوالمنبثقة من الفرلية الرئيسة  جميع الفرليات الفرعيةعكس لنا رفض فلاا عن أنها ت
ابعاد اات دللة معنوية بين  ارتباطالتي تنا عمى وجود عاقة  البدلية ةوالقبول بالفرلي

دار سمو  القيادة البيئية و  المنظمة )في مجموعة الكميات اإلنسانية  المخمفات الصمبة ةا 
ر. (المبحوثة

 (46ة لجبلر)
جةاربررس بيرة   اجدرة س د  رأسعاجس نركلرسعجرلنررااسا ياادجربالقاظرةئ ة لخ  اظرة ص س ر  رردة 

ر  يسايةإلة ك  اظر
 المتغير  
 المستقل  

 

 المتغير المعتمد
 عمالاأل تأثير عمالاألاستدامة 

 
 المعرفة الدافعية

المخمفات  ةإدار 
 الصمبة

0.442* 0.246* 
 

0.170* 0.416* 

ر

* P≤ 0.01          N = 62ر
ر(SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسراة لصجر
دار بزززين سزززمو  القيزززادة البيئيزززة و  تزززأثيرتحميزززل عاقزززة ال .3 الصزززمبة فزززي الكميزززات  المخمفزززات ةا 

 يةنساناإل 
ر رب نرة اح قرلنرصح رة  ا   رة اد س  رة   اد ة ا ريصظرب نربج ررة ثاي  ااكلرهذه

ر ربالق  ربرراأث ابلبج رة س د   رة   اجد ر س بي جةارلعيب   رة ك  اظرردة  ر  رلللبب  ة لخ  اظرة ص س 
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أنر س بيرة   اجدررلذياادجراح  لرةئيحجةارر ب َّ ر(47)بة لجبلرر،(ة ليتل رة لسحبث )ر  يسايةإل
ر راأث ارة س د   رياادج راح  ق ر   رلعيب اذ رة ص س ردلجةارةذ رة ر،ة لخ  اظ رهذة رراأث اب جب  ر(F)ق ل 

لارس نررر(7.314)غرق لالارسا بة ة لجب   ر ر  لة لنرأكساربه رر،(9.675)ربة ا رس غظرة لحسبس 
ر.(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبرر(60..1)رجالا رة حا  

ة لخ  اظرة ص س رردلجةارلنرة اعل لر  رر(%37.549 )أنرر(r)رةئااسا ب ساجلرلنرق ل ر
رة س د   رة   اجد رس بي رسعج رر،  ساه ر  الذ ربربةد   رلشراةظ ربلبج س  ل ررأخاىرل ا   بن

( B)ب جب رذ يرق ل رلعاللرةئيحجةارر،ة لخ  اظرة ص س رأ  اذرردلجةارر  راعل لل راسر(62.451)
أنرة اغ اةظرة حاص  ر  رة سعجرة ااس ره ريا ل راغ ار  رة سعجررل نة ا رار ارر(0.375)ة سا غ ر

ر ربحجد رسل جةا رر،دبةحجة لسا ل رق ل  رذ ي رر(t)ببلل ربة سا غ  رر(3.11)ة لحسبس  ربه  لنرأكسا
لنرة   ل ررأصغابه رر(0.003)بة سا غ ررSigق ل رر  الذربنر،(2.66)ق لالارة لجب   رة سا غ ر

ر يمة )الفرلية نرفض فرلية العدع ونقبل بالفرلية البد ال  وتأسيساا عمىر،(0.01)ة لعيب  
دار معنوية لسمو  القيادة البيئية و  تأثيرعاقة  هنا نه أ( بالثانيةالرئيسة   المخمفات الصمبة. ةا 

رر(47ة لجبلر)
رر  يسايةإلة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرردلجةاريرة   اجدرة س د  ر  رس برراأث ا

 البعد  
 المستقل   

 البعد المعتمد

  سمو  القيادة البيئية
 

r 2R 
F  

 
Sig t 1B الجدولية المحسوبة 

المخمفات ة إدار 
 الصمبة

3.11 *(0.375) 
 

0.37549 0.141 *9.675 7.077 
 

0.003 

ر

* P≤ 0.01   ررd.f. (1..60 )      N = 62 
ر(SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا

الصمبة في الكميات  المخمفات ةإدار سمو  القيادة البيئية في  أبعادتحميل عاقة أثر  .4
 (المنظمة المبحوثة) يةنساناإل 

ر رة لجبل رلع  اظ ررل نر(48)ار ا ربالق  رراأث ابلبج رس ن رة   اجدررأسعاجلعيب   س بي
رة س  ر   رردلجةارد   رة ك  اظ ر   رة ص س  رر،  يسايةإلة لخ  اظ ر)لذ رلن ركل راشثا ربلالةألةساجةل 

رة ر،  ةإلجةار رراأث ابة لعا  (رب جب رهذة رر(F)ق   رة سا غ  بسركلرر(10.77( )10.462)ة لحسبس 
رل رأكساربه رابةٍل رر(F)لنرق ل  رر(7.077)رق لالارة سا غبرة لجب    ة سا غررلعيبية لسابىرة بيج
ر.(60..1)رلارس نرجالا رة حا  ر(0.01)ر لاهق
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ة لخ  اظرة ص س ردرلجةاربة جة ع  (ر  رياادجرر  ةإلجةارربلالةألراأث ا  لارئراشثاركلرلنر)
ر(Fق ل ر)لنررأصغابه ررااا  ب نرة ر(2.159( )5.647)بة سا غ رF) )ق  رراأث اب جب رهذةرة 

ر ربة سا غ  رر(7.077)ة لجب    رق لاهة لسابىرة لعيبيربيج رس نرجالا رة حا  ر(0.01)رة سا غ رلا
رر،(57..1) رلعالل رق ل  ( %92.73( )%38.75)راسع ةألرسعاج ألر(r)رةئااسا بس غظ
ة لخ  اظرة ص س راعبجردرلجةاراظرة ل سادر  رخاال نرةئأبرر،ااا  ب نرة ر(38.98%( )18.7%)

ر.ةظربربةد  رئر لكنرة س  ادرب  لالاغ اررل نب عبجرة ساق رر،س بيرة   اجدرة س د  رأسعاجراأث ارل ن
رر(43ة لجبلر)

ر  يسايةإلة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  ررأسعاجكلرسعجرلنرراأث ا
 البعد المستقل  

   
 البعد المعتمد 

 سمو  القيادة البيئية

 ةالمعرف الدافعية يةاإلدار  عمالاأل تأثير يةاإلدار  عمالاألاستدامة 

دار 
إ

 ة
مبة
لص
ت ا

خمفا
الم

 

t 3.235  2.376 1.469 3.282 
B(0.39*)  (0.188*)  (0.293*) (0.385*)ر 
r0.3898 0.187 0.9273 0.3875ر 

Fر
 10.77 2.159 5.647 10.426 ة لحسبس 
 7.077 7.077 7.077 7.077 ة لجب   

Sig 0.002 0.021 0.147 0.002 
N =62ررررررررررر     d.f. ( 1..57ر)   ررررر ررررررر * P≤ 0.01 

ر(SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ربن رة ر  الذ ررBاح  الظ ر( t)سجئ   رأن رةألر(t)اس ن ر  سعجةن ر  ةإلجةارربلالة لحسبس 
ر ربة سا غ  ربه رر(3.282( )3.235)بة لعا   رأكسارلعيب   رة سا غ  رة لجب    رق لالا ر،(2.66)لن

ونقبل  الثانيةوالرابعة داخل الفرلية الرئيسة  ىاألولن ين الفرعيتيض الفرليتوبال  نرف
ربار ارر،(المنظمة المبحوثة) لمجموعة الكميات النسانية بالفرلية البديمة ر ر)اح  ل( رBق ل 

ر)tسجئ  ر) رسأنرق ل  )tرة لحسبست ر رة سا غ ر)ر  ةإلجةارربلالةألراأث ا ن   سعجر( (ر2.376بة جة ع  
 وبال  نقبلر،(2.66)لنرق لالارة لجب   رة سا غ ررأصغاغ ارلعيب  ربه ررااا  (رب نرة 1.469)

الثانية لمجموعة الكميات ثة داخل الفرلية الرئيسة ن الثانية والثالين الفرعيتيبالفرليت
 (.المنظمة المبحوثة) النسانية

   يةنساناإل المتغيرات المستقمة في مجموعة الكميات  تأثيرتباين  اختبار .5
تت  رسعتتاجبتتج ربلتتبجراستتا نرألبل اجهتتاررة ثا ثتت    ا تت  رة اد ستت ررةذرةخاستتاار(ر49ة لتتجبلر)ر ب َّ

 ت رلللببت رة ك  تاظررة لخ  تاظرة صت س ردلجةاره ر ت راتأث ارس بيرة   اجدرة س د  ر  لارس يل رلنرح تثر
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اجدر تتت رة تتبةرStepwiseس يتتتظرياتتادجراح  تتتلرةئيحتتجةارة لاتتتجاجرلذرر،(ة ليتلتتت رة لسحبثتت )رةئيستتاي  
لتتنرة لاغ تتاةظرة لستتا   ر)ستت بيرة   تتاجدرة س د تت (ر تت رياتتادجرراتتأث ا(ربلتتبجراستتا نر تت رة 49ة لتتجبلر)

 ة لخ  اظرة ص س .ردلجةار
رر(49ة لجبلر)

ة لخ  اظرة ص س ر  رردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث اياادجراح  لرةئيحجةارة لاجاجر س انر
ر  يسايةإلة ك  اظر

 (SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:ر
ستتت بيرة   تتتاجدررأسعتتتاجلتتتنررسعتتتجةذرراسبصتتت لر تتت ةإلجةارربلتتتال(رأنرةأل49 الحتتتترلتتتنرة لتتتجبلر)

نرأبرر،ة لخ  تتاظرة صتت س ردلجةارياتتادجرلتتنرة اغ تتاةظرة حاصتت  ر تت رر(% 47.95)ة س د تت ر  ستتار بحتتجدر
ر،  رهذهرة لاح  ريلبذجلاغ اةظربربةد  رلا لي ربغ ارلا لي ر  رةألرل ناعبجرر(% 52.05)

ذةرلارةجخلرسعجرة لعا  ر ستااا  رلتنرريلتبذجنرة  تجادرة ا ست ا  ر ألإ تر ت ةإلجةارربلتاللايت رةألرل تنبة 
ر ت ةإلجةارربلتالةألراتأث اريسعتجكلتار الحتتربتج رجختبلركتلرلتنرر،(% 89.66)رل تنر(47.95% )

بتتتنرةيخ تتتاضرر  تتتالذرراتتتأث استتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت ربذ تتتير عتتتج رلعيب اتتتهر تتت رة رأسعتتتاجبة جة ع تتت رلتتتنر
 تقزدع مزع مزا اتسزاقاا  ،  يستايةإلة لخ  تاظرة صت س ر ت رلللببت رة ك  تاظرردلجةار ت ر ت راأث ارأهل الارة 

لتزي تزنا عمزى وجزود افرلزية البدليزة ( ونقبزل بالالثالثةنرفض فرلية العدع )الفرلية الرئيسة 
 المخمفزات الصزمبة ةإدار فزي  تزأثيرسمو  القيادة البيئية فيما بيزنهع مزن حيزث ال أبعاد تأثيرتباين 

ر  .(المنظمة المبحوثةية )نسانفي مجموعة الكميات اإل 
 ثانياا: مجموعة الكميات العممية

دار بين سمو  القيادة البيئية و  رتباطتحميل ال  .1 ات الصمبة في مجموعة الكميات المخمف ةا 
 العممية

ب نربج ربلبجربالق رريصظة ا ررنةألب اا لنرهذهرة   ادرة اح قرلنرة  ا   رة اد س ر
جةار ربر س نرس بيرة   اجدرة س درةااسا  ة ليتل ر)رة لخ  اظرة ص س ر  رلللبب رة ك  اظرة ع ل  ردة 

لذرر،لارس نرلاغ ايرة جاةس لعيب  رر ةااسابالق ررهيايرأنر(51)ة لجبلرر ب َّ لذرر،(ة لسحبث 
رر،(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبيجرر(0.618)رااسا س غظرق ل رلعاللرةئ ر ب َّ بهذة

ر ة لخ  اظرة ص سى ر  رة ك  اظرردلجةار ربس نر لعيب  رس نرس بيرة   اجدرة س درةااسا بالق ررهيايأن 
التي تنا عمى وجود عاقة رلية البديمة ة العدع ونقبل بالفوبال  نرفض فرلير،ة ع ل  

 (r) الداخمة المتغيرات المرحمة
 %47.95 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  ىاألول

 %41.71 المعرفة الثانية
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دار بين سمو  القيادة البيئية و  ارتباط المنظمة ) في مجموعة الكميات العممية المخمفات الصمبة ةا 
 .(المبحوثة

رر(53ة لجبلر)
خ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة لردلجةارس نرسعجرجبة  رس بيرة   اجدرة س د  ربسعجررااسا ياادجربالق رةئ

رة ع ل  
 المستقلعد الب
 

 المعتمدالبعد 
 سمو  القيادة البيئية

 0.618*  المخمفات الصمبة ةإدار 

 

* P≤ 0.01       N = 36ر
ر(SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجار

دار و  سمو  القيادة البيئية أبعادبين  رتباطتحميل عاقات ال  .2 خمفات الصمبة في الكميات الم ةا 
رالعممية

بة ليسث  ربنرة  ا   رراسع لجىرصح رة  ا  اظرة  اب  رةألرةخاسااة   ادرب نررااكلرهذة
ر رلعيب  ررةااسا عج ربلبجربالق رسرظيصة ا ررةئب نة اد س  رة س د  ررأسعاجس نرلا س بيرة   اجد

رةألربة لا لي  رةألةإلجةارربلال)ةساجةل  رباأث ا ربة لعا  (ةإلجةارربلال  ، ربة جة ع  ، جةاربرر  ، ردة 
ر،(51بكلارلب  رسا لجبلر)(رة ليتل رة لسحبث   رلللبب رة ك  اظرة ع ل  ر) اظرة ص س رة لخ 
رة  اب  .رسعاجتلاظرة ياادجرسا لاي رة لبل رللار جلرب نرلعيب الار لل  رةأللذر

رر(51ة لجبلر)
جةارس بيرة   اجدرة س د  ربررأسعاجس نركلرسعجرلنررااسا ياادجربالقاظرةئ رة لخ  اظرة ص س ر  ردة 

رة ك  اظرة ع ل  
 المتغير  
 المستقل 

 

 المتغير المعتمد
 عمالاأل تأثير عمالاألاستدامة 

 
 

 المعرفة الدافعية

 *0.361 *0.701 المخمفات الصمبة ةإدار 
 

0.316* 0.091* 
ر

* P≤ 0.01          N = 36ر
ر(SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:ر

ر لعاللرةئق راسع ةألرسعاج ح  ظرةأل  (0.316(ر)0.361(ر)0.701)راآا كرااسا لاذ
بلبجرب نرة ياادجرربار ارهذه(ر0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهببيجررااا  ا س(ر0.091)
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جةارس بيرة   اجدرة س د  ربررأسعاجس نررةااسا بالق ر فلاا عن أنها تعكس لنا ر،ة لخ  اظرة ص س ردة 
من الفرلية الرئيسة  ربعةالبديمة لمفرليات الفرعية األ  رفض فرلية العدع وقبول الفرلية

سمو  القيادة البيئية  أبعاداات دللة معنوية بين  ارتباطوالتي تنا عمى وجود عاقة  الولى
دار و   (.المنظمة المبحوثةالمخمفات الصمبة في مجموعة الكميات العممية ) ةا 

 

دار و  بين سمو  القيادة البيئية تأثيرتحميل العاقة ال .3 رخمفات الصمبة في الكميات العمميةالم ةا 
ر رب نرة اح قرلنرصح رة  ا   رة اد س  رة   اد ة ا ريصظرب نربج ررة ثاي  ااكلرهذه

ر ربالق  ربرراأث ابلبج رة س د   رة   اجد ر س بي جةارلعيب   رة ك  اظرردة  ر  رلللبب  ة لخ  اظرة ص س 
رة لسحبث )رة ع ل   ر)ر،(ة ليتل  ر52بة لجبل ررل نر ب َّ ( رةئيحجةا راح  ل ر س بيرلرلذياادج ن

ر رة س د   راأث ارة   اجد ر  راح  قرياادج رلعيب اذ رة ر،ة لخ  اظرة ص س ردلجةارةذ رهذة ر  ل ة راأث اب جب 
ر رة سا غF)ة لحسبس  رربه ر،(15.962)رق لالار( رأكسا رر(F)رق ل لن رق لالارة سا غبرة لجب   

 .(0.01)رة لعيبيرة سا غرق لاهة لسابىربرر(34..1)رلارس نرجالا رة حا  ر(7.314)
رر(52ة لجبلر)

رة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة ع ل  رردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث ا
 البعد       

 المستقل
 البعد المعتمد

  سمو  القيادة البيئية
 

r 2R 

F  
 

Sig t 1B الجدولية المحسوبة 

ة إدار 
المخمفات 
 الصمبة

3.878 *(0.554) 
 

0.5648 0.319 *15.962 7.314 
 
 

0.000 

* P≤ 0.01    رd.f. (1..34 )         ررررررر        N = 36ر
ر(SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا

رr)رةئااسا  ل رلعاللرار ارق ر  رة لجبلر)( ر52ة بةاجد لنرر(% 56.48)(ربة سا غرق لالا
بنربلبجرلشراةظر  الذرر،سعجرس بيرة   اجدرة س د  رهح ب َّرة لخ  اظرة ص س رردلجةارة اعل لر  ر
ب جب رذ يرق ل رلعاللرر،ة لخ  اظرة ص س رأ  اذرردلجةارر  راعل لل راسرأخاىرل ا   بربةد  ر
ررة سا غرس ااةئيحجةار رة ا ر0.554)ق لالا رس( ره راب   رة ااس  ر  رة سعج رة اغ اةظرة حاص   أن

س غظرلذرراعللرذ ية لحسبس رر(tق ل ر)نربأر،دبةحجبحجدريا ل راغ ار  رة سعجرة لسا لرسل جةار
ربة سا غرSigق ل رر  الذربنر،(2.423)ة لجب   رة سا غ ررة   ل لنرأكساربه رر(3.878)رق لالا
ر.(0.01)لنرة   ل رة لعيب  ررأصغابه رر(0.000)رق لالا
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( الثانيةلرئيسة )الفرلية ا نرفض فرلية العدع ونقبل بالفرلية البديمة ال  وتأسيساا عمىر
دار معنوية لسمو  القيادة البيئية و  تأثيرعاقة  هنا بانه  في مجموعة  المخمفات الصمبة ةا 

 .(المنظمة المبحوثةالكميات العممية ) 
في مجموعة رالمخمفات الصمبة ةإدار سمو  القيادة البيئية في  أبعادتحميل عاقة أثر  .4

 (المنظمة المبحوثة) الكميات العممية
س بيررأسعاجلعيب  رس نرراأث ابلبجراسا نر  ربالق ررل ن(ر53ع  اظرة لجبلر)ار ارل

ب جب رر  ةإلجةارربلال شثارسعجرةأللذرر،ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة ع ل  ردلجةارة   اجدرة س د  ر  ر
رة  ر)راأث اهذة رFق ل  رة سا غ  رة لحسبس  رربه ر(28.222)( رأكسا ر)لن رر(Fق ل  رة سا غبرة لجب   
ر.(31..1)رلارس نرجالا رة حا  ( 0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبيجرر(7.314)ارق لال

ردلجةارة لعا  (ر  رياادجربرر،ة جة ع  برر،  ةإلجةارربلالةألراأث ا)ررسعاج  لارئراشثاركلرلنرةأل
رة ة لخ  ا رهذة رب جب  رة ص س  ر)ق راأث اظ  Fر رة لحسبس  ( 3.942( )4.936)رق للاربة سا غ(

ة لسابىربيجر( 7.314)ة لجب   ربة سا غ ررالاق للنررأصغاربة ا رلا ظر،ااا  ب نرة ر(0.64)
رس نرجالا رة حا  ر(0.01)رة لعيبيرة سا غرق لاه ر(31..1)رلا رةئااسا س غظرق ل رلعاللر،ر  لا

(rر أل)لنرر،ااا  ب نرة ر(% 13.41( )%32.24 ( )% 35.63( )% 67.37)راسع ةألرسعاج
ب عبجرر،س بيرة   اجدرة سد  رأسعاجراأث ارل نة لخ  اظرة ص س راعبجرردلجةارادر  راظرة ل سخاال ةئ

ر.  ر ا ليلارة يلبذجرأخاىلاغ اةظربربةد  ررل نة ساق ر
رر(53ة لجبلر)

 ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة ع ل  ردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  ررأسعاجكلرسعجرلنرراأث ا
 البعد المستقل  

   
 معتمدالبعد ال 

 سمو  القيادة البيئية

 عمالاأل تأثير يةاإلدار  عمالاأل
 يةاإلدار 

 المعرفة الدافعية

دار 
إ

 ة
مبة
لص
ت ا

خمفا
الم

 

t 5.312 2.222  1.985 0.8 

B(0.136*)  (0.322*)  (0.356*) (0.673*)ر 

r0.1341 0.3224 0.3563 0.6737ر 

Fر
 0.64 3.942 4.936 28.222 ة لحسبس 
 7.314 7.314 7.314 7.314 ة لجب   

Sig 0.000 0.003 0.055 0.429 
N = 36             d.f. (1 .. 31)             * P≤ 0.01      

ر(SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:ر
ر
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ر(tأنر)ل نر(رار ارt(رسجئ  ر)Bق ل راح  لر)ر اس نرأن(ر53لنرخاللرلالحت رة لجبلر)
لنرق لالارة لجب   رة سا غ رأكسارلعيب  ربه رر(5.312)بة سا غ رر  ةإلجةارربلالجرةألة لحسبس ر سع

ونقبل  الثانيةداخل الفرلية الرئيسة  ىاألولوبال  نرفض فرلية العدع الفرعية ر،(2.423)
 يةاإلدار  عمالاألاستدامة معنوية بين بعد  تأثيرالتي تنا عمى وجود عاقة ربالفرلية البديمة

 .(المنظمة المبحوثةالمخمفات الصمبة في مجموعة الكميات العممية ) ةإدار في 
ة جة ع  ربة لعا  رر  ةإلجةارربلالةألراأث ارسعاج(رة لحسبس ر ألtسجئ  ر)رBرق ل ار ار  لار

ر) ر)2.222ة سا غ  ر)1.985( رب نرة 0.8( رة لجب   ررأصغاغ ارلعيب  ربه ررااا  ( لنرق لالا
ر (F ر)ق لسجئ  رر(2.423)ة سا غ ر رة سا غ   ااا  ب نرة ( 0.64)ر(3.942( )4.936)ة لحسبس 
ر ر)لنررأصغابه  رر(Fق ل  رة سا غ  وبال  نقبل بالفرليات الفرعية الثانية ر،(7.314)ة لجب   

المنظمة في مجموعة الكميات العممية ) الثانيةداخل الفرلية الرئيسة والثالثة والرابعة 
 .(المبحوثة

 

 المستقمة في الكميات العمميةلمتغيرات ا تأثيرتباين  اختبار .5
ست بيررسعتاجبتج ربلتبجراستا نرألربل اجهتارة ثا ث    ا   رة اد س ررةذرةخاساار(ر54ة لجبلر)ر ب َّ ر

  رلللببت رة ك  تاظرة ع ل ت ررة لخ  اظرة ص س ردلجةاره ر  راأث ارة   اجدرة س د  ر  لارس يل رلنرح ثر
ة تتتبةاجدر تتت رة لتتتجبلررStepwise تتتلرةئيحتتتجةارة لاتتتجاجرس يتتتظرياتتتادجراح لذرر،(ة ليتلتتت رة لسحبثتتت )ر
ردلجةارلتتنرقستتلرة لاغ تتاةظرة لستتا   ر)ستت بيرة   تتاجدرة س د تت (ر تت رياتتادجرراتتأث ا(ربلتتبجراستتا نر تت رة 55)

 ة لخ  اظرة ص س .
رر(54ة لجبلر)

ة لخ  اظرة ص س ر  رردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث ايحجةارة لاجاجر س انرياادجراح  لرةئر
  ة ع ل   ة ك  اظ

 (SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
ستتت بيرة   تتتاجدررأسعتتتاجلتتتنررسعتتتجةذرراسبصتتت لر تتت ةإلجةارربلتتتال(رأنرةأل54 الحتتتترلتتتنرة لتتتجبلر)

نرأبرر،ة لخ  تتاظرة صتت س ردلجةارةظرة حاصتت  ر تت رياتتادجرلتتنرة اغ تتارر(% 67.08)ة س د تت ر  ستتار بحتتجدر
ر،  رهذهرة لاح  ريلبذجلاغ اةظربربةد  رلا لي ربغ ارلا لي ر  رةألرل ناعبجر( % 32.92)

ر،ة جة ع تتت برر، تتت ةإلجةارربلتتتالةألراتتتأث ا)رختتتاىة ثالثتتت رةألرسعتتتاجكلتتتار الحتتتتربتتتج رجختتتبلركتتتلرلتتتنرةأل
بتتتنرةيخ تتتاضرر  تتتالذرراتتتأث اير عتتتج رلعيب اتتتهر تتت رة ستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت ربذ تتترأسعتتتاجة لعا تتت (رلتتتنربر

ر.ة لخ  اظرة ص س ر  رلللبب رة ك  اظرة ع ل  ردلجةار  ر  راأث ارأهل الارة 

 (r)  المتغيرات الداخمة المرحمة
 % 67.08 يةاإلدار  عمالاألاستدامة  ىاألول



166 
 

( والقبزول الثالثزةالفرلزية رفزض فرلزية العزدع ) إلزىاتساقاا مع ما تقدع فالنتائج تقودنزا 
هع تزأثير فيما بينهع من حيزث سمو  القيادة البيئية  أبعادلتي تنا عمى تباين ابالفرلية البديمة 

 .(المنظمة المبحوثةفي مجموعة الكميات العممية ) المخمفات الصمبة ةإدار في 
 ثالثاا: مجموعة الكميات الهندسية

دار بين سمو  القيادة البيئية و  رتباطتحميل ال  -1 المخمفات الصمبة في مجموعة الكميات  ةا 
 الهندسية

رة  رة اح قرلنرة  ا    رة   اد ة ا رايصرب نربج ربلبجربالق ررنةألب اد س راا لنرهذه
ررةااسا  رة س د  س ن رة   اجد جةاربررس بي رة ليجس  ردة  رة ك  اظ ر   رة ص س  ة ليتل ر)رة لخ  اظ

لذرر،لارس نرلاغ ايرة جاةس لعيب  ررةااسا بالق ررهيايرأن(ر55ة لجبلر)ر ب َّ لذرر،(ة لسحبث 
بهذةرر،(0.01)ر لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهةبيجرر(0.563)سل جةارااسا ق ل رلعاللرةئرلا ظ
رر ب َّ    ر ة لخ  اظرة ص س ردلجةارلعيب  رس نرس بيرة   اجدرة س د  ربس نررةااسا بالق ررهيايأن 

التي تنا عمى وجود ة العدع ونقبل بالفرلية البديمة وبال  نرفض فرلير،ة ك  اظرة ليجس  
دابين سمو  القيادة البيئية و  ارتباطعاقة   في مجموعة الكميات الهندسية المخمفات الصمبة ةر ا 

 .(المنظمة المبحوثة)
رر(55ة لجبلر)

ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرردلجةارس نرسعجرس بيرة   اجدرة س د  ربسعجررااسا ياادجربالق رةئ
رة ليجس  

 البعد المستقل
 

 سمو  القيادة البيئية البعد المعتمد

 0.563* الصمبة المخمفات ةإدار 
 

* P≤ 0.01       N = 23ر
ر(رSPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:رر

 

دار و  سمو  القيادة البيئية أبعادبين  رتباطتحميل عاقات ال  -2 صمبة في المخمفات ال ةا 
 (المنظمة المبحوثة) مجموعة الكميات الهندسية

بة ليسث  ربنرة  ا   رراسع أللجىرصح رة  ا  اظرة  اب  رةرةخاسااااكلرهذةرة   ادرب نر
رتت ستة اد رلعيب  ررةااسا عج ربلبجربالق رسة ا رايصررةئب ن  رة س د  ررأسعاجس نرلا س بيرة   اجد

رةألربة لا لي  رةألةإلجةارربلال)ةساجةل  رباأث ا ربة لعا  (ةإلجةارربلال  ، ربة جة ع  ، جةاربرر  ، ردة 
تلاظرة ياادجرسا لاي رلذرر،(56ا لجبلر)بكلارلب  رسرة ليتل رة لسحبث   رة لخ  اظرة ص س ر

ر.لل علارة  اب  رسعاجأل ة لبل رللار جلرب نرلعيب الار
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رةأل رةئراسع ةألرسعاج ح  ظ ر لعالل  (0.445( )0.172( )0.54)راآا كرااسا ق لاذ
بلبجررل نرار ارهذهرة ياادجبرر(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهببيجررااا  بب نرة ر(0.298)

ربالق رس نررةااسا   رلن رسعج ربررأسعاجكل رة س د   جةارس بيرة   اجد فلاا عن  ،ة لخ  اظرة ص س ردة 
 الولىوالمنبثقين من الفرلية الرئيسة  ربعةالفرليات الفرعية األ  رفض عمىكونها تدل 

التي تنا عمى وجود عاقة ارتباط معنوية بين ابعاد سمو  القيادة  والقبول بالفرليات البديمة
دار ة و البيئي ر.ة المخمفات الصمبةا 

رر(56ة لجبلر)
جةارس بيرة   اجدرة س د  ربررأسعاجس نركلرسعجرلنررااسا ياادجربالقاظرةئ ة لخ  اظرة ص س ر  رردة 

 ة ك  اظرة ليجس  

 المتغير  
 المستقل 

 

 المتغير المعتمد
 عمالاأل تأثير عمالاألاستدامة 

   
 المعرفة الدافعية

المخمفات  ةإدار 
 *0.172 *0.54 الصمبة

 

0.445* 0.298* 

ر

* P≤ 0.01          N = 23 
 (SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجار
دار بين سمو  القيادة البيئية و  تأثيرتحميل العاقة ال -3 الكميات المخمفات الصمبة في  ةا 

 الهندسية
عج ربلبجربالق رسظرة ا ريصرة ثاي  صح رة  ا   رة اد س ررلجىااكلرهذهرة   ادرب نر

ربرراأث ا رة س د   رة   اجد ر س بي جةارلعيب   رردة  ر   رة ص س  رة لخ  اظ رة ليجس  لللبب  رة ك  اظ
رة لسحبث ) ر)ر،(ة ليتل  ر57بة لجبل رةئيحجةارل نر ب َّ ( راح  ل رلنر،ياادج رة   اجدررلذ  س بي

ر ر  راح  قرياادجراأث ارة س د   رلعيب اذ ر  رة كردلجةارةذ رهذةرر،  اظرة ليجس  ة لخ  اظرة ص س  ب جب 
ر)راأث اة  رFق ل  ربر( رة لحسبس  رق لالار(9.911)ة سا غ  رلا ظ رربة ا  رأكسا رلن ة لجب   رة   ل 

ر.(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبرر(21..1)رلارس نرجالا رة حا   (7.881)ة سا غ ر
ة لخ  اظرردلجةاررلنرة اعل لر  ر(% 56.65)أنررل نر(r)رةئااسا ق ل رلعاللر  لارار ار

رر،ة ص س ر  ساهرسعجرس بيرة   اجدرة س د   ل راسرأخاىرل ا   بنربلبجرلشراةظربربةد  ر  الذ
رأ  اذرردلجةارر  راعل ل رار،ة لخ  اظرة ص س  رلعاللرةئيحجةار)  لا رق ل  رBجب  ررذ ي،( س غظرلذ

اغ ار  رة سعجر ذر  ليارلا  سعجرة ااس ر رة حاصلرة اغ اأنر رسباب  رهذهرة يا لر(0.566)رق لالا
ر برر،ة لسا ل ر)رهبرعللرذ يلا رtق ل  رة لحسبس  ر( لنرأكساربه رر(3.148)بة ا رلا ظرس  ل 
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ر رة سا غ  رة لجب    ربنر،(2.807)ق لالا رر  الذ ررSigق ل  رر(0.005)بة سا غ  لنررأصغابه 
ونقبل ( يةالثان)الفرلية الرئيسة  وتأسيساا عمى نرفض فرلية العدعر،(0.01)ة   ل رة لعيب  ر
المخمفات  ةإدار في معنوية لسمو  القيادة البيئية  تأثيرعاقة  هنا نه أب بالفرلية البديمة

 .(المنظمة المبحوثةفي مجموعة الكميات الهندسية ) الصمبة
ر(57ة لجبلر)

  ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة ليجس  ردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث ا
 البعد  

 المستقل   
 بعد المعتمدال

  سمو  القيادة البيئية
 

r 2R 
F  

 
Sig t 1B الجدولية المحسوبة 

 المخمفات ة إدار 
 الصمبة

3.148 *(0.566) 
 

0.5665 0.321 *9.911 7.881 
 

0.005 

ر

N = 23              d.f. (1 .. 21)            * P≤ 0.01    ر 
 (SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا

 

في الكميات رالمخمفات الصمبة ةإدار سمو  القيادة البيئية في  أبعادتحميل عاقة أثر  -4
 (المنظمة المبحوثة) الهندسية

س بيررأسعاجة لعيب  رس نرراأث ابلبجراسا نر  ربالق ررل ن(ر53ار ارلع  اظرة لجبلر)
ر  ر رة س د   ر  رة ك  اظرة ليجس  ردلجةارة   اجد ررلذر،ة لخ  اظرة ص س  ر شثارسعج ربلالةألةساجةل 

رة ر  ةإلجةار رة لحسبس رة سا غ رFق ل ر)راأث اب جب رهذة لنرأكسارة ا رلا ظرس  ل رر(10.499)(
ررالاق ل رة سا غ  رر(7.881)ة لجب    رق لاهبيج رة سا غ رة لعيبي رجالا رر(0.01)رة لسابى رس ن لا

ر.(18..1)رة حا  
ردلجةارة لعا  (ر  رياادجربرر،ة جة ع  برر،  ةإلجةارربلالةألراأث ا)ررسعاج  لارئراشثاركلرلنرةأل

رة  رهذة رب جب  رة ص س  ر)راأث اة لخ  اظ رس غظF) ق   رس    رلا ظ ر)1.281)ربة ا  (ر4.836(
رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبيجرر(7.881)ة سا غ ربرة لجب   رالارق للنررأصغا(ربه ر2.265)
راسع ةألرسعاج ا يرةألر(r)رةئااسا  رلعاللربس غظرق لر،(18..1)رلارس نرجالا رة حا  ر(0.01)
رة ( % 31.144( )43.24% ( )27.38% ( )% 57.7) رر،ااا  ب ن رار ا لنررل نبه 
ب عبجرر،س بيرة   اجدرة سد  رأسعاجراأث ارل نة لخ  اظرة ص س راعبجرردلجةاراظرة ل سادر  رخاال ةئ

ل نر(رار ارt(رسجئ  ر)Bق ل راح  لر)ربلنر،لاغ اةظربربةد  رئر لكنرة س  ادرب  لارل نة ساق ر
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لنرق لالارأكسارلا ظرلذرر،لعيب  ر(3.24)رق لالاربة سا غر  ةإلجةارربلال ر سعجرةألة لحسبسر(t)رأن
ر.(2.807)ة لجب   رة سا غ ر

ونقبل  الثانيةداخل الفرلية الرئيسة  ىاألولوبال  نرفض فرلية العدع الفرعية 
 يةاإلدار  عمالاألاستدامة معنوية بين بعد  تأثيروجود عاقة التي تنا عمى  بالفرلية البديمة

 .(المنظمة المبحوثة) في الكميات الهندسيةرالمخمفات الصمبة ةإدار في 
ر  ةإلجةارربلالةألراأث ارسعاج(رة لحسبس ر ألtأنر)ار ارس(رtسجئ  ر)رBرق ل راح  لبار ار

ر) رة سا غ  ربة لعا   ر)1.132ة جة ع   ر)2.199( رب1.505( ررااا   نرة ( ركبيلا بة ا رغ ارلعيب  
ررأصغارلا ظ رة سا غ  رة لجب    رق لالا رتسجئ ر(2.807)لن ر)  رة سا غتتتة لحسبس (Fق ل   رت 

رة ( 2.265)ر(4.836( )1.281) ر  تااا ب ن ررأصغابه  ر)لن رة سا غر(Fق ل   رتتة لجب   
ة داخل الفرلية الرئيسة وبال  نقبل بالفرليات الفرعية الثانية والثالثة والرابعر،(7.881)

 .الثانية
رر(53ة لجبلر)

رة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة ليجس  ردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  ررأسعاجكلرسعجرلنرراأث ا
 البعد المستقل  

   
 البعد المعتمد 

 سمو  القيادة البيئية

 المعرفة الدافعية  عمالاأل تأثير  عمالاألاستدامة 

دار 
إ

 ة
ت ا

خمفا
الم

مبة
لص

 

t 3.24 1.132 2.199 1.505 

B(0.363*)  (0.433*)  (0.24*) (0.577*)ر 

r0.31144 0.4324 0.2738 0.577ر 

Fر
 2.265 4.836 1.281 10.499 ة لحسبس 
 7.881 7.881 7.881 7.881 ة لجب   

Sig 0.004 0.270 0.039 0.147 
N =23رررررررررررd.f. ( 1.18ر)ررررر     * P≤ 0.01      

ر(SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:ر
ر

 المتغيرات المستقمة في مجموعة الكميات الهندسية تأثيرتباين  اختبار -5
تت  رسعتتاجبل اجهتتار)بتتج ربلتتبجراستتا نرألرة ثا ثتت    ا تت  رة اد ستت ررةذرةخاستتاار(ر59ة لتتجبلر)ر ب َّ

ة لخ  تاظرة صت س ر ت رلللببت رة ك  تاظرردلجةار ت ره راتأث ارس بيرة   اجدرة س د  ر  لارس يل رلنرح تثر
رة ليجس  (.ر
ر
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ر(59ة لجبلر)
ة لخ  اظرة ص س ر  رردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث اياادجراح  لرةئيحجةارة لاجاجر س انر

 لللبب رة ك  اظرة ليجس  

ر(SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسلصجار:رة 
(ربلتبجراستا نر59ة بةاجدر  رة لتجبلر)رStepwiseذرس يظرياادجراح  لرةئيحجةارة لاجاجرل

أنرلذرر،ة لخ  تاظرة صت س ردلجةارلنرة لاغ اةظرة لستا   ر)ست بيرة   تاجدرة س د ت (ر ت رياتادجرراأث ا  رة 
لتتتتنرر(% 57.7)ستتتت بيرة   تتتتاجدرة س د تتتت ر  ستتتتار بحتتتتجدررعتتتتاجأسسبصتتتت هرسعتتتتجةذرلتتتتنرر تتتت ةإلجةارربلتتتالةأل

لاغ تاةظربرتبةد  ررل تناعتبجرر(% 42.3)نرأبرر،ة لخ  اظرة ص س ردلجةارة اغ اةظرة حاص  ر  رياادجر
ر.  رهذهرة لاح  ريلبذجلا لي ربغ ارلا لي ر  رةأل

ر، جة ع تت ةبرر، ت ةإلجةارربلتالةألراتأث ا)رختتاىة ثالثت رةألرسعتاجكلتار الحتتربتج رجختتبلرستاق رةأل
بتتنرةيخ تتاضرر  تتالذرر،اتتأث استت بيرة   تتاجدرة س د تت ربذ تتير عتتج رلعيب اتتهر تت رة رأسعتتاجة لعا تت (رلتتنربر

اتسززاقاا مزع مزا تقززدع ر،ة لخ  تاظرة صت س ر تت رلللببت رة ك  تاظرة ليجست  ردلجةار ت ر ت راأث ارأهل التارة 
 بعززادبززاين ألالتززي تززنا عمززى وجززود ت ونقبززل بالفرلززية البديمززة الثالثززةالفرلززية الرئيسززة  نززرفض

بة فززي مجموعززة المخمفززات الصززم ةإدار هع فززي تززأثير سززمو  القيززادة البيئيززة فيمززا بيززنهع مززن حيززث 
ر.(المنظمة المبحوثةالكميات الهندسية )

ر
 

 رابعاا: مجموعة الكميات الطبية
دار بين سمو  القيادة البيئية و  رتباطتحميل ال  .1 المخمفات الصمبة في مجموعة الكميات  ةا 

 مة المبحوثةالمنظ الطبية
رةااسا عج ربلبجربالق ريصظرسة ا ربررنةألب اا لنرهذهرة   ادرة اح قرلنرة  ا   رة اد س ر

جةاربررس بيرة   اجدرة س د  س نر ر.(ة ليتل رة لسحبث )رة لخ  اظرة ص س رة ك  اظرة  س  ردة 
رر(63ة لجبلر)

ر  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة  س  ة لخردلجةارس نرسعجرس بيرة   اجدرة س د  ربسعجررااسا ياادجربالق رةئ
 البعد المستقل       

 البعد المعتمد   
 سمو  القيادة البيئية

 0.666* المخمفات الصمبة ةإدار 

* P≤ 0.01       N = 38ر
ر(رSPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:رر

 (r)  المتغيرات الداخمة المرحمة
 %57.7  يةاإلدار  عمالاألاستدامة  ىاألول
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ر ر)ر ب َّ لذ ر63ة لجبل ررهيايرأن( ررةااسا بالق  رس نرلاغ لعيب   ررايرة جاةس ،لا رلا لذ
ربلبجر ب َّ بهذةرر.(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبيجرر(0.666)س  ل ررااسا لعاللرةئ
ر ررةااسا بالق  رس ن رة س د  لعيب   رة   اجد ررس بي رة ص سى ردلجةاربس ن وبال  نرفض ر،ة لخ  اظ
بين سمو  القيادة  ارتباطالتي تنا عمى وجود عاقة ة العدع ونقبل بالفرلية البديمة فرلي

دار البيئية و   المخمفات الصمبة في مجموعة الكميات الطبية. ةا 
دار و  سمو  القيادة البيئية أبعادبين  رتباطتحميل عاقات ال  .2 مخمفات الصمبة في الكميات ال ةا 

ر(المنظمة المبحوثة) الطبية
ة  ا   ررلنربة ليسث  راس لجىرصح رة  ا  اظرة  اب  رةألرةخاسااااكلرهذةرة   ادرب نر

ر رلعيب  ررةااسا عج ربلبجربالق رسريصظة ا ررةئب نة اد س  رة س د  ررأسعاجس نرلا س بيرة   اجد
جةاربرر  ،ربة جة ع  ،ربة لعا  (ةإلجةارربلال  ،رباأث ارةألةإلجةارربلال)ةساجةل رةأل ة لخ  اظرة ص س رردة 

رسعاجأل جلرب نرلعيب الارتلاظرة ياادجرسا لاي رة لبل رللار لذرر،(61بكلارلب  رسا لجبلر)
ر.لل علارة  اب  

رةأل رةئراسع ةألرسعاج ح  ظ ر لعالل  (0.267( )0.451( )0.653)راآا كرااسا ق لاذ
ب نربلبجربالق رة ياادجرربار ار(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهببيجررااا  ا سر(0.353)

جةارس بيرة   اجدرة س د  ربررأسعاجكلرسعجرلنرس نررةااسا  أنها تعكس فلاا عن ر،ة لخ  اظرة ص س ردة 
( وقبول الولىة رئيسلمن الفرلية ال ربعةالفرليات الفرعية األ لنا رفض فرلية العدع )

سمو  القيادة البيئية  أبعادمعنوية بين  ارتباطالتي تنا عمى وجود عاقة الفرليات البديمة 
دار و  ر.المخمفات الصمبة ةا 

ر

رر(61ة لجبلر)
جةارس بيرة   اجدرة س د  ربررأسعاجس نركلرسعجرلنررااسا ياادجربالقاظرةئ ة لخ  اظرة ص س ر  رردة 

 ة ك  اظرة  س  
 المتغير  
 المستقل 

 

 المتغير المعتمد
 عمالاأل تأثير عمالاأل

   
 المعرفة الدافعية

 *0.451 0.653* المخمفات الصمبة ةإدار 
 

 

0.267* 0.353* 

* P≤ 0.01          N = 38ر
ر(SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرس :ة لصجار
ر
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دار بين سمو  القيادة البيئية و  تأثيرحميل عاقة الت .3  مخمفات الصمبة في الكميات الطبيةال ةا 
 (المنظمة المبحوثة)

عج ربلبجربالق رسة ا ريصظررة ثاي  ة  ا   رة اد س ررلجىرصح ااكلرهذهرة   ادرب نر
رة س دراأث ا جةار  ربرلعيب  ر س بيرة   اجد (ر62بة لجبلر)ر،ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك  اظرة  س  ردة 

رر ب َّ  رةئيحجةا راح  ل رلرلذياادج رة س د   رة   اجد ر س بي راأث ارن رياادج راح  ق ر   رلعيب اذ ردلجةارةذ
بة ا رلا ظرر،(32.761)رق لالار(رة لحسبس ربة سا غFق ل ر)راأث اب جب رهذةرة ر،ة لخ  اظرة ص س 

رس نرجالا رة حا  ر(7.314)ة سا غ ربر لجب   رةرة   ل لنرأكسار ة لسابىرة لعيبيربرر(36..1)رلا
ر.(0.01)رة سا غرق لاه
ة لخ  اظرردجةارإللنرة اعل لرر(% 68.99)أنرس(رr)رةئااسا  ساجلرلنرق ل رلعاللر  لار
ر  سا رة س د  ربنر ا قرة ص س  رس بيرة   اجد رر،سعج ر  الذ رة ربنربلبج رلن لشراةظرلللبب 

ق ل رر  الذربنر،ة لخ  اظرة ص س رأ  اذرردلجةارر ر  راعل للاسبة ا ررخاىةألر ا   ةإلد  رعربةة 
اغ ار  رة سعجرة أنررل نة ا رار ارر(0.69)رق لالارة سا غ ة ا راعج رذ يربر(رBلعاللرةئيحجةار)

ر رسل جةاربحجد رردبةحجة لسا ل ر  اغ اةظر ياجربيه رة ااس رحاص   رلا ظة سعج ر  لا رر، ر(t)ق ل 
ر،(2.423)ة لجب   رة سا غ ررة   ل لنرأكساربه رر(5.724)رق لالاربة سا غ اعللرذ يرة لحسبس ر
رباأس ساذرب نر،(0.01)لنرة   ل رة لعيب  ررأصغابه رر(0.000)بة سا غ ررSigق ل رر  الذربن

أن التي تنا ( الثانيةنرفض فرلية العدع ونقبل بالفرلية البديمة )الفرلية الرئيسة رذ ي
دار معنوية لسمو  القيادة البيئية و  تأثيرعاقة   هنا الصمبة في مجموعة الكميات المخمفات  ةا 

 (.المنظمة المبحوثة)  الطبية
رر(62ة لجبلر)

ررة لخ  اظرة ص س ر  رلللبب رة ك  اظرة  س  ردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث ا

 البعد              
 المستقل         

 البعد المعتمد

  و  القيادة البيئيةسم
 

r 2R 

F  
 

Sig t 1B الجدولية المحسوبة 

المخمفات ة إدار 
 الصمبة

5.724 ( *0.69) 
 
 

0.6899 0.476 *32.761 7.314 
 
 

0.000 

 

N = 38   رررررررررر d.f. (1..36)  رررر   رررررر * P≤ 0.01    ر     
ر(SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:ر

ر
ر
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 في الكميات الطبية.رالمخمفات الصمبة ةإدار سمو  القيادة البيئية في  أبعادحميل عاقة أثر ت .4
ر) رة لجبل رلع  اظ ر63ار ا ررل ن( ربالق  رراأث ابلبج رس ن رة   اجدررأسعاجلعيب   س بي

ر،  ةإلجةارربلالةألةساجةل راشثاركلرلنر)لذرر،ة لخ  اظرة ص س ر  رة ك اظرة  س  ردلجةارة س د  ر  ر
رة   ةإلجةارربلالةألراأث ابر رهذة رب جب  ر)راأث ا( رFق   رة سا غ  رة لحسبس  ر(10.546( )25.062)(
رأكساررلا ظبة ا ررااا  سا  رر(F)رالاق للن ربرة لجب    رر(7.314)ة سا غ  ة لسابىرة لعيبيربيج

ر.(33..1)رلارس نرجالا رة حا  ر(0.01)رة سا غرق لاه
ربة لعا  ر)ة جة ع   رلن ركل راشثا رئ ر  لا رياادج ر   رهذةرردلجةار ( رب جب  ة لخ  اظرة ص س 

ر)راأث اة  رF) ق   رة لجب   ق للنررأصغاظربة ا رلا رااا  ا سر(5.633( )2.999)بة سا غ  ررالا
رة سا غ رر(7.314)  رس نرجالا رة حا  ر(0.01)رة لسابىرة لعيبيرة سا غرق لاهبيج ر،(33..1)رلا

ر رلعالل رق ل  ر ألق)رةئااسا بس غظ ( % 27.74( )% 47.64( )% 64.03)راسع ةألرسعاج(
رر،ااا  ا سر(% 36.74) ر ر ا رةئأرل نبهذة رخاال ن رة ل ساد رردجةارإلاظ رة ص س  رعبج ة لخ  اظ

رة س د  رأسعاجراأث ارل نراسسسل رة   اجد ررل نر عبجرة ساق برر،س بي ر ا ليلاررأخاىلاغ اةظ   
راح  لر)ر،ة يلبذج ر)Bبلنرق ل  رسجئ   )tرار ار رقرل نرأن( ر  سعجةنرةألر(t) ل  ربلالة لحسبس 
رر  ةإلجةارربلالةألراأث ابرر  ةإلجةار رر(3.247( )5.006)بة سا غ  ربه  رلعيب   رق لالارأكسا لن

 .(2.423)ة لجب   رة سا غ ر
رر(63)ة لجبل

ة لخ  اظرة ص س ر  رلللبب رة ك  اظرردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  ررأسعاجكلرسعجرلنرراأث ا
رة  س  

 المستقلالبعد   
   
 البعد المعتمد 

 سمو  القيادة البيئية

 المعرفة الدافعية يةاإلدار  عمالاأل تأثير يةاإلدار  عمالاأل

دار 
إ

 ة
مبة
لص
ت ا

خمفا
الم

 

t 5.006   3.247  1.732 2.373 

B(0.368*)  (0.277*)  (0.476*) (0.641*)ر 

r0.3674 0.2774 0.4764 0.6403ر 

F 
 5.633 2.999 10.546 25.062 ة لحسبس 

 7.314 7.314 7.314 7.314 ة لجب   
Sig 0.000 0.003 0.092 0.23 

N =38           d.f. (1.33)           * P≤ 0.01      
ر(SPSSياادجرسايالجر)رابالاج:رلبجةجرة ساحثرسة لصجا
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رئيسة داخل الفرلية ال والثانية ىاألولن يتن الفرعيينرفض الفرليت عمى ما سبق بنا ا 
 عمالاألاستدامة معنوية بين بعد  تأثيرونقبل بالفرلية البديمة والتي تنا وجود عاقة  الثانية
معنوية بين بعد  تأثيرقة المخمفات الصمبة في الكميات الطبية ووجود عاة إدار في  يةاإلدار 
رالمخمفات الصمبة في مجموعة الكميات الطبية. ةإدار في  يةاإلدار  عمالاأل تأثير

نرة جة ع  ربة لعا  ر (رة لحسبس ر  سعجt)ق ل ررأنرس(راس نرtسجئ  ر)ر(Bق ل راح  لر)ر اربا
ر) ر)1.732ة سا غ  رب نرة 2.373( رة سا غ ررأصغاغ ارلعيب  ربه ررااا  ( رة لجب    لنرق لالا

رر(2.423) ر)سجئ   ر (Fق ل  ربهلا ررأصغاة لحسبس  ر)لن رة لجب   ر(Fق ل  وبال  نقبل ،
 .الثانيةن الثالثة والرابعة داخل الفرلية الرئيسة يفرعيتن اليبالفرليت

 

 المتغيرات المستقمة في الكميات الطبية تأثيرتباين  اختبار .5
تتت  رأسعتتتاجبل اجهتتتاربتتتج ربلتتتبجراستتتا نررة ثا ثتتت ةذر   ا تتت  رة اد ستتت رةخاستتتاار(ر64ة لتتتجبلر)ر ب َّ

ة صت س ر ت رلللببت رة ك  تاظرظرة لخ  تاردلجةاره ر ت راتأث ارس بيرة   اجدرة س د  ر  لارس يل رلنرح تثر
ر.رر(ة ليتل رة لسحبث )ررة  س  

بلتتبجررة الحتتقة تتبةاجدر تت رة لتتجبلرر Stepwiseلذرس يتتظرياتتادجراح  تتلرةئيحتتجةارة لاتتجاج
ة لخ  تتتاظرردلجةارلتتتنرقستتتلرة لاغ تتتاةظرة لستتتا   ر)ستتت بيرة   تتتاجدرة س د تتت (ر تتت رياتتتادجرراتتتأث ااستتتا نر تتت رة 

رأسعتتاجلتتنررسعتتجةذرراسبصتت لر تت ةإلجةارربلتتالةألةستتاجةل رأنرستت الحتتترلتتنرة لتتجبلرة الحتتقرلذرر،ة صتت س 
ة لخ  تتاظرردلجةارلتتنرة اغ تتاةظرة حاصتت  ر تت رياتتادجرر(% 64.03)ستت بيرة   تتاجدرة س د تت ر  ستتار بحتتجدر

 ت رريلتبذجلاغ اةظربربةد  رلا لي ربغ ارلا لي ر ت رةألرل ناعبجرر(% 35.97)بةنرر،ة ص س 
ذةرلتتارر،هتتذهرة لاح تت  نرة  تتجادرإ تتر تت ةإلجةارربلتتاللايتت رةألرل تتنر تت ةإلجةارربلتتالةألراتتأث اجختتلرسعتتجرأبة 
رأسعتتاجة جة ع تت ربة لعا تت رلتتنرريكلتتار الحتتتربتتج رجختتبلركتتلرلتتنرسعتتج،رستتااا  ريلتتبذجة ا ستت ا  ر أل

 تت ر تت راأث اربتتنرةيخ تتاضرأهل التتارة ر  تتالذرر،اتتأث استت بيرة   تتاجدرة س د تت ربذ تتير عتتج رلعيب اتتهر تت رة 
اتسزاقاا مزع مزا تقزدع تقبزل الفرلزية الرئيسزة ر،ة ك  تاظرة  س ت ة لخ  اظرة ص س ر  رلللبب رردلجةار

ر.الثالثة
رر(64ة لجبلر)

ة لخ  اظرة ص س ر  رردلجةارس بيرة   اجدرة س د  ر  رراأث اياادجراح  لرةئيحجةارة لاجاجر س انر
 ة  س  لللبب رة ك  اظر

 (SPSS)رياادجرسايالجرابالاجلبجةجرة ساحثرسة لصجار:ر

ر(r)رر  تتتة لاغ اةظرة جةخرة لاح  
ر%ر64.03ر  ةإلجةارربلالةألرنةألب 
ر%ر47.64ر  ةإلجةارربلالةألراأث ا ة ثاي  
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 الثالثالمبحث 
 )اشتقاق المجاميع الجوهرية( المنظمة المبحوثةنمواج الدراسة في مؤشرات ميدانية أل 
رةخاستتتاا تتلنراخصتتتصرة ك  تتاظراتت ررة ليتلتتت رة لسحبثتت بةقع تت ربتتنررصتتتبادسغ تت رلب تتا ر

لارأهتتتجة أحتتتجربذ تتتير اح  تتتقرر،ة جاةستتت رأسعتتتاجة ياتتتادجرة لاح  تتت ر ع يتتت رة جاةستتت رب تتتنرلستتتابىرر  تتتلأ
جةاربر   تتاجدرة س د تت ر ستت بيرةرة لث تتنة لالثتتلرسا للااستتاظر  تت ر ا تتقر ارة لخ  تتاظرة صتت س ر اكتتبنرخردة 

ر.ئح اذرسا احرة ا ررة ل ااحاظ  لالع ر اح   لار لنر
ر ابث  لتابب  تاذرة جاةست ررأسعتاج  ك  تاظر تلنررة لث تنرظلاستا(ريسس رةإل65ب  هر عكسرة لجبلر)

ر:ةآا ب نرلسابىركلرك   ربب نرة يحبربر
 كمية الهندسة(مجموعة الكميات الهندسية ) .1

يلتبذجربة ل س ت رسرتكلر ع ت ربة ات رحصت ظر(رة بةق رة ل جةي ر لاغ اةظرةأل65 عكسرة لجبلر)
(ر تت رروالسياسززة ،التعميميززة، والدافعيززة، و يززةاإلدار  عمززالاألياتتادجرا س تتقر  لاغ تتاةظر)رأب تتنب تتنر

ر.أجياه  رك   رة ليجس ربسس رهذهرة ياادجرهبرقس رهيجس رة س د ربب  اذر  لجبلر
رر(65ة لجبلر)

رة اع  ل  ،بررة جة ع  ،بر،ر  ةإلجةارربلال)رةأليسس را س قر لاغ اةظررب نة بةق رة ل جةي رأل
ررة س اس (بر

 قالتوثي التوافر مؤشر القياس المتغير
 ل نعع

ةأل
بلال
ر

ةإلجةار
ر  

 اش  :رة س د  ر  رهجةفةألرجاةجقليارسجببدرإل

ر
راسا  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

باجر تتتتت راش تتتتت رقستتتتت رة ليجستتتتت رة س د تتتتت ررر✔
ر4رل حقبحس رة 

باجر تتتت راستتتتا  رقستتتت رة ليجستتتت رة س د تتتت ررر✔
ر4رل حقبحس رة 

ركاجال رر بةدجرحلا  رة س د رلسالغبل يارب نر
ر.ارك  يا

با رة عللربة يجبةظربة عاللاظررلقال ر ✔
ة احذ ا تتتتت رب  كستتتتتاظربارتتتتتك لر لتتتتتانر

ر6بر5رانل ح بحس رة رلاراج  
رأتلتتاظاظرس د تت رهالالتتلبةقتتفرئربسايتتاربتتن

 ق ل رحلا  رة س د .

با رة عللربة يجبةظربة عاللاظررلقال ر ✔
ة احذ ا تتتتت رب  كستتتتتاظربارتتتتتك لر لتتتتتانر

ر5رحقل بحس رة رلاراج  
ة يتار  رة اكتا  فرة س د ت ررلبت  يا  سيارلنر

ر.كلل ر س ع رلنربل   رةاخاذرة  اةا
ابل لتتتتاظررتتتت ب  رلتتتتنربلتتتتاجدرة ك  تتتتت رر ✔

ربااك جرلنرقسلرة لحاسس نر  رة ك   
رة جةخ  ن
رة خاال ن

رر✔ 
ة عالقاظربة يجبةظرة لرااك ربة   ا ةظررر✔

ألا يتتتتتتتتتارلحاجثتتتتتتتتتاظرلياتلتتتتتتتتت رلتتتتتتتتت ر
  لتتتتت رة   تتتتتا اررأصتتتتتحا رة لصتتتتت ح 

 رررررر.ة س د  رة لع جد
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رة خاال  رلثلرس ج  رة لبصل
ب تتتتنرة لرتتتتااك ر تتتت رة ستتتتاةلجراجارة كتتتترتتتتلعيار

 ارك  يا.ة خ اة ر  ر

ايتتتتتت  رة  تتتتتاقرة لبة تتتتتت ر يرتتتتتارة تتتتتتبب ررر✔
ر6رل حقة س د ربحس رة 

ر
ة  اق رة لالججدرةساعلال  

ر
ة يت   ة  اق ررةساعلال  

ة لصاس  رة كلاساد  ربة لب ادررةساعلالرر✔
ر   اق 

رة  اق رة رلس  رةساعلالرر✔

ايتتتتتت  رة  تتتتتاقرة لبة تتتتتت ر يرتتتتتارة تتتتتتبب ررر✔  خ اة .ة للااساظرةا ب ارجبليار
ة س د ربحلالظرة ارل ارسا اعابنرلت ر

رExpertise Franceليتلتتتتتت ر
ر7رل حقبحس رة 

 رة حصتتبلر تتاتتجب رة ستتاةلجرة خ تتاة ررر✔ر.اجب رساةلليارة خ اة رلا  اذر
بة لستتا للاظرة لخاسا تت ررللتتلدب تتنرةأل

ر3رل حقلا  اذربحس رة 
ة حصتتبلرب تتتنرة تتجب رلتتتنرة ليتلتتتاظرر ✔  ساةلليارة خ اة .ب نرة جب رة  ي رريحصل

بسابل تتتتتهرلتتتتتنراداستتتتتت رة لالعتتتتت رلثتتتتتتلر
  حصتتبلررCRDF Globalليتلتت ر
ة خاصتت رسا س دت ربحستت ررللتلدب تنرةأل

ر3رل حقة 
ل تتتاجدرة الب تتتلررل تتتنأ تتتجيارة ل ااحتتتاظرة جةب تتت ر

ر ساةلجرحلا  رة س د .
اداست رة لالعتت ررل تتنة   ستاظرة خاصت رر ✔

لب تتتتتتلربصتتتتتتعبس رة حصتتتتتتبلر ل تتتتتتاجدرة ا
رب نرة كا ركبيلارلحاسس  

قليتتتتارسصتتتت اغ رأبرة اع  تتتتقرب تتتتنرة ارتتتتتا عاظر
رة س د  ر ج يا.رساجةل ة ا رال جرلنرللبجرةئ

رر✔ر

ةة ج
 ع  
ر

 تتتتت رباستتتتتا  ربحستتتتت رشربهتتتتتبرلااش تتتتتجهراررر✔رةئلاثالر   بةي نربة  بةد رة س د  .
ر4رل حقة 

ر ✔رر.يةإلجةاراب  ارة لالر   س ر
رختتتتاىةألرقستتتتا لتتتت رةألرأ  تتتتل سرسرتتتتكلرة ايتتتا

رب نرة لبةاج.
ر ✔ر

ة تتتتتبا ربة يتتتتتجبةظررلقالتتتتت ربتتتتتنر ا تتتتتقرر✔ر.اكر  يارلكاي اعل لر
ربسركلرلسالا

ر ✔ررلذ رةئساثلااةظرة خاص .
ر ✔رر.يةإلجةارل اجدر اصرة ااق  ر لبت  رة  س ر

 تتتتتتتت راستتتتتتتتا  رة ك  تتتتتتتت ررأساستتتتتتتت هتتتتتتتجفررر✔  حتتتتجرلتتتتنرة للالتتتت رربللتتتتنرح تتتتركتتتتبنرلتتتتل ةذري

ر قسليار  ررلعيا
رب نر ةإلجةاي
را ي اظر اسي 

ر ر.صج   ر  س د
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ر4رل حقبحس رة ر اجهبارة س د .ة
ة لستتتتابجدر تتتت رة اخ  تتتتفرلتتتتنرلرتتتتك  رة لتتتتبةاجر

رة  س ع  رة لساي جد.
 تتتتتتتت راستتتتتتتتا  رة ك  تتتتتتتت ررأساستتتتتتتت هتتتتتتتجفررر✔

ر4رل حقبحس رة 
احستتتتت نربل  تتتتت رصتتتتتتي رة  تتتتتاةار تتتتت رصتتتتتت اغ ر

رة س اساظرة س د  .
رر✔ر

ذةظرلغتتلىر اعل تتلرةأليرتت  رر اةدتتقةكارتتافر
رة سرا  رل رة س د رة  س ع  .

رر✔ر

ستتتتتتتت نرر ارتتتتتتتك لر تتتتتتتاقربلتتتتتتتلرلرتتتتتتتااكرر✔ريا.قاصاجة لساهل ر  رة ايل  رة لساجةل رئ
ظرة لبصتتتتتتتلرلج ا تتتتتتت رس تتتتتتتج اة ليجستتتتتتت ر
بتتتتاجدبررستتتتتاجةل  اح  تتتتقرةئ ةستتتتتاخاجنررة 

باتتتتتتتجب ارلخ  تتتتتتتاظرة سيتتتتتتتا ر تتتتتتت رقستتتتتتت ر
ر9رل حقة ليجس رة لج ي ربحس رة 

ة اع  ل  
ر

ردلجةارة ات رااكتلرب تنرة ابب  رلراا  رالااسر
ر.لخ  اظة 

لرتتتتتتابعراتتتتتتتجب اررليرتتتتتتا ربتتتتتتنر ا تتتتتتقرر✔
ة صت س رة سالستا ك  ربحست ررلخ  تاظة 
ر13رل حقة 

ردلجةار سحتتبثرة اتت رااكتتلرب تتنر لرتتاا  ررهيتتاي
 .لخ  اظة 

ة  تتتتتتتتاقرة سحث تتتتتتتت رلتتتتتتتت رس ج تتتتتتتت ررليرتتتتتتتتا رر✔
ر11رل حقة لبصلربحس رة 

ردلجةارة ل تتتااةظرة لالع تتت رة اتتت رايتتتاق ريلا تتتير
 .  رلياهللارلخ  اظة 

اةظرة لالع تتتت رة خاصتتتت رةلتتتتااليرة ل تتتتاررر✔
ة صتتتتتتتت س ربحستتتتتتتت ررلخ  تتتتتتتتاظة ردإجةارستتتتتتتت
ر12رل حقة 

 جاةساظرة ع  تارابلجرح  اظري ار  ر)رسليا(ر 
 .رلخ  اظة ردلجةارة ا راياق ر

رر✔ر

ة لرااك 
ر

 تتت رة اتتت راتتتاب جر لستتتاجاةظرلباليحلتتتالظر تتتج يار
بتتاجدبررلخ  تتاظة حتتجرلتتنرة  بتتاجدلاربرةستتاعلا رة  رة 

 .اجب اها

 بةصتقرة خاصت راظربة باليت ساب رةإلرر✔
رل حتتتتقبحستتت رة رلخ  تتتتاظ  حتتتجرلتتتنرة 

ر13
ر ت رة اجا سربة لبت  نره أدرأب ا لرااك ر

ردةإلجةارب تتتتتتنرة اتتتتتت رااكتتتتتتلرة ستتتتتتاةلجرة اع  ل تتتتتت ر
 .لخ  اظة لساجةل ر  

رب تا ة لرااك رة لاكاادربة لسالادرألرر✔
ة اتتتتتتتتتتجا سر  يتتتتتتتتتتجبةظربة تتتتتتتتتتبا رره تتتتتتتتتتأد

ردإجةاربة ستتتتتتتاةلجرة اع  ل تتتتتتت رة خاصتتتتتتت رستتتتتتت
ة صتتت س ربحستتت ررلخ  تتتاظ ة لستتتاجةل ر 

 رتتتلاجدرلرتتتااك رأيلتتتبذجرر14رل حتتتقة 
رة لخ  اظربة اجب اردجةارإل

ة اتتجا سرره تتأدةأليرتت  رة اتت راتابجر لتتاريلا تير
رلخ  تتتتتتتتاظة ردإجةاربة لتتتتتتتتبت  نرذةظرة صتتتتتتتت  رستتتتتتتت

 .ة ص س 

ة يتتتتجبةظربة تتتتجباةظر تتتت رة اع تتتتت  ررلقالتتتت رر✔
ريلبذلا رر15رل حقة لسالاربحس رة 
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ةظربجباةظراتتتتتتتتجا  رة  يتتتتتتتت ربلحا تتتتتتتتار بلتتتتتتتتجر
ردةإلجةارة ث ا  تتتت رة اتتتت رااكتتتتلرب تتتتنرربلتتتتجةخالظ
 .ة ص س رلخ  اظة لساجةل ر  

ردجةارة تتتتجباةظربة اتتتتجا  رة  يتتتت رإلرلقالتتت رر✔
رل حتتقة صتت س ربة رلخ  تتاظة لستتاجةل ر  

لعلتلر تالررل ن ل اادرأيلبذجررهبر16
 تتتتت رجهتتتتتبيربل تتتتتاادرلبةقتتتتت ررلخ  تتتتتاظة 

 تت رقادجة  لتتارة صتتح ربسا اعتتابنرلتت ر
رااس  ري يبى

 

 (العموع كمية العممية )مجموعة الكميات  .2
يلتبذجربة ل س ت رسرتكلر ع ت ربة ات رحصت ظر(رة بةق رة ل جةي ر لاغ اةظرةأل66 عكسرة لجبلر)

بب  تاذررة اي  ذ(ر  رك  ت رة ع تب بة لعا  ربرر  ةإلجةاريارأبلا راأث اياادجرا س قر  لاغ اةظر)ررأب نب نر
ر.  رأجياه  لجبلر

رر(66ة لجبلر)
رة اي  ذ(بررة لعا  ،بر،ر  ةإلجةاريارأبلا راأث ايسس را س قر لاغ اةظر)رب نة ل جةي رألة بةق ر

 التوثيق التوافر مؤشر القياس المتغير
 ل نعع

تأثير
 

أعمال
نا 

اإلدار 
 ية

ركس اد رسساب  رة  س ع   رس دايا لاة رراجهباظ
 .  ةإلجةاريارأبلا 

رر✔ 

رة  رةألر اةدقأثاظ ر للااس  ربلالة ا   ج  
رب نرة س د .رارك  يا  رر  جةارةإل

ر ✔ 

رارك  يا  رربلالة حا  ر للااس رةألرةأليلبذج
 .ة ص س رلخ  اظخ قرة كث ارلنرة 

ة لاب جدربة لااةكلت ررلخ  اظلالحت رة   ✔
رة ع ل  رقسا   رساح رةأل

رارك  يار اغ  ر حلا  ررلياسس  رللبج سذل
 ة س د .

ة لرتتتتتتتااك ر تتتتتتت رة حلتتتتتتتالظرة ا بب تتتتتتت ر  ✔
يلبذجر  ح تتتتتاترأكتتتتتر17اقتتتتت ررحتتتتتقل بة 

ب تتتتنرة س د تتتت ربسا اعتتتتابنرلتتتتنرلشسستتتت ر
ر  رة عاةقريسانص ار ح بقرةإل

ربةألرة لراببن رللبجرريتل    بةي ن  جبلبن
ر.  رارك  ياحلا  رة س د ر

بة اع  لتتتتتتتتتتاظربة  تتتتتتتتتتبةي نربة ابل لتتتتتتتتتتاظر  ✔
ة صتتتتتتتاجادرلتتتتتتتنرة لاةلتتتتتتت ر تتتتتتت راداستتتتتتت ر
ة لالعتتت ربة تتتبلةادربة ااك تتتجةظرة لستتتالادر

ر لثتتلبرر21رل حتقاةدرة ل جةي تت ربة بة ل تا
لالعتتت ررل تتن ل تتاادرب تتتجربلةايرأيلتتبذجر

رة لبصل/ك   رة ع ب ر
ةظرلاة ةإل جبلبنررلياسس رارك  ياة عج جرلنر

رة لاخذدر حلا  رة س د .
لرتتااك رلايستتس رة ك  تت ر تت رة حلتتالظر  ✔

ر19رل حتتتتتتتتقبة ر17رل حتتتتتتتتقة س د تتتتتتتت ربة 
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الثتلرحلتالظرا بب تت ر حلا ت رة س دتت ربر
ايت تتتتتتتتفر ك  تتتتتتتت رة ع ب /قستتتتتتتت ربحل تتتتتتتت ر
ر.ة   ل ا 

ر  رريا بار رة لبت  ن رلعت  رل  رل جد بالق 
رة خ اة .ربلالارك  يار  لار خصرةأل

ة لرتتتتتتتتتتتااك ر تتتتتتتتتتت ر عا  تتتتتتتتتتت رة ارتتتتتتتتتتتل ار  ✔
بة خاصتتتتت رسحتتتتتجةدقرلالعتتتتت رة لبصتتتتتلر

ر.13رل حقبحس رة 
  لاررة لبت  نر  رخص ركس ارراأث ارةلا ي

رة خ اة .ربلال اع قرساأل
ة اح  تتتتتلرة كس تتتتتاربة تتتتتجب رربتتتتتنر ا تتتتتق  ✔

ة لابةصلر حلالظرة ارتل اربلكا حت ر
ة اتتتتجخ نربلصتتتت  اظرل تتتتاارة اتتتتجخ نر

ر.لخ  اظلل رة رألاكنبر
ر لاث بن  ركث ارلنرةألح انررارك  يارلياسسب

ر.ة خ اة ربلال  اةاةا رة لاع   رساأل
ةلاثتتتتتتتالرلياستتتتتتتس رة ك  تتتتتتت رجةدلتتتتتتتاذر تتتتتتت ر  ✔

ة خ تتتاة ربلثتتتالرذ تتتيرحل تتت رربلتتتالةأل
ة صتتتتتت س ربة تتتتتتاخ صررخ  تتتتتتاظلللتتتتتت رة 

ليلتتتتتتتتارسا ارتتتتتتتتاايرلتتتتتتتت ر ا تتتتتتتتقر لبتتتتتتتت ر
ر.19رل حقة ا بب ربحس رة 

ة  س ع  رلاحلسر  غا  ر اخ  فرلعايادرة ح ادر
رة لعا  ر  خ ا.رة لالع  

ة اعابنرل رلشسساظرة للال رة لجي ر  ✔
 تت رحلتتالظرة اببب تت ر  لحا تتت رب تتنر
ة س د ربلثالرذ يرة اعابنرلنرلشسست ر

رل حتتقبحستت رة رستانيار ح تتبقرةإلصت 
ر.ر17اق ر

ر رأاىرر  ر  رب ر صع  ربيجلا رلراباي ةحابة 
ر.  ةإلجةاريارأبلا س س رلاة رراأث اة  س ع ر  ر

 صتتتع رةحاتتتبة رة لرتتتاباربيتتتجراش تتتت ر  ✔
ة  س عتتتت ر تتتت رةئيحتتتتجةاربة علتتتتلرب تتتتنر

لتتتنررلل علتتتارة لرتتتااك ر تتت رة  عا  تتتاظ
برحلتتتتتتتتتالظرأبربا ربلتتتتتتتتتلرأيتتتتتتتتتجبةظر

رة  س ع  .ة اببب  ر  ح اترب نرة س د ر
لنريجبدرب ل  ربلثالرذ يررأكثارلقال   ✔ر.س دايار  راأث النرسلار حجثررللا رح اذر

ةظراتتتتتتتأث ارة يتتتتتتتجبدرة ع ل تتتتتتت رة خاصتتتتتتت رسا 
ة ستتتتل  ر  لعتتتتاجنرة ث   تتتت رب تتتتنرة س دتتتت ر

بة ل التتتتت ر تتتتت رقستتتتت رريستتتتتانبصتتتتتح رةإل
ر.22رل حقة ك ل ا ربحس رة  المعرفة

 

عتتت رة جةدلتتت ربارتتتخ صرة حتتتائظرة لااس  ✔ر؟ارك  يرأجة لارلجىرلعا ايرس
ة عتتتا ربة ختتتتاصر تتتت ررجة ة خاصتتت رستتتتاأل

ة ارتتتتك لربلثتتتتالرذ تتتتيرة ا  تتتت  رة ستتتتيبير
ر.جة  أل
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لتتارلتتجىرلعا اتتيرسستتاةلجرحلا تت رة س دتت ر تت ر
ر؟ارك  ي

لااسعتتتتت رربتتتتتنر ا تتتتتقة لعا تتتتت رة االتتتتت ر  ✔
بلااسع رة  عا  اظرة ع ل  ربب تنررلقال 

ة ع ل تتتتتت ربة خاصتتتتتتت ررقستتتتتتا لستتتتتتابىرةأل
 تتتتنرة س د تتتت ربلثتتتتالرذ تتتتيرسا لحا تتتتت رب

ر.21برر13برر17
لتتتتتارلتتتتتجىرلعا اتتتتتيرسا يرتتتتتا اظرة ا بب تتتتت ر

ر حلا  رة س د رسارك  ي؟
يلتتتتبذجرأبرة لعا تتتت رة االتتتت رسا يرتتتتا اظر  ✔

تتتتتتتت ب تتتتتتتتنرذ تتتتتتتتي،رر ر23رل حتتتتتتتتقة ر ب َّ
ة ات ررتلجالارة حل  رة ا بب ت رة كستاىر

ر2319ي ستانرر2لالع رة لبصلر  ر
 ايت تتتتتفرة لالعتتتتت ربةئسي تتتتت ربة رتتتتتبةاعر

رةخ   رلنرة لخ  اظرة ص س .ة ج
لتتتتارلتتتتجىرلعا اتتتتيرسا للابتتتتاظرة  تتتتاغ  ر

ر حلا  رة س د ؟
ة يجبةظرببا رة عللربة عالقتاظررلقال   ✔

ل رس ج  رة لبصلربجةدادرصح ري يبىر
رة لسالاد.

التنفيا
 

ر)رة كااتبن(رلساجاةظرة باقربة باقرة ل تبى ج يار
 ة ص س .رلخ  اظ  بقا  رلنرة 

ر ✔ 

ر ✔  .ة سالسا ك  رلخ  اظظرلي رة لساجاةيلا ير
رلخ  تتتتتتتتتاظة رةستتتتتتتتتاعلالربتتتتتتتتتاجدستتتتتتتتتاةلجرإلر تتتتتتتتتج يا

 . كاابي  ةإل
ة لستال ك رر كاابي ت ةإلرللتلدالل  رةأل  ✔

  رقست رة صت اي ربة علتلرب تنرالل ت ر
ةبرة اصتتتتتتتتت   ررستتتتتتتتتاعلالةئرلبتتتتتتتتتاجدةبر

ختاجدررل تن السا اجدرليلارقسلراحب  لار
يلاد  ربا رارخص لارلنرة ساحثربيجر

ادرة لخلنربة ص اي رة خاصت رسك  ت رل ا
رة ع ب .

ر كاابي ت ةإلرلخ  تاظساةلجر  اخ صرلتنرة  ج يار
 .س ا   رلياسس 

ر كاابي تتتتتتتتتتتتتتت ةإلرلخ  تتتتتتتتتتتتتتتاظالل تتتتتتتتتتتتتتت رة   ✔
رتتتتعاارة لختتتتلنرة لاكتتتتليربابح تتتتجهاربة ر

 لالعتتتتت رة لبصتتتتتلرحتتتتتبلريتتتتتبعرة لتتتتتبةجر
بةبتتتجةجهار  تتتا رةستتتاالللارلتتتنرة لختتتلنر

رلخ  تتتاظبابح تتتجهارلتتت رستتتاق رراد سة تتت
ر  رة لالع .ر كاابي  ةإل

ة حساستتتتتتتتتتتاظربة للستتتتتتتتتتتاظررةستتتتتتتتتتاعلال  ✔ر.ة كا   رياادايت  رةإليعللرب نر
ة حاةا تت ربة حاك تت ر تت رارتتغ لربة  تتا ر

رة خاص ر  رللاةظرة ك   .رياادةإل
سا اعتتتابنرلتتت رس ج تتت رة لبصتتتلربحستتت ر  ✔سرتتتتتتتكلررة سيتتتتتتتا رلخ  تتتتتتتاظلتتتتتتتنررة تتتتتتتاخ ص تتتتتتتا ر
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ر.11رل حقة رلياس .
ر ✔ ر.ة  عا رلخ  اظاا اظر لي ر كا  ساةلجر ج يار

راستتتتتتتتاعلالسة حتتتتتتتتجةدقراةلجراستتتتتتتتل جريلا تتتتتتتتيرستتتتتتتت
ر.ة ع ب  رلخ  اظة 

ر ✔ 

ة لياستتتتتتت ر  تتتتتتتاخ صرلتتتتتتتنررستتتتتتت ب ة علتتتتتتتلرساأل
رة س ب بل تتتتتت ربة ختتتتتتجلاظرة صتتتتتتح  ربرلخ  تتتتتاظة 

ر.ل اهة راصا ف

ة  الاارة خاصت رسلخاستاةظرربنر ا ق  ✔
ة ك  تتتتتتتتتتاظر  لحا تتتتتتتتتتت رب تتتتتتتتتتنرة س دتتتتتتتتتت ر

رلخ  تتتتتتتتتتتاظ ة  س ع تتتتتتتتتت رلتتتتتتتتتتتنرخ تتتتتتتتتتتارة
ربلتتتتتتتالة س ب بل تتتتتتت ربة لاب تتتتتتتجدرلتتتتتتتنرةأل

رة لخاسا  .
ة لااسعتت رة جةدلتت ر الياس تت رربتتنر ا تتق  ✔ر.اخ  ضرةسالاليرة ل اه رأجبةظبرساةلجريلا ير

بخلةيتتتتتتتتتاظرة ل تتتتتتتتتاهر  لحا تتتتتتتتتت رب تتتتتتتتتنر
ةئستتتتتتتتالاليرة لعاتتتتتتتتجلرببتتتتتتتتج راستتتتتتتتذ ار

رة ل اه.
رلخ  تتاظا ارتتاايرلتت رة س ج تت ر لعا لتت رة يعلتتلرس

ر.در  رة حا رة لالع ة ساد  رة لاب ج
ر ✔ 

ة ل تتتتتاهرة الاج تتتتت ر)رل تتتتتاهررةستتتتتاعلالرلبتتتتتاجد تتتتتا ر
ر.ة لاب جدرلنرة صافرة صح (

ر ✔ 

ة ابةصلرة لسالارلت رقست رربنر ا ق  ✔ .ق  رغ اارة س ااةظرةساعلالرلباجد ا ر
ة ختتتتتتتجلاظربة صتتتتتتت اي رة اتتتتتتتاس ر اداستتتتتتت ر
لالعتتت رة لبصتتتلربهتتتبرة للتتت رة لعي تتت ر

رجبةظلرةأل  رلعا ل ربص اي ربةساسجة
رةئحا ا   ر  س ااةظ.

  ✔ .ة اخ صرة لياس رلنرة ل ظريجب 
رس د تتتتتت ر تتتتتت رة تتتتتتاخ صرأستتتتتتا   رةستتتتتتاعلال تتتتتتا ر
 .ةظ اارةإل

✔  

رلخ  تاظستاةلجرة لرتااك ر ت رة حتجرلتنرة يلا ير
باجدبر باجدبررساعلالةئرة  ر.ة اجب ارة 

ر ✔ 

ردلجةار لرااك رة للالع  ر ت رصتي رقتاةاريجب رة
ر.لخ  اظة 

جبتتتتتت رة حلتتتتتتالظرة س د تتتتتت ررنر ا تتتتتتقبتتتتتت  ✔
   تتتتتال رةبرة  تتتتتاقرة ا بب تتتتت ربلثتتتتتالر

 تتتت رحل تتتت رارتتتتل ارر13ذ تتتتيرة ل حتتتتقر
رحجةدقرلالع رة لبصل.

ربجةجرة ساحث.ة لصجا:رلنرل
 

 (ط  السنانكمية الطبية )مجموعة الكميات  .3
بة ل س ت رسرتكلر ع ت ربة ات رحصت ظررةأليلتبذج(رة بةق رة ل جةي ر لاغ اةظر67 عكسرة لجبلر)

ر.  رأجياهبب  اذر  لجبلررياادجرا س قر  لاغ ار)ة س اس (ر  رك   ر  رةئسيانرأب ننرب 
ر
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رر(67ة لجبلر)
ريسس را س قر لاغ ارة س اس ررب نة بةق رة ل جةي رأل

 التوثيق التوافر مؤشر القياس المتغير
 ل نعع

السياسة
 

رلخ  تتتتتتتتتاظة ردجةارإلس استتتتتتتتتاظربستتتتتتتتتاةلجريلا تتتتتتتتتير
 ة ص س .

ة ا رة لاب جدررلخ  اظة رسسس ر س ع رر✔
ااستتتتت رسجالتتتتتت رلتتتتتتنرة خ تتتتتتبادركبيلتتتتتتار

 س  ر  ا رة اخ صرلنرهتذهررلخ  اظ
ة اعتتتتابنرلتتتت رربتتتتنر ا تتتتقرلخ  تتتتاظة 

لسارتتتتتتتتت نرر/رجةدتتتتتتتتتادرصتتتتتتتتتح ري يتتتتتتتتتبى
رلخ  تتتتتتتاظة خيستتتتتتا ر  تتتتتتاخ صرلتتتتتتنرة 

ر.23رل حقة ص س ربحس رة 
  ربل   رة اخ   ر ا رة ح اترب تنررر✔ .هجةف ألرة لساجة رة اخ   عللريسا

لارسا  ا  تتت رةستتتاعلا ة لتتتبةاجرة حا  تتت ربر
ة لالدلتتتتتتت ربسا رتتتتتتتكلرة تتتتتتتذير  تتتتتتتلنر

 تتتتتتتتتتبلر اتتتتتتتتتتادرللكيتتتتتتتتتت رالارأللستتتتتتتتتتاجةل
ب تتتتتتتتنر اتتتتتتتتادرصتتتتتتتتالح  رربالتتتتتتتتاجبسائ

رة لستتتتتتتتتاعل  رةألجبةظة ليتتتتتتتتتاجركتتتتتتتتتبنر
ااصتتتفرسجالتتت رلع يتتت رلتتتنرة خ تتتبادر
للتتار ا  تت رة اخ تت  رة ل تتجربة ستتت   ر

ربة لساجة ر لا.
ر ✔ر .ة ص س رلخ  اظة ردجةارإلرارك لر لان

رلخ  تاظ  ر ا اا اربة س اياظرة ارتغ    ةريرا ا ر
 ة ص س .

ر ✔ر

ا ر ا   ر  رة اخل نربة تاخ صرة يلتاد رة عللرس
 .ة خ ادرلخ  اظلنرة 

رلخ  تتتتاظة رأيتتتتبةع تتتتا را ستتتت رباحج تتتتجرر ✔
ة صتتتتتت س ر كتتتتتت ر تتتتتتا رة تتتتتتاخ صرليلتتتتتتار

رلخ  تتتاظسرتتكلرلحتتججربحستتت ريتتبعرة 
رل حتقة ص س رة لاب جدربذ يرحس رة 

ر.24
ردلجةارة لصتتتتت ح ر تتتتت ررأصتتتتتحا لرتتتتتااك ريتتتتجب ر

ب تتتتتت رب تتتتتت رة س استتتتتتاظربة خ تتتتتت ررلخ  تتتتتتاظة 
 .بة ساةلج

ة اعتتتتتتتابنرلتتتتتتت رجةدتتتتتتتادرصتتتتتتتح ري يتتتتتتتبىرر ✔
  رب  رة س اساظربة خ ت ربة ك   ر

بحستتتتتتت ررلخ  تتتتتتتاظة ردجةاربة ستتتتتتتاةلجرإل
ر.25رل حقة 
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 الدراسةأنمواج  الممارسات المثمى لتطبيق .4
يستتتتس رلتتتتنرا س تتتتقرر  لتتتتارااتتتتبة ارك  تتتتاظر3بلتتتتبجرر(67(رب)66ب)ر(65بلر)ة ا تتتت رلتتتتنرة لتتتتج

للااستتتاظرلالعتتت رربة تتتذير لثتتتلرأجيتتتاهر(63)رة اتتت ر لكتتتنرا خ صتتتلار تتت رة لتتتجبللاغ تتتاةظرة جاةستتت ر
رةبالتتاجاح  تتلرستت بيرة   تتاجدرة س د تت ريحتتبرربالتتاجلارة ع ل تت رئأقستتالة لبصتتلربة لالث تت ر تت رك  االتتاربر

لثتتلربب تتنربسرتتكلرأر%133ث تتنر اح  تتقريستتس رة للااستتاظرة لرل تتنبصتتبئذرة لخ  تتاظرة صتت س رردلجةار
ر:ةآا ة يحبر

رر(63ة لجبلر)
رة جاةس أيلبذجررة للااساظرة لث نر ا س ق

القسع او الجهة  المتغيرات 
 المرجعية 

الممارسات المطموبة لمجامعة لتحقيق نسبة  نسبة واقع التطبيق 
111% 

ربلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالةأل
ر  ةإلجةار

رأصتتتتتتتتتحا ة لحاجثتتتتتتتتتاظرة لياتلتتتتتتتتت رلتتتتتتتتت رر للتتتتتتتتتاة.ر1ر%36067رل سقررقس رهيجس رة س د 
رة لص ح رة جةخ  نر  ل رة   ا ارة س د  رة لع جد.

ة لص ح ر ت رصت اغ ربة اع  تقررأصحا .رلرااك ر2
ة س د ت ر تجىررستاجةل ب نرة ارا عاظرة ا رال جرلتنرةئ

رلالع رة لبصل.
ربلتتتتالةألراتتتتأث ا
ر  ةإلجةار

ر تتتت ةإلجةارربلتتتتالةألر ااتتتتأثجاةستتتتاظر لعا تتتت ررللتتتتاة .ر1ر%33033رل سقرك   رة ع ب 
باحج تتتتجررثتتتتااب تتتنرة س دتتتت رة  س ع تتتت ر  بقتتتتبفرب تتتتنرةآ

رة لعا ل ر.رأجبةظ
ربلتتتالب بةدتتتجرة احتتتبلرلتتتنرةألراتتتأث ا.رجاةستتت ر تتتاقرة 2

حجةثتتت ررأكثتتتار اةدتتتقرل تتتنة ا   ج تتت رر اةدقستتتا ر تتت ةإلجةار
ر  لحا ت رب نرة س د رة  س ع  .

ر.قسا ئلبةلر أل.راب  ارة1ر%45045رل سقرقس رهيجس رة س د رة جة ع  
رقستتتا لتتت رةألرأ  تتتل.رة علتتلرب تتتنرة ليا ستتت رسرتتتكلر2
ر  رة حصبلرب نرة لبةاج.رخاىةأل
ر.رة عللرب نرلذ رةئساثلااةظرة خاص .3
ر.رل اجدر اصرة ااق  ر لياسس رة  س .4
.راحستتتتتتتت نربل  تتتتتتتت رصتتتتتتتتي رة  تتتتتتتتاةار تتتتتتتت رصتتتتتتتت اغ ر5

رة س اس اظرة س د  .
 اعل تتتتتلرر اةدتتتتتق.رة علتتتتتلرة لستتتتتالارب تتتتتنركرتتتتتفرة 6

رةئير  رة سرا  رل رة س د رة  س ع  .
رر%133رل سقرك   رة ع ب رة لعا  
ح  تتتتتاظري ارتتتتت  ر)رة ستتتتتليا(ررليرتتتتتا ة علتتتتتلرب تتتتتنرر.1ر%75رل سقرقس رهيجس رة س د رة اع  ل  

ر.لخ  اظة ردلجةار  جاةساظرة ع  اربة ا راياق ر
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رر%133رل سقرقس رهيجس رة س د رة لرااك 
ة ع ل تت ربجةاررقستتا .رارتتك لر لتتانرلرتتااك رستت نرةأل1ر%53032رل سقرك   رة ع ب رة اي  ذر

اتتتتتجب ارة تتتتتباقربة تتتتتباقرة ل تتتتتبىرربتتتتتاجدث تتتتتارإلةستتتتتنرةأل
ر.قسا بة لاب جرلنرةأل

ة سالستتتا ك  رلثتتتلرب تتت ررلخ  تتتاظ.رلستتتاجاةظرليتتت رة 2
ئظرللتتتتتتتت رة حصتتتتتتتتبلرب تتتتتتتتنرآربتتتتتتتتنر ا تتتتتتتتقة ل تتتتتتتتاهر

رلخ  تتاظة سالستتا ك  ر تت رلبقت راب  تتجرا تتيرة رلخ  تاظة 
ر)ة ل اب (.

رة  عا .رلخ  اظساةلجرلي ررليرا .ر3
ستتتتتاةلجرة استتتتتل جرة ع تتتتبير حتتتتتجةدقرة حتتتتتا ررليرتتتتا .ر4

رة لالع .
رلخ  تتتاظ.رة ارتتتاايرلتتت رس ج تتت رة لبصتتتلر لعا لتتت رة 5

رة ساد  ربة لاب جدرجةخلرة حا رة لالع .
رلح اظرلعا ل رة ل اهرة الاج  .رليرا .ر6
رلبتاجدربنر ا قرلخ  اظبجةجرساةلجر  حجرلنرة .رل7
ر.ساعلالةئرلباجدجب ارةبرة ا

ك  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ررة س اس 
رةئسيان

رة لخ  اظرة ص س .ردجةار.رارك لر لانرإل1ر%66067رل سقر
رلخ  تتتتتتتاظ.ريرتتتتتتتارة ا تتتتتتتاا اربة س ايتتتتتتتاظرة ارتتتتتتتغ    ر  2

رة ص س .
 

ت   Coreة ات رستالثلرلتار ستلنرسا للتال  رة لبها ت ر)رة لث تن(رة ك  ت ر63ة لتجبلر)ر ب َّ
Group)رةذر الحتتترلتتنرخال لتتارايت رلالع تت ر  ك  تتاظر غتتاضرة اصتي فل ارهتتار تت ةبالاج غتاضرر،

ةنرلاغ تتتاةظرة جاةستتت رل س تتت ر تتت رلالعتتت رة لبصتتتلر تتت ربتتتججرلتتتنرة ك  تتتاظربةئقستتتا رة ع ل تتت ،رلتتت ر
ةلكاي  رةلاة ربل  ت ررتاةكاظر ت رة لعا ت رست نرة ك  تاظربةئقستا رة ع ل ت ر)ة للتال  رة لبها ت (رلت ر

 تت رلحاب تت ر  بصتتبلرة تتنرة حتتا رة لتتالع رة ختتا  رلتتنرة لخ  تتتاظرستتاق رة ك  تتاظربةئقستتا رة ع ل تت ر
ة صت س ر)ة لخ  تتاظرة صتت س رة صتت ا  (؛ربهتبرةحتتجرةهتت رةئهتتجةفر  تجخبلر تتلنرة اصتتي فرةئخ تتار

ر  لالعاظ.
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 الفصل الخامس
رالستنتاجات والمقترحات

 غتتتاضرة كاليتتت رباة هتتتاررستتتسا ياتتتادجر ستتتاجلربتتتنر ا  لتتتارةألرلتتتنرظرة جاةستتت رلل تتت أ تتتالر
ستت ا را ستت  ررب تتنرلتتارا تتج ربسيتتا ذرر،ة ل ااحتتاظرة ل جلتت رباج ر لتتبةظرة ا س تتقربتتنر ا تتقر، لالتالعا

ر:ةآا لسحث  نربب نرة يحبررب نهذةرة  صلر
ر
 ات.زتنتاجززس: الاألولالمبحث 

 .والدراسات المستقبمية اتزرحزقتالمبحث الثاني: الم  
ر
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  األولحث زالمب
 تنتاجزاتزالس

 

ربتتتججرلتتتنلايتتت رة ل تتتاسالظرلتتت ررل تتتنرة لاكتتتاادرة ل جة يتتت رل تتتااةظة ة لعا رتتت ربرربتتتنر ا تتتق
ر تتااستتايالظرة جاةستت ربتتنر ا تتقرياادللتتار تت رةإلةر،للتتا سرة ك  تتاظر تت رلالعتت رة لبصتتلرأب تتا 

ر:ةآا ة ل جةي رب نرة يحبر
 ,Xuejiao)أيلتبذجررلياتاجأسللظرة ا باةظرة  كا  ر لح تلةظرست بيرة   تاجدرة س د ت رب تنر .1

لاغ تتتاةظر للتتتبجرسحث تتت رربلتتتبجر تتت ر شرتتتالذررهرسا جاةستتت رة حا  تتت ،لتتتاجةبا تتتذيراتتت رةر(2016
  ست بيررلصت   رهياينر كبنربسذ ير لكنرأر،أخاىس بيرة   اجدرة س د  رحج ث ررظ لح لة

جةاربرر أخالق تتللببتت رللااستتاظرس د تت ربرلة   تتاجيرة  س عتت ربة تتذير ا تتلنر  رب تت سر تتلب ر تت ة 
لتنرلستلالاظرذ تيررةذرهتذهرة لح تلةظرلتل كتبنرختارب لكتنرأنراة ااك لرب نرسعجرجبنرسعجرآ

 .ة س بي

ة لخ  تاظرة صت س ربا س  تهر ت رل تجةنرردجةارإل (Moreira et al., 2018)أيلتبذجررلعاصاد .2
  تتالذربتتنرا س  تتهر ت ركتتلرلتتنرجب تت رة ساةل تلرذةظرة ث ا تت رة س د تت رة عا  تت ربة بئ تتاظرر،لحتجج

رللكاي تت  ر  ا س تقربهتبرلتارستالريلبذلتاذر  ل اايت رة لالع تأبلتجظرليتهرأر،ة لاحتجدرةأللا ك ت 
لتنرر%ر13لابيت ررل نسحال ررةأليلبذجا س  هر  رة لالع رلئرأنرلار لكنرةساياالهرأنر

(رMeta تتتتلنرلاغ تتتتارسعتتتتجيرب   تتتتقرب  تتتتهر)ة لخا  تتتت ررة ا س تتتتقر  ابة تتتتقرلتتتت رة س دتتتتاظر
  رأبرة حذف. ا ساأل

 رة عالقتت رستت نرب شرتتارذ تتيرلي   تتر،ة جاةستت ر  علتتلر تت رلالعتت رة لبصتتلرأيلتتبذجصتتالح  ر .3
هتتارة يتتتايربةيعاكستتلارب تتنريحتتبرل لتتاس ر  لاغ تتاةظربلتتار عتتللرل اارلاغ تتاةظرة جاةستت ر تت ر

 ذ يرلبقفر ا  اظرة عج .

 بالقاظرةئااسا رس نرة لاغ اةظرة لسحبث رب نرة لساب  نرة ك  ربة للد رلار اا :كر ظر .4

درة لخ  تتتاظرجةارة رتلتتتاظربالقتتت رةااستتتا رلعيب تتت رلبلستتت رستتت نرستتت بك اظرة   تتتاجدرة س د تتت ربر .أ
ة صت س ر ت رة ليتلتت رة لسحبثت ،ربهتذةر  ستتارة تجبارة للت رة تتذيراشج تهرست بك اظرة   تتاجدر

 ة س د  رة لاسيادر  رة ليتل رة لسحبث ر  رة اعاللرل رة لخ  اظرة ص س ر  لا.

ربلتتتالةرتتاظرة ياتتادجرة ل جةي تتت رتلتتباربالقتتت رةااستتا رلعيب تتت رلبلستت رستتت نرةستتاجةل رةأل . 
جةارجىرستت بك اظرة   تتاجدرة س د ت ربر ت رسبصتت لارةحتةإلجةار درة لخ  تتاظرة صت س ،ربهتتذةر  ستتارة 

ااك تتلرة   تتاجدرة س د تت رب تتنرحلا تت رة س دتت ربستتارارتتل  رة كتتبةجارة عال تت رب تتنرة لرتتااك ر
   رة ساةلجرة خ اة .
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ةتلتتتاظرة ياتتتادجربتتتج ربلتتتبجربالقتتت رةااستتتا رلعيب تتت رستتت نرسعتتتجرة جة ع تتت رسبصتتت هرةحتتتجر .ج
جستت بك اظرة   تتاجدرة س د تت ربر درة لخ  تتاظرة صتت س ر تت رة ليتلتت رة لسحبثتت ،ربهتتذةر شرتتارةارة 

درة ليتلتت رة لسحبثتت ر تت رج تت رةئ تتاةجرلجةارةيخ تتاضرةئلتتاة ةظرة اح  ل تت رة اتت رااسياهتتار
 درة لخ  اظرة ص س .لجةاريحبرة اعاللرل رلب بباظر

ةرتتتاظرة ياتتتادجرة ل جةي تتت رتلتتتباربالقتتت رةااستتتا رلعيب تتت رلبلستتت رستتت نرة لعا تتت رسبصتتت لار .د
جةارك اظرة   تتتاجدرة س د تتت ربرةحتتجىرستتت بر درة لخ  تتتاظرة صتت س ،رب  ستتتارذ تتتيرة لعا تتت رستتتاجة رة 

 ة لاشبس نرباحج جرة بةلساظربة للا رة ا ر شجبيلار  رلبقعل رة بت   .

لخ  تتاظردرة لجةارةا ت رةنرهيا تتيربالقتت راتتأث ارلعيب تت رلبلستت ر ستت بك اظرة   تتاجدرة س د تت ر تت ر .5
بارة تتذيراشج تتهرستت بك اظرة   تتاجدرة س د تت ر تت رة تتجر،ربهتتذةر  ستتاة صتت س رب تتنرة لستتابىرة ك تت 

 تنرة لستابىرة للدت راست نرةنرهيا تيردرة لخ  اظرة ص س ،رةلتاربلجةاربةلاة ةظرراسي رلجةخل
 درة لخ  اظرة ص س ربكلار   :لجةاراأث اةظرلعيب  ر سعضرة س بك اظر  ر

ة صت س ردرة لخ  تاظرلجةارر ت  ت ربالقت راتأث ارلبلست رةإلجةارربلتالةستاجةل رةألرسعتجةراظر .أ
كا  ،ربهتبرلتار  ستارةنرةئلتاة ةظرة لاختذدربيتجرةلتاة رة عل  تاظرة ك  اظرللال  ر  ر
 ررجةخلرا يرة ك  اظ.ربلالبةأل

درلجةار تتت ر لتتتاربالقتتت راتتتأث ارلبلستتت ر تتت رةإلجةارربلتتتالةألث ارةتلتتتاظرة ياتتتادجرةنرسعتتتجراتتتأ . 
ة لخ  تتاظرة صتت س ر تت رلللببتت رة ك  تتاظرة  س تت ر  تت ،ربستتس رذ تتير عتتبجرة تتنر س عتت ر

 ة لخ  اظرة ص س رة ا رااس رسا خ بادربة ا راا   رة اعاللرلعلارسركلرصح ر.

  سر هربالق راتأث ارلبلست ر ت رلل ت رة لللببتاظ،ررة جة ع  ةب حظرة ياادجرةنرسعجر .ظ
بستتتس رذ تتتير عتتتبجرة تتتنربتتتج راتتتب ارةئلتتتبةلرب تتتعفرةئستتتاثلااةظرة خاصتتت رب تتتعفر

 ككل.رقاصاجة لساهل ر  رة ايل  رة لساجةل ر ال

درة لخ  تاظرة صت س ر ت رلجةار لاربالقت راتأث ارلبلست ر ت ررة لعا  ظرة ياادجرةنرسعجرةرار .ث
جاةستت را تتيرة ك  تتاظرة اتت رلللببتت رة ك  تتاظرةئيستتاي  ،ربستتس رذ تتير عتتبجرة تتنر س عتت ر

 تتت رةإلجةارااستتت رسائستتت ب رة يتتتتاير تتت رة ل تتتااةظرة جاةستتت  ربة تتتنرةيخ تتتاضرةئلتتتاة ةظر
 ة للال  .جةخلرا يرة ك  اظرب نرة عكسرلنرساق ر

اس ستلرلتنرياح ت را س تقررأجيتنرل تن  ريستايحصبلرة لللببت رةإلرل نأراظرياادجرة جاةس ر .6
  :ةآا رسسا ةألرل ن نرب عبجرذ يرةأليلبذل

ساستاثا رلاغ تارة لعا تت رة تذيرحصتتلر)رةأليلتتبذجست بيرة   تاجدرة س د تت :رلل ت رلاغ تاةظر .أ
رل تنستاياجرة تجالاظرسائرأب تنحص ظرب نر(راس ب نرة لاكلرة ثا ثرس نرة للال  رةأل

ث ا  ربللرهذهرة ك  اظرلنرللت ربة ليتاهجرة جاةست  ررل نب عبجرذ يررخاالفلعاللرةئ
 ة ا رئرااكلرب نرةألسسرة ا س    .
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ق لتت رلعالتتلررأب تتنحصتت ظرب تتنررةأليلتتبذجة لخ  تتاظرة صتت س :رلل تت رلاغ تتاةظرردلجةار . 
ب  تبجرر،ة لاكتلرة ثا تثر  جرحصلرهبرةآخارب تنرساثيا رلاغ ارة لرااك سارخاالفةئ

  تتتتالذربتتتتنرر،ة ك  تتتتاظرأجة رة لخ  تتتتاظرة صتتتت س ر تتتت ربةقتتتت ردلجةار تتتتعفرهتتتتذهرة ياتتتتادجر
   رة   ادر)أ(.رذةالارسسا ةأل

اس ستلرلتنرياح ت را س تقررأب تنرب تنياادجرة جاةس رحصتبلرة لللببت رة ليجست  رر صحظأ .7
  :ةآا رسسا ةألرل ن نرب عبجرذ يرةأليلبذل

بة ثاي تت رلتتنررنةألب تتب تتنرة لاكتتل نررةأليلتتبذجحصتت ظرلاغ تتاةظرستت بيرة   تتاجدرة س د تت :ر .أ
رةألبلبة جة ع تت (رب تتنرة لاكتتلرر تت ةإلجةارربلتتالنر)ةألح تتثرة ا س تتقرلذرحصتتلرة لاغ تتاة

بربة لعا ت (ر  تجرحصتالرر ت ةإلجةارربلتالةألراتأث انر)رةنرةآختار  رة ا س تقرألتارة لاغ تاة
رل تتنب عتتبجرذ تتيرر،ختتاالفةئب تتنرق لتت رلعالتتلرربالتتاجب تتنرة لاكتتلرة ثتتاي ربذ تتيرسائ

لتتتتنرللتتتت ربة ليتتتتاهجرربةيعكاستتتتلارب تتتتنرستتت بيرة   تتتتاجدر  لتتتتارث ا تتت ربلتتتتلرهتتتتذهرة ك  تتتتاظ
 .أخاىةألسسرة عل   رلنرلل ررااكلرب نرة جاةس  رة ا 

ق لتتتت رأقتتتتلرة اع  ل تتتت ربرة لرتتتتااك (رب تتتنرنر)حصتتتتلرة لاغ تتتاةة لخ  تتتاظرة صتتتت س :رردلجةار . 
ة لخ  تاظرة صتت س ر ت ربةقتت رردلجةاررا س تتقرقتبدرل تنرا لتت ب  تتبجرهتذهرة ير،ةختاالفلعالتلر

 ة ساس  .  رة   ادرري سلارسسا   الذربنرةألر،ة ليجس  رة ك  اظرأجة 

ة لاكتتتلرة ثتتتاي رلتتتنرح تتتثررحصتتتبلرة لللببتتت رة ع ل تتت رب تتتنرل تتتنةستتتايالظرهتتتذهرة جاةستتت ر .3
ب تتنررستت بيرة   تتاجدرة س د تت  تتلنرسعتتجرر تت ةإلجةارربلتتالةألراتتأث احصتتلرلاغ تتارلذرر،ة ا س تتق
 لياستتس رة س د تت رة حلتتالظرة ا بب تت ررل تتنرةألستتاسا س تتقرب عتتبجرستتس رذ تتيرسا رتتكلررأب تتن

ر  راأث اةظرة لاخذدر حلا  رة س د ربهبرلار تلارلاة جبل ر إلر  الذربنهذهرة لللبب ر
رستت بيرة   تتاجدرة س د تت لنرسعتجر(ر تتة لعا تت ربة اي  تتذنر)حصتتلرة لاغ تاة  لتتارر،ست بكل رة س دتت 

 س عت رهتذهرة لللببت ر ت رة اعالتلرلت رة لخ  تاظررل نس رذ يرب عبجرسر،ا س قرأب نرل ن
 .لخ  اظة  ع  رسلعا ل را يرة رهالا بةئ

حصتبلرة لللببت رة  س ت رب تنرة لاكتلرة ثا تثرلتنرياح ت را س تقررل نأراظرياادجرة جاةس ر .9
رأب تتتنرب تتتنة لخ  تتتاظرة صتتت س رردلجةارحصتتتلرلاغ تتتارة س استتت ر تتتلنرسعتتتجرلذرر، نةأليلتتتبذل

يبب تتت رة لخ  تتتاظر)ة لخ  تتتاظررل تتتنب عتتتبجرستتتس رذ تتتيرر،ق رة لللببتتتاظا س تتتقرلتتتارستتت نرستتتا
 ة  س  (رة ا راياللارهذهرة لللبب ربة ا راا   رة اعاللرة جق قرلعلار  اخ صرليلا.

(ر تتت ركتتتلرCore Collegeأرتتتاظرياتتتادجرة بصتتتفربة ارتتتخ صربلتتتبجرك  تتت رلبها تتت ر) .13
ة ك  تتتت رة لث تتتتنررنل تتتتة ع ل تتتت (ربصتتتتبئذربرر،ة ليجستتتت  برر،اخصتتتتصرلتتتتنرة لللببتتتتاظر)ة  س تتتت 

(Optimal Collegeرب نرلسابىرة لالع رببلجظرب نرة يحبر) ةآا: 
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ة ات راا  ت رس استالارة س د ت ررل نة لللبب رة  س  :رك   ر  رةألسيانربة سس ر عبجر .أ
 لنرساق رك  اظرة لللبب رة  س  .رأكثا  الذربنرة لابي رة عل   رر،ة اخصص

اصتتي فر  لللببتتاظربستتس رذ تتيررأب تتنرة لللببتت رة ليجستت  :رك  تت رة ليجستت رح  تتظ . 
جةارة تتتتذير لتتتتااسرلح تتتتلةظرة   تتتتاجدرة س د تتتت ربربلتتتتبجرقستتتت رهيجستتتت رة س دتتتت ررل تتتتن عتتتتبجر ردة 

بلتهرللكتنركيا لت ر  خستاةظرة ع ل ت رة اخصصت ررأ  تلة لخ  اظرة ص س رب تنريحتبر
   رهذةرة للال.

ااا تتت رب تتتنرلستتتابىرك  تتتاظرة ع تتتب ررأب تتتنة لللببتتت رة ع ل تتت :رك  تتت رة ع تتتب رح  تتتظر .ج
ببلتتبجرة لخاستتاةظرة ع ل تت رللتتارر تت ةإلجةارربلتتالةألراتتأث ال تتنربة ستتس ر تت رذ تتير عتتبجر

بة لعا تتت ركتتتذ يركلتتتل رلتتتنرللااستتت رر،ةاتتتهاأث اربرربلتتتاللاغ تتتارة   تتتاجدرة س د تتت رساألر عتتتل
  لذهرة لخاساةظ.رجة ةأل

استتا نررل تتنرستتايااجر  تتبج تتإنرةئرسعتتجراحج تتجرة ك  تتاظرة لبها تت ر  علتتلر تتلنركتتلرلاغ تتا .11
نرأرل تتنستتابىرة ك تتاظرة لبها تت رب كتتنرك  تت رة ليجستت رهتت رةألقتتا راغ تتاةظرب تتنرلاتتبة ارة ل

 ا س  اذرلارس نرة ك  اظرة لبها  .رب نه رةألرة ا س قربة سس اكبنرة ك   رة لث نر  ر

جةارست نرللااستاظرلح تلةظرست بيرة   تاجدرة س د ت ربررةذراتأث ارك لتارح  ظرلللبباظرة ك  تاظر .12 ردة 
ة جاةستت رة تتذير لثتتلررأيلتتبذجلتتبةق ل رة لاغبستت ر اح  تتقررل تتنب عتتبجرذ تتيرر،ة لخ  تاظرة صتت س 

 اذرلعاصاةذر  لالعاظ.ةسااةا ل ابللاذر

ةئرةنرة ك  تتت رة  س تتت رر،لل علتتتارلستتتابىرة لللببتتتاظر تتت راتتتأث اة تتتاغ رلتتتنراح  تتتقرب تتتنر .13
نراصس رك   رلث نر  ركلتار لكنرأربقجر اياقضرذ يرل رة ك   رة ا ر،اذر ع  رةذراأث ارح  ظر

رللاستتاظب تت سررأكثتتانرك  تت رة ليجستت ر تتج لارلستاجاةظرأرل تنب عتتبجرذ تتيرر،(9)ر ت رةئستتايااج
ث  تتهر تتسعضرة ستت بك اظربة لشرتتاةظربأنر تتج ل رسحكتت رة اتت راسلتتارة تتسعضرليلتتارئر لكتتنرابر

 للاربكسظرك   رة ليجس .أقلرب كنراي  ذرر،أكثاخاصاصرلعا  رةئ
ر
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 لمبحث الثانيا
 حةوالدراسات المستقبمية المقتر  المقترحزات

 أولا: المقترحات
ة تتنرياتتادجراح  تتلرة جاةستت رر ايتتابلرهتتذةرة لسحتتثرة ل ااحتتاظرة اتت رةستت اظربيلتتارة جاةستت ربةستتاياجةذر

 :بةئساياالاظرة ا را رة ابصلرة  لاريبص رسلار اا 
جةارلا،ربرةستاعلا بحستنررسرتكلرختاصرة  س ع  رسركلربا ربليلارسا لبةاجرهالا  ابادرةئ .1 درلتارة 

س دتت ربة ح تتاترب تتتنرة رجة ظرصتتت س رس ا  تت راستتل ر تت راح  تتتقرك تتا درةأل يتتاجربيلتتارلتتنرلخ  تتا
جةاربسارة اخ   ر  حصبلرب نرة لبةاجربررة ابةلنرة س د   .الارسركلرب ل ة 

ستتا يبةح رة اتت راعكتتسررهالتتا   رب تتنرةئيستتاي تتابادرااك تتلرة   تتاجةظرة لالع تت ر تت رة ك  تتاظرةإل .2
جةارة لتتبةاجرسرتكلرألثتتلربرة لبةيت رة س د تت ،ربليلتتارل تتاجدرة تبب رسا اعالتتلرلتت ر درلخ  االتتارس اب  تت رة 

ب تتتنرللااستتت رة ستتت بك اظربةأليرتتت  رة س د تتت رة ستتت  ل ر تتت رة اعالتتتلرلتتت رة لتتتبةاجرر تتتاةجباح  تتتلرةأل
بتتنر ا تتقراح  تتلرة   تتاجةظر تت رة ك  تتاظرةئيستتاي  ر  تتجخبلر تت رجباةظررباتتاث ارلخ  االتتارب  لتتا

 درة لخ  اظرة ص س ر  لا.لجةاراعا    ربنرلخا اربج ر
ربأقستتاللاركا تت رنراا تتلنرة ليتتاهجرة جاةستت  رةألكاج ل تت ر تت رك  تتاظرلالعتت رة لبصتتل تتابادرأ .3

نراكتبنراحتظرلستلنرجاةس  رالا رستا يبةح رة س د ت ،ركتأسخاص ربة لالعاظرة عاةق  ربال ذرلاجدر
لتتتتنررلنراح  تتتتقرلستتتابىربتتتالٍرلذرر،برة ابب تتت رة س د تتت درة لتتتبةاجرة  س ع تتتت رألجةار د تتت رأبردرة سةإلجةار
 رة س دتتت رئر تتتأا ر  تتت رلتتتنرختتتاللراسيتتت رة   تتتاجةظرة لالع تتت ر ستتت بك اظرة   تتتاجدرة س د تتترلتتتا هاةئ

ة لالع ربليل رة   ست رة تذ نررل نة ليال نركا  ررب ا هر ا   رة لرااك رس نرةأل حس رسلرأي
 رتتتك بنرة يستتتس رةألبتتتت ،ر  تتتالذربتتتنركتتتبيل ر لث تتتبنرلخالتتتاظرة لالعتتت رة اتتت رستتتبفرااعالتتتلر

 ةاجرة  س ع  ر  رة للال ربسبقرة علل.سركلرلسارارل رة لبر
ئستجرلتتنراتب  ارجباةظراجا س تت رلستتالادرر تتاجدرة س د ت ر ا  تت رة لرتتااك ،رلذةذركتبنراح  تتلرست بيرة   .4

راستتتاعلال كتتلرلتتنرة لتتتبت  نربة اجا ستت  نرة عتتتال  نر تت رة لالعتت ركتتتبيل رب تتنرالتتتاسرلسارتتارس
لااسبنرأير ال رة بت   ت ربتنردرة لخ  اظرة ص س ،ركبيل ر لجةار  ررأساس ة لبةاجربه ر افر

ا تتتيرة لتتتبةاجربة اعالتتتلرلعلتتتارلتتتنرختتتاللرستتتثرابحرة اعتتتابنربة علتتتلرة للتتتاب ررةستتتاعلال ا تتتقر
 بارل  رة لرااك رس نرة   اجةظربة لاشبس نر  لا.

،ركا تت رة   تا رسحل تت راببب تت رااسياهتتاراداست رة لالعتت ربب تتنرلستتابىرة ك  تاظربة لاةكتتلرة ااسعتت ر لتتا .5
د تت ربآ  تت رة اعالتتلرلتت رة لتتبةاجرسلتتار ستتل ر تت رة ح تتاترب تتنرة اتتبةلنرة س دتت راا تتلنرة لبةيتت رة س 

نرا تتبجرهتتذهرة حل تت رة ك  تتاظرة ليجستت  رة اتت رستتل ظرأر  تتلة س د تت ،ربلتتنرةألرستتاجةل باح  تتقرةئ
جةارة س د  ربرراذربا  اذرسيبةح رة   اجدةهالال درة لخ  اظرة صت س ربستارةصتجةارة ليرتباةظربة  بحتاظرة 
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الايتتتاظرة اتتت رال تتتجرلتتتنرلستتتابىرة تتتبب رة س دتتت رستتت نرلياستتتس رة لالعتتت رة لسحبثتتت رة اث    تتت ربة لل
 سركلربا ،ربهيار لكنرةقااةحراخص صر ب رسيبيرخاصرسيرارة ل اه  رة س د  ر  رة لالع .

 ت رة اخصصتاظرربئست لاساثلاارة لعا  رة س د  رة ا ر لا كلارسعضراجا سِ رلالع رة لبصتلرة .6
ر تتاةجبيرتتاهارب تتنرةأللحاب تت رةئستتا اجدرليلتتاربتتنر ا تتقراعل للتتارة ليجستت  ربة ع ل تت ربة  س تت ربر

ة عال  نر  رة لالع ،ر  الذربنرة عللرب نرا ب ارهذهرة لعا ت ربتنر ا تقرلتي رة اجا ست  نر
 . بخاالة   اراجا س  رجةخلر اصاذرة عال  نر  رة لالع رر اةجبةأل

ع تتتب ر عتتتا  ربة سحتتتثرة ع لتتت ربة  تتتابادرب تتتجرة رتتتاةكاظرة ع ل تتت ربة عل  تتت رستتت نربلةاةظرة اع تتت  رة .7
درة لخ  تاظرة صت س رئر اع تقرسيتبةح رلجةار،ركبنرلب بعربة س ج اظر بة اكيب بل اربة صح ربة س د

اتجخلرلتتنرر   تتاذرة اتخستادرةألكتاج ل  نر ت رة لالعتت رستلرليلتارسحالت رأاتأا رلتتنر حست رب ل ت ر
ة تتنرة للتتاظرة اتت ررة تتا   رر،ر  تتالذربتتنرة لاخصصتت نرسا س دتت ،قستتلرة لعيتت نرسا لايتت رة صتتح 
رأ تتتتاةجدرلتتتتنربةحتتتتجنرة لب تتتتبعرح تتتتبيربئر اللتتتتسررتتتتا ح رألرااعالتتتتلرلتتتت رة لخ  تتتتاظرة صتتتت س ،

درةإلجةار تتإنر تتلانراح  تتقرربلتتنرث تت  ر تت رة للالتت ،رركا تت ر تتاةجةألرأجة يتتهرلتتااس رستتة للالتت رستتلرل
 ت رهتذةرربة رتاةك ،ر ا لستشب   رة ك ب دربة  اب  ر  لخ  اظرة ص س راا   رهتذةرة ا ابتلربة اعتابن

 الاهرا الي  رب  سظررخص  .ةئ
 تتتا ر  تتتهرةستتتاةلرة للااستتتاظرة لث تتتنر ا س تتتقر،رك  تتتاظرة لالعتتت ركا تتت اصتتتل  رستتتاةلجرس د تتت رارتتتللر .3

أيلبذجرة جاةس ر  لارل رة ااك لرب نرا ب ارستاق رة للااستاظرة ل ااحت ر ت رة ك  تاظرة ات راعتجر
 تت رة ك  تتاظرة اتت رةتلتتاظريلبذل تت ر تت رح تتثرة ا س تتق،ر  تتالذربتتنررا س  تتهرب تتنريحتتبربتتا ر

 تتتابادررةأل تتتاةجرب تتتنسابب تتت ررقصتتباةذر تتت رة اعالتتتلرلتتت رة لب تتتبباظرة س د تتت ربتتنر ا تتتقرة ستتتج 
ة س دتت ر كتتلررجة ،ربايالتت رساحستت نرةألكا تت رلتتااليرة ث ا تت رة س د تت ر تت رة اعالتتلرلتت رلتتبةاجرة س دتت ة

 ة س د ر  للال رسركلربا .رجة  اجرلنرخاللرةسلالهر  رة ح اترب نرةأل
ة لاةكتتلرة ث ا  تت رة اع  ل تت رةألكاج ل تت رة اتت رالا تتيرخستتاةظربك تتا ةظرأحتتجرلالعتت رة لبصتتلرراعتتج .9

عاةقت ركا ت ربة لبصت  رلال لدر  رللائظرة سحثرة ع ل رة لايببت ،رب لتارث  لتار ت رة للالت رة 
 تتت رجباد تتت راببب تتت رس د تتت رب تتتنرلستتتابىرة للالتتت رااع تتتقرلبالينرق اللتتتارسحل تتت رخاصتتت ،ر تتتذةر تتتإ

اذ،ر ايتهرلللراذر ةقاصاجرةذرة اعاللرل رة لخ  اظرة ص س ركبيلارلباجد ربحلا  رة لبةاجربرة س رجة ساأل
الا يرة عج تجرلتنرة خ تااةظرلذررح قرياادجرل لبس رب نرة لج  نرة  ا  ربة سع ج،لنررأيلارأنرا

بة   ستت ر تت رة لحا تتاةظررةألستتااذد اح  تتقرهتتذةرةأللتتاربذ تتيربتتنر ا تتقرة ا ابتتلرة لسارتتارستت نر
 ر ت رة لخاستاةظربحتجةدقرة لالعت ،رأ عتالرب ل ترل نبربنر ا قراالل رذ يرة ا ابلرأة ع ل  ،ر

بستتادلرة ابةصتتلرةإللالتتاب رة لايببتت رإل صتتالرة استتا  رة س د تت ررةستتاعلالبرحاتتنربتتنر ا تتقرأ
 ثاي اذ.كا  رة للال ررأ اةجرة  نبررأبئذرة لسالج  نررل ن
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نرِه،ربهيتتتارئستتتجرلتتتنرة  تتتبلرلأجبةاتتتِهربرأستتتا  سبببتتت رة   تتتاجةظرة لالع تتت رسرلجاةية اح  تتتلر ا  تتت ر .13
اللتتتاربتتتجدرأرتتتكالرلتتتنرنراح  تتتقرة اح  تتتلرة س دتتت رة ستتت   ر تتتإنرألة   تتتاجةظرة لالع تتت ر كتتت را تتتل
ة ا ك تتاريحتتبرر اةدتتقة تتذير رتتاللرةستتاثاادرةأل كتتااربايل تت رر، جاةكتتة اح  تتلر الثتتلرستتا اح  لرةإل

أثيتتا ر تت رة عتتال  نرر تتاةجقتت ر ألة  س ع تت رسلتتار ستتل ر تت را ل تتارة  اقتتاظرة خالرة س دتت ة اعالتتلرلتت ر
ربر ا  تت رلج تتجدر ا تتج  أراعتتال ل رلتت رة لتتبةاجربة اتت رااتتال ر تت رصتت غرلخا  تت رليلتتارا تتج  رآ  تت 

  تاجرس  لت رةأللتبارة ات رست شج لار ر تااس رساعا تفرةجاةكنرة اح  لرةإلة خجلاظرة اع  ل  ،ركلارأ
 برة ياادجرة ا رس ح  لا.أ
 ث ا تتتت رركا تتتت ر  ربة ع ل تتتت ربة ليجستتتت  ربة  س تتتت يستتتتايةإللالعتتتت رة لبصتتتتلرك  تتتتاظر تتتتابادراسيتتتت ر .11

  :ةآا ايت ل  رجةبل ر  س د ربذ يربنر ا قرااك لهارب نرة لبةي ر
ستتا يبةح رة س د تت ر ت رة لالعتت ربلحاب ت را تت رلستتابىررهالتا ة عتتال  نرسائر تاةجل تاجدرببتت رةأل .أ

لتنرراذركا  ترةذركل رقتجارلتااللستابىرة ال تلرة س دت رة تذير عكتسرةرل تنجبلل رة س د رسلار ي  ل ر
نر لا كلتتتارة  تتتاجر كتتت ر اصتتتتافراظربةإلالاهتتتاظرة س د تتت رة اتتتت ر لتتت رأة لعتتتاافربة لع بلتتت

 سإ لاس  رالاهرة لركالظرة س د  ربة ح اترب نرلبةاجها.
ة اتتتاسع نر ك  تتتاظرلالعتتت رر تتتاةجاعل تتتلرة  تتت  ربة عتتتاجةظربة ستتت بك اظرة س د تتت رة اتتت ر حل لتتتارةأل . 

ة لتتبةاج،ربة اعالتتلرلتت ررةستتاعلال  اب  تت ربة ك تتا در تت رة لبصتتلرلتتنرختتاللرغتتاسرل تتاه  رة
ة لخ  تتاظرة صتت س رس ا  تت رح تتاا  راعكتتسرةيالتتادل رة ع لتت ربة ث تتا  ر  صتتاحرة ح تتااير

 ة عال  نر  ه.
نرلتتتنرلتتتبت  نرباجا ستتت  نرلتتتنرختتتجلاظر تتتت رة عتتتال برر تتتاةجسلتتتبجدرلتتتار  جلتتتهرةألرهالتتتا ةئ .ج

 عكتتسرربيلارسلتتاسا ياتتادجرة اتت ر  تتجلر تتاةجلتتار ستتل ر تت راعل تتلرابللتتاظرةأل لتتذةرأر،ة لالعتت 
 لبجدرة لخالاظ.ة صبادرةإل لاس  ر اعال ل رلنرة لجخالظر  لانر

س  اجةالتتارة لالع تت رة اتت رئررلاهتتبنر رة جةبلتت ر  ابللتتاظرة س د تت رةلتتا ريلتتاحرة ث ا تت رة ايت ل تت .ج
ر.ة عال  نر اةجسجرلنراس للارساسي رس بك اظراح  لرجةبل رس د اذر أل

 المقترحة ات المستقبميةالدراسثانياا: 

كبيلتارلرتاا  رر،ة للائظرة ا ر لكنراس   رة  تب رب  لتاربججةذرلنرة حا   را ااحرة جاةس 
ربليلا:ر،  جاةساظرة لسا س   رذةظرص  رسلذهرة جاةس 

 .  رلالع رة لبصلرة لخ  اظرة ص س ردلجةار رةسااةا ل را ب ا .1

 عاظ.  لالرسااةا ل ةئرجة جبارة اخ  ارة س د ر  رةأل .2

اصتتي فرة لالعتتاظرة خ تتاة ررل تتاا تت رر(Moreira et al.,  2018)أيلتتبذجررابت تتف .3
 بة   اجةظرة س د  .

ردرة خ اة .ةإلجةارل بلاظرة   اجدرة س د  ربجباهار  راح  قر .4
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 (1) الملحق
 البيانات جمع اداة

 
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

 الموصل جامعة      
 واالقتصاد دارةاإل كلية      

 
 

   .....طيبة تحية
 إدارة في الدكتوراه شهادة لنيل تكميلي كمتطلب دراسة بإعداد الباحث قومي

 :المخلفات الصلبة إدارةو تطبيق حسلوك القيادة البيئية نتحفيز  "  الموسومةو  األعمال
 " حالة دراسية في جامعة الموصل

 
 بيانددا  جمدد  إلدد  وتهددد  ،الدراسددة فددي المهمددة نددباو الج إحددد  االسددتبانة هدد ه تعددد

 عدد  الفعلددي الواقدد  مد  مينسددج بمددا االسدللة عدد  واالجابددة التكددرم رجدوأ اعدد،ه، األطروحددة عد 

 . الميداني واق ال م  المتوافقة جابةلإل (X) شارةإ وض  طريق
 

 هدددددي األسدددددتبانة هددددد ه ضدددددم  المطروحدددددة األسدددددللة أ  علمدددددا   الكدددددريم جندددددابكم نحددددديط

 العلميددددة والعنايددددة الكاملددددة بالسددددرية محاطددددة سددددتكو  إجددددابتكم وأ  العلمددددي البحددددث ألغددددرا 

 الفالقة.
   

 والتقدير االحترام فالق م 
 

                                                                                                 
 

 
 
 
 
                                                                           ثالباح 

 أحمد يونس ذنون علي
  واالقتصاد اإلدارة كلية

  األول المشرف
 األحمدي الدين كمال قصي أ.د

 الموصل جامعة رئاسة

 الثاني المشرف
 الجبوري حسن حمدأ عالء أ.م.د
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 العامة معلوماتال : األول القسم 

 ؟  بموضوع الدراسةدراكك إالقناة التي ساعد  عل   ما .1

 (.علم )  ال أ  اط،ع عام )   (, )   (,  دورا  تدريبية )   (, دراسة مبني م  خ،ل ال 

 _________________ الحالي؟ الوظيفي  موقعك ما .2

 _______ الشهور   سنوا ال_______ ____      ؟ ما مدة خدمتك الوظيفية .3

 ________ الشهور  سنوا ال_______ من  مت  وأن  تعمل في وظيفتك الحالية؟  .4

 ]    [ انث ,  ]   [  كر  الجنس : .5

 ______ العمر:  .6

 ما أعل  شهادة تملكها ؟ ___________ .7

 لدقيق ____________ما تخصصك ؟    العام ____________ ا .8

 
عتمدداد إلدد  إمكانيددة االفقددرا  الددواردة فددي الم شددر  يشددير عدددد مدد : االجابةةة عةةن مالحظةةة

   الهد  م  المقياس الخماسي يتضح بما ي شر لكل مما ياتي:المقياس الث،ثي إال أ
 تدعم. كلها العمليا  ق بشدة : أ وافأ .1

 وافق: بعضها يدعم.أ .2

 دعم لك  بدو  علم المستجيب.علم: ربما قد جر  عملية الال أ .3

 مضمو  الفقرة , لك  لم ينف . ع نه جر  حوار : إوافقأال  .4

 و عدم وجود رغبة ب لك.وفق بشدة: لم يجِر أي حوار أو تنفي ، أال أ .5



 

 

 سلوك القيادة البيئية  الثاني:القسم 
 بسلوكيات القيادة البيئية  الخاصة األسئلةب: تتعلق  ولالجزء األ 

 ؟ داريبه في قسمك اإل تم العمل يأتيأي مما : ةداريإلا عمالاألأ:  

 أوافق  ت
 بشدة

ال  أوافق
 علمأ

ال 
  أوافق

 ال أوافق
 بشدة

:                          ر ية قمنا بدعوة إلدراج األهدا  البيلية في 1
 القسم

 رسالة القسم

     

2      

      .يلناتشك كادرفوالد حماية البيلة م  ب،غ عملنا عل  إ 3

      قيمة حماية البيلة. اظهر هتماما  بيلية مواق  ال عبرنا ع  4

النظر في التكالي  والفوالد البيلية كجزء طبيعي م   موظفيناطلبنا م   5
 .عملية اتخا  القرار

     

 الداخلي  6
 الخارجي   

      

7      

      تشكيلنا.في عل  المشاركة في البرامج الخضراء الكادر شجعنا  8

9 

 

 

 
 الطاقة المتجددة استعمال

  
 النظيفةالطاقة  استعمال

 

      

10      

      الممارسا  الخضراء.تطوير دعمنا  11

      .تدعم برامجنا الخضراء ماليا   12

      عل  الدعم الفني لبرامجنا الخضراء. نحصل 13

      تمويل لبرامج حماية البيلة.زيادة ال إل أيدنا المقترحا  الداعية  14

قمنا بصياغة أو التعليق عل  التشريعا  التي تزيد م  جهود االستدامة  15
 البيلية لدينا.

     

 تيةاألسئلة اآل بيان موقفك منيرجى  ة: دارينا اإلأعمالتاثير  ب: 

 أوافق  
 بشدة

ال  أوافق
 أعلم

ال 
  أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

      ة.دارينا اإلأعمالجراء  لطبيعية بسرعة كبيرةتدهور  بيلتنا ا 16

عل   تشكيلنافي ة دارياإل عمالالتقليدية لممارسة األ طرالقأثر  ال 17
 البيلة.

     

 خلق الكثير م  النفايا  تشكلينافي  عمالالحالي لممارسة األ األنمو ج 18
 .الصلبة

     

      ة.ب ل جهود لحماية البيل تشكلينا منتسبو يرغب 19

أجرينددددددا محادثددددددا  منتظمددددددة مدددددد  أصددددددحاب 
                          .لفهم القضايا البيلية المعقدة المصلحة

داري عل  تبني قسمنا اإلفي شجعنا 
 في العمليا  صديقة للبيلة انا تق

)مثل المصابيح الكهربالية الموفرة 
 (.الشمسية إلكترونيةو االجهزة للطاقة 

 



 

 

      .في تشكيلنايدعمو  جهود حماية البيلة  نظمةللقواني  واأل المشرعو  20

      اإلجراءا  المتخ ة لحماية البيلة.يدعمو   منتسبي تشكليناالعديد م   21

 عمالتشكيلنا فيما يخص األع،قة جيدة م  معظم الموظفي  في  ناطور  22
 الخضراء.

     

 عمالفيما يتعلق باأل عل  الموظفي  ا  كبير  ا  يشخص ا  تأثير  امتلك 23
 الخضراء.

     

لقراراتي المتعلقة  يمتثلو في كثير م  األحيا   تشكيلنا منتسبو 24
 .الخضراء عمالباأل

     

المعرضة  الطبيعية الجامعيةمتحمس للغاية لتخفي  معاناة الحياة  25
 للخطر.

     

تاثير سلبي جراء أر  الطبيعة في  احتواء مشاعري عندما ي  ل  ع  يصعب  26
 .ةدارينا اإلأعمال

     

      .م  تأثير عل  بيلتنابما يحدث  مهتم حقا   27
 

 ؟داريفي قسمك اإل البيئيلتحفيز السلوك مهمية الدوافع التالية موافقتك ألما مدى  :الدافعية ج: 
 أوافق      

 بشدة
ال  أوافق

 أعلم
ال 
  أوافق

 ال أوافق
 بشدة

      االمتثال للقواني  واللوالح البيلية. 28

      .داريتوفير المال للقسم اإل 29

      قسام األخر  عل  الموارد.التنافس بشكل أفضل م  األ 30

      .تكشيلنا مكانةتعزيز  31

      ج ب االستثمارا  الخاصة. 32

      .داريزيادة فرص الترقية لموظفي القسم اإل 33

      لتدهور البيلي.للحد م  االمجتم   ولم  حل كو  جزءا  ن 34

      المساعدة في التخفي  م  مشكلة الموارد الطبيعية المستنفدة. 35

      تحسي  عملية صن  القرار في صياغة السياسا  البيلية. 36

       ا  مغز  لتعزيز األنشطة البشرية م  البيلة الطبيعية. طرالقاكتشا   37

      المساهمة في التنمية المستدامة القتصادنا. 38
 

 

  داريالمعرفة بأداء القسم اإلامتالك مدى   :د. المعرفة 
أوافق  الس ال 

 بشدة
ال  أوافق

 أعلم
ال 

 أوافق 
ال 

أوافق 
 بشدة

      تشكيلي.بأداء  يمد  معرفت امتلك 39
      تشكيلي.معرفتك ببرامج حماية البيلة في  امتلك 40
      في تشكيلي.معرفتك بالنشاطا  التطوعية لحماية البيلة  امتلك 41
      معرفتك بالجماعا  الضاغطة لحماية البيلة. امتلك 42

 



 

 

 المخلفات الصلبة إدارة القسم الثالث:
 ةالمخلفات الصلبة في الجامع إدارةمؤشر  

 
 
 الفئة

 
 

 الموضوع

 
 

 المعيار

 الموافقة درجة
 أوافق
 بشدة

ال  أوافق
 اعلم

ال 
 أوافق

ال 
 أوافق
 بشدة

 التعليمية 
 )التدريس
 والبحث
 والتوعية(

 تنفي  
 االستدامة

      .النفايا  إدارةالتي تركز عل  التوعية مشاري   تمارس. 1
      .النفايا  إدارةلبحوث التي تركز عل  لمشاري   هناك. 2
النفايددا  فددي  ةإدار المقددررا  الجامعيددة التددي تندداق  نمتلددك . 3

 .مناهجها
     

لدراسا  العليا التي تنداق  لحلقا  نقاشية ) سمنر( توجد . 4
 .النفايا   إدارة

     

 
 
 

 المشاركة

 المجتم    
 )الط،ب ،
 هيددددددددددددددددددددددددددددددأة

 التدريس
 والموظفي 

إع،نيددددة التددددي تددددرواج لمبددددادرا  الحددددد مدددد  حمدددد،  لدددددينا . 5
عادة  عادة تدويرهاستعمالالنفايا  وا   .اها وا 

     

البدددرامج  فدددي التددددريس والمدددوظفي  هيدددأةأعضددداء مشددداركة . 6
 .المستدامة للنفايا  دارةعل  اإلالتي تركز  التعليمية

     

التدددريس والمددوظفي   هيددأةاألنشددطة التددي تددروج لهددا نمتلددك . 7
 .النفايا  الصلبة إدارة ا  الصلة ب

     

 اخ، ومددددددددورا  تدددددددريب الفنددددددي ومحاضددددددرا  و يوجددددددد . 8
 .المستدامة للنفايا  الصلبة دارةالثقافية التي تركز عل  اإل

     

المنتجددددددددددا   
التدددي يمكددد  
الددددددددددددددتخلص 

لددددد  عمنهددددا 
سددددددددددددددددددددددددددبيل 
المثدددددددددددددددددددددددال 
الددددددددددددددددددددددددورق 
 والب،سدددددتيك

لكترونيا و   ا 

للوقايدددة  ) الكرتدددو ( مبدددادرا  الدددورق والدددورق المقدددو لدددينا . 9
 الصلبة. م  النفايا 

     

      .فايا  الب،ستيكيةمبادرا  من  الن نمتلك. 11
      .النفايا  اإللكترونية استعمالبرامج إلعادة  لدينا . 11
بدددرامج للددتخلص مددد  النفايددا  اإللكترونيدددة بطريقدددة لدددينا . 12

 .مناسبة
     

التشغيل 
او 

 التنفيذ

المبددددددددددددددددددداني 
 المستدامة

      .تنظيم االنارة الكافيةنعمل عل  . 13
      .بشكل مناسب نفايا  البناءم   التخلصيتم . 14

      .لكافتريا  لمن  نفايا  الطعاملبرامج لدينا . 15 طعام
 حددددددددددددددددددددددالق

 ةالجامع
النفايددددددا   اسددددددتعمالبالحدددددددالق تسددددددميد رامج نمتلددددددك بدددددد. 16

 .العضوية
     

النفايددددددددددددددددا  
 البيولوجيددددددددة
والرعايددددددددددددددددة 

 الصحية
خددددددددددددددددددما  

 النفايا 

النفايددددددا  لص مدددددد  العمددددددل باالسددددددلوب المناسددددددب للددددددتخ. 17
 .مياهال تصري  لوجية والخدما  الصحية والبيو 

     

      .تخفي  استه،ك المياهوادوا  لبرامج نمتلك . 18
التشدددارك مددد  البلديدددة لمعالجدددة النفايدددا  السددداللة نعمدددل ب. 19

 .المتولدة في الحرم الجامعي
     

     متولدددة مدد  الميدداه الرماديددة ) ميدداه ال اسددتعمالاعددادة يددتم . 21



 

 

 .الصر  الصحي( ماء
وسدددددددددددددددددددددالل 

 النقل
      .قط  غيار السيارا  استعمالإعادة يتم . 21
      .التخلص المناسب م  الزي  ندعم . 22
      .اإلطارا  اساليب بيلية في التخلص استعماليتم . 23

عدددادة نمتلدددك . 24 النفايا  بدددرامج المشددداركة فدددي الحدددد مددد  النفايدددا  وا 
عادة التدوير تعمالساال  .وا 

     

 إدارةلمشددددددداركة المجتمعيدددددددة فدددددددي صدددددددن  قدددددددرار نددددددددعم ا. 25
 .النفايا 

     

 
 
 دارةاإل

 والسياسة

السياسددددددددددددددددة 
 المستدامة

      .الصلبة النفايا  دارةإلسياسا  وبرامج نمتلك  . 26
      ل،هدا . التخطيط المستدام نستعمل. 27
      .الصلبة فايا الن دارةإل تشكيل لجا . 28

 دارةاإل
 المستدامة

      .للنفايا  الصلبة لتقارير والبيانا  التشغيليةا نشريتم . 29
الشددددفافية فددددي التخددددزي  والددددتخلص النهددددالي مدددد  العمددددل ب. 31

 .النفايا  الخطرة
     

النفايددددا   إدارةمشدددداركة أصددددحاب المصددددلحة فددددي ندددددعم . 31
 .رامجوفي وض  السياسا  والخطط والب

     

 
 
 
 
 
 

 انتهت
 



 (2الملحق )
 اسماء السادة المحكمين

 التخصص الموقع االسم ت
 صناعية إدار  واالقتصاد / جامعة الموصل دار كلية اإل براهيم الجبوريأ.د ميسر إ 1
 عامة إدار  رئاسة جامعة االنبار أ.د اثير انور شريف 2
 األعمال ر إدا واالقتصاد / جامعة تكريت دار كلية اإل أ.د ناجي عبد الستار محمود 3
 اإلحصاء الموصل  رئاسة جامعة أ.د زكريا يحيى الجمال 4
 األعمال إدار  واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.د معن وعداهلل المعاضيدي 5
 األعمالإدار   واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.د عالء عبد السالم اليماني 6
 علوم البيئة ية علوم البيئة وتقاناتها/ جامعة الموصلكل أ.م.د رشيد يوسف الكةجةجي 7
 األعمالإدار   واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د نجلة يونس المراد 8
 بيئةالهندسة  كلية الهندسة/البيئة / جامعة الموصل أ.م.د عمار ثامر حمد 9
 األعمالإدار   موصلواالقتصاد/ جامعة ال دار كلية اإل أ.م.د رعد عدنان رؤوف 11
 األعمالإدار   واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د عادل محمد الطائي 11
 األعمال إدار  واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د ايمان بشير محمد 12
 األعمال إدار  واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د عامر اسماعيل حديد 13
 األعمالإدار   واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د ندى عبد الباسط كشمولة 14
 األعمال إدار  واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د حسان ثابت جاسم 15
 األعمال إدار  واالقتصاد / جامعة تكريت دار كلية اإل أ.م.د حاتم الحمداني 16
 األعمال إدار  واالقتصاد/جامعة االنبار دار كلية اإل أ.م.د خميس ناصر محمد 17
 حصاءاإل / جامعة الموصلاإلحصاءكلية علوم الحاسوب /  أ.م.د اسامة بشير الحنون 18
 األعمال إدار  واالقتصاد/ جامعة الموصل دار كلية اإل أ.م.د االء عبد الموجود العاني 19
 بيئةالهندسة  / جامعة الموصلكلية الهندسة/البيئة م.د أنيس فخري قاصد 21
 علوم البيئة كلية علوم البيئة وتقاناتها/ جامعة الموصل م.د علي بشير عزيز 21
 حصاءاإل / جامعة الموصلاإلحصاءكلية علوم الحاسوب /  م.م محمود محمد طاهر 22
 اإلحصاء اإلحصاءكلية علوم الحاسوب والرياضيات و  المركز االستشاري اإلحصائي 24



 (3لملحق )ا
 تأييد رصانة التحليل اإلحصائي

   



(4الملحق )  

 رؤية ورسالة وأهداف قسم الهندسة البيئية

 

 



 

(5الملحق )  

 اقامة ورش العمل والندوات البيئية وفلسكات التحذيرية

ا  



 

(6الملحق )  

 تنظيم فرق جوالة لنشر الوعي البيئي داخل جامعة الموصل توضح  لمضار رمي االوساخ

 



(7الملحق )  

الصلبة وتقسيمها حسب نوع المخلفتمويل الحصول على حاويات للمخلفات   

 
 



(تابع7الملحق )  

 تمويل الحصول على حاويات للمخلفات الصلبة وتقسيمها حسب نوع المخلف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(8الملحق )  

 تأييد بإستالم األجهزة والمستلزمات المختبرية للتعامل مع المخلفات الصلبة

 

 



(9الملحق )  

فريق عمل مشترك بين جامعة الموصل وبين مديريات البلديات وبلدية محافظة نينوىتوصيات تشكيل   

 



(تابع 9الملحق )  

 تشكيل فريق مشروع البيت المستدام

 



 

(01الملحق )  

 مشروع تدوير المخلفات الصلبة )البالستيكية(

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(00الملحق )  

ومديرية بلدية الموصل العداد مشروع ادارة المخلفات الصلبةتشكيل فريق بحثي بين جامعة الموصل   
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model to be relied upon in our current study. In the practical side, the 

multiple regression analysis and Spearman correlation coefficient were used. 
Spearman Rank Correlation, Pseudo R-Square and Analysis of Variance, in 

addition to analyzing the actual reality content of the stimuli and solid waste 
management, which identified the knowledge gap and field for applying the 

study variables in order to identify the core colleges to achieve best practices 

for the study model. 
The study reached several results, including the existence of a 

correlation between environmental leadership behavior and solid waste 

management for all groups of the researched faculties. However, the effect 
of environmental leadership on solid waste management was not recorded 

on all dimensions in all the groups studied, in addition to the human group 
getting to the lowest sequence of In terms of application of the two models, 

this is due to the fact that all the variables of the environmental leadership 

behavior model have achieved the highest grades based on the coefficient of 
difference, and this is due to the work culture in the colleges of the human 

group and the nature of the study that does not focus on the applied 

foundations, while the engineering groups achieved the highest application 
among the four groups and the reason for that It is due to the nature of the 

study and the cognitive interaction that is reflected in the actual application 
of the study variables, being its scientific and specialized colleges in this 

field, while there was a variation in the availability of study variables at the 

level of the core colleges, but the College of Engineering is the closest to 
being the ideal college in the application.  

The study presented a set of proposals, including the necessity that 
the academic curricula in the colleges of the University of Mosul and all its 

departments in particular, and Iraqi universities in general include a study 

subject concerned with the environmental aspects, such as being under the 
name of environmental management, natural resource management or 

environmental awareness, as achieving a high level of environmental 

concern Not only does it come through university leaders ’adoption of 
environmental leadership behaviors, but it also requires participation among 

all stakeholders, including students who make up the largest proportion, as 
well as being the university’s outputs that will deal directly with natural 

resources in society and the labor market, in addition to the need to focus 

University leaderships in humanitarian colleges to pay attention to aspects 
that reflect the environmental aspects, including increasing awareness of 

dealing with resources optimally, managing their waste effectively, and 
motivating individuals to practice sound environmental behaviors in dealing 

with resources and their waste. 

Key words: environmental leadership, environmental leadership behavior, 

solid waste management, (Xuejiao, 2016) model, (Moreira, et. Al. 2018) 

model. 
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Abstract 
Strategic thinking provides justifications for studying the internal and 

external variables of organizations, which is reflected in the adoption of 
contemporary trends of phenomena and treatment scenarios. Therefore, the 

study of solid waste in universities is of importance in the present 

millennium. Studies and research efforts came to address this trend within 
the preventive variable within what the administration adopts according to 

propositions (Moreira el al., 2018) Research efforts continued in support of 

this trend, due to its great impact as a result of these studies. 
Thus, the methodologies of thinking and implementation need to 

activate the behavioral approach in dealing with solid waste after the 
emergence of the management variable, so the knowledge gap within the 

approach to activating the application of solid waste management is by 

stimulating environmental leadership behaviors, which is indicated by the 
study (Baccei, 2015) that focuses On the importance of the behavioral 

variable in addressing this problem in the field of the university within what 

was proposed by the study (Xuejiao, 2016) to measure this, as it indicates 
the extent of its application in the university and the motivational behaviors 

to practice environmental leadership, and this is consistent with what the 
field contains of indicators represented in the actual need for such studies 

Which is a preparation for entry into the global rankings of green 

universities (Green University) and the scientific trends of the university 
administration towards green practices that cannot be done without solid 

waste management, in addition to the need to motivate university leaders to 
the cognitive importance of environmental leadership and solid waste 

management, which will be reflected in the generation of knowledge In this 

field. 
The study started from a basic problem that included an effect to 

stimulate the behavior of environmental leadership in managing solid waste 

according to the specialization of the colleges, and in order to solve this 
problem, the current study adopted several main and sub-hypotheses that 

examine the correlations and influence between the two variables in the 
researched faculties according to their groups. The study aims to test the 

behavioral stimulation of environmental leadership within the model 

(Xuejiao, 2016) to activate the application of solid waste management 
according to the model (Moreira et al., 2018), and the researched field was 

divided into four groups according to the specializations (humanitarian, 

scientific, medical, and the fourth engineering) Then, the questionnaire form 
was distributed to the colleges' councils as the study population by (198) and 

the percentage of the approved study sample was (80.303%) of the study 
population.  

To achieve this, on the theoretical side, a number of literature related 

to the subject  of the study was reviewed to determine  the basics of  dealing 
with the study  variables  and the  possibility  of  adopting or   constructing a  
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