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 "تحقيق ميدة تشافدية فيالسشتجات صجيقة البيئة تدؽيق تطبيق إستخاتيجية "دور 
 **مبخوك عطيةد/                                *أماني شاىيؼا.د/ 

 ***ميا مرطفي الديج                    

 ممخز
ستشداف مرادر الصاقة والتغيخ السشاخي مغ اتعتبخ القزايا البيئية مثل التمػث و 

العالع ونتيجة لحلظ  ػ مدتػ  ىىتسام عمكبخ السيجدات لعالع اليػم لحلظ حطيت باالأ
تجاه إلي السشتجات صجيقة البيئة وذلظ تغييخ نسط السعيذة واال ىمحاولة التػجو إل

إنتاج مشتجات خزخاء تسيدىا  ىالبيئة ، وأصبحت الذخكات تتػجو إل ىلمسحافطة عم
 .السشافدة  ػ عغ الذخكات األخخ 

ىتسام بالجػانب البيئية في كل العسميات اإلنتاجية ضخورة اال البحث إلى تػصل
 ىنيا تجعل الذخكة قادرة عمإىتسام بإنتاج مشتجات صجيقة لمبيئة إذ والتدػيكية واال

 السشافدة والتسيد وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية .
The environmental issues like pollution and energy resources 
ruining and atmospheric changes are considered one of the 
greatest threats for the world nowadays and this leads to be 
prioritized all over the world which results a change in lifestyle 
and the direction to eco-friendly and this to protect the 
environment , companies direction nowadays is to produce 
green products  which differentiate it from its competitors   

                                                 
*

 جامعة حلوان–كلية التجارة   - أستاذ إدارة األعمال المساعد 
**

 عة حلوانجام -كلية التجارة –مدرس إدارة األعمال 
***
 جامعة حلوان –كلية التجارة  –ماجستير بقسم إدارة األعمال  احثة ب
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This research clarify the importance for the environmental 
dimensions in the production and marketing process  give an 
importance for producing eco- friendly products gives the 
company the ability to compete and this generate a 
competitive advantage.   
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 : السقجمة
حذذذػع بعذذذس  كبيذذذخا  ات مذذذغ القذذذخض الساضذذذي مذذذجأ العذذذالع  بذذذجؼ قمقذذذا  يمشذذذح مصمذذذي الدذذذتيش

بذذلل كبيذخ مذي   تدا ذجق وأخذح ىذحا القمذ .القزايا البيئية مثل التمػث واسذتشداف الصاقذة
عمذذذى سشذذذاخ المثذذذل تغيذذذخ  الخصيذذذخةبعذذذس القزذذذايا  ضيذذذختالدذذذبعيشيات، حيذذذث  مجايذذذة

عذذغ الغذذازات  الشذذات ، تدا ذذج اسذذتشداف السذذػارد الصبيعيذذة، تمذذػث اليذذػاء مدذذتػػ العذذالع 
، تمذذا البيئذذة الصبيعيذذة نتيجذذة مخماذذات الرذذشاعة، قصذذي األتذذجار مذذغ الغابذذات الدذذامة
زذذخاء، األمصذذار الحامزذذية، تمذذا شبقذذة األوزوض فذذي الغذذ ف السدذذاحات الخ ونقذذز

 باإلضافةبالبيئة واإلنداض،  تزخالجػؼ وتدخب السػاد الدامة ، وإنتاج وتدػيق سمي 
 . (1)مي البيئةالخاشئ عغ تعامل اإلنداض 

 فقذذط مذذختبطميذذدة تشافدذذية لذذع يعذذج  وقذذجرتيا عمذذى الحرذذػع عمذذى السشطسذذاتإض نجذذاح 
 ىعمذذذ وكذذذحلظ القذذذجرةلتحػيذذل السذذذجخ ت إلذذذي سذذذمي وخذذجمات  الصذذذخ   باسذذتخجام أفزذذذل

جتساعيذذة مذذغ خذذ ع خمذذق تشايذذح إسذذتخاتيجيات تدذذػيكية قذذادرة عمذذى معالجذذة القزذذايا اال
ىتسام بالقزايا التي تيع السدتيمظ والبيئة التي يعذير ميئة عسل مشاسبة لمعامميغ واال

 الحذذذاليي الػقذذذت فذذذومصمذذذػب بذذذذجة فييذذذا، التدذذذػيق األخزذذذخ أصذذذبي أمذذذخا  ضذذذخوريا  
في ضل التداماتيا األخ قية والسدؤولية تجاه مرالي البيئة والسجتسي، فقذج  لمسشطسات

 السشطسذاتجج ذجة وفخصذا  سذػقية مغخيذة أمذام العج ذج مذغ  أمػابذا  فتي التدػيق األخزخ 
إقبذاع السدذتيمظ  ىا  ذؤدؼ إلذسذالسدذتيمظ، م أمامتحديغ صػرتيا وسسعتيا  ىوأدت إل

                                                 

، اإلداريذذة لمتشسيذذة العخبيذذة السشطسذذةالسعيقذذات فذذي السشطسذذة العخبيذذة،  األخزذذخ التدذذػيق، 2008، الرذذسادؼ سذذامي (1)
 .  1ص ميخوت، - األخزخ التدػيق في الخامذ العخبي السمتقى
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 إسذذذتخاتيجية تصبيذذقف، وأيزذذا  كدذذب والء العسيذذل ات صذذجيقة لمبيئذذذة عمذذى تذذخاء مشتجذذ
 . (2)واالزدىار التصػرإلي   جفي بالسشطسةالتدػيق األخزخ 

وتساتيا مي االتجاه العالسي بزخورة الحااظ عمى البيئة حخص قصذا  العقذارات عمذى 
صاقذذة عمذذى رأس أولػياتذذو واتجذذو نحذذػ دعذذع وتذذذجيي اسذذتخجام ال البيئيذذةوضذذي العػامذذل 

التي تيجف إلى تحقيق السحافطة عمى البيئة وملافحذة التمذػث واسذتخجام أنذػا  نطياذة 
ات يذا تحج مغ اآلثذار الزذارة التذي قذج تشذت  عذغ عسميمغ مػاد البشاء وتصبيق تكشػلػج

غ قبل أض تيجد البيئة السحيصة يالرشاعة العقارية والتي تيجد العسمية اإلنتاجية والعامم
 ناديا. 

وأثذذخه عمذذى تحقيذذق صذذج ق البيئذذة تدذذميط الزذذػء عمذذى دور السشذذت  لالبحذذث  وجذذاء ىذذحا
ميذذدة تشافدذذية بالشدذذبة لذذذخكات العقذذارات التذذي تشذذت  مذذػاد البشذذاء صذذجيقة البيئذذة وكذذحلظ 

 أىسيتو بالشدبة لمبيئة والسدتيمظ. 

 ستطالعية :الجراسة اال( 2

تذخز مذغ  75غ سذتيجفت عيشذة ملػنذة مذاسذتص عية اقامت الباحثذة بذإجخاء دراسذة 
األتذذخاص العذذامميغ بالذذذخكة القابزذذة لمتذذذييج والتعسيذذخ والذذذخكات التابعذذة ليذذا، وقذذج 

 -إدارة الجذذذػدة  -إدارة اإلنتذذذاج  -خرذذذت الجراسذذذة إدارات معيشذذذة وىذذذي إدارة التدذذذػيق 
 .إدارة السذخوعات -اإلدارة اليشجسية  -إدارة السذتخيات
 فيتيجية تدػيق السشتجات صجيقة البيئة تصبيق إستخا دورمعخفة  ىوىجفت الجراسة إل

تحقيذذق ميذذذدة تشافدذذية، وقذذذج تذذع قيذذذاس الستغيذذذخ السدذذتقل السشتجذذذات صذذجيقة البيئذذذة مذذذغ 
 عشاصخ: 3خ ع

                                                 

 – مدذذتغانع – بذاديذ مذغ الحسيذذج عبذج جامعذة، البيئذذة صذج ق التدذػيق، األخزذذخ التدذػيق، 2010، رحسذة مميذادف (2)
 .الجدائخ
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   الذخكة.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةالسشت 

   السدتيمظ.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةالسشت 

   البيئة. ىوعػائجه عم صج ق البيئةالسشت 

سذذذذتسارات اسذذذتص عية التذذذذي تسذذذذت مذذذذغ خذذذذ ع ة مذذذذغ خذذذذ ع الجراسذذذذة االوتبذذذيغ لمباحثذذذذ
 :ستبياض وبعس السقاب ت الذخرية لبعس السج خيغاال

 : بالشدبة لمسشتجات صجيقة البيئةأواًل : 

وعي الذخكة واألفخاد العامميغ ميا بسدذئػليتيع تجذاه البيئذة والحاذاظ عمييذا مسذا لذو  (1
 ؼ. أثخ كبيخ عمي تسيدىا في الدػ  العقار 

وعي الذخكة بعج الجراية الػاسعة لجسيي السدتيمكيغ بخرػص السشتجات صجيقة  (2
اإلتذارة إلذي الع مذة الخزذخاء والاذخ  ميشيذا  ىالبيئة مسا  ذجفعيا إلذي الحذخص عمذ
 وبيغ السشتجات السزخة بالبيئة. 

 الصمب عمييا.  ىأض سعخ السشتجات الخزخاء  ؤثخ عم ىتأكيج الذخكة عم (3

تدػيق السشتجات صجيقة البيئة  ىوجػد رجاع ميي قادريغ عم ىحخص الذخكة عم (4
 خت فيا. اا و يوإقشا  السدتيمكيغ بأىسيت

 القػانيغ البيئية. مخاعاة  ىتحخص الذخكة عم (5

 ة لمسػاصاات معاد تجويخىا غيخ مزخة بالبيئة. قستخجام مػاد مشاء مصابا (6

 : بالشدبة لمسيدة التشافديةثانيًا : 

زذذذة لتسيدىذذذا عذذذغ بذذذاقي الذذذذخكات بتيذذذتع ميذذذا الذذذذخكة القا مذذذغ أىذذذع العػامذذذل التذذذي (1
جػدة السشتجات وإقامة  ىالسشافدة ليا ىػ عامل الجػدة حيث تحخص الذخكة عم
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سذذتخجام مذذػاد مشذذاء امذذذاريي تختمذذا ىذذغ نطيختيذذا مذذغ الذذذخكات السشافدذذة وذلذذظ ب
 عالية الجػدة. 

 حيذذثلتدذذميع تذذياء التذذي تحذذخص عمييذذا ىذذي عامذذل امذذغ أىذذع مسيذذدات الذذذخكة واأل (2
تدذذميع العسذذ ء فذذي السػعذذج الستاذذق عميذذو مسذذا يعصييذذا ميذذدة  ىتحذذخص الذذذخكة عمذذ

 تشافدية ويحدغ سسعتيا ويعدز عامل السرجاقية لج يا. 

  : الجراسات الدابقة ( 3
 -الجراسات التي تشاولت السشتجات صجيقة البيئة: 1/3

 Greening( ،Michael, Fuller & Joan, Smith, 2002دراسة ) 1/1/3

Your  Products Good for the Environment, good for your 

bottom line .  
مجػ أىسية قيام الذخكات األمخيلية متخزيخ  تػضييىجفت ىحه الجراسة إلى 

إلى خصيا اإلنتاجي. وكاض  جج جة صجيقة لمبيئةمشتجاتيا الحالية، أو إضافة مشتجات 
التأثيخات البيئية لمسشت  تتحجد مغ خ ع  غم %71وججت  نتائ  الجراسة أنياأىع مغ 

 السشت  كاختيار السػاد السدتعسمة في الترشيي ترشييأثشاء  التي تع اتخاذىاالقخارات 
 ولحلظ، الزاع جج جا والتعبئة والتغميف. وأكجت الجراسة أض مايػم التدػيق األخزخ 

 تجخبةالت في حالة ليدت ثامتة، فيي ما ز  وفإض الػسائل التي  تبعيا لتحقيق أىجاف
وإذا استسخت الذخكات في اتبا  استخاتيجية التدػيق األخزخ .  لتحقيق األفزل

  .سترل في السجػ القخيب الى تحقيق ميدة تشافدية 
 Consumer(، Rather & Rajendran, 2014)دراسةةةة   2/1/3

Awareness of Green Product and it Impact on Green 

Buying Behavior.  
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 صذذذجيقة البيئذذذةفت الجراسذذذة إلذذذى معخفذذذة الذذذػعي لذذذجػ السدذذذتيمكيغ حذذذػع السشتجذذذات ىذذذج
وتأثيخىذذذا عمذذذى الدذذذمػ  الذذذذخائي األخزذذذخ فذذذي جذذذامػ وكذذذذسيخ، وقذذذج جسعذذذت الجراسذذذة 

ستبياض، وتػصمت ماخدة عغ شخيق السدي الذامل مغ خ ع اال (533) البيانات مغ
والدذذمػ   صذذجيقة البيئذذةجذذات الجراسذذة أض ىشذذا  ع قذذة وثيقذذة مذذيغ مدذذتػػ الذذػعي لمسشت

ض السدذذذتيمكيغ الذذذح غ يسمكذذذػض مدذذذتػػ متػسذذذط مذذذغ الذذذػعي أسذذذتي كي األخزذذذخ، و اال
 . انخااض الدمػ  الذخائي األخزخ لج يع نحػ السشتجات الخزخاء  تزي
السشتجةةةات ب درايةةةةلجعةةةل السدةةةتيمىيؼ عمةةة   ضةةةخورةوأوصةةةت الجراسةةةة بةةةان ىشةةةاك 

 .الخزخاء خرائريا

 User expectancies forبعشةؽان  (Lin & Chen , 2016)دراسةة  3/1/3

green products: A case study on the internal customers of a 

social enterprise . 
تيذذجف إلذذى تحج ذذج تػقعذذات السدذذتخجم لمسشتجذذات الخزذذخاء أؼ تحج ذذج العشاصذذخ التذذي 

إلذي تذذج ج  تؤثخ عمى العس ء الختيار السشتجذات الخزذخاء مجولذة تذا ػاض . وتػصذمت
السدتيمكيغ عمى مغدػ السشتجات وتاػقيا أكثخ بلثيذخ مسذا أكذجوا عمذى صذػرة الذذخكة 
وصذذػرة الع مذذة التجاريذذة عشذذجما كذذانػا يحذذاولػض تبشذذي السشتجذذات الخزذذخاء . لذذع يعبذذخ 
السدتيمكيغ عغ عجم رغبتيع في تبشي السشتجات الخزخاء حتى لػ اضصخوا لسػاجية 

يف إضذذاةية لمذذتعمع . وأض ىشذذا  ع قذذة علدذذية مذذيغ معذذجع تعقيذذج السشتجذذات ودفذذي تكذذال
اسذذتخجام وشمذذب السدذذتيمكيغ لمسشتجذذات الخزذذخاء وأسذذعارىا ، بسعشذذى كمسذذا كذذاض سذذعخ 

 السشت  األخزخ مشخاس كمسا زاد شمب السدتيمكيغ لذخاءه والعلذ صحيي .
 Green product deletionبعشةؽان  (Bai et al., 2018)دراسةة  4/1/3

decisions: An integrated sustainable production and 

consumption approach . 
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اسذذتيجفت تحج ذذج كيذذف يسلذذغ لمسشطسذذات تقيذذيع قذذخار حذذحف السشذذت  األخزذذخ فذذي ميئذذة 
االسذذتي   واإلنتذذاج السدذذتجامة ميئيذذا  مذذغ خذذ ع نيذذ  تقيذذيع متعذذجد السعذذا يخ بذذالتصبيق 

اء التذذذذي تشتجيذذذذا السشطسذذذذات عمذذذذي السدذذذذتيمكيغ الذذذذح غ يدذذذذتخجمػض السشتجذذذذات الخزذذذذخ 
الرذذذشاعية األمخيليذذذة والرذذذيشية . وتذذذذيخ الشتذذذائ  إلذذذى أض السشتجذذذات الخزذذذخاء يسلذذذغ 
تقييسيذذا مذذغ أعبائيذذا البيئيذذة الشدذذبية وأيزذذا  مذذغ فػائذذجىا . وبالتذذالي  ذذتع تحج ذذج عػامذذل 
االستي   واإلنتاج السدتجامة التذي تمعذب دورا  فذي قذخار حذحف السشذت  مذغ الدذػ  أو 

ححفذذذذو . وأيزذذذذا  أض التقيذذذذيع الذذذذذامل يسلشذذذذو التقذذذذا  صذذذذػرة تذذذذاممة فعالذذذذة حذذذذػع  عذذذذجم
السشتجذذات الخزذذخاء التذذي سذذيتع حذذحفيا . بسعشذذى أض السدذذتيمظ ىذذػ مذذغ يقذذخر مرذذيخ 

 السشت  في الدػ  .
 -:السيدة التشافدية الجراسات التي تشاولت  2/3

تقتيا بالسيدة ( بعشؽان إدارة الجؽدة الذاممة وعال2116دراسة )كحيل ،  1/2/3
 التشافدية "دراسة تطبيكية عمي جامعة فمدطيؼ" .

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى واقي إدارة الجػدة الذاممة فذي جامعذة فمدذصيغ كأحذج 
ذلذذذظ بسدذذذتػػ تحقيذذذق الجامعذذذة لمسيذذذدة  وع قذذذةمؤسدذذذات التعمذذذيع العذذذالي الامدذذذصيشية 

مذذغ العذذامميغ فذذي ( 144)استقرذذاء اراء عيشذذة عذذذػائية ممغذذت  خذذ عالتشافدذذية، مذذغ 
 االستبانة .فييا باستخجام  اإلداريةكافة السدتػيات 

الجذػدة الذذاممة فذي الجامعذة ىذػ  إلدارةوخمرت الجراسة إلى أض مدتػػ التقييع العذام 
ارتبذذا  معشػيذذة إيجاميذذة مذذيغ  ع قذذةأض ىشذذا  ة أيزذذا  وتػصذذمت الجراسذذ( % 47.39)

وبذذيغ إدارة الجذذػدة الذذذاممة  ػعمذذى حذذج كذذل محذذػر مذذغ محذذاور إدارة الجذذػدة الذذذاممة
كلذذذل مذذذي السيذذذذدة التشافدذذذية لمجامعذذذة. وأوصذذذذت الجراسذذذة بذذذالتحقق مذذذذغ تصبيذذذق جسيذذذذي 
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فييا لسبادغ إدارة الجػدة الذاممة وتػفيخ الكااءات والحذػافد الساديذة  اإلداريةالػحجات 
 .األبعاد لتذجيي العامميغ عمى تصبيق ىحه  ال زمةوالسعشػية 

 Historical Change (Wadhwani & Jones, 2016) دراسةة 2/2/3

and the Competitive Advantage of Firms: Explicating the 

“Dynamics” in the   Dynamic Capabilities Framework . 
 خذذذ عوالتذذذارين مذذغ  االسذذتخاتيجيةكذذاديسي مذذذيغ ألسذذعت الجراسذذة إلذذذى تعسيذذق الحذذذػار ا
ريخيذذذذة السدذذذذاىسة فذذذذي صذذذذياغة الشطخيذذذذة والبحذذذذػث اختبذذذذار كيذذذذف لشسذذذذاذج التغييذذذذخ التا

الستدذذار  بذذالتخكيد عمذذى  اإلمذذجا فتذذخة  خذذ عالخاصذذة بذذالسيدة التشافدذذية لذذجػ الذذذخكات 
  .إشار القجرات الج شاميلي

دراسذذة  خذ عولتحقيذق أىذجاف الجراسذة، فقذج تذع اعتسذاد السذشي  التذاريخي الػصذاي مذغ 
ة فذذي: الشسذذػذج التصذذػرؼ، والشسذذػذج الجذذجلي، ثذذة الستسثمذذ نسذذاذج التغييذذخ التاريخيذذة الث

والشسػذج التأسيدي. وقج أضيخت الجراسة وجػد تذأثيخ لكذل نسذػذج مذغ نسذاذج التغييذخ 
يجذامي إلالتاريخي عمى تصػر الحكاء لجػ إدارة القذجرات الج شاميليذة مػضذحة تأثيخىذا ا
ا  وبشذذاء عمذذى تحقيذذق ميذذدة تشافدذذية لذذجػ مصػرييذذا. وقذذج أوصذذت الجراسذذة بزذذخورة إدر 

نساذج تاريخية لمتغيخ مغ أجل تدويج لغة مااليسية مذتخكة تداعج في تعسيق الحػار 
سذتخا تيجيات ميذجف تصذػيخ ميذدات تشافدذية تتشذاغع إلميغ عمساء التارين وبيغ بذاحثي ا

 .مي القجرات الحالية وتػاكب التصػر الج شاميلي لجػ الذخكات
 ،( Amiri Shirkavand, Chalak, & Rezaeei, 2017دراسة ) 3/2/3

Competitive Intelligence and Developing Sustainable 

Competitive Advantage 
 العذامميغ قيسذة وعالجذت ، تشافدذية ميذدة إلذي معخفتذظ حذػع بعشذػاض الجراسذة ىذحه جذاءت

 الزذػء تدذميط تذع إذ ، عمييذا لمحرذػع صعػبة وأكثخ أىسية أكثخ أصبحت التي السيخة
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 مغ %70 بأض أوضي والحؼ الغشية السشطسات بعسى عم ػ جخ  مدي خ ع مغ عمييا

 . لمشسػ معػقا   يعتبخ والحؼ لج يا الستجربيغ العامميغ في نقرا   ميا السشطسات تمظ

 ىاألعم الحج تكدب التي تمظ ىي نجاحا   األعساع أكثخ إض ىحه الجراسة إلى وتػصمت 
 تعميسيذة ميئذةض عذام   كبيذخا  لتحقيذق كذا اإللكتخونذي الذتعمع وأض ، السعخفة مغ السيدة مغ

 التذجريب أتذلاع مذغ فعاليذة أكثذخ وأنيذا لماذخد التجريبيذة الستصمبذات تخرذت مػسذعة

، كسا تػصمت إلى أض أغمب لع تعصي أىسية إلذي التعمذيع اإللكتخونذي   سابقا   السػجػدة
 ولع تجر  إملانية استخجامو لتقجيع فخص جج جة لتعديد األداء .

دور تطبيق استخاتيجية تدؽيق السشتجات صجيقة ت التي تشاولت الجراسا 3/3
 -:البيئة في تحقيق ميدة تشافدية 

تقةةجيػ اسةةتخاتيجية لمتدةةؽيق اتخزةةخ لتحقيةةق  (م2113دراسةةة اصةةبي ، ) 1/3/3
 ميدة تشافدية لمذخكات الرشاعية السداىسة في اتردن

يق ميدة تشافدية لمذذخكات ىجفت الجراسة إلى تقجيع استخاتيجية لمتدػيق األخزخ لتحق
أصذذبي فذذي تصذذػر التدذذػيق األخزذذخ  مايذذػمتبشذذي  الض السدذذاىسة العامذذة فذذي األردض 

عمذذذذى مدذذذذتػػ العذذذذالع ، وقذذذذج شبقذذذذت الجراسذذذذة عمذذذذى السذذذذج خيغ التشايذذذذح ػض فذذذذي مدذذذذتسخ 
تخكة وىػ مج خو الساليذة والتدذػيق  (74) الذخكات الرشاعية األردنية والبالغ عجدىا

مذذذج خ وقذذذج اسذذذتخجم الباحذذذث  (370) د واإلنتذذذاج وعذذذجدىع اإلجسذذذاليوالتصذذذػيخ والسذذذػار 
االستبياض عمى جسيذي ماذخدات الجراسذة وقذج أخذحت عيشذة احتساليذة شبكيذة تبمذغ عذجدىا 

فخدا  لمتعخف عمى وجية نطخىع في مجػ إملانية تصبيق اسذتخاتيجية التدذػيق ( 191)
قبذػع لذجػ عيشذة الجراسذة األخزخ لتحقيق ميدة تشافدية، وتػصمت الجراسة إلى وجذػد 

  . وبجرجة عالية لتصبيق استخاتيجية التدػيق األخزخ لسا تحققو مغ ميدة تشافدية
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كافة عشاصخ استخاتيجية التدذػيق األخزذخ بأبعادىذا  إلى أىسية أخحوأوصت الجراسة 
مذذذذذغ تحج ذذذذذج الدذذذذذػ  السدذذذذذتيجف وخرذذذذذائز السشذذذذذت  األخزذذذذذخ والتدذذذذذعيخ  والسلػنذذذذذة

والتذذذخوي  األخزذذذخ لتحقيذذذق ميذذذدة تشافدذذذية مذذذغ الجذذذػدة  األخزذذذخ والتػزيذذذي األخزذذذخ
والسخونذذة والتدذذميع واإلمذذجا ، وكذذحلظ صذذياغة تذذذخيعات لذذجعع التحذذػع إلذذى الرذذشاعات 

لمرذذذذشاعييغ والسدذذذذتيمكيغ  متكاممذذذذةسذذذذ ت تػعيذذذذة حتشطذذذذيع  ىالخزذذذذخاء والعسذذذذل عمذذذذ
 بسااليع التدػيق األخزخ. 

اتخزخ في زيادة تشافدية  أىسية ودور التدؽيق( 2114، دراسة جسال)  2/3/3
 دراسة نعخية تحميمية  –مشعسات اتعسال 

الع قة ميغ التدػيق األخزخ والسيدة  معخفةىجفت الجراسة إلى محاولة الػصػع إلى 
التدذػيق  لكي يلذػض التشافدية التي تخجم مشطسات األعساع وإيجاد السجاخل السشاسبة 

وقذج اتبذي الباحذث دراسذة نطخيذة تحميميذذة سشطسذذات، الزيذادة تشافدذية فذي  سذببا  األخزذخ 
 . اليابانية (Miura) لحالة تخكة ميػرا

إلذذذذى أض تبشذذذذي الذذذذذخكة لسايذذذذػم التدذذذذػيق األخزذذذذخ فذذذذي فمدذذذذاتيا  وتػصذذذذمت الجراسذذذذة 
الجاخمية وانزسام الذخكة إلى الييئات والسشطسات ذات االىتسامات البيئية والحرػع 

التدذذػيق األخزذذخ وكذذحلظ حققذذت الذذذخكة لسايذذػم  تأ يذذجىاعمذذى الذذذيادات التذذي تؤكذذج 
مدايا تشافدية ليا في األسػا  التي تشذط فييا وىي تشسية الحرة الدػقية وزيادة والء 

 . لع متيا التجارية الخزخاء عس ئيا
وأوصت الجراسة بأنو يجب عمى مشطسذات األعسذاع تصبيذق مايذػم التدذػيق األخزذخ 

ة والستسثمذذذة يذذذالبيئ الستغيذذذخاتلتكيذذذف مذذذي ميذذذجف االسذذذتجابة وا اتباعذذذوكتػجذذذو المذذذج مذذذغ 
عمذى إعذادة  أض تخكذدأساسا في تدا ج الػعي البيئي وأيزا المج مغ مشطسات األعساع 

 وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية.مخبحا أمخا  ليلمة عسميات اإلنتاج وجعل التػجو البيئي 
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  الجراسات الدابقة : التعميق عم 

 خاتيجية مستازة لمحرػع عمى السدايا التشافدية .تسثل السشتجات صجيقة البيئة إست 
  . الذخكات التي تيتع بالسدايا التشافدية ومؤتخاتيا تحقق ارباح أعمى مغ غيخىا 
  تصبيق إستخاتيجية التدػيق األخزخ والسشتجات الخزخاء يعسل عمى تحقيق

 أىجاف الذخكة .
 غ صػرتيا وزيادة أض استخجام السشتجات صجيقة البيئة يداعج الذخكات عمى تحدي

 والء العس ء .
  الذخكات التي تصػر مشتجاتيا بذلل مدتسخ يداعجىا عمى تحديغ مدتػيات

 عالية مغ السدايا التشافدية .

تختما الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة مغ حيث مجاع التصبيق حيث نجج أض 
االت أخخػ ولع معطع الجراسات الدابقة تع تصبيقيا عمى الرشاعات التحػيمية ومج

مصبقة عمى السشتجات صجيقة البيئة  -عمى حج عمع الباحثة–تػجج أؼ دراسة مغ قبل 
 الستغيخيغ ميغ الع قة فجراسةالسدتخجمة في مػاد البشاء في الذخكات العقارية 

 مغ السقتخح األسمػب ميحا التشافدية السيدة (التابي)و البيئة صجيقة السشتجات( السدتقل)
 صاة عمي ع وة ، الباحث إش   حجود في مصمقا   إليو التصخ    تع لع الباحث قبل

باإلضافة إلى  السرخية العقارية الذخكات واقي في الجراسة ىحه ميا تشاخد التي الحجاثة
 .أىسية قصا  العقارات في مرخ في دفي عسمية التشسية االقترادية 
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 البحث:مذكمة  ( 4

جذو البيئذة السرذخية والتذي تعرذا بذالػاقي البيئذي ىشا  العج ج مغ السذل ت التي تػا
السرذذخؼ عمذذى رأسذذيا مذذذل ت التمذذػث اليذذػائي الشذذات  عذذغ دخذذاض السرذذاني وعذذػادم 
الديارات األمخ الحؼ  تدبب في انتذار أمخاض خصيخة، والتمػث الدسعي الشذات  عذغ 

قاوالت السراني والسشذآت الرشاعية، ومذلمة الشاايات الرمبة الشاتجة عغ قصا  الس
 والسشذآت العقارية. 

قترذذذذاد الذذذذػششي، وبدذذذذذبب ونطذذذذخا ألىسيذذذذة دور السشذذذذذآت العقاريذذذذة السرذذذذذخية فذذذذي اال
السذاكل حػع التػجو البيئي لجػ السشذآت واألضخار البيئية الشاتجة عشيا، سػف  ذتع 

تصبيق إستخاتيجية تدػيق السشتجذات صذجيقة  ودورالبحث في مايػم السشت  األخزخ 
 قيق ميدة تشافدية بالشدبة لمذخكات العقارية. البيئة في تح

عميذذو تتبمذذذػر مذذذلمة الجراسذذذة أض تبشذذذي الذذذخكات العقاريذذذة لسذذذػاد البشذذاء صذذذجيقة البيئذذذة 
يزسغ بقائيا واستسخاريتيا ومشحيا فخصذة لذجخػع أسذػا  جج ذجة واحذت ع مخاكذد قػيذة 

افدذذية التذذي تغيذذخت مقارنذذة بسشافدذذييا وذلذذظ لس ئسذذة ومػاكبذذة السدذذتمدمات الجج ذذجة لمتش
لتربي مصابقة لإلستخاتيجية الخزذخاء وداللذة واضذحة لمسجتسذي والبيئذة مسذا  ديذج مذغ 

وبالتذذالي حرذذػليا عمذذى  جتساعيذذة والبيئيذذةقترذذادية واالتحدذذيغ أدائيذذا مذذغ الشاحيذذة اال
 . ميدة تشافدية 
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 : تداؤالت البحث( 5

 :ت الخئيدية التاليةالؤ ضؽء ما سبق يسكؼ تحجيج مذكمة البحث في التدا يوعم

 تدةؽيق ىل يؽجج عالتقة معشؽية ذات داللة إحرائية بيؼ تطبيق إستخاتيجية 5//1
  السشتجات صجيقة البيئة وبيؼ الجؽدة؟

 :ويتفخع مؼ ىحا التداؤل الخئيدي العجيج مؼ اتسئمة الفخعية التالية

   ىعػائذذجه عمذذو  صذذج ق البيئذذةىذذل  ػجذذج ع قذذة معشػيذذة ذات داللذذة إحرذذائية مذذيغ السشذذت 
 الذخكة وبيغ الجػدة؟

   ىوعػائذذجه عمذذ صذذج ق البيئذذةىذذل  ػجذذج ع قذذة معشػيذذة ذات داللذذة إحرذذائية مذذيغ السشذذت 
 السدتيمظ وبيغ الجػدة؟

   ىوعػائذذجه عمذذ صذذج ق البيئذذةىذذل  ػجذذج ع قذذة معشػيذذة ذات داللذذة إحرذذائية مذذيغ السشذذت 
 البيئة وبيغ الجػدة؟

تدةؽيق إحرائية بةيؼ تطبيةق إسةتخاتيجية ىل يؽجج عالتقة معشؽية ذات داللة  1/5
 السشتجات صجيقة البيئة وبيؼ التدميػ؟

 -ويتفخع مؼ ىحا التداؤل الخئيدي العجيج مؼ اتسئمة الفخعية التالية :

   ىوعػائذذجه عمذذ صذذج ق البيئذذةىذذل  ػجذذج ع قذذة معشػيذذة ذات داللذذة إحرذذائية مذذيغ السشذذت 
 الذخكة وبيغ التدميع؟

 ىوعػائذذجه عمذذ صذذج ق البيئذذةت داللذذة إحرذذائية مذذيغ السشذذت  ىذذل  ػجذذج ع قذذة معشػيذذة ذا 
 السدتيمظ وبيغ التدميع؟
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   ىوعػائذذجه عمذذ صذذج ق البيئذذةىذذل  ػجذذج ع قذذة معشػيذذة ذات داللذذة إحرذذائية مذذيغ السشذذت 
 البيئة وبيغ التدميع؟

  البحث:متغيخات  ( 6

 :السدتقل الستغيخ 1/6
 :اتبعاد التاليةالسشتجات صجيقة البيئة وسؽف يتػ قياسيا مؼ خالل 

 الذخكة.  ىالسشتجات صجيقة البيئة وعػائجىا عم 

  .السشتجات صجيقة البيئة والسشافي التي تقجميا لمسدتيمظ 

 .السشتجات صجيقة البيئة والسشافي التي تقجميا لمبيئة 
 :الستغيخ التابع 2/6
 لتذذذدام الذذذذخكات العقاريذذذة متصبيذذذق اسذذذتخاتيجية تدذذذػيق السشتجذذذات صذذذجيقةاضذذذػء  ىعمذذذ

السيذذدة التشافدذذية لتمذذظ الذذذخكات وعميذذو  ىالبيئذذة فإنذذو مذذغ الستػقذذي أض  ذذشعلذ ذلذذظ عمذذ
  –)الجةةةؽدة :زيذذذادة السيذذذدة التشافدذذذية وىذذذي كالتذذذالي ىفذذذإض ىذذذحا الستغيذذذخ يذذذذتسل عمذذذ

 .التدميػ( 

 (  نسؽذج الجراسة:7
 في ضؽء مذكمة الجراسة وفخضياتيا يكؽن نسؽذج الجراسة كسا يمي :
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 سدتقل                                     الستغيخ التابعالستغيخ ال   
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( نسؽذج الجراسة1شكل رتقػ )

 ( اإلطار الشعخي :8
 )السشتج اتخزخ( : السشتجات صجيقة البيئةأوال : 
 -مفيؽم السشتجات صجيقة البيئة : (1

الحؼ  مبي عمى أنو "السشت  أو ما يعخف بالسشت  األخزخ  صج ق البيئة السشت عخف 
ويمقذذذي القبذذذػع االجتسذذذاعي، ويذذذتع إنتاجذذذو بصخيقذذذة  يغالسدذذذتيمكومتصمبذذذات حتياجذذذات ا

 فذذذيمذذذذلمة كبيذذذخة لمسشطسذذذات  يذذذذلل االسذذذتجامةمعيذذذار  تذذذع اكتذذذذاف أضثذذذع مدذذذتجامة" 
ىذذحه السشتجذذات، ألض تكذذاليف السشتجذذات التقميجيذذة ال تذذداع أقذذل بلثيذذخ مذذغ  وبيذذيتصذذػيخ 

عذذغ التعامذذل  مذذغ السشطسذذات العج ذذج امتعذاد ذذؤدؼ إلذذى  تكماذة السشتجذذات السدذذتجامة مسذذا
تعخيف السشذت  األخزذخ عمذى أنذو  أدػ إلى إعادة، مسا السدتجامة  في ىحه السشتجات

فذذذذذي األداء البيئذذذذذي، واالجتسذذذذذاعي واإلنتذذذذذاجي،  وتصذذذذذػرا   "السشذذذذذت  الذذذذذحؼ يحقذذذذذق تحدذذذذذشا  

 -المنتجبث صديقت البيئت :
 منتجات صدٌمة البٌئة ال

 . الشركة وعوائدها على

 ات صدٌمة البٌئة المنتج

والمنافع التً تمدمها 

 . للمستهلن

  المنتجات صدٌمة البٌئة

 . والمنافع التً تمدمها للبٌئة

 

 -: الميزة التنبفسيت
 . الجودة 

 . التسلٌم 
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ارنذذذذذذة السخماذذذذذذات، ويدذذذذذذتسخ ىذذذذذذحا التحدذذذذذذغ مقالشاايذذذذذذات و واالسذذذذذتخجام والذذذذذذتخمز مذذذذذذغ 
 . (3)بالسشتجات التقميجية أو السشافدة األخخػ"

والتعذجي ت التذي  ذتع  األنذصةمغ  مجسػعة متكاممةكسا عخف السشت  األخزخ بأنو "
البيئذذذذة  ىوالسحافطذذذذة عمذذذذ السدذذذذتيمظلزذذذذساض حسايذذذذة  التقميذذذذجؼالسشذذذذت   عمذذذذى إحذذذذجاثيا

 الزخر ميا". ب التدببالصبيعية وعجم 

صجيقة لمبيئة )والتي يسلغ أض تتحمذل  مػادحؼ يدتخجم السشت  األخزخ ىػ "السشت  ال
 االلتذذداممخاحذذل دورة حياتذذو لزذذساض بقائذذو ضذذسغ  أثشذذاء م حطتذذو، مذذي ضذذخورة  ذاتيذذا (
 البيئي.

بصخيقذذذذة  يخذذذذزالبيئذذذذة ةيسذذذذا  عتبذذذذاراتباال تيذذذذتعالسشذذذذت  األخزذذذذخ ىذذذذػ "السشذذذذت  الذذذذحؼ 
السذذذذػاد السمػثذذذذة أو الصاقذذذذة والسذذذذػاد الخذذذذام وتجشذذذذب  أقذذذذل قذذذذجر مذذذذغسذذذذتخجام اترذذذذشيعو ب

التحمذذذل عذذذغ شخيذذذق الدذذذامة، وأيزذذذا  شخيقذذذة اسذذذتخجامو وسذذذيػلة الذذذتخمز األمذذذغ مشذذذو 
 .(4)ػ الحاتي أو بالتجويخ إلعادة استخجامو مخة أخخ 

  تشاسذببسذا  الخاماستخجام السػارد الصبيعية والسػاد  في تعج لالالسشت  األخزخ "ىػ 
ة القائسذذة أساسذذا  لمتصذذامق مذذي األىذذجاف مذذي متصمبذذات البيئذذة وتعذذج ل العسميذذات اإلنتاجيذذ

عسميذذذذات اإلنتذذذذاج وخاذذذذس  خذذذذ ع الزذذذذخراألساسذذذذية لمتدذذذذػيق األخزذذذذخ فذذذذي تقميذذذذل 
مذذغ  ػ سذذتاادة مذذخة أخذذخ إملانيذذة اال وكذذحلظمسلذذغ  مدذذتػػ  ىمدذذتػيات التمذذػث إلذذي أدنذذ

                                                 

التدذذذػيق األخزذذذخ كاتجذذذاه حذذذج ث لسشطسذذذات األعسذذذاع فذذذي تحقيذذذق التشسيذذذة ، 2011، قذذذجرؼ  ، تذذذيمةالدذذذعجية حميسذذذة( 3)
 الاانٌععة   نمععو الطبععة لحكومععات وا للمنظمعات األداء المتمٌععز حعو  العدولً الاععانً الملتمععى مععدات ت مجمععالسدذتجامة، 

   .381ص بٌن تحمٌك األداء المالً وتحدٌات األداء البٌئً   المنعمد بجامعة ورللة ٌومً وااللتصادٌات المؤسسات
ل العػلسذذة فذذي ممذذجاض ناميذذة فذذي ضذذاالقترذذادية  ، أثذذخ تػجيذذات السشذذت  األخزذذخ عمذذي البيئذذة2012، كدذذخا، تذذيساء (4)

 .51جامعة تكخيت، ص –قتراد واال ، كمية اإلدارةمختارة
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مذذغ ىذذحا  الخئيدذذيمخمااتيذذا مذذغ خذذ ع إعذذادة جسعيذذا ومعالجتيذذا وترذذشيايا، فاليذذجف 
 .(5)ية البيئة وحساية السدتيمظالسايػم ىػ حسا

لسجسػعذذة مذذغ السعذذا يخ  شبقذذا   ةسرذذشعالو  ةسرذذسسال اتسشتجذذال ىذذيالسشذذت  األخزذذخ "
 عمذذىالصبيعيذذة مذذي السحافطذذة  لسذذػاردي   ااسذذتحسايذذة البيئذذة وتقميذذل  ىالتذذي تيذذجف إلذذ

 خرائز األداء األصمية".

مذغ  معالجتيذا لذغيس"ىي تمظ السشتجذات التذي  – صجيقة البيئة -السشتجات الخزخاء 
أو إعذذذادة  الترذذذشيي أو إعذذادة التييئذذذةأو إعذذذادة  االسذذتخجامث اإلصذذذ ح أو إعذذذادة يذذح

 التجويخ".

والتي يسلذغ أض  الخزخاءدتخجم السػاد ت التي اتالسشتج تمظ" ىي الخزخاء اتالسشتج
مخاحذل دورة  أثشذاء م حطتذو ومخاقبتذوتذجويخىا مذي ضذخورة  يسلغ إعذادةا  أو يتتحمل ذات

 .(6)البيئي" التػجوو لزساض بقائو ضسغ اتيح

لتذذجويخ جدئيذذا  أو كميذذا  والسشذذت  األخزذذخ إلعذذادة االقامذذل  السشذذت  والسشذذت  األخزذذخ ىذذػ
بذذذلل إعذذادة تذذجويخىا أو قاممذذة لمتجذذجد  تذذعيجذذب إعذذادة إنتاجذذو كميذذا  أو جدئيذذا  مذذغ مذذػاد 

 .(7)سخيي

فطذذة الزذذارة، اسذذتخجام عذذجم اسذذتخجام السذذػاد الحافعشذذج ترذذشيي السشذذت  األخزذذخ  مذذدم 
الحج األدنى مغ الصاقة، استخجام الحج األدنى مغ السػاد الخذام، عذجم اسذتخجام السذػاد 

                                                 

 .51ناذ السخجي الدامق، ص، 2012، كدخا، تيساء (5)
االقترذادية  ، السشتجات الخزخاء كسجخل لتصػيخ الرادرات، دراسة حالة، كميذة العمذػم2014/2015رزقي رانية،  (6)

 .91بدلخة، ص –جامعة دمحم خيزخ  –والتجارية وعمػم التدييخ 
جامعذذذة القذذذاىخة،  –ر التدذذذػيق األخزذذذخ ودوره فذذذي زيذذذادة رضذذذا العسيذذذل، كميذذذة التجذذذارة ، أسذذذخا2015سذذذعاد فيذذذج،  (7)

 .61ص
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محتذذذػػ  تاخيذذذغقاممذذذة إلعذذذادة التذذذجويخ أو اسذذذتخجاميا بعذذذج العبذذذػات الالدذذذامة، اسذذذتخجام 
 .(8)العبػة

 تعخيف الباحث:

الذحؼ  خاعذي اعتبذارات السشت  األخزخ ىػ "السشت  الحؼ يدتخجم مػاد صذجيقة لمبيئذة و 
البيئذذة ةيسذذا  تعمذذق بصخيقذذة ترذذشيعو باسذذتخجام الحذذج األدنذذى مذذغ الصاقذذة والسذذػاد الخذذام 

مشذة بالتحميذل الذحاتي اوتجشب السػاد السمػثة أو الدذامة وسذيػلة الذتخمز مشذو بصخيقذة 
 أو بالتجويخ إلعادة استخجامو مخة أخخػ.

 :(9)خرائز السشتج اتخزخ (2

 شذذت  بي عمذى صذحة اإلندذاض، والحيذذػاض، والشبذات بحيذث ال خ سذذميأثتذأال يلذػض لذو  ●
 ضخر. عشو أؼ

فتخاضي شػيذل بحيذث ال  ذتع الذتخمز مشذو بدذخعة وتذخاء مشذت  اال هأض يلػض عسخ  ●
 الشاايات في الصبيعة.   ؤدؼ إلى زيادةجج ج 

 .مبكية البجائل مغ السشتجاتتأثيخ سمبي عمى البيئة مقارنة  أقلأض يلػض لو  ●

، وأض نحذذاوع قذذجر سذذيل الحرذذػع عمييذذا ومتذذػفخة و مذذغ مذذػاد خذذام أض  ذذتع ترذذشيع ●
 مغ الصبيعة. الحرػع عميياالسػاد الخام الشادرة، أو صعبة  تجشباإلملاض 

                                                 

 االقترذذاد كميذة ، األعسذاع إدارة قدذذع ، ماجدذتيخ مذحكخة األخزذذخ، التدذػيق ،2009/2010 حدذيغ، تذادؼ (8)
 .11، صدمذق جامعة –
 قصذا  عمذي ميجانيذة دراسذة التدذػيقي، األداء عمى األخزخ التدػيق تصبيق أثخ ،2014/2015 الكخيع، عبج سامي(9)

، . األردض ، الدرقذاء ، الدرقذاء جامعذة ، العميذا الجراسذات كميذة ، ماجدذتيخ رسالة ، عساض في السشدلية الكيخبائية األجيدة
 .28،27ص
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السخماذذذذات فذذذذي   ذذذذتع زيذذذذادةأض  ذذذذتع التقميذذذذل مذذذذغ التغميذذذذف قذذذذجر اإلملذذذذاض بحيذذذذث ال  ●
 الصبيعة.

 اد الصبيعية.التخفيف مغ وزض السشت  وحجسو بحيث نحافع عمى السرادر والسػ  ●

، مسذا يدذاىع فذي  مذغ مشتجذات تذع الذتخمز مشيذا ترذشيعيا تع إعادةستخجام مػاد ا ●
 السحافطة عمى السرادر الصبيعية ويقمل مغ الشاايات. 

 ترذذذذشيعوتذذذذػفيخ الصاقذذذذة السدذذذذتخجمة عشذذذذج  مذذذذغ حيذذذذثأض يلذذذذػض السشذذذذت  اقترذذذذاديا   ●
 لمسحافطة عمى مرادر الصاقة غيخ الستججدة.

سذتخجامو، اضارة عشج  َمَػاد   يدببلل عام امشا  عمى البيئة ف  أض يلػض السشت  بذ ●
 مػاد ضارة عشج التخمز مشو. يدببأو حتى ال 

 أض يلػض قاب   لمتجويخ فيتع استخجام أجدائو عشج التخمز مشو بديػلة. ●

  .واالستبجاعأض يلػض سيل الترميي  ●

ومدذذذتجيبة  كذذذةمجر لسشتجذذذات الخزذذذخاء ا التذذذي تعرذذذشي وتدذذذػ  مذذذحلظ تكذذذػض السشطسذذذات 
، وتكذذذذػض تمذذذذظ  القزذذذذايا الرذذذذحية، والبيئيذذذذة لمسدذذذذتيمظ تجذذذذاه السدذذذذتيمكيغلحداسذذذذية 

 عمييا قبل أض تاخضيا قػة القانػض أو السجتسي. يجبالسشطسات قامت بسا 

 :  (11)دورة حياة السشتج اتخزخ (3

أدوات التحميذذذذل اإلسذذذذتخاتيجي التذذذذي  ىذذذذي واحذذذذجة مذذذذغدورة حيذذذذاة السشذذذذت   ●
سذتسخار فذي الرذشاعة وتحقيذق البقذاء واال غ أجذلمذتدتخجميا السشطسات 

                                                 

(10) Kotler, P. (2011). Reinventing marketing to manage the environmental imperative. 

Journal of Marketing, 132. 
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حجذذع السبيعذذات والحرذذة الدذذػقية التذذي تزذذسغ  زيذذادة الشجذاح مذذغ خذذ ع
أصذذبي ىذذحا السايذذذػم مذذغ الساذذذاليع  لذذذحامذذغ األربذذاح،  عذذذاليليذذا مدذذتػػ 

 يعذذذخضعشذذذج تحميذذذل األوضذذذا  اإلسذذذتخاتيجية لمسشطسذذذات، فيذذذػ  ةالذذذذائع
جعل عسمية  ىعم ال تقترخ فػائجهوصا مثالي لحالة السشت  حيث أض 

نيذذا تدذذاعج اإلدارة فذذي معخفذذة إمذذل تذذتع بصخيقذذة عسميذذة التخصذذيط لمسشذذت  
استخاتيجية عسميا في الدػ  وخرػصا  في  ىالتغييخات ذات التأثيخ عم

 ضل السشافدة التي  ػاجييا السشت ، 

 وىحه السخاحل ىي كالتالي:  ●

ع لمسشت  في الدػ ، عشجما تبجأ ىحه السخحمة الطيػر األو تسثل  مخحمة التقجيػ: 1/3
قذذج  السشطسذذةاإل ذذخادات ميشسذذا تكذذػض  بدذذبب قمذذة ال  ػجذذج أربذذاحالسبيعذذات مذذغ الرذذاخ و 

البحذذذث والتصذذذػيخ والتذذذخوي  والتػزيذذذي، وىذذذحه السخحمذذذة مذذذغ  ىعمذذذ ضذذذخسةأناقذذذت مبذذذالغ 
 ألضسخذاشخة ، درجة عاليذة مذغ ال ىمخاحل دورة حياة السشت  تعتبخ حخجة وتحتػؼ عم

 يذةحتسالأيزذا  ا، و بذذلل كبيذخ ةفذذمو وارد يذةحتسالاالدذػ  لذحا فذإض  ىجج ج عمذالسشت  
 لسبيعات الستػقعة.اتحقيق 

 ىتحتذػؼ عمذ ألنيذاتدداد بذلل خذاص فذي مجذاع السشتجذات الخزذخاء، ىحه السخاشخ 
تقذذذذجيع ىذذذذحه  تكماذذذذة أض ىالسشتجذذذذات األصذذذذمية، باإلضذذذذافة إلذذذذب مقارنذذذذةتغييذذذذخات جحريذذذذة 

ا تحتاج إلي مجيػد أكبخ في مجاع البحث والتصػيخ باإلضافة ألني مختاعة السشتجات
مرذذذذذاريف تخويجيذذذذذة لمتعخيذذذذذف بخرذذذذذائز ومسيذذذذذدات ىذذذذذحه  ى معذذذذذجع عذذذذذالي مذذذذذغإلذذذذذ

 السشتجات.
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ويذذدداد ىذذامر  سذذخييالسبيعذذات بذذذلل  تشسذذػىذذحه السخحمذذة  وفذذي مخحمةةة الشسةةؽ: 2/3
سشذذت ، ولكذذغ مذذغ السشافدذذيغ إلذذي دخذذػع الدذذػ  وبذذشاذ ال العج ذذجالذذخبي، وىذذحا مذذا  ذذجفي 

خصذذأ كبيذذخ فذذي تخصيصيذذا اإلسذذتخاتيجي فذذي ىذذحه السخحمذذة فذذي تقذذي  السشطسذذاتبعذذس 
السبيعذات  ػ مدذتػ  ىدورة حياة السشذت  وتشطذخ إلذال تتايع وتدتػعب بذلل جيج عشجما 

وبسا السشافدة في الدػ   األخح في االعتبارعشيا مغ أرباح، دوض   شت السختاعة وما 
 إلذي إشالذةالسخاحذل فذإض السؤسدذات دائسذا   بذاقيبحا  مغ األكثخ ر ىي ىحه السخحمة  أض

 قجر اإلملاض.بىحه السخحمة 

أض األربذذاح  وىذذينقصذذة ميسذذة إدارة التدذذػيق يجذذب أض تايذذع إض  مخحمةةة الشزةةج: 3/3
تذذذجركيا  رتاذذذا  السبيعذذذات وىذذذحه الحكيقذذذة يجذذذب أضمذذذغ ا عمذذذي الذذذخغعنخاذذذاض تبذذذجأ باال
ىذحه السخحمذة  فذيالسشذت  فذي الدذػ    ػاجييذا تتقبميا ، بدبب السشافدة التيو  السشطسة
 بسخحمة الشسػ. مقارنة

السشذت  أؼ  ىفذي الصمذب عمذ انخاذاض يحجث ىحه السخحمة في نحجار:مخحمة اال  4/3
 يحذذتعالحذذالي  السشطسذذةأض مبيعاتذذو تكذذاد تشعذذجم أمذذا األربذذاح فذذ  وجذذػد ليذذا ألض وضذذي 

 بعذذسمذذغ جج ذذج بإحذذجاث  مشتجيذذا إذا أرادت أض تعيذذج إشذذ  عمييذذا تكذذاليف إضذذاةية 
التخمي بذذ تقذذػمفذذي الدذذػ ، أو  التذذي تحذذجثالتغيذذخات  لسػاكبذذة عميذذو وتصذذػيخه اتالتغييذذخ 

 عشو لعجم قجرتيا عمي تعج مو.

ويسلغ تػضذيي دورة حيذاة السشذت  األخزذخ بالشدذبة لمسبيعذات واألربذاح حدذب الذذلل 
 التالي:
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 :  (11)استخاتيجيات السشتج اتخزخ (4

تذذذذذليل  إلذذذذىإدارة التدذذذذػيق  تتجذذذذو اءالخزذذذذخ  اتالسشتجذذذذ سياسذذذذةسذذذذيا  صذذذذياغة فذذذذي 
التدذػيق  إدارةمذيغ أىذجاف  التشدذيق ىإلذ التذي تيذجفمجسػعة االستخاتيجيات والبذخام  

إضذافة السدذتيمكيغ مذغ جيذة أخذخػ،  واحتياجذاتمغ جية، ومتصمبات إتبا  رغبذات 
اج إدارة الحاذذاظ عمذذى البيئذذة، ومذذغ أجذذل ذلذذظ تحتذذ شذذخ  االعتبذذار  فذذيذلذذظ األخذذح  إلذذى

 ترذشيياالعتبذارات البيئيذة ضذسغ عسميذات  إدخذاععمى  قادرفخيق عسل  ىإل التدػيق
 السشت  األخزخ.

 ستخاتيجية الفخق البيئية:ا 1/4

الشاجحة لتحقيذق التشدذيق والتكامذل مذيغ عسذل إدارة التدذػيق وإدارة اإلنتذاج  مغ الصخ  
 وتذليلىػ إعجاد  البيئةصجيقة والبحث والتصػيخ في مجاع ترسيع وإنتاج السشتجات 

اعتسذذاد وجيذذات نطذذخ مختماذذة فذذي  ، حيذذث يسلذذغمحتذذخفيغمذذغ أفذذخاد   تكذذػض ق ميئذذي يذذفخ 

                                                 

 عمذى ميجانيذة دراسذة األعسذاع، مشطسذات تشافدذية زيذادة فذي األخزذخ التدذػيق دور ،2016، دمحم سذعجؼنق   عغ  (11)
 ، غذذدة ، اإلسذذ مية الجامعذذة التجذذارة كميذذة ، ماجدذذتيخ رسذذالة ، غذذدة محافطذذات فذذي العاممذذة الغحائيذذة الرذذشاعية الذذذخكات
 .42، 41، 40ص  ، فمدصيغ



 دور تطبٌك إستراتٌجٌة تسوٌك المنتجات صدٌمة البٌئة علً تحمٌك مٌزة تنافسٌة
 

 

 0202الثبني   العدد  -53المجلد                ث التجبريت  المجلت العلميت للبحىث والدراسب

210 
 

 

 

 
 

االعتبذار  فذي، وفي ناذ الػقت فإض ىحه الاخ  يجب أض تأخذح  دراسة الشػاحي البيئية
 مجسػعة مغ القزايا السيسة ومشيا:

سيع السشذذت  مذذغ كسذذا ىذذػ تذذأثيخ ترذذ جػانذذب عج ذذجةدراسذذة تذذأثيخ ترذذسيع السشذذت  مذذغ  ●
 لمسشطسذذذذة السشاسذذذذبالاذذذذخ  البيئيذذذذة اختيذذذذار الترذذذذسيع  وعمذذذذى، االقترذذذذاديةالشاحيذذذذة 

 البيئية. باالعتبارات مخاعاةوالسدتيمكيغ مي 

دورة حياة السشذت  بذذلل كامذل، مذجءا  بذالسػاد األوليذة ومذغ  مخاعاةالاخ   ىعميجب  ●
مغ أجل تقميل  ستخجاماالمخحمة ما بعج  وحتىالسشت   واستخجامثع عسمية الترشيي 

 مخاحل دورة حياتو. جسييلمسشت  في  الدمبية اآلثار

 حتياجذذات تشاسذذب مذذي االسشذذت  السرذذسع  ا إذا كذذاضمذذتذذجرس  يجذذب عمذذى الاذذخ  أض ●
 .وتػقعاتومي رغباتو و السدتيمظ 

 :وىي لمسشعسةبالشدبة  عجيجة فؽائجيسكؼ أن يحقق  اتسمؽبإن اتباع ىحا 

 ومشاسبة أكثخ مغ الشاحية البيئية.مشة اترسيع وتصػيخ مشتجات  ●

 تقميل الزيا  واليجر في السػاد األولية والصاقة. ●

 تخفيس التكاليف اإلنتاجية عبخ أسذ التصػيخ البيئي. ●

 نذاشيا. ستسخاريةالوقاممية  جيجة لمسشطسةميئية  ةعصاء سسعإ  ●

 الدمبية. اآلثارتقميل  ●

 شافديغ.عغ مشتجات الس السشطسةتسييد السشت  السقجم مغ قبل  ●
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 ستخاتيجية ترسيػ السشتج الرجيق لمبيئة:ا 2/4

 التي تذجعػالجيػد  معطعفي مجخل التدػيق األخزخ ألض  كبيخةيستمظ السشت  أىسية 
 إدارةمذذذيغ  ا  مدذذذتسخ  ا  السشذذذت ، وىذذذحا مذذذا  تصمذذذب تعاونذذذ ىالتػجذذذو البيئذذذي تتخكذذذد عمذذذ ىإلذذذ

 الخاصةالسعمػمات  دائسا   فختػ التدػيق أض  إدارة ىاإلنتاج، ويلػض عمإدارة التدػيق و 
 إدارة ىالخرائز البيئية، ميشسا عم عمى الخزخ ِمَشاَءا العس ءتػجيات وتازي ت م

يسلذذذغ  حتذذذىالستذذذػفخة  الاشيذذذةمذذذيغ السعذذذا يخ السصمػبذذذة مذذذي السعذذذا يخ  تشدذذذقاإلنتذذذاج أض 
بالترذذسيع  يدذذسيأفزذذل صذذيغة إلنتذذاج وتقذذجيع ىذذحه السشتجذذات وىذذحا مذذا  إلذذىالتػصذذل 
 لمبيئة.الرج ق 

سذذج خ اإلنتذذاج السيسذذة األساسذذية ل فذذي مجذذاع إدارة اإلنتذذاج والعسميذذات أنذذو الخبذذخاء ذذخؼ 
الحااظ عمى البيئة والسػارد الصبيعية مغ خ ع تػجيذو أنذذصة اإلنتذاج والعسميذات  ىي

ا  ليحا السجخل فإض مج خ اإلنتاج الكاء ىػ القادر عمى شبقنحػ تحقيق ىحا اليجف و 
 الكيام بالتالي:

 ستخجاميا.اساية السػارد الصبيعية وتقميل ح ●

 . إيجاد مجائل جج جة لمسػارد الشادرة ●

 عسميات اإلنتاج. عغ الشاتجةخاس التكاليف  ●

 .العس ءتقجيع نساذج متصػرة ومخغػبة مغ قبل  ●

إلي أض يلػض  البػليدتخالتحػع نحػ ترسيع األق م إلي مادة أدؼ فعمي سبيل السثاع 
وتكذذاليف لمسذػاد األوليذة  اسذذتي   أقذل  وبالتذاليحجذع حيذث المذذغ القمذع أقذػؼ وأصذغخ 

 في تخائو. العس ءمي أداء أفزل مسا أدؼ إلي زيادة رغبة  أقل
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 استخاتيجية الترشيع اتخزخ: 3/4

ترذسيع  خذ عي مشتجذات سذميسة يرذشتعسميذة  ىالترذشيي األخزذخ إلذ مرذصمييذيخ 
 ىلذذغ تعخيذذف الترذذشيي األخزذذخ عمذذ، ويسفعالذذة بصخيقذذةالعسميذذات اإلنتاجيذذة وتشايذذحىا 

بالعسميذذات  إجذذخاءاالعتبذذار عشذذج  فذذيأنذذو "التحدذذذ لسختمذذا القزذذايا البيئيذذة، وأخذذحىا 
 اإلنتاجية".

 األسذ التالية: عمى االعتساد مغ خ عويسلغ الكيام محلظ 

 يعسلذذغترذذسيع السشتجذات بذذذلل  مذذغ خذ عوذلذظ  جعةل السشتجةةات تقابمةةة لمتةةجويخ: ●
 .أخخػ ناتيا مخة مغ إعادة استخجام ملػ 

مذغ السشتجذات بعذج   تبقذىي مذا يجستإعادة  مغ خ عوذلظ  ستعسال مؽاد معادة:ا ●
 ستعساليا في العسمية الترشيعية.استعساليا ومعالجتيا ومغ ثع إعادة ا

دراسذذة خرذذائز ملػنذذات  مذذغ خذذ عوذلذذظ  :اً سةةتعسال مةةؽاد أوليةةة سةةميسة بيئيةةا ●
 .ا  ميئي الزارةستبجاع السػاد االسػاد األولية، أو 

حيذذذث  ذذذتع ذلذذذظ فذذذي تقميذذذل كسيذذذة السذذذػاد  سةةةتعسال مةةةؽاد ومكؽنةةةات أخةةة  وزنةةةًا:ا ●
 بذلل كبيخ في صشاعة الديارات. مػجػدالسدتخجمة، وىحا 

ويعشذي ذلذظ تقميذل الصاقذة السدذتخجمة فذي العسميذة اإلنتاجيذة  ستخجام طاتقةة أتقةل:ا ●
جشذذخاع إلكتخيذذظ  فسذذث   تذذخكة خجامسذذتوتقميذذل الصاقذذة التذذي يحتاجيذذا السشذذت  عشذذج اال
 قامت بإنتاج ث جات بصاقة أقل مغ الدامق.

تكثيذذذذف أنذذذذذصة البحذذذذث  ىمذذذذغ الذذذذذخكات إلذذذذ الكثيذذذذخمجذذذذأ   سةةةةتخجام مةةةةؽاد أتقةةةةل:ا ●
السذذػاد السدذذتخجمة فذذي مشتجاتيذذا،  ةندذذب تقميذذل ىوالتصذذػيخ فذذي سذذبيل التػصذذل إلذذ
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العسمية  أثشاء اليجرزيادة كااءة عسمياتيا اإلنتاجية لمتقميل مغ  العسل عمىوكحلظ 
 وتحقيق الد مة البيئية. التكماةاإلنتاجية وبالتالي إملانية خاس 

 :(12)العشاصخ الجاعسة لمسشتج اتخزخ (5

الكاالذذة،  والتذذي تذذذسلالخذذجمات البيئيذذة  مذذغ خذذ ع بعذذس ذذتع تعديذذد السشذذت  األخزذذخ 
البيذذذي بالتقدذذذيط ، عسميذذذات إعذذذادة التذذذجويخ وإملانيذذذة  التدذذذميع ، ،الزذذذساض ، الرذذذيانة 

ىذحه العشاصذخ فذي مذا  تمخذيزسذتي   السشذت ، ويسلذغ ا مذغتخمز الرج ق لمبيئة ال
  مي:

ملتذذذذػب  متذذذذدم ةيذذذذو السدذذذذػ   التذذذذدامويقرذذذذج ميذذذذا  الىفالةةةةة والزةةةةسان: 1/5 ●
عذذذجم صذذذ حية السشذذذت  أو نذذذت  عشذذذو  اتزذذذيبذذذالتعػيس لمسدذذذتيمظ فذذذي حالذذذة 

 أضخار صحية وبيئية.

رضذا السدذتيمكيغ، وتعتبذخ مذغ  تديذجإض خجمات تدذميع السشذت   التدميػ: 2/5 ●
 مذذذغ خذذذ عالتمذذذػث، سذذذػاء  انبعذذذاثفذذذي  األسذذذباب الخئيدذذذيةوسذذذائل الشقذذذل أحذذذج 

الف اآل السشطسذات، تدذتخجم بعذس الحؼ يحجث الػقػد السحتخ  أو الزجي  
: تدذذذذميع الغذذذذحاء الدذذذذاخغ، والتػجذذذذو البيئذذذذي مثذذذذل مذذذذغ وسذذذذائل الشقذذذذل والتػزيذذذذي 

 الرجيقة لمبيئة. ختيار وسائل الشقلال يدعى دائسا  لمتدػيق 

                                                 

 العمذذذذػم كميذذذذة حالذذذذة، دراسذذذذة جدائخيذذذذة، اقترذذذذادية مؤسدذذذذة فذذذذي التدذذذذػيقي السذذذذدي  ،2015/2016 الخذذذذالق، عبذذذذج(12)
 . 49. ص  بدلخة – خيزخ دمحم جامعة -التدييخ وعمػم والتجارية االقترادية
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خذذذجمات إعذذذادة التذذذجويخ تدذذذاىع فذذذي تختذذذيج  عسميةةةات إعةةةادة التةةةجويخ: 3/5 ●
نطافذذذة البيئذذذة، وتسلذذذغ  عمذذذى الحاذذذاظ ىالسذذذػاد األوليذذذة باإلضذذذافة إلذذذ خجامسذذذتا

 السػاد السدتخجعة. ثسغستخجا  االسدتيمكيغ مغ 

 -ثانيًا : السيدة التشافدية :
 :مفيؽم السيدة التشافدية  (1

مغ خ ع الدمي  العس ءورغبات  احتياجات تمبيةالقجرة عمى “التشافدية يقرج بالسيدة 
، وىشذذذا  مذذذغ يعذذذخف السيذذذدة التشافدذذذية عمذذذى أنيذذذا الخرذذذائز السعخوضذذذةوالخذذذجمات 

السشافدذيغ  عذغميذا السشطسذة وتسيدىذا  تستذازالتاذػ  التذي ومحذاور والقجرات والكااءات 
 . (13)في الدػ "

يذذات محذذجدة تديذذج مذذغ األمذذج الدمشذذي ليذذا وىذذحا التصذذػيخ عسمل شبقذذا  السيذذدة التشافدذذية تذذتع 
غ الجذذذجد فذذذي ي تسثذذذل مشسذذذػذج القذذذػؼ الخسدذذذة وىذذذي قذذذػة السذذذذتخيغ والسجيذذذديغ والذذذجاخم

 غ في ناذ الرشاعة.يالرشاعة والسشتجات البج مة والسشافد

الكيسذذة والذذحؼ يدذذتشج إلذذي نذذػعيغ مذذغ األنذذذصة التذذي تقذذػم ميذذا السشطسذذة  سمدذذمةتحميذذل 
ذذذذصة الخئيدذذذية )اإلمذذذجاد الذذذجاخمي واإلمذذذجاد الخذذذارجي والعسميذذذات والتدذذذػيق وىسذذذا األن

                                                 

سذذتخاتيجي إلدارة سذذتخاتيجية العسميذذات عمذذى األداء االا، نسذذػذج مقتذذخح لتحميذذل أثذذخ عشاصذذخ 2016مبذذخو  عصيذذة،  (13)
 .جامعة حمػاض–كمية التجارة وإدارة األعساع  –دراسة تصبيكية مقارنة، رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة  العسميات،
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والخجمات( واألنذصة السدانجة وىي )البشي التحتية لمذخكة والسػارد البذذخية والتصذػيخ 
 .(14)التكشػلػجي والتجميخ(

صياغة وتصبيذق االسذتخاتيجيات التذي تجعميذا  ىالسيدة التشافدية ىي "قجرة السشطسة عم
 ".السجاعالعاممة في ناذ  ػ بالشدبة لمسشطسات األخخ  أقػػ وأفزلفي مخكد 

لإلملانيذذات والسذذػارد الاشيذذة  األمثذذلق السيذذدة التشافدذذية مذذغ خذذ ع االسذذتغ ع يذذتحق ذذتع 
القجرات والكااءات وغيخىا مغ  ىية والتشطيسية والسعمػماتية باإلضافة إللية والسادوالسا

ستخاتيجياتيا اترسيع وتصبيق  في تداعجىاالتي ميا السشطسة و  تستازاإلملانيات التي 
ىسذذا الكيسذذة السجركذذة لذذجؼ  رئيدذذييغمبعذذج غ  ذذختبط تحقيذذق السيذذدة التشافدذذية و التشافدذذية 

  تحقيق التسيد. ىالعسيل وقجرة السشطسة عم

كتذاف شذخ  جج ذجة أكثذخ ا ىعم السشطسةأنيا " قجرة  ىالسيدة التشافدية عم تعخفكسا 
 باسذذتصاعتياالسشافدذذيغ حيذذث يلذذػض  التذذي يدذذتخجميا الصذذخ  ظ فعاليذذة مذذغ تمذذكاذذاءة و 

إحذذجاث عسميذذة اإلمذذجا   ىكتذذذاف ميذذجانيا ، وبسعشذذي أخذذخ ىذذي القذذجرة عمذذتجدذذيج ىذذحا اال
 . (15)الذاملبسايػمو 

                                                 

 الذذذخكات عمذذى ميجانيذذة دراسذذة األعسذذاع، مشطسذذات تشافدذذية زيذذادة فذذي األخزذذخ التدذذػيق دور ،2016، دمحم سذذعجؼ(14)
،  فمدذصيغ ، غذدة ، اإلسذ مية الجامعذة تجذارةال كميذة ، ماجدذتيخ رسذالة ، غذدة محافطذات فذي العاممة الغحائية الرشاعية

 .80ص
 مؤسدذذذذة حالذذذذة دراسذذذذة التشافدذذذذية، السيذذذذدة لتحقيذذذذق كأسذذذذاس اإلدارؼ  اإلمذذذذجا  ،2012/2013 سذذذذميساني، خسدذذذذيات،(15)

،  ورقمذذذذة ، مخبذذذذاح قاصذذذذجؼ جامعذذذذة ، التدذذذذييخ وعمذذذذػم والتجاريذذذذة االقترذذذذادية العمذذذذػم كميذذذذة ، مػرقمذذذذة( ATM) مذذذذػبيميذ
 .43ص
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الجػىخيذة لمسشطسذة فذي الذتعمع الجسذاعي لكيفيذة  تتسثذل القذجرات" :السيدة التشافدية ىي
كامذذل التصبيقذذات الستعذذجدة لمتكشػلػجيذذا بسذذا يجعميذذا وت السختماذذةتشدذيق ميذذارات اإلنتذذاج 

 .صعبة التقميج"

مغ البشيذة التحتيذة لمسشطسذة وسذسعتيا وقذجرتيا  "الع قة ميغ ك    :السيدة التشافدية ىي
 . (16)متكار مشتجات وخجمات جج جة"ا ىعم

 ةذذيسلغالسشطسذذة لعس ئيذذا،  أض تخمقيذذا يسلذذغ تشذذذأ مذذغ الكيسذذة التذذي فةةالسيدة التشافدةةية
فذذي الخجمذذة  فخيذذجةالدذذعخ السذذشخاس أو تقذذجيع مشذذافي  أض تكذذػض ىذذحه الكيسذذة متسثمذذة فذذي

كتدذذذذذاب السيذذذذذدة التشافدذذذذذية ألؼ مشطسذذذذذة مقارنذذذذذة بالسشافدذذذذذيغ، وىشذذذذذا  ثذذذذذ ث شذذذذذخ  ال
 : (17)وىي

تقذذجم السشطسذذة ناذذذ الخذذجمات التذذي يقذذجميا السشافدذذػض ولكذذغ  وىشذذا ميةةدة التىمفةةة: -1
 أقل. بأسعار

 .السشافدػض شاذ األسعار التي يقجميا متقجم خجمات أفزل  وىشا ميدة اتفزمية: -2

وتبذج   السشطسة عمى نػ  معيغ مغ السشتجذات أو الخذجماتإذ تخكد  ميدة التخكد: -3
 في إنتاجيا.

 

 

                                                 

 الكػيتيذة التجاريذة البشذػ  تصبيكيةعمي دراسة تشافدية، ميدة تحقيق عمى اإلمجاعي التػجو أثخ ،2012 زؼ،غا ةيرل(16)
 .21ص،  األوسط الذخ   جامعة ، األعساع كمية ،
 .21، ناذ السخجي الدامق، ص2012ةيرل غازؼ،  (17)
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 تعخيف الباحث:

لسدذذذتيمظ والتذذذي إلذذذي ا"الكيسذذذة السزذذذافة التذذذي تقذذذجميا السشطسذذذة  ىذذذيالتشافدذذذية  السيذذذدة
عذذذذغ  الكيسذذذذة ىذذذذي مذذذذا يجعذذذذل السشطسذذذذة متسيذذذذدة وىذذذذحه تجعميذذذذا فذذذذي مقجمذذذذة السشافدذذذذيغ

 مختماذةمتكار أساليب جج ذجة أو اسذتعساع مذػارد اوذلظ مغ خ ع  السشافدة السشطسات
 .ال يستمكيا السشافدػض"تشاخد ميا السشطسة و 

 :  (18)مرادر السيدة التشافدية (2

 مشتجات السشافديغ. بوتستي ت ال بذيءبحيث تكػض متسيدة  الدمعة أو الخجمة: ●

أو تكذذاليف التذذخوي  أو  وتشايذذحىا التسيذذد فذذي ترذذسيع الحسمذذة اإلع نيذذة ويج:التةةخ  ●
 البيي. أساليب

 جج جة تحقق جػدة عالية .متسيدة و تقشية استخجام  التقشية )التىشؽلؽجيا(: ●

 البيانات والسعمػمات في الػقت السشاسب. ىالحرػع عم البحؽث: ●

 ة وإدارية وصشاعة قخار.عالي ةميار  ذات قػػ بذخيةمت   ا السؽارد البذخية: ●

ضذذساض الشجذذاح فذذي الرذذشاعة وكاذذاءة وفعاليذذة عسميذذات  التشافدذذيةالسيذذدة  ىويتختذذب عمذذ
 اإلنتاج ودقة وتحميل الاخص والتعامل اإليجامي مي الستغيخات.

 (:19)العؽامل الستحكسة في اختيار السيدة التشافدية (3

                                                 

 تذذخكات عمذذي تصبيكيذذة دراسذذة سذذات،لمسشط تشافدذذية ميذذدة تحقيذذق فذذي الذذجاخمي التدذذػيق فمدذذاة دور ،2013 دمحم، لبذذو(18)
 .58،57ص  ، القاىخة جامعة ، التجارة كمية ، الصيخاض

 مؤسدذذذذة حالذذذذة دراسذذذذة التشافدذذذذية، السيذذذذدة لتحقيذذذذق كأسذذذذاس اإلدارؼ  اإلمذذذذجا  ،2012/2013 سذذذذميساني، خسدذذذذيات،(19)
مخجذي ،  ورقمذة ، مخبذاح ؼقاصذج جامعذة ، التدذييخ وعمذػم والتجاريذة االقترذادية العمذػم كميذة ، مػرقمة( ATM) مػبيميذ

 .44سامق ذكخه ص
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 التالية: السؤسدة في اختيارىا لمسيدة التشافدية عمى العػامل تعتسج

 .جاذمية الشذا  وحجة السشافدة ةيو 

  السدتخجمةالتكشػلػجيا. 

  الدمغ. عبخ العس ءتصػر احتياجات ورغبات 

 .الاخص السدتقبمية 

 .تكماة التسيد 

 -: (21)اتىجاف واتولؽيات التشافدية (4

تجاىات التي يجب أض تتػجذو إلييذا األنذذصة والقذخارات، وتسثذل تذيخ األىجاف إلى اال
 السشطسة الػصػع إلييا. تػدالشيائية التي  الشتائ  األىجاف

وتسثل األىجاف واألولػيات التشافدية لمسشطسة فذي األبعذاد التذي يستمكيذا نطذام اإلنتذاج 
أض تحرذذل  يذذاحتياجذذات الدذذػ  وتدذذتصيي السشطسذذة مذذغ خ لاداخذذل السشطسذذة لتمبيذذة 

 .ال تػجج عشج مشافديياعمى مدايا 

 -: ة تي مشعسة ىي الجؽدة والتدميػتولؽيات التشافديمؼ أىػ او 

 الجؽدة: 1/4

حتياجذذات وتػقعذذات وتعشذذي السصابقذذة لمسػاصذذاات، أو تقذذجيع الدذذمي والخذذجمات وفقذذا ال
 وصذذذاةلكذذل مذذذج خ فذذذي الػقذذذت الحذذالي ىذذذجف رئيدذذذي ، وأصذذذبحت الجذذػدة السدذذتيمكيغ

ميئذذذذة الترذذذذشيي ، وأوضذذذذحت إحذذذذجػ الجراسذذذذات أض أحذذذذج أسذذذذباب  صذذذذااتأساسذذذذية مذذذذغ 
ىتساميذا الكبيذذخ ا  إلذذىالحرذة الدذذػقية لمعج ذج مذغ الذذذخكات األمخيليذة  خجذي نخاذاض ا

                                                 

 .، مخجي سبق ذكخه2016مبخو  عصية،  .نق   عغ د( 20)
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بالتكماة اإلنتاجية عمى السجػ القريخ عمى حداب الجػدة عمى السجػ الصػيذل، كسذا 
تذذذيخ إحذذجػ الجراسذذات إلذذى وجذذػد ع قذذة قػيذذة مذذيغ تصبيذذق مذذخام  الجذذػدة ومعذذجالت 

  ستثسار في السجػ القريخ والبعيج.العائج عمى اال

 التدميػ: 2/4

زدادت السشافدذة مذيغ السشطسذات عمذى أسذاس الػقذذت، االػقذت لمعسذ ء  أىسيذةتدا ذج  مذي
فذذالكثيخ مذذغ السشطسذذات تدذذعى لتػسذذيي قاعذذجتيا مذذي العسذذ ء مذذغ خذذ ع التخكيذذد عمذذى 

ىذذذذجف التدذذذذميع بأنذذذذو قذذذذجرة بالتذذذذالي يسلذذذذغ تعخيذذذذف . و  وقذذذذت التدذذذذميع وإيرذذذذاع السشذذذذت 
 والسلاض الحؼ يصمبو. السحجد إلى العسيل في الػقتالعسميات عمى تدميع السشت  

 ىي: عػامل رئيديةويختبط ميجف التدميع ث ث 

سذذت م الصمذذب مذذغ العسيذذل وحتذذى اوتقذذاس بالػقذذت السدذذتغخ  مذذيغ سذذخعة التدذذميع:  (1
نتطذذذذذذار والعلذذذذذذذ وقذذذذذذت اال تقميذذذذذذلتمبيتذذذذذذو، وزيذذذذذذادة سذذذذذذخعة التدذذذذذذميع تذذذذذذؤدؼ إلذذذذذذى 

 نتطار.زيادة وشػع وقت اال ىإلصحيي،حيث أض البطء في التدميع  ؤدؼ 

 التدميع في الػقت والسلاض السحجد والستاق عميو مي العس ء. (2

 سخعة التصػيخ والقجرة عمى تقجيع مشتجات جج جة ومتصػرة. (3

 نتطار وعجم التدميع في الػقت السشاسب في األسباب التالية:وتتسثل أسباب اال

 يع السشت .وجػد مذاكل في عسمية الترسيع الجاخمي السخرز لتقج ●

 مذاكل تخصيط الصاقة اإلنتاجية لمعسميات. ●

 قخارات تػضيف العسالة عمى خصػ  اإلنتاج. ●
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 عجم التدام إدارة العسميات ميجف التدميع واإلنتاج في الػقت السحجد. ●

 ستعجاع الدمي والخجمات السصمػبة.اعجم التدام العس ء مػقت التدميع و  ●

سشتجات صجيقة البيئة عم  تحقيةق ثالثا: دور تطبيق إستخاتيجية تدؽيق ال
 ميدة تشافدية :

تعسذذل إسذذتخاتيجية السشتجذذات صذذجيقة البيئذذة مذذغ وجيذذة نطذذخ الباحثذذة يسلذذغ القذذػع بذذأض 
عمى تحقيق السيدة التشافدية مغ وجية نطخ السدتيمظ األخزخ مغ خ ع خمق قيسذة 

عذذغ  ػ خ ىتسذذام الستدا ذذج بحقػقذذو مذذغ جيذذة ومذذغ جيذذة أخذذلذذو، تتسثذذل ىذذحه الكيسذذة فذذي اال
 فالسؤسدذذذةومشذذذو  شخيذذذق تذذذػفيخ سذذذمي ذات جذذذػدة ميئيذذذة وبالتذذذالي العسذذذل عمذذذى رضذذذاه.

ممدمذذة متمبيذذة حاجذذات ورغبذذات السدذذتيمظ األخزذذخ لزذذساض ترذذخيف إنتاجيذذا وكدذذب 
أكبذذخ حرذذة سذذػقية والسحافطذذة عمييذذا وذلذذظ بزذذساض تذذخاء السدذذتيمظ لدذذمعيا وإعذذادة 

اء السدذتيمظ األخزذخ عذغ أؼ كدب رضاه، ويسلغ الػصػع لخض ػ تخاء مخات أخخ 
 شخيق التاديخ الجيج لدمػكو.

التدػيق األخزخ في فمداتيا الجاخمية وانزذسام الذذخكة  لسايػمتبشي الذخكة كسا أض 
إلذذذى الييئذذذات والسشطسذذذات ذات االىتسامذذذات البيئيذذذة والحرذذذػع عمذذذى الذذذذيادات التذذذي 

يذا تشافدذية ليذا تحقيذق مدا ىتؤكج تجديجىا الاعمي لسايذػم التدذػيق األخزذخ  ذؤدؼ إلذ
فذذي األسذذػا  التذذي تشذذذط فييذذا وكذذحا  تشسيذذة الحرذذة الدذذػقية ليذذا وزيذذادة والء زبائشيذذا 

 لع متيا التجارية الخزخاء.

يجاميذذذا عمذذذى تحقيذذذق ميذذذدة تشافدذذذية، وأض إااللتذذذدام األخ قذذذي نحذذذػ البيئذذذة  ذذذؤثخ أيزذذذا  
ليف أقذل والذحؼ الدياسة البيئية الخزخاء تقذػد إلذى مرذادر فعالذة وىذحا يعذػد إلذى تكذا
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ض تبشذذذذي الدياسذذذذة الخزذذذذخاء الرذذذذجيقة لمبيئذذذذة فذذذذي أمذذذذجوره يحدذذذذغ السػقذذذذي التشافدذذذذي و 
 استخاتيجيتيا تداعج في الحرػع عمى ميدة تشافدية.

فتعديد البيئة التشافدية ميغ الذخكات عغ شخيذق إنتذاج مشتجذات صذجيقة لمبيئذة أصذبي 
األخزذذخ فذذي جمذذب رضذذا  أمذذخ فذذي غايذذة األىسيذذة، وكذذحلظ اسذذتخجام السذذدي  التدذذػيقي

 السدتيمكيغ الح غ لج يع وعي كامل بأىسية السشتجات الخزخاء.

متكارية في وحتى يسلغ تحقيق ميدة تشافدية يجب عمى السشطسة أض تتبي األساليب اال
السشتجذذذات الخزذذذخاء واالمتكذذذار فذذذي عسميذذذات اإلنتذذذاج مذذذغ حيذذذث تقميذذذل انبعذذذاث السذذذػاد 

 ام. الخصخة وتقميل استي   السػاد الخ

لتسييذذذد مشتجاتيذذذا مذذذغ الشاحيذذذة البيئيذذذة لكذذذي يعصييذذذا األفزذذذمية عذذذغ  السؤسدذذذةسذذذعي 
رفي كااءة عسمياتيا اإلنتاجية، والحج مغ التمػث  ىيجعميا تخكد عم ػ السشتجات األخخ 

سذتخجام السذػارد بذذلل رتذيج عق نذي اعغ شخيق إجذخاء تحدذيشات بذاإلدارة الجاخميذة، و 
ل السخماذذات كمسذذا أملذذغ، ومتابعذذة جسيذذي مخاحذذل حيذذاة سذذتشدافيا، وتقميذذاال  ذذؤدؼ إلذذى 

 السشت  بذلل دقيق لمتعخف عمى اآلثار البيئية لكل مخحمة.

تتحسل مراريف أو تكاليف إضاةية في ىحا السجاع، وفذي  أضوعميو يسلغ لمسؤسدة 
السقامذذذل تخاذذذس السؤسدذذذة مذذذغ مدذذذتػػ التمذذذػث والتمذذذا الشذذذات  عذذذغ العسميذذذات، وىذذذحا 

يذذذذا التعذذذذخض لمعقػبذذذذات القانػنيذذذذة أو شمذذذذب التعػيزذذذذات مذذذذغ قبذذذذل التػجذذذذو أيزذذذذا يجشب
 الستزخريغ وبالتالي يسلغ تحديغ أداء السؤسدة مسا يداىع في تحديغ سسعتيا.

تقذذذجيع مشتجذذذات صذذذجيقة لمبيئذذذة قذذذج يدذذذتمدم أسذذذعار مختاعذذذة ندذذذبيا ، ولكذذذغ ىذذذحا ال  ذذذؤثخ 
 ىالدعخ مل عمذ أساس ىالسػقي التشافدي لمسؤسدة كػنيا ال تتشافذ عم ىبالدمب عم

أسذذاس جذذػدة مشتجاتيذذذا مذذغ خذذذ ع تخزذذيخىا، مسذذا يدذذذاعجىا عمذذى فذذذتي افذذا  جج ذذذجة 
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أماميذذذا ويزذذذعيا فذذذي ملانذذذة تجعميذذذا مؤسدذذذة رائذذذجة فذذذي تقذذذجيع مشتجذذذات خزذذذخاء مسذذذا 
 يداىع في نسػ أرباحيا وإكداميا سسعة مستازة.

خيذق تقميذل فذي تحقيذق ميذدة تشافدذية مذي أقذل تكماذة عذغ ش يدذاىعالسشت  صج ق البيئة 
متكذذذار نتذذذاج عذذذغ شخيذذذق االإلاليذذذجر فذذذي السذذذػاد األوليذذذة والصاقذذذة وتخفذذذيس تكذذذاليف ا

البيئذذي، كسذذا يدذذاىع فذذي خمذذق ميذذدة تشافدذذية عذذغ شخيذذق تسييذذد السشذذت  السقذذجم مذذغ قبذذل 
السؤسدذذة عذذغ مشتجذذات السشافدذذيغ وذلذذظ عذذغ شخيذذق ترذذسيع مشتجذذات امشذذة ومشاسذذبة 

مسذذذا يدذذذسي ليذذذا بخمذذق سذذذسعة شيبذذذة وتقذذذجيسيا  جتساعيذذةأكثذذخ مذذذغ الشاحيذذذة البيئيذذذة واال
 كعزػ نافي في السجتسي.

وعميو يداىع السشذت  صذج ق البيئذة فذي تحقيذق السيذدة التشافدذية مذغ خذ ع تقذجيع مشذت  
ذو جػدة ومخاعيا  لمذخو  البيئية لذحلظ يجذب عمذى السؤسدذة عشذج تقذجيع مشذت  صذج ق 

رائز تعج أحج معذا يخ قيذاس لمبيئة أض تخاعي الخرائز األصمية لمسشت ، ىحه الخ
رضا السدتيمظ، فالسدتيمكيغ  خغبػض فذي تذخاء السشتجذات صذجيقة البيئذة بلسيذة كبيذخة 

 عشجما تتػافخ فييا خرائز السشت  األصمي مي تسيدىا بالراات البيئية.

 وبالتالي يسكؼ القؽل بأنو:

دايذذذا يسثذذذل اسذذذتخاتيجية السشتجذذذات الخزذذذخاء اسذذذتخاتيجية مستذذذازة لمحرذذذػع عمذذذى الس ●
 التشافدية.  

تيا تحقذذق أربذذاح أكثذذخ مذذغ االذذذخكات التذذي تعصذذي اىتسذذام السدايذذا التشافدذذية ومؤتذذخ  ●
 غيخىا.  

 أض تصبيق استخاتيجية السشتجات الخزخاء تعسل عمى تحقيق أىجاف الذخكة.  ●
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استخجام االستخاتيجيات السعتسذجة عسذى التدذػيق األخزذخ تدذاعج الذذخكات عمذى  ●
 ء الدبػض. تحديغ صػرتيا وزيادة وال

الذذذخكات التذذي تصذذػر مشتجاتيذذا بذذذلل مدذذتسخ يدذذاعجىا عمذذى تحدذذيغ مدذذتػيات  ●
 عالية مغ السدايا التشافدية.  

اسذتيجاف  ىالتشافدية ىي استخاتيجية ايليا التذي تقذػم عمذ السيدةأحج األمثمة عمى ىحه 
ثذذاث الرذذغار الذذح غ  خغبذذػض فذذي الحرذذػع عمذذى أحذذجث صذذيحات السػضذذة مذذتخؼ األ

" do it yourselfمشخازذذة، تتصمذذب سياسذذة الذذذخكة "الكيذذام مذذحلظ مشادذذظ  متكماذذة
مدذذاعجة بدذذيصة مذذغ مذذػضاي السبيعذذات وتتصمذذب مذذغ العسيذذل نقذذل وتجسيذذي العشاصذذخ 

الذخكة مغ الحرػع عمى أسعار أقل  تعْسِكغمشادو، ومي ذلظ، فإض ناذ االستخاتيجية 
ذذا لخعايذذة األشاذذاع وسذذاعات  بلثيذذخ مذذغ مشافدذذييا. عذذ وة عمذذى ذلذذظ، تقذذجم ايليذذا عخض 

ذذذغ العسيذذذل  العسذذذل السستذذذجة، عمذذذى علذذذذ متذذذاجخ التجدئذذذة األخذذذخػ ليثذذذاث. وىذذذحا يسل 
السدذذتيجف، وىذذػ تذذاب بذذالغ يعسذذل مذذجوض مخبيذذات، مذذغ الكيذذام بسذذذتخياتو فذذي الػقذذت 
الحؼ  شاسبو، مغ خ ع كػض ايليذا مختماذة، قذجمت ايليذا قيسذة لعس ئيذا تسيذد الذذخكة 

 .(21)يا ناجحةعغ مشافدييا وتجعم

 فخوض البحث:( 9
البحث وتحكيقةًا تىجافةو فهنةو يسكةؼ تحجيةج فةخوض  تداؤالتمؼ أجل اإلجابة عمي 

 -:في الفخوض التالية  ثالبح

                                                 

(
21

) Ilona Solvalier , 2010 , Green Marketing Strategies - Case Study about 

  

      ICA Group AB , Karlstad University. 
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تدةةؽيق يؽجةةج عالتقةةة معشؽيةةة ذات داللةةة إحرةةائية بةةيؼ تطبيةةق إسةةتخاتيجية  1/9
 السشتجات صجيقة البيئة وبيؼ الجؽدة :

 : الفخعية التالية الفخوضالعجيج مؼ  الخئيدي الفخضويتفخع مؼ ىحا 

   ىوعػائذذذجه عمذذذ صذذذج ق البيئذذذة ػجذذذج ع قذذذة معشػيذذذة ذات داللذذذة إحرذذذائية مذذذيغ السشذذذت 
 الذخكة وبيغ الجػدة. 

   ىوعػائذذذجه عمذذذ صذذذج ق البيئذذذة ػجذذذج ع قذذذة معشػيذذذة ذات داللذذذة إحرذذذائية مذذذيغ السشذذذت 
 السدتيمظ وبيغ الجػدة. 

 ىوعػائذذذجه عمذذذ صذذذج ق البيئذذذةة مذذذيغ السشذذذت   ػجذذذج ع قذذذة معشػيذذذة ذات داللذذذة إحرذذذائي 
 البيئة وبيغ الجػدة. 

يؽجج عالتقة ذات داللةة معشؽيةة ذات داللةة إحرةائية بةيؼ تطبيةق إسةتخاتيجية  1/9
 -السشتجات صجيقة البيئة وبيؼ التدميػ :تدؽيق 

 :الفخعية التالية الفخوضالخئيدي العجيج مؼ  الفخضويتفخع مؼ ىحا 

 ىوعػائذذذجه عمذذذ صذذذج ق البيئذذذةداللذذذة إحرذذذائية مذذذيغ السشذذذت    ػجذذذج ع قذذذة معشػيذذذة ذات 
 الذخكة وبيغ التدميع. 

   ىوعػائذذذجه عمذذذصذذذج ق البيئذذذة  ػجذذذج ع قذذذة معشػيذذذة ذات داللذذذة إحرذذذائية مذذذيغ السشذذذت 
 السدتيمظ وبيغ التدميع. 

   ىوعػائذذذجه عمذذذ صذذذج ق البيئذذذة ػجذذذج ع قذذذة معشػيذذذة ذات داللذذذة إحرذذذائية مذذذيغ السشذذذت 
 ع. البيئة وبيغ التدمي
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 أىجاف البحث:( 11
السشتجات صجيقة البيئة وبيؼ  تدؽيق معخفة العالتقة بيؼ تطبيق إستخاتيجية 1/11

 الجؽدة:

 :الفخعية التالية اتىجافويتفخع مؼ ىحا اليجف الخئيدي العجيج مؼ 

   الذخكة وبيغ الجػدة.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةمعخفة الع قة ميغ السشت 

 السدتيمظ وبيغ الجػدة.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةشت  معخفة الع قة ميغ الس 

   البيئة وبيغ الجػدة.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةمعخفة الع قة ميغ السشت 

السشتجات صجيقة البيئة وبيؼ تدؽيق معخفة العالتقة بيؼ تطبيق إستخاتيجية  2/11
 :التدميػ

 :التالية الفخعية اتىجافويتفخع مؼ ىحا اليجف الخئيدي العجيج مؼ 

   الذخكة وبيغ التدميع.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةمعخفة الع قة ميغ السشت 

   السدتيمظ وبيغ التدميع.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةمعخفة الع قة ميغ السشت 

   البيئة وبيغ التدميع.  ىوعػائجه عم صج ق البيئةمعخفة الع قة ميغ السشت 

 :أىسية البحث( 11

راسة في أنيا تداىع في تػضيي أىسية تدػيق السشتجات الخزخاء في تكسغ أىسية الج
تجاه وإعصاءىا ميدة تشافدية مقارنذة بالذذخكات التذي ال تسيد الذخكات الجاعسة ليحا اال

 تجاه. تجعع ىحا اال
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 :مشيج البحثأسمؽب و  ( 12

أثذذخ تصبيذذق اسذذتخاتيجية تدذذػيق السشتجذذات صذذج ق  ىالتعذذخف عمذذ ىىذذجفت الجراسذذة إلذذ
الذذذخكة القابزذذة لمتذذذييج  ىتحقيذذق ميذذدة تشافدذذية وذلذذظ بذذالتصبيق عمذذ ىيئذذة وأثذذخه عمذذالب

 والتعسيخ والذخكات التابعة ليا. 

، وىذػ ا البحذث تبا  السشي  الػصاي التحميمذي لس ئستذو ألغذخاض ىذحاقامت الباحثة ب
 السشي  الحؼ  يتع بالطاىخة كسا ىي في الػاقي، ويعسل عمي وصايا وتحميميا وربصيا

عتسذذذذجت الباحثذذذذة عمذذذذي مرذذذذادر السعمػمذذذذات ذات الرذذذذمة ا ، حيذذذذث ػ بذذذذالطػاىخ األخذذذذخ 
سذذذذتبانة، التذذذذي سذذذذيتع بسػضذذذذػ  الجراسذذذذة وتحميميذذذذاوتع تجسيذذذذي البيانذذذذات عذذذذغ شخيذذذذق اال

 اإلشار الشطخؼ والجراسات الدابقة.  ىإعجادىا مشاء عم

 :وعيشتو البحثمجتسع ( 13

 مجتسع البحث 1/13

تخاص العامميغ فذي الذذخكة القابزذة لمتذذييج والتعسيذخ  تكػض مجتسي الجراسة مغ األ
والذخكات التابعة ليا مذغ السدذئػليغ فذي اإلدارة العميذا والسذج خيغ والسذػضايغ فذي كافذة 
السدذذتػيات اإلداريذذة فذذي الذذذخكات محذذل الجراسذذة مذذغ إدارة التدذذػيق والجذذػدة والسذذػارد 

إلنتاج والسخازض وإدارة السذتخيات ة واإلدارة اليشجسية وإدارة السذخوعات وإدارة ايذخ بال
 .عام    13.000ويرل عجدىع ألكثخ مغ  وخجمة العس ء واإلدارة السالية

 :  عيشة البحث 2/13

ماذذذذخدة مذذذذغ األتذذذذخاص العذذذذامميغ بالذذذذذخكة القابزذذذذة لمتذذذذذييج  452ممذذذذغ حجذذذذع العيشذذذذة 
امل السدذذي الذذذاعتسذذجت الباحثذذة عمذذى شخيقذذة حيذذث  والتعسيذذخ والذذذخكات التابعذذة ليذذا

عمى وحجة السعا شة في البحث والتي تتسثذل فذي السذج خيغ والعذامميغ بالذذخكة القابزذة 



 ، مهب مصطفي السيد د/ مبروك عطيت،  ا.د/ أمبني شبهين
 

 

    0202ي  الثبنالعدد  -  53المجلد                المجلت العلميت للبحىث والدراسبث التجبريت  

211 
 

 

 

 
 

 مذذغ عيشذذة عمذذى اسذتسارة 525 تػزيذذيلمتذذييج والتعسيذذخ والذذذخكات التابعذذة ليذا  وقذذج تذذع 
 السػزعذة واالسذتسارات اسذتسارة 471 اسذتخجا  وتذع والتعسيذخ، لمتذييج القابزة الذخكة
 وبالتذذالي لمتحميذذل صذذالحة غيذذخ اسذذتسارة 19 اسذذتبعاد تذذع كسذذا اسذذتسارة، 54 تدذذتخد ولذذع
 . استسارة 452 السدتخجمة االستسارات عجد ممغ

 أنؽاع البيانات ومرادرىا : (14

 :أولية ى عتساد عمي مرجريؼ في جسع البيانات وىسا مرادر ثانؽية وأخخ تػ اال

 :مرادر ثانؽية 1/14

البيانات التي  ذتع الحرذػع عمييذا  ىالسرادر الثانػية لمحرػع عم ىعتساد عمتع اال
مغ سج ت جاىدة وتتسثل تمظ السرادر في الكتب والسخاجي الستخررذة واألبحذاث 

 تبلة اإلنتخنت.  ىنجميدية والسقاالت والسػاقي عمالسشذػرة بالمغتيغ العخبية واإل
 :مرادر أولية 2/14

البيانذذذذات التذذذذي سذذذذتجسي عذذذذغ  ىلمحرذذذذػع عمذذذذ السرذذذذادر األوليذذذذة ىعتسذذذذاد عمذذذذتذذذذع اال
الستغيخات السذخاد دراسذتيا وىذي السشتجذات صذجيقة البيئذة والسيذدة التشافدذية وتتسثذل تمذظ 

 البيانات األولية. ىعتساد عميو لمحرػع عمستبياض الحؼ تع االالسرادر في اال

 ( حجود البحث :15
 تتسثل حجود البحث في الحجود اتربعة التالية:

حيذذث تقذذػم الباحثذذة مجراسذذة أثذذخ تصبيذذق إسذذتخاتيجية تدذذػيق  جود العمسيةةة:الحةة 1/15
السشتجذذات صذذجيقة البيئذذة مذذغ خذذ ع األبعذذاد التاليذذة: )السشذذت  األخزذذخ وعػائذذجه عمذذى 

السشذت  األخزذخ وعػائذجه عمذى  –السشت  األخزخ وعػائجه عمذى السدذتيمظ  –الذخكة 
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التجج ذذذذج  –التاليذذذذة: )الجذذذذػدة  البيئذذذذة( عمذذذذي تحقيذذذذق ميذذذذدة تشافدذذذذية مذذذذغ خذذذذ ع األبعذذذذاد
 السخونة( –التكماة  –التدميع  –واالمتكار 

تتسثذذل الحذذجود السلانيذذة ليذذحه الجراسذذة فذذي الذذذخكة القابزذذة الحةةجود السكانيةةة:  2/15
 لمتذييج والتعسيخ والذخكات التابعة ليا .

لذذخكة إض الحجود البذخية ليحه الجراسة تتسثل في العامميغ باالحجود البذخية:  3/15
القابزذذذذة لمتذذذذذييج والتعسيذذذذخ والذذذذذخكات التابعذذذذة ليذذذذا مذذذذغ السدذذذذتػيات اإلداريذذذذة العميذذذذا 

إدارة  –والسج خيغ والعامميغ باإلدارات التي ليا ع قة بالجراسة وىي : )إدارة التدػيق 
إدارة السذذذػارد  –إدارة السذذذذتخيات  –إدارة اإلنتذذذاج  -إدارة السبيعذذذات  –خجمذذذة العسذذذ ء 

 .إدارة السذخوعات(  –دارة اليشجسية اإل –البذخية 
 . 2018إلي  2014تتسثل الحجود الدمشية في الاتخة ما ميغ الحجود الدمشية:  4/15

 ( أداة جسع البيانات:16
 :، وذلغ كسا يمي ستقراءستسارة االا  اعتسجت الباحثة في جسع البيانات عم

اإلدارة العميذا والسذج خيغ  ستقرذاء السدذئػليغ فذيسذتسارة الاقامت الباحثذة مترذسيع  فقج
والسػضايغ في كافة السدتػيات اإلدارية في الذخكات محل الجراسة مغ إدارة التدػيق 

واإلدارة اليشجسية وإدارة السذذخوعات وإدارة اإلنتذاج والسخذازض ية ذخ بوالجػدة والسػارد ال
لمتذذذذذييج وإدارة السذذذذذتخيات وخجمذذذذة العسذذذذ ء واإلدارة الساليذذذذة وذلذذذذظ بالذذذذذخكة القابزذذذذة 

ختبذذذارات البيانذذذات ال زمذذذة ال ىوالتعسيذذذخ والذذذذخكات التابعذذذة ليذذذا ميذذذجف الحرذذذػع عمذذذ
 الاخوض إحرائيا  وتحقيق أىجاف البحث. 
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 :ستسارةترسيػ اال
 :يؼأستسارة واحجة مؽجية لمذخكة محل الجراسة حيث شسمت جد اتػ ترسيػ 

وتتكذذػض عشاصذذخ  (40-1)السشتجذذات صذذجيقة البيئذذة: وتذذذسل الاقذذخات  الجةةدء اتول:
السشذت   -الذذخكة  ىالسشت  األخزخ وعػائجه عم(: السشت  األخزخ مغ ث ثة عشاصخ

 . )البيئة ىالسشت  األخزخ وعػائجه عم -السدتيمظ  ىاألخزخ وعػائجه عم

وتتكذذذذػض السيذذذذدة  (56-41) السيذذذذدة التشافدذذذذية: وتذذذذذسل الاقذذذذخات مذذذذغ الجةةةةدء الثةةةةاني:
 التدميع( -)الجػدة  :وىيالتشافدية مغ ث ثة أبعاد أساسية 

 . ستسارةكيفية ترسيػ االالتالي ويؽض  الججول 

 ستقراءستسارة االاترسيػ 
 عجد الفقخات الستغيخات الفخعية الستغيخات الخئيدية / اتبعاد

 السشتجات صجيقة البيئة
 15 الذخكة  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم
 12 السدتيمغ  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم

 13 البيئة  تج اتخزخ وعؽائجه عمالسش

 السيدة التشافدية
 11  الجؽدة
 5 التدميػ

 :( التحميل اإلحرائي 17

اعتسجت الباحثة في عسمية التحميل اإلحرائي عمى حدمة البخام  اإلحرائية لمعمػم 
 Statistical Package For Socialاالجتساعية والسعخوفة مذ : 

Sciences)SPSSاحثة باستخجام األساليب اآلتية:( حيث قامت الب 
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 اختبارات الثبات والرجق 1/17

يعشذذذي اسذذذتقخار السكيذذذاس وعذذذجم تشاقزذذذو مذذذي نادذذذو، أؼ أنذذذو  Reliability فالثبةةةات
 ناذ العيشة. ىيعصي ناذ الشتائ  إذا أعيج تصبيقو عم

كخونبذذذذذاخ ألاذذذذذذا  –سذذذذذتخجام معامذذذذذل ألاذذذذذذا اويسلذذذذذغ التحقذذذذذق مذذذذذذغ ثبذذذذذات أداة الجراسذذذذذذة ب
Cronbach’s Alpha  الذذحؼ تتذذخاوح قيستذذو مذذيغ الرذذاخ والػاحذذج الرذذحيي، وكمسذذا

 وجػد الثبات مجرجة عالية. ىاقتخبت قيسة السعامل مغ الػاحج الرحيي دع ذلظ عم
ضذذذعت لكياسذذذو Validityأمذذذا الرذذذج   ةيقرذذذج بذذذو أض أداة الجراسذذذة تكذذذيذ مذذذا وع

(22) ،
 الةةةحاتي الرةةةجقويسلذذذغ التحقذذذق مذذذغ صذذذج  األداة بعذذذجة شذذذخ  مشيذذذا حدذذذاب معامذذذل 

Self-Validity .)وىػ يداوؼ الجحر التخبيعي لسعامل الثبات(  

 معامل الثبات ومعامل الرجق تبعاد الجراسة

 اتبعاد
عجد 
 العبارات

 معامل
 كخونباخ -ألفا  

 معامل 
 الرجق الحاتي

 0.975 0.950 15 الذةخكة  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم

 0.964 0.929 12 السشافع التي يقجميا لمسدتيةمغ

 0.982 0.965 13 السشافع التي يقجميا لمبيئة

 0.982 0.965 10 الجؽدة

 0.982 0.964 5 التدميػ

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي
 الثبات: -

                                                 

(
22

  SPSS باستتدام واالستداللً صفًالو اإلحصاء فً ممدمة( 2002) حسن عز الفتاح  عبد(
 . السعودٌة   جدة   والتوزٌع للنشر العلمٌة توارزم. 
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، وقذج تبذيغ كخونبةاخ –معامل ألفا ستخجام اتع إجخاء اختبار الثبات لسقا يذ الجراسة ب
ىذذحه الكذذيع مختاعذذة ومقبػلذذة ألغذذخاض وتعذذج  0.965إلذذي 0.964أض قيستذذو تتذذخاوح مذذيغ

 .( 2) السقبػع لسعامل ألاا( ى)وىػ الحج األدن 07. الجراسة، حيث أنيا أكبخ مغ

 : خرائز العيشة 17/  2
ماذذذخدة  378أض عذذذجد الذذذحكػر فذذذي العيشذذذة ممذذذغ  الجذذذجوع التذذذالي تبذذذيغ مذذذغ  :الشةةةؽع -

 %.16.4ماخدة مشدبة  74%، ميشسا ممغ عجد اإلناث 83.6مشدبة 

 الشؽعع مفخدات عيشة الجراسة حدب تؽزي

 % العجد الشؽع

 83.6 378 ذكخ

 16.4 74  أنث

 100 452 اإلجسالي

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي             

مذذغ ماذذخدات عيشذذة الجراسذذة  ػ أض الشدذذبة الكبذذخ  الجذذجوع التذذالي تبذذيغ مذذغ الدةةؼ:  -
%، 38.1شة وىذي سذ 35سذشة إلذي  26ح أعسارىع مذغ او كانػا مغ األتخاص تتخ 

مغ ماخدات العيشة كانت مغ األتخاص الح غ تقذل أعسذارىع  ػ كسا الشدبة الرغخ 
 %.11.9سشة وىي  25عغ 

 تؽزيع مفخدات عيشة الجراسة حدب الدؼ

 % العجد الدؼ

 11.9 54 سشة فأتقل 25

 38.1 172 سشة 35  سشة إل 26

 36.9 167 سشة 45  سشة إل 36
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 13.1 59 سشة فأكثخ 46

 111 452 سالياإلج

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي             

مذذغ ماذذخدات عيشذذة  ػ أض الشدذذبة الكبذذخ  الجذذجوع التذذالي تبذذيغ مذذغ  السؤىةةل العمسةةي: -
 ػ %، كسذذا الشدذذبة الرذذغخ  69.5الجراسذذة كذذانػا مذذغ الحاصذذميغ عمذذي بلذذالػريػس 

 %. 3.3تيادة ثانػية  ىمغ ماخدات العيشة كانت مغ الحاصميغ عم
 السؤىل العمسيع مفخدات عيشة الجراسة حدب تؽزي

 % العجد السؤىل العمسي

 3.3 15 ثانؽية فأتقل

 18.6 84 دبمؽم متؽسط

 69.5 314 بكالؽريؽس
 8.6 39 دراسات عميا

 111 452 اإلجسالي

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي             
مذذغ ماذذخدات عيشذذة  ػ بذذخ أض الشدذذبة الك الجذذجوع التذذالي تبذذيغ مذذغ  سةةشؽات الخبةةخة: -

سذذذذشة  15إلذذذذي  11الجراسذذذذة كانذذذذت مذذذذغ األتذذذذخاص الذذذذح غ تتذذذذخاوح خبذذذذختيع مذذذذغ 
 %.13.5سشة  15لحوؼ الخبخة األكثخ مغ  ػ %، كسا أض الشدبة الرغخ 53.5

 تؽزيع مفخدات عيشة الجراسة حدب سشؽات الخبخة

 % العجد سشؽات الخبخة

 15.5 71 سشؽات 5إلي  1مؼ 

 17.5 79 سشؽات 11إلي  6مؼ 

 53.5 242 سشة 15إلي  11مؼ 
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 13.5 61 سشة فأكثخ 15

 111 452 اإلجسالي

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي             
مذذذغ ماذذذخدات عيشذذذة  ػ أض الشدذذذبة الكبذذذخ الجذذذجوع التذذذالي  تبذذذيغ مذذذغ عسةةةخ السشذةةةأة: -

%،  76.5سذذشة  15الجراسذذة مذذغ األتذذخاص العذذامميغ بسشذذذأة عسخىذذا أكثذذخ مذذغ 
 %. 3.5سشػات  5ليتخاص العامميغ بسشذأة عسخىا أقل مغ  ػ الرغخ والشدبة 

 تؽزيع مفخدات عيشة الجراسة حدب عسخ السشذأة

 % العجد عسخ السشذأة

 3.5 16 سشؽات 5إلي  1مؼ 

 7.5 34 سشؽات 11إلي  6مؼ 

 12.4 56 سشة 15إلي  11مؼ 

 76.5 346 سشة فأكثخ 15

 111 452 اإلجسالي

 رجر: نتائج التحميل اإلحرائيالس             

 عجد العامميؼ بالسشذأة: -

مذذذغ ماذذذخدات عيشذذذة الجراسذذذة كانذذذت مذذذغ  ػ أض الشدذذذبة الكبذذذخ  الجذذذجوع التذذذالي تبذذذيغ مذذذغ 
 58.0مػضذذا  200األتذذخاص العذذامميغ بسشذذذأة  بمذذغ عذذجد العذذامميغ ميذذا أكثذذخ مذذغ 

يغ ميذا مذغ األتذخاص العذامميغ بسشذذأة  بمذغ عذجد العذامم ػ %، كسا أض الشدبة الرغخ 
 %. 3.3مػضا  50أقل مغ 
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 تؽزيع مفخدات عيشة الجراسة حدب عجد العامميؼ بالسشذأة

 % العجد عجد العامميؼ بالسشذأة

 3.3 15 51أتقل مؼ 

 13.3 60 111أتقل مؼ 

 25.4 115 211أتقل مؼ 

 58 262 فأكثخ 211

 100 452 اإلجسالي

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي             

 اإلحراءات الؽصفية لستغيخات الجراسة 17/  3
 أبعاد السشتجات صجيقة البيئةأواًل : 

 الذخكة:  لسشتج اتخزخ وعؽائجه عماُبعج  (1

 ػضي اإلحراءات الػصفية )الػسذط الحدذامي واالنحذخاف السعيذارؼ(  الججوع التالي
 الذخكة: ىلكل فقخة مغ فقخات بععج السشت  األخزخ وعػائجه عم

 الذخكة   ط الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات ُبعج السشتج اتخزخ وعؽائجه عمالؽس          

 الفقخات
الؽسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.915 3.72 نتاج مؽاد بشاء صجيقة البيئة أمخ مخبحاً إالتؽجو البيئي نحؽ  (1
  مةةؽاد البشةةاء صةةجيقة البيئةةة عمةة  يةةدداد الطمةةب بذةةكل ممحةةؽ  عمةة (2

 ع أسعارىاالخغػ مؼ ارتفا
3.66 1.331 

 1.971 4.17معخفةةة العسيةةل بكامةةل مؽاصةةفات مةةؽاد البشةةاء صةةجيقة البيئةةة مقابةةل  (3



 ، مهب مصطفي السيد د/ مبروك عطيت،  ا.د/ أمبني شبهين
 

 

    0202ي  الثبنالعدد  -  53المجلد                المجلت العلميت للبحىث والدراسبث التجبريت  

211 
 

 

 

 
 

 الفقخات
الؽسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 رباحالفائجة السخجؽة عامال مداىسا في زيادة ات 

يعج الدعخ السختفع ندبيًا لسؽاد البشةاء صةجيقة البيئةة مقابةل الفائةجة  (4
 السخجؽة عاماًل مداىسًا في زيادة اترباح

4.11 1.144 

لتدام الذخكة بسدئؽليتيا االجتساعية تجاه السجتسع لو أثخ إيجةابي ا (5
 تحديؼ سسعة الذخكة  عم

4.18 1.124 

ارات الخزةةخاء لمسةةؽاد اتمشةةة وغيةةخ الزةةارة قةةاسةةتخجام شةةخكات الع (6
 بالبيئة يؤثخ إيجابيا عمي السيدة التشافدية لمذخكة

4.17 1.127 

طالسةةا سيحرةةل   اسةةتعجاد لةةجفع سةةعخ أعمةة  السدةةتيمغ دائًسةةا عمةة (7
 مشتجات خزخاء  عم

3.45 1.411 

شةةعؽر العةةامميؼ فةةي الذةةخكات التةةي تدةةتخجم مةةؽاد البشةةاء صةةجيقة  (8
جتساعيةةة تجةةاه مجةةتسعيػ يديةةج مةةؼ السيةةدة البيئةةة بسدةةؤوليتيػ اال

 التشافدية

3.99 1.111 

حجةةػ الطمةةب أو مبيعةةات   يةؤثخ سةةعخ مشتجةةات البشةةاء الخزةخاء عمةة (9
 السشعسة

4.1 1.116 

 1.197 3.94 ذخكة دورات تجريبية لمعامميؼ بأىسية حقؽق وسالمة البيئةتقجم ال (11

تستمةةغ الذةةخكة رجةةال بيةةع تقةةادريؼ ومةةؤىميؼ عمةة  إتقشةةاع السدةةتيمغ  (11
 لذخاء السشتجات الخزخاء

3.97 1.154 

تقةةؽم الذةةخكة بعسميةةات التةةخويج لسشتجاتيةةا عمةة  أنيةةا شةةخكة تشةةتج  (12
 مشتجات صجيقة لمبيئة

3.92 1.152 
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 الفقخات
الؽسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

مؽاصةةفات ومكؽنةةات السشةةتج اتخزةةخ عمةة  العالمةةة  تزةةع الذةةخكة (13
 التجارية

3.94 1.131 

 1.161 3.88 تؽزع الذخكة مجالت دورية مخررة لمتخويج لمسشتج اتخزخ (14

 1.118 3.97 ستجامة لمذخكةتداىػ السشتجات الخزخاء في تحقيق اال (15

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي 

جسيذذي فقذذخات بععذذج السشذذت   ىأفذذخاد العيشذذة عمذذ ويتبذذيغ مذذغ الجذذجوع الدذذامق مػافقذذة معطذذع
الذذذخكة، ويبذذجو ذلذذظ فذذي ارتاذذا  قذذيع الػسذذط الحدذذامي )أكبذذخ  ىاألخزذذخ وعػائذذجه عمذذ

 (.3مغ
 وجاء تختيب أىػ تمغ الفقخات كسا يمي:

 حجذذذع الصمذذذب أو مبيعذذذات السشطسذذذة  ى ذذذؤثخ سذذذعخ مشتجذذذات البشذذذاء الخزذذذخاء عمذذذ
 (4.10)الػسط الحدامي: 

 تحدذيغ  ىئػليتيا االجتساعيذة تجذاه السجتسذي لذو أثذخ إيجذامي عمذالتدام الذخكة بسد
 (4.08سسعة الذخكة )الػسط الحدامي: 

  معخفذة العسيذذل بلامذذل مػاصذذاات مذذػاد البشذاء صذذجيقة البيئذذة مقامذذل الاائذذجة السخجذذػة
 (4.07رباح )الػسط الحدامي: عام  مداىسا في زيادة األ

 ػضذذذي  الجذذذجوع التذذذاليلمسدةةةتيمغ: ُبعةةةج السشةةةتج اتخزةةةخ والعؽائةةةج التةةةي يقةةةجميا  (2
اإلحرذذاءات الػصذذفية )الػسذذط الحدذذامي واالنحذذخاف السعيذذارؼ( لكذذل فقذذخة مذذغ فقذذخات 

 بععج السشت  األخزخ والعػائج التي يقجميا لمسدتيمظ:
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الؽسط الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات ُبعج السشةتج اتخزةخ والعؽائةج التةي يقةجميا     
 لمسدتيمغ 

 الفقخات
ط الؽس

 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.944 3.91 البيئة بالجؽدة العالية. قةتتر  مؽاد البشاء صجي (1
جم مةؽاد البشةاء خستغالل العسالء مؼ شخكات العقارات التي تدةتاعجم  (2

 زيادة والئيػ  صجيقة البيئة تؤدي إل
4.11 1.116 

 1.431 3.62 ىسية التؽجو نحؽ السشتجات صجيقة البيئةأيعي السدتيمغ  (3

 1.366 3.54 سباب بيئيةيسكؼ لمسدتيمغ تغييخ والءه لمساركة التجارية ت (4

السشتجةةات الخزةةخاء تىةةؽن مختفعةةو بشتيجةةة عسميةةات البحةةث  تىةةاليف (5
 والتطؽيخ

4.11 1.981 

رشةادية لمسدةتيمغ بخرةؽ  الشاحيةة اإل   مؼ الزةخوري التخكيةد عمة (6
 االستخجام االمؼ لمسشتجات

4.19 1.959 

 1.364 3.48 البيئة مؼ التمؽث  السرخي وعي بأىسية الحفا  عملجي السدتيمغ  (7

تتةةةؽفخ لةةةجى الذةةةخكة القةةةجرة عمةةة  تطةةةؽيخ مشتجاتيةةةا الخزةةةخاء لىةةةي  (8
 تتشاسب مع متطمبات الدبائؼ الستججدة

4.11 1.143 

 1.157 3.88 تقؽم الذخكة بتغميف السشتجات الخزخاء بسؽاد صجيقة لمبيئة. (9

 1.119 3.87 د التعبئة والتغميفتقؽم الذخكة بهعادة تجويخ مؽا (11

تعسةةل شةةخكات العقةةارات عمةةة  تشةةؽع شةةخوت الةةةجفع بسةةا يتشاسةةب مةةةع  (11
 ظخوف الفئة السدتيجفة

3.99 1.114 

 1.129 3.99تتبةةةع الذةةةخكة نعةةةام الخرةةةؽمات لتحفيةةةد السدةةةتيمىيؼ عمةةة  شةةةخاء  (12
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 السشتجات الخزخاء

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي

جسيذذي فقذذخات بععذذج السشذذت   ىػافقذذة معطذذع أفذذخاد العيشذذة عمذذويتبذذيغ مذذغ الجذذجوع الدذذامق م
األخزخ والسشافي التي يقجميا لمسدتيمظ، ويبجو ذلظ في ارتاذا  قذيع الػسذط الحدذامي 

 (.3)أكبخ مغ 
 وجاء تختيب أىػ تمغ الفقخات كسا يمي:

  جم مذذػاد البشذذاء صذذجيقة خسذذتغ ع العسذذ ء مذذغ تذذخكات العقذذارات التذذي تدذذتاعذذجم
 (4.11زيادة والئيع )الػسط الحدامي:  ىإلالبيئة تؤدؼ 

 ف السشتجذذذذات الخزذذذذخاء تكذذذذػض مختاعذذذذو مشتيجذذذذة عسميذذذذات البحذذذذث والتصذذذذػيخ يتكذذذذال
 (4.10)الػسط الحدامي: 

 رتذذادية لمسدذذتيمظ بخرذذػص االسذذتخجام الشاحيذذة اإل ىمذذغ الزذذخورؼ التخكيذذد عمذذ
 (4.09االمغ لمسشتجات )الػسط الحدامي: 

 التي يقجميا لمبيئة: ُبعج السشتج اتخزخ والعؽائج (3

 ػضي اإلحراءات الػصفية )الػسذط الحدذامي واالنحذخاف السعيذارؼ(  الججوع التالي
 لكل فقخة مغ فقخات بععج السشت  األخزخ والعػائج التي يقجميا لمبيئة:

الؽسةةط الحدةةابي واالنحةةخاف السعيةةاري لفقةةخات ُبعةةج السشةةتج اتخزةةخ والعؽائةةج التةةي 
 يقجميا لمبيئة 

 الفقخات
لؽسط ا

 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.121 3.79ترسيػ مؽاد البشاء صجيقة البيئة بأساليب حجيثة تداىػ في تقميل  (1
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 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي

جسيذذي فقذذخات بععذذج  ىويتبذذيغ مذذغ الجذذجوع الدذذامق مػافقذذة معطذذع أفذذخاد العيشذذة عمذذ      
السشذذذت  األخزذذذخ والسشذذذافي التذذذي يقذذذجميا لمبيئذذذة، ويبذذذجو ذلذذذظ فذذذي ارتاذذذا  قذذذيع الػسذذذط 

 (.3الحدامي )أكبخ مغ 

 الشفايات التي تزخ بالبيئة والسجتسع يجفع السدتيمغ لذخائيا

 1.113 3.93 ستخجام الدمع القابمة إلعادة التجويخا  شخكات العقارات دائسا إل  تدع (2

تدبب تمؽث  ستخجام السؽاد التي الا  رات دائسا إلشخكات العقا  تدع (3
 1.193 3.96 بيئةلا

أنو تخجسة لستطمبات السدئؽلية   خزخ عمالتدؽيق ات  يشعخ إل (4
 1.118 4.12 خالقية لمتدؽيقاالجتساعية وات

 1.149 3.96 عم  تقميل الشفايات في عسمياتيا اإلنتاجية الذخكةتحخ   (5

 1.138 3.98 نعسة الخاصة بالحفا  عم  البيئةوات  بالقؽانيؼتتقيج الذخكة  (6

حجيثة لتجشب مدببات تمؽث التخبة والساء  تقشياتتدتخجم الذخكة  (7
 1.135 3.96 واليؽاء

 1.126 3.98 البيئة أساسًا في عسمياتيا اإلنتاجية  عمتعتبخ الذخكة السحافعة  (8

تحخ  الذخكة عم  ترسيػ مشتجات تتفق مع متطمبات السحافعة  (9
 1.118 3.97 لبيئةعم  ا

في العسمية اإلنتاجية غيخ مزخة  أوليةستخجام مؽاد تدع  الذخكة ال (11
 1.145 3.94 بالبيئة

تدتخجم الذخكة في اإلنتاج مؽاد معاد تجويخىا غيخ ضارة صحيًا  (11
 1.151 3.95 وبيئياً 

 1.169 3.91 يتػ معالجة الفاتقج في مخحمة اإلنتاج بأسمؽب صحي وسميػ وأمؼ (12

 1.149 3.95 أمشة بيئيًا وصحياً  لمتخديؼذخكة أماكؼ تدتخجم ال (13
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  ختيب أىػ تمغ الفقخات كسا يمي:وجاء ت

  أنذو تخجسذة لستصمبذات السدذئػلية االجتساعيذذة  ىخزذخ عمذذالتدذػيق األ ى شطذخ إلذ
 (4.02خ قية لمتدػيق )الػسط الحدامي: واأل

 البيئذذذذة أساسذذذذا  فذذذذي عسمياتيذذذذا اإلنتاجيذذذذة )الػسذذذذط  ىتعتبذذذذخ الذذذذذخكة السحافطذذذذة عمذذذذ
 (3.98الحدامي: 

 الخاصذة بالحاذاظ عمذى البيئذة )الػسذط الحدذامي:  تتقيج الذخكة بالقػانيغ واألنطسة
3.98) 

 ُبعج السيدة التشافدية:ثانيًا : 

 ػضذذي اإلحرذذاءات الػصذذفية )الػسذذط الحدذذامي  الجذذجوع التذذالي ُبعةةج الجةةؽدة: (1
 واالنحخاف السعيارؼ( لكل فقخة مغ فقخات بععج الجػدة:

 ج الجؽدةالؽسط الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات ُبع                

 الفقخات
الؽسةةةةةةةط 
 الحدابي

االنحةةةخاف 
 السعياري 

 1.911 3.82 الذخكة الجؽدة في رسالتيا الخزخاء بذكل صخي  تتبش  (1

الجوليةةةة ىةةةي السخجعيةةةة الخئيدةةةية  السطابقةةةة لمسؽاصةةةفات والسعةةةاييخ (2
 إلنتاج سمع الذخكة

4.13 1.122 

دارة ىتسةةةام الخئيدةةةي لةةةجي إالجةةةؽدة العاليةةةة لمسةةةؽاد اتوليةةةة تحتةةةل اال (3
 الذخكة

4.18 1.199 

 1.139 4.15أسةاس جةؽدة السةؽاد الخةام التةي   ختيار مؽردييا عمةاؽم الذخكة بقت (4
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 يقجمؽنيا

إجخاء التفتير الجوري الةجاخمي لمتأكةج مةؼ جةؽدة   تعتسج الذخكة عم (5
 مشتجاتيا الخزخاء

3.94 1.141 

 1.117 3.96 مشتجاتيا  تدتخجم الذخكة أنعسة فحز وسيطخة ورتقابة عم (6

 1.156 4.12 تجعػ اإلدارة العميا كل السبادرات لتحديؼ صؽرة مشتجات الذخكة (7

 1.121 3.94 ىتسام السجيخيؼ والعامميؼأصب  تبشي الجؽدة شعار ال (8

عكةذ عمةي انلسدةألة الجةؽدة مسةا  ى تعطي إدارة الذخكة أىسية تقرؽ  (9
 نخفاض معجل العيب في مشتجاتياا

3.97 1.129 

أساس تقجيػ مشتجات ذات   ا التشافدية عمتبشي الذخكة إستخاتيجيتي (11
 جؽدة عالية

4.11 1.112 

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي
جسيذي فقذخات بععذج الجذػدة،  ىويتبيغ مغ الججوع الدامق مػافقة معطذع أفذخاد العيشذة عمذ
 (.3ويبجو ذلظ في ارتاا  قيع الػسط الحدامي )أكبخ مغ 

  وجاء تختيب أىػ تمغ الفقخات كسا يمي:
 ىتسذذام الخئيدذذي لذذجؼ إدارة الذذذخكة )الػسذذط الجذذػدة العاليذذة لمسذذػاد األوليذذة تحتذذل اال

 (4.08الحدامي: 
 أسذذذاس جذذذػدة السذذذػاد الخذذذام التذذذي يقذذذجمػنيا  ىختيذذذار مػرد يذذذا عمذذذاػم الذذذذخكة بقذذذت

 (4.05)الػسط الحدامي: 
 الجوليذذذذة ىذذذذي السخجعيذذذذة الخئيدذذذذية إلنتذذذذاج سذذذذمي  السصابقذذذذة لمسػاصذذذذاات والسعذذذذا يخ

 (4.03كة )الػسط الحدامي: الذخ 

 ُبعج التدميػ: (2
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 ػضي اإلحراءات الػصفية )الػسذط الحدذامي واالنحذخاف السعيذارؼ(  الججوع التالي
  لكل فقخة مغ فقخات بععج التدميع:

 الؽسط الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات ُبعج التدميػ

 الفقخات
الؽسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.123 3.81 تدميػ خالل السؽعج الستفق عميو مع العسالءتقؽم الذخكة بال( 1

يعج تدميػ الؽحجات إلي العسالء في السؽاعيج السحجدة مؼ أولؽيات ( 2
 الذخكة اتساسية

3.89 1.153 

سسيا في ا التدميػ في السؽعج مؼ أجل تسيد  تعتسج الذخكة عم( 3
 الدؽق 

3.85 1.158 

ستجابة لحاجات كافة فئات اال  تتسيد الذخكة بقجرة عالية عم( 4
 الستعامميؼ في السؽعج السحجد

3.83 1.135 

تؤمؼ الذخكة بأن الىفاءة التدؽيكية البيئية ميدة تشافدية ليا أمام ( 5
 الذخكات..

3.86 1.126 

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي

تدذميع، جسيذي فقذخات بععذج ال ىويتبيغ مغ الججوع الدامق مػافقة معطذع أفذخاد العيشذة عمذ
 (.3ويبجو ذلظ في ارتاا  قيع الػسط الحدامي )أكبخ مغ 

  وجاء تختيب أىػ تمغ الفقخات كسا يمي:
  يعذذذج تدذذذميع الػحذذذجات إلذذذي العسذذذ ء فذذذي السػاعيذذذج السحذذذجدة مذذذغ أولػيذذذات الذذذذخكة

 (3.89األساسية )الػسط الحدامي: 
 م الذذذذخكات. تذذذؤمغ الذذذذخكة بذذذأض الكاذذذاءة التدذذذػيكية البيئيذذذة ميذذذدة تشافدذذذية ليذذذا أمذذذا

 (3.86)الػسط الحدامي: 
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 سذسيا فذي الدذػ  )الػسذط االتدميع في السػعذج مذغ أجذل تسيذد  ىتعتسج الذخكة عم
 (3.85الحدامي: 

الختبار   One-Sample T-Test)ت(، لعيشة واحجة  اختبار 17/  4
 الفخوض التالية:

 اختبار الفخض اتول 
اللذة إحرذائية مذيغ تصبيذق تػجذج ع قذة معشػيذة ذات دأنذو " ى شز الاخض األوع عمذ

 إستخاتيجية تدػيق السشتجات صجيقة البيئة والجػدة".

 Multipleوالختبذذذذذذار ىذذذذذذحا الاذذذذذذخض تذذذذذذع اسذذذذذذتخجام تحميذذذذذذل االنحذذذذذذجار الستعذذذذذذجد 

Regression.ويػضي الججوع التالي نتائ  التحميل ، 

 نتائج تحميل االنحجار الستعجد

 الستغيخات السدتقمة

معامالت 
 االنحجار

B 

معامالت 
 بيتا

 ت -اختبار
T – Test 

الكيسة 
 السحدؽبة

T 

 السعشؽية
.Sig 

 1.112 2.518 1.142 1.154 الذخكة  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم

 1.111 3.913 1.212 1.215 السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمسدتيمغ

 1.111 11.742 1.591 1.596 السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمبيئة



 دور تطبٌك إستراتٌجٌة تسوٌك المنتجات صدٌمة البٌئة علً تحمٌك مٌزة تنافسٌة
 

 

 0202الثبني   العدد  -53المجلد                ث التجبريت  المجلت العلميت للبحىث والدراسب

021 
 

 

 

 
 

  السعشؽية الىمية لمشسؽذج:
 (Fقيسة ف السحدؽبة )

 .(SIGالسعشؽية )

 
726.656 
1.111 

 القؽة التفديخية:
 ( R²معامل التحجيج ) 

 ( Rمعامل االرتبات الستعجد ) 

 
1.831 
1.911 

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي

 ومؼ الججول الدابق يتز  ما يمي:

 :معشؽية نسؽذج االنحجار 
إلي أض نسػذج االنحجار الستعجد يعتبخ معشػيذا  وذا  F-Testاختبار ف  نتيجةأتارت 

، ومذغ ثذع فإنذو  ػجذج 0.05داللة إحرائية، حيث إض قيسة مدذتػؼ السعشذػؼ أقذل مذغ 
 الستغيخ التابي. ىاألقل واحج مغ الستغيخات السدتقمة لو تأثيخ معشػؼ عم ىعم

 :القؽة التفديخية لمشسؽذج 
أؼ أض الستغيذذخات السدذذتقمة الستزذذسشة ، 1.831(  R²) ممغذذت قيسذذة معامذذل التحج ذذج 

السشت  األخزخ والسشذافي التذي  -الذخكة  ىالسشت  األخزخ وعػائجه عمفي الشسػذج )
% مذغ 83السشذت  األخزذخ والسشذافي التذي يقذجميا لمبيئذة ( تادذخ  -يقجميا لمسدذتيمظ 

 التبا غ في الستغيخ التابي )الجػدة(.

وجةؽد عالتقةة   ، وىةي تذةيخ إلة1.911(  R)   الستعذجد االرتبذا معاملوبمغت قيع 
والستغيةخ  –مجتسعةة–بيؼ الستغيخات السدةتقمة الستزةسشة فةي الشسةؽذج  تقؽيةارتبات 
 التابع.

 :معشؽية الستغيخات السدتقمة 
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حةجة(   )الختبةار معشؽيةة كةل متغيةخ مدةتقل عمة T-Testبفحز نتائج اختبار ت 
 تبيؼ ما يمي:

داللة إحرائية ميغ الستغيخ السدذتقل )السشذت  األخزذخ  تػجج ع قة معشػية ذات -
الذخكة( والستغيخ التابي )الجذػدة(، حيذث إض قيسذة مدذتػؼ السعشػيذة  ىوعػائجه عم

وىذذذي  0.154، وقذذذج ممغذذذت قيسذذذة معامذذذل االنحذذذجار 0.05الختبذذذار ت أقذذذل مذذذغ 
 أض الع قة ميغ الستغيخيغ وىي ع قة شخدية. ىتذيخ إل

ت داللة إحرائية ميغ الستغيخ السدذتقل )السشذت  األخزذخ تػجج ع قة معشػية ذا -
والسشافي التي يقجميا لمسدتيمظ( والستغيخ التابي )الجػدة(، حيث إض قيسذة مدذتػؼ 

 0.215، وقذج ممغذت قيسذة معامذل االنحذجار 0.05السعشػية الختبذار ت أقذل مذغ 
 أض الع قة ميغ الستغيخيغ وىي ع قة شخدية. ىوىي تذيخ إل

قة معشػية ذات داللة إحرائية ميغ الستغيخ السدذتقل )السشذت  األخزذخ تػجج ع  -
والسشذذافي التذذذي يقذذجميا لمبيئذذذة( والستغيذذذخ التذذابي )الجذذذػدة(، حيذذث إض قيسذذذة مدذذذتػؼ 

 0.596، وقذج ممغذت قيسذة معامذل االنحذجار 0.05السعشػية الختبذار ت أقذل مذغ 
 .أض الع قة ميغ الستغيخيغ وىي ع قة شخدية ىوىي تذيخ إل

  ومؼ خالل قيػ معامالت بيتاBeta  أمكؼ تختيب الستغيخات السدةتقمة السعشؽيةة
 ية كسا يمي:بمؼ حيث اتىسية الشد

 (1.591السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمبيئة )بيتا =  (1
 (1.212السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمسدتيمغ )بيتا =  (2
 (1.142تا = الذخكة )بي  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم (3
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تػجذج "أنذو  ىالشتذائ  الدذابقة فإنذو  ذتع قبذػع الاذخض األوع الذحؼ  ذشز عمذ ىعم َوِبَشاَءا
ع قة معشػية ذات داللة إحرائية مذيغ تصبيذق إسذتخاتيجية تدذػيق السشتجذات صذجيقة 

 البيئة والجػدة"
  الثانياختبار الفخض 

حرذائية مذيغ تصبيذق تػجج ع قذة معشػيذة ذات داللذة إأنو " ى شز الاخض الثالث عم
 "وبيغ التدميعإستخاتيجية تدػيق السشتجات صجيقة البيئة 

 Multipleىذذذذذذحا الاذذذذذذخض تذذذذذذع اسذذذذذذتخجام تحميذذذذذذل االنحذذذذذذجار الستعذذذذذذجد  والختبذذذذذذار

Regression.ويػضي الججوع التالي نتائ  التحميل ، 

 نتائج تحميل االنحجار الستعجد

 الستغيخات السدتقمة

معامالت 
 االنحجار

B 

معامالت 
 تابي

 اختبار ت
T - Test 

الكيسة 
 السحدؽبة

T 

 السعشؽية
.Sig 

 1.111 3.734 1.421 1.495 الذخكة  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم

 1.716 1.378- 1.139- 1.145- السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمسدتيمغ

 1.145 2.118 1.211 1.221 السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمبيئة

 لسعشؽية الىمية لمشسؽذج:ا

 ( Fقيسة ف السحدؽبة ) 
 .(SIGالسعشؽية )

 
73.112 
1.111 

 القؽة التفديخية:
 ( R²معامل التحجيج ) 

 
1.329 
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 1.573 ( Rمعامل االرتبات الستعجد ) 

 السرجر: نتائج التحميل اإلحرائي

 ومؼ الججول الدابق يتز  ما يمي:

 :معشؽية نسؽذج االنحجار 
إلي أض نسػذج االنحجار الستعجد يعتبخ معشػيذا  وذا  F-Testف  ختباراأتارت نتيجة 

، ومذغ ثذع فإنذو  ػجذج 0.05داللة إحرائية، حيث إض قيسة مدذتػؼ السعشذػؼ أقذل مذغ 
 الستغيخ التابي. ىاألقل واحج مغ الستغيخات السدتقمة لو تأثيخ معشػؼ عم ىعم

 :القؽة التفديخية لمشسؽذج 
أؼ أض الستغيذذخات السدذذتقمة الستزذذسشة ، 1.329(  R² )ممغذذت قيسذذة معامذذل التحج ذذج 

السشت  األخزذخ والسشذافي التذي  –الذخكة  ىالسشت  األخزخ وعػائجه عمفي الشسػذج )
% 32.9السشذذت  األخزذذخ والسشذذافي التذذي يقذذجميا لمبيئذذة ( تادذذخ  –يقذذجميا لمسدذذتيمظ 

 مغ التبا غ في الستغيخ التابي )التدميع(.

وجةؽد عالتقةة   ، وىةي تذةيخ إلة1.573(  R) بذا  الستعذجد معامل االرت قيعوبمغت 
 –مجتسعةةةة–ارتبةةةات متؽسةةةطة بةةةيؼ الستغيةةةخات السدةةةتقمة الستزةةةسشة فةةةي الشسةةةؽذج 

 والستغيخ التابع.

 :معشؽية الستغيخات السدتقمة 
حةجة(   )الختبةار معشؽيةة كةل متغيةخ مدةتقل عمة T-Testبفحز نتائج اختبار ت 

 تبيؼ ما يمي:
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ذات داللة إحرائية ميغ الستغيخ السدذتقل )السشذت  األخزذخ  تػجج ع قة معشػية -
الذخكة( والستغيخ التابي )التدميع(، حيذث إض قيسذة مدذتػؼ السعشػيذة  ىوعػائجه عم

وىذذذي  0.495، وقذذذج ممغذذذت قيسذذذة معامذذذل االنحذذذجار 0.05الختبذذذار ت أقذذذل مذذذغ 
 أض الع قة ميغ الستغيخيغ وىي ع قة شخدية. ىتذيخ إل

عشػيذذذذة ذات داللذذذذة إحرذذذذائية مذذذذيغ الستغيذذذذخ السدذذذذتقل )السشذذذذت  ال تػجذذذذج ع قذذذذة م -
األخزذذخ والسشذذافي التذذي يقذذجميا لمسدذذتيمظ( والستغيذذخ التذذابي )التدذذميع(، حيذذث إض 

 .0.05قيسة مدتػؼ السعشػية الختبار ت أكبخ مغ 
تػجج ع قة معشػية ذات داللة إحرائية ميغ الستغيخ السدذتقل )السشذت  األخزذخ  -

ميا لمبيئذذة( والستغيذذخ التذذابي )التدذذميع(، حيذذث إض قيسذذة مدذذتػؼ والسشذذافي التذذي يقذذج
 0.220، وقذج ممغذت قيسذة معامذل االنحذجار 0.05السعشػية الختبذار ت أقذل مذغ 

 أض الع قة ميغ الستغيخيغ وىي ع قة شخدية. ىوىي تذيخ إل
  ومؼ خالل قيػ معامالت بيتاBeta  أمكؼ تختيب الستغيخات السدةتقمة السعشؽيةة

 ية كسا يمي:باتىسية الشدمؼ حيث 
 (1.421 السشتج اتخزخ والسشافع التي يقجميا لمبيئة )بيتا = (1
 (1.211 الذخكة )بيتا =  السشتج اتخزخ وعؽائجه عم (2

تػجذج "أنذو  ىالذحؼ  ذشز عمذ نىالشتائ  الدابقة فإنو  ذتع قبذػع الاذخض الثذا ىعم َوِبَشاَءا
اتيجية تدذػيق السشتجذات صذجيقة ع قة معشػية ذات داللة إحرائية مذيغ تصبيذق إسذتخ 

 البيئة والتدميع"

 ( نتائج وتؽصيات البحث :18
 ستخال  عجة نتائج مؼ خالل الفخضيات التالية:ايسكؼ  أواًل : الشتائج :
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 أتذذذذذارت نتذذذذذائ  الجراسذذذذذة بذذذذذأض ىشذذذذذا  ع قذذذذذة معشػيذذذذذة ذات داللذذذذذة إحرذذذذذائية مذذذذذيغ (1
ة )السشتجذات الخزذخاء إستخاتيجية تدػيق السشتجات صذجيقة البيئذة بأبعادىذا الث ثذ

الذذذذخكة، السشذذذافي التذذذي يقذذذجميا لمسدذذذتيمظ، السشذذذافي التذذذي يقذذذجميا  ىوعػائذذذجىا عمذذذ
 لمبيئة( وبيغ الجػدة.

 وىحا  ثبت صحة الاخض األوع.

 أتذذذذذارت نتذذذذذائ  الجراسذذذذذة بذذذذذأض ىشذذذذذا  ع قذذذذذة معشػيذذذذذة ذات داللذذذذذة إحرذذذذذائية مذذذذذيغ (2
ثذة )السشتجذات الخزذخاء إستخاتيجية تدػيق السشتجات صذجيقة البيئذة بأبعادىذا الث 

 الذخكة، السشافي التي يقجميا لمبيئة( وبيغ التدميع. ىوعػائجىا عم

إال أنو ال تػجج ع قة معشػية ذات داللة إحرذائية مذيغ السشتجذات الخزذخاء والسشذافي 
 التي تقجميا لمسدتيمظ وبيغ التدميع. 

 .الثانىوىحا  ثبت صحة الاخض 
 ,Michael, Fuller & Joan, Smith)ة وىذحه الشتذائ  تتاذق مذي نتيجذة دراسذ

استسخت الذخكات في اتبا  استخاتيجية التدػيق األخزذخ أنو إذا  التي ميشت (2002
سترذذذذل فذذذذي السذذذذجػ القخيذذذذب إلذذذذى تحقيذذذذق ميذذذذدة تشافدذذذذية ، وكذذذذحلظ تتاذذذذق مذذذذي دراسذذذذة 

تػصمت الجراسة إلى وجػد قبػع لجػ عيشة الجراسة وبجرجة التي ( م2113اصبي ، )
، وتتاذذذق  يذذذق اسذذذتخاتيجية التدذذذػيق األخزذذذخ لسذذذا تحققذذذو مذذذغ ميذذذدة تشافدذذذيةعاليذذذة لتصب

إلذذذى أض تبشذذذي الذذذذخكة  تػصذذذمت الجراسذذذةوالتذذذي  م(2114، جسةةةالأيزذذذا  مذذذي دراسذذذة )
لسايذذذذػم التدذذذذػيق األخزذذذذخ فذذذذي فمدذذذذاتيا الجاخميذذذذة وانزذذذذسام الذذذذذخكة إلذذذذى الييئذذذذات 

 تأ يذذذجىاتذذذي تؤكذذذج والسشطسذذذات ذات االىتسامذذذات البيئيذذذة والحرذذذػع عمذذذى الذذذذيادات ال
لسايػم التدػيق األخزذخ وكذحلظ حققذت الذذخكة مدايذا تشافدذية ليذا فذي األسذػا  التذي 

 تشذط فييا
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تخى الباحثة أن أىػ التؽصيات مؼ وجية نعخىا ومؼ واتقع  ثانيًا : التؽصيات :
 الشتائج التي تػ التؽصل إلييا تتسثل في:

البيئذذة  ىالسحافطذذة عمذذ ىيجذذب أض تقذذػم الجيذذات الحلػميذذة متذذذجيي الذذذخكات عمذذ (1
 وذلظ مغ خ ع تقجيع بعس اإلعااءات الزخيبية أو الجسخكية لتمظ الذخكات.

مخاقبذة تصبيذق  ىالجيات الحلػمية وبالتحج ج وزارة البيئة أض تعسل عمذ ىيجب عم (2
جتساعيذذذة تجذذذاه البيئذذذة وذلذذذظ مذذذغ خذذذ ع القذذذانػض والستعمذذذق متشطذذذيع السدذذذئػلية اال

 .الخقابة والتاتير السيجاني

تتخا  ميغ الجيات الحلػمية وغيخ الحلػمية في عقج السؤتسخات يجب أض  تع اال (3
العمسيذذة وورش العسذذل التذذي تدذذتيجف زيذذادة الذذػعي اتجذذاه البيئذذة والسحافطذذة عمييذذا 

 خاصة لجؼ تخكات العقارات.

ضذخار يجب أض تعسل الييئات الحلػميذة عمذي تحسيذل تذخكات العقذارات أعبذاء األ (4
ئذة والسجتسذي جذخاء عسمياتيذا اإلنذذائية وذلذظ مذغ خذ ع فذخض التي قج تمحذق بالبي

 ضخيبة وتكػض الزخيبة مداوية لتكماة الزخر الحؼ تدببو الذخكة.

لسايذػم تدذػيق السشتجذات صذجيقة البيئذة ضذسغ  تذخكات العقذارات ىيجذب أض تتبشذ (5
 ىالخصة االستخاتيجية ليا واعتباره جدءا  مغ ثقافة الذذخكة مذغ أجذل السحافطذة عمذ

زيذذادة  ىة نطياذذة وكذذحلظ إرضذذاء حاجذذات الدبذذائغ ومتصمبذذاتيع مسذذا  ذذشعلذ عمذذميئذذ
 السيدة التشافدية لمذخكة.

سذذذمػب عمسذذذي فذذذي كيفيذذذة الذذذتخمز مذذذغ أالذذذذخكة القابزذذذة اسذذذتخجام  ىيجذذذب عمذذذ (6
نتذذاج مشتجذذذات إالشاايذذات الرذذشاعية الشاتجذذة عذذذغ عسمياتيذذا اإلنتاجيذذة عذذذغ شخيذذق 
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أجذذل تقميذذل التمذذػث وإدخذذاع التكشػلػجيذذا تكذذػض مخمااتيذذا قاممذذة لمتحميذذل وذلذذظ مذذغ 
 الحج ثة بسا  تشاسب مي نسط اإلنتاج األخزخ.

يجذذب أض تدذذتسخ الذذذخكة القابزذذة فذذي التداميذذا باإلياذذاء بسدذذؤوليتيا تجذذاه البيئذذة،  (7
كسذذذذا يجذذذذب أض تدذذذذيع مذذذذجور إيجذذذذامي بالسدذذذذاىسة فذذذذي عذذذذ ج السذذذذذل ت العامذذذذة 

ادة مذاركتيا في األعساع الخيخية السػجػدة في البيئة التي تعسل مغ خ ليا، وزي
وتخزذذيخ السذذجض والسذذذاركة فذذي دعذذع وتأسذذيذ السشطسذذات االجتساعيذذة التذذي تيذذتع 
بالذذذذذئػض البيئيذذذذة وتخرذذذذيز ندذذذذبة ثامتذذذذة مذذذذغ األربذذذذاح لذذذذجعع األعسذذذذاع الخيخيذذذذة 

البعيذج،  ػالبيئة لسا لحلظ مغ اثار إيجامية عمذي أىذجافيا فذي السذج ىوالسحافطة عم
لتداميذذا بالسدذذئػلية البيئيذذة يحقذذق ليذذا االذذذخكة القابزذذة بذذأض  كسذذا يجذذب أض تقتشذذي
 السسيدات التالية:

  يحدغ مغ ضخوف عسميذا وإنتاجيذا مذغ خذ ع تذػفيخ مشذاخ جيذج وىذحا  ذشعلذ
 لتحكيقيا. ىاألىجاف التي تدع ىيجاميا عمإ

 تسدذذظ العذذامميغ العسذذ ء  ىيدذذاىع فذذي تحدذذيغ الرذذػرة العامذذة ليذذا ويذذؤدؼ إلذذ
 ميا.

  ربذذاح فذذي األجذذل البعيذذج وذلذذظ ألض التداميذذا البيئذذي  تذذخ  تحقيذذق األيدذذاىع فذذي
 .صػرة حدشة عشيا

  يداىع في زيادة السيدة التشافدية لمذخكة. 
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 19( تقائسة السخاجع : 
:  أواًل : السخاجع بالمغة العخبية  

، التدػيق األخزخ السعيقات فذي السشطسذة العخبيذة، السشطسذة 2008سامي الرسادؼ،  (1
 ميخوت.  -تشسية اإلدارية، السمتقى العخبي الخامذ في التدػيق األخزخ العخبية لم

 عبذذذذج جامعذذذذة البيئذذذذة، صذذذذج ق التدذذذذػيق األخزذذذذخ، التدذذذذػيق ،2010 رحسذذذذة، مميذذذذادف (2
 .الجدائخ – مدتغانع – باديذ مغ الحسيج

م( إدارة الجذذذػدة الذذذذاممة وع قتيذذذا بذذذالسيدة التشافدذذذية "دراسذذذة  2016إسذذذساعيل كحيذذذل ) (3
ي جامعذذة فمدذذصيغ" . دراسذذة ماجدذذتيخ . غذذدة ، فمدذذصيغ : أكاديسيذذة اإلدارة تصبيكيذذة عمذذ

 والدياسة لمجراسات العميا وجامعة األقرى.
م( إسذذذتخاتيجية مقتخحذذذة لمتدذذذػيق األخزذذذخ لتحقيذذذق ميذذذدة 2013مػسذذذي أحسذذذج أصذذذبيي ) (4

تشافدية لمذخكات الرشاعية ، أشخوحة دكتػراه )غيذخ مشذذػرة( ، جامعذة عسذاض العخبيذة ، 
 ردض .األ

 مشطسذذات تشافدذية زيذادة فذذي األخزذخ التدذػيق ودور أىسيذذة( م2014) إمذخاليع ، جسذاع (5
 .الجدائخ ، عمي مػ مغ حديبة جامعة ، تحميمية نطخية دراسة ، األعساع

 لسشطسذذذات حذذذج ث كاتجذذذاه األخزذذذخ التدذذذػيق ،2011 قذذذجرؼ، تذذذيمة الدذذذعجية، حميسذذذة (6
 حذذذػع الثذذاني الذذجولي السمتقذذذى  تمذذجاخ مجسذذي السدذذتجامة، التشسيذذذة تحقيذذق فذذي األعسذذاع
 واالقترذذاديات السؤسدذذات نسذذػ ، الثانيذذة الصبعذذة والحلػمذذات، لمسشطسذذات الستسيذذد األداء
  ذذذذذػمي ورقمذذذذذة بجامعذذذذذة السشعقذذذذذج ، البيئذذذذذي األداء وتحذذذذذجيات السذذذذذالي األداء تحقيذذذذذق مذذذذذيغ
 .  381ص
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ي ضذل البيئذة االقترذادية فذ ى، أثخ تػجيات السشذت  األخزذخ عمذ2012كدخا، تيساء،  (7
 . جامعة تكخيت –العػلسة في ممجاض نامية مختارة، كمية اإلدارة واالقتراد 

، السشتجذذات الخزذذخاء كسذذجخل لتصذذػيخ الرذذادرات، دراسذذة 2014/2015رزقذذي رانيذذة،  (8
 بدلخة. –جامعة دمحم خيزخ  –حالة، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ 

دار  خزذذذذخ ودوره فذذذذي زيذذذذادة رضذذذذا العسيذذذذل،، أسذذذذخار التدذذذذػيق األ2015سذذذذعاد فيذذذذج،  (9
 . جامعة القاىخة –كمية التجارة  الكتاب الحج ث لمشذخ ،

مذذذذذحكخة ماجدذذذذذتيخ ، قدذذذذذع إدارة  ، التدذذذذذػيق األخزذذذذذخ،2009/2010تذذذذذادؼ حدذذذذذيغ،  (10
 جامعة دمذق. –كمية االقتراد  األعساع ،

األداء  ى، أثذذذذذخ تصبيذذذذذق التدذذذذذػيق األخزذذذذذخ عمذذذذذ2014/2015سذذذذذامي عبذذذذذج الكذذذذذخيع،  (11
عمذذذي قصذذذا  األجيذذذدة الكيخبائيذذذة السشدليذذذة فذذذي عسذذذاض ، رسذذذالة  لتدذذذػيقي، دراسذذذة ميجانيذذذةا

 .، الدرقاء ، األردض  جامعة الدرقاء ،، كمية الجراسات العميا ماجدتيخ 
 األعسذذذاع، مشطسذذذات تشافدذذذية زيذذذادة فذذذي األخزذذذخ التدذذذػيق دور ،2016، دمحم سذذذعجؼ (12

العاممذذة فذذي محافطذذات غذذدة ، رسذذالة  الغحائيذذة الرذذشاعية الذذذخكات عمذذى ميجانيذذة دراسذذة
 . ، فمدصيغ غدة ، اإلس مية الجامعة ، كمية التجارة ماجدتيخ

، السذدي  التدذػيقي فذي مؤسدذة اقترذادية جدائخيذة، دراسذة 2015/2016عبج الخذالق،  (13
،  جامعذذذة دمحم خيزذذذخ بدذذذلخة ،حالذذذة، كميذذذة العمذذذػم االقترذذذادية والتجاريذذذة وعمذذذػم التدذذذييخ

 .الجدائخ 
، نسذػذج مقتذذخح لتحميذل أثذذخ عشاصذخ اسذذتخاتيجية العسميذات عمذذى 2016عصيذذة، مبذخو   (14

األداء االسذتخاتيجي إلدارة العسميذذات، دراسذذة تصبيكيذذة مقارنذذة، رسذذالة دكتذذػراة غيذذخ مشذذذػرة 
 جامعة حمػاض.، كمية التجارة وإدارة األعساع  ،
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التشافدذية،  ، اإلمجا  اإلدارؼ كأساس لتحقيذق السيذدة2012/2013خسديات، سميساني،  (15
، كمية العمذػم االقترذادية والتجاريذة وعمذػم مػرقمة  (ATM)مؤسدة مػبيميذ  دراسة حالة
 ورقمة. ،جامعة قاصجؼ مخباح  ،التدييخ 

تحقيذذذذق ميذذذذدة تشافدذذذذية، دراسذذذذة  ى، أثذذذذخ التػجذذذذو اإلمذذذذجاعي عمذذذذ2012ةيرذذذذل غذذذذازؼ،  (16
 ذخ  األوسط،.جامعة ال ،، كمية األعساع عمي البشػ  التجارية الكػيتية تصبيكية

، دور فمدذذاة التدذذػيق الذذجاخمي فذذي تحقيذذق ميذذدة تشافدذذية لمسشطسذذات، 2013لبذذو دمحم،  (17
 جامعة القاىخة،. ،، كمية التجارة عمي تخكات الصيخاض  دراسة تصبيكية

 سذتخجاماب الليسذتجالوا يالػصذا حراءإلا يف مقجمة (2008) حدغ عد الاتاح، عبج (18
SPSSػزيي ، ججة ، الدعػدية .، . خػارزم العمسية لمشذخ والت 
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 بدػ هللا الخحسؼ الخحيػ            
 الجراسات العميا       

 تقائسة االستقراء 
 بعج التحية 

أحج الستصمبات األساسية إلستكساع الجانب التصبيقي والسيجاني الخاص تعتبخ ىحه اإلستسارة 
مخسالة الساجدتيخ في إدارة األعساع والخاصة مذ "أثخ تصبيق إستخاتيجية تدػيق السشتجات 

 صجيقة البيئة عمي تحقيق ميدة تشافدية" .
خخاج ىحه حيث أض مذاركتكع في تقجيع الرػرة الحكيكية والبيانات الدميسة ، يداىع في إ

الخسالة إلي الشػر بالجػدة السصمػبة ، ومغ ثع أرجػ مغ سيادتكع اختيار االجابة التي تخونيا 
مشاسبة لكل سؤاع ، مي العمع بأض ىحه البيانات تتدع بصابي الدخية واألمانة العمسية وال تدتخجم 

 إال ألغخاض البحث العمسي فقط .
 :ونقرج بالسشتجات صجيقة البيئة 

الحؼ يدتخجم مػاد صجيقة لمبيئة والحؼ  خاعي اعتبارات البيئة ةيسا  تعمق بصخيقة  السشت ىػ 
ترشيعو باستخجام الحج األدنى مغ الصاقة والسػاد الخام وتجشب السػاد السمػثة أو الدامة 
 وسيػلة التخمز مشو بصخيقة امشة بالتحميل الحاتي أو بالتجويخ إلعادة استخجامو مخة أخخػ" .

 : التشافدية أما السيدة
الكيسة السزافة التي تقجميا السشطسة إلي السدتيمظ والتي تجعميا في مقجمة السشافديغ ىي "

وىحه الكيسة ىي ما يجعل السشطسة متسيدة عغ السشطسات السشافدة وذلظ مغ خ ع إمتكار 
 أساليب جج جة أو استعساع مػارد مختماة تشاخد ميا السشطسة و ال يستمكيا السشافدػض".

 وتفزمؽا بقبؽل فائق االحتخام والتقجيخ ،،
 ميا مرطفي الديج/  الباحثةةةةةة
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 : أوالً : البيانات الشخصية والوظيفية- 

 (                                  )  المسمى الوظيفي :

 -: ( أمام اإلجابة المناسبة المناسب    ضع عالمة )

 أناً -            ذكر           -        الجنس :
 

 سنة 35سنة إلً  26من  -سنة فأل                         25 -  السن :
 سنة فأكار 46 -سنة             45سنة إلً   36 -

 

 دبلوم متوسط -                   اانوٌة فأل        -   المؤهل العلمي :

 دراسات علٌا -             بكالورٌوس            -                     
 

 سنوات 5إلً  1من  -  سنوات الخبرة :

 سنوات 10إلً  6من  -                   

 سنة 15إلً  11من  -                   

 سنة فأكار 15 -                   
 

 

 : ثانياً : البيانات التنظيمية- 

 
 سنوات 5إلً  1من  -  عمر المنشأة :

 سنوات 10إلً  6 من -                  

 سنة 15إلً  11من  -                  

 سنة فأكار 15 -                  

 100أل  من  -                 50أل  من  - عدد العاملين :

 فأكار 200 -               200أل  من  -                 
 

 ة( ؟ثالثاً : تتعامل الشركة مع مواد البناء الخضراء )صديقةالبيئ 

 ال )         ( -نعم )         (                        -                   
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( في المربع المناسب√رابعاً : يرجي قراءة العبارات التالية حول المنتج صديق البيئة ووضع عالمة )   

-غير موافق بشدة ( : -غير موافق  -محايد  -موافق بشدة  -) موافق     

يـــــق البيئــــــةالمنتـــــج صد   

وعوائده علي الشــــــركة صديق البيئة(  المنتج 1  

موافق  موافق األسئلة م
 بشدة

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

           التوجه البٌئً نحو إنتاج مواد بناء صدٌمة البٌئة أمر مربًحا 1

ٌزداد الطلب بشك  ملحوظ على مواد البناء صدٌمة البٌئة  2
لى الرغم من ارتفاع أسعارها ع  

          

معرفة العمٌ  بكام  مواصفات مواد البناء صدٌمة البٌئة  3
 مماب  الفائدة المرجوة عام  مساهما فً زٌادة األرباح

          

ٌعد السعر المرتفع نسبٌاً لمواد البناء صدٌمة البٌئة مماب   4
ألرباحالفائدة المرجوة عام ً مساهماً فً زٌادة ا  

          

التزام الشركة بمسئولٌتها االجتماعٌة تجاه المجتمع له أار  5
 إٌجابً على تحسٌن سمعة الشركة

          

استتدام شركات العفارات التضراء للمواد األمنة وغٌر  6
 الضارة بالبٌئة ٌؤار إٌجابٌا علً المٌزة التنافسٌة للشركة

          

استعداد لدفع سعر أعلى طالما سٌحص   المستهلن دائًما على 7
 على منتجات تضراء

          

شعور العاملٌن فً الشركات التً تستتدم مواد البناء  8
صدٌمة البٌئة بمسؤولٌتهم االجتماعٌة تجاه مجتمعهم ٌزٌد من 

 المٌزة التنافسٌة

          

ٌؤار سعر منتجات البناء التضراء على حجم الطلب أو  9
لمنظمةمبٌعات ا  

          

تمدم الشركة دورات تدرٌبٌة للعاملٌن بأهمٌة حموق وس مة  11
 البٌئة

          

تمتلن الشركة رجا  بٌع لادرٌن ومؤهلٌن على إلناع  11
 المستهلن لشراء المنتجات التضراء

          

تموم الشركة بعملٌات التروٌج لمنتجاتها على أنها شركة  12
مة للبٌئةتنتج منتجات صدٌ  

          

تضع الشركة مواصفات ومكونات المنتج األتضر على  13
 الع مة التجارٌة

          

توزع الشركة مج ت دورٌة متصصة للتروٌج للمنتج  14
 األتضر
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           تساهم المنتجات التضراء فً تحمٌك االستدامة للشركة 15

ـــــــلك( المنافع التي يقدمها للمستهـ2  

موافق  موافق األسئلة م
 بشدة

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

           تتصف مواد البناء صدٌمة البٌئة بالجودة العالٌة. 1

عدم استغ   العم ء من شركات العمارات التً تستتدم  2
 مواد البناء صدٌمة البٌئة تؤدي إلى زٌادة والئهم

          

همٌة التوجه نحو المنتجات صدٌمة البٌئةٌعً المستهلن أ 3            

           ٌمكن للمستهلن تغٌٌر والءه للماركة التجارٌة ألسباب بٌئٌة 4

تكالٌف المنتجات التضراء تكون مرتفعه بنتٌجة عملٌات  5
 البحث والتطوٌر

          

من الضروري التركٌز على الناحٌة اإلرشادٌة للمستهلن  6
ستتدام االمن للمنتجاتبتصوص اال  

          

لدي المستهلن المصري وعً بأهمٌة الحفاظ على البٌئة من  7
 التلوث

          

تتوفر لدى الشركة المدرة على تطوٌر منتجاتها التضراء  8
 لكً تتناسب مع متطلبات الزبائن المتجددة

          

مة للبٌئة.تموم الشركة بتغلٌف المنتجات التضراء بمواد صدٌ 9            

           تموم الشركة بإعادة تدوٌر مواد التعبئة والتغلٌف 11

تعم  شركات العمارات على تنوع شروط الدفع بما ٌتناسب  11
 مع ظروف الفئة المستهدفة

          

تتبع الشركة نظام التصومات لتحفٌز المستهلكٌن على شراء  12
 المنتجات التضراء

          

( المنافع التي يقدمها للبيئـــــــــة3  

موافق  موافق األسئلة م
 بشدة

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
تصمٌم مواد البناء صدٌمة البٌئة بأسالٌب حدٌاة تساهم فً  1

تملٌ  النفاٌات التً تضر بالبٌئة والمجتمع ٌدفع المستهلن 
 لشرائها

          

إلى استتدام السلع المابلة  تسعى شركات العمارات دائما 2
 إلعادة التدوٌر

          

تسعى شركات العمارات دائما إلى استتدام المواد التً ال  3
 تسبب تلوث البٌئة
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ٌنظر إلى التسوٌك األتضر على أنه ترجمة لمتطلبات  4
 المسئولٌة االجتماعٌة واألت لٌة للتسوٌك

          

لٌ  النفاٌات فً عملٌاتها اإلنتاجٌةتحرص الشركة على تم 5            

تتمٌد الشركة بالموانٌن واألنظمة التاصة بالحفاظ على  6
 البٌئة

          

تستتدم الشركة تمنٌات حدٌاة لتجنب مسببات تلوث التربة  7
 والماء والهواء

          

تعتبر الشركة المحافظة على البٌئة أساساً فً عملٌاتها  8
اجٌةاإلنت  

          

تحرص الشركة على تصمٌم منتجات تتفك مع متطلبات  9
 المحافظة على البٌئة

          

تسعى الشركة الستتدام مواد أولٌة فً العملٌة اإلنتاجٌة  11
 غٌر مضرة بالبٌئة

          

تستتدم الشركة فً اإلنتاج مواد معاد تدوٌرها غٌر ضارة  11
 صحٌاً وبٌئٌاً 

          

ٌتم معالجة الفالد فً مرحلة اإلنتاج بأسلوب صحً وسلٌم  12
 وأمن

          

           تستتدم الشركة أماكن للتتزٌن أمنة بٌئٌاً وصحٌاً  13

 

 ( في المربع المناسب √  يزة التنافسية ووضع عالمة )خامساً : يرجي قراءة العبارات التالية حول الم

 -غير موافق بشدة ( : -غير موافق  -د محاي -موافق بشدة  -) موافق 

 

 الميزة التنافسيـــــــــة

( الجــــــــــودة1  

موافق  موافق األسئلة م
 بشدة

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

تتبنى الشركة الجودة فً رسالتها التضراء بشك   1
 صرٌح

          

ٌة المطابمة للمواصفات والمعاٌٌر الدولٌة هً المرجع 2
 الرئٌسٌة إلنتاج سلع الشركة

          

الجودة العالٌة للمواد األولٌة تحت  االهتمام الرئٌسً لدي  3
 إدارة الشركة

          



 دور تطبٌك إستراتٌجٌة تسوٌك المنتجات صدٌمة البٌئة علً تحمٌك مٌزة تنافسٌة
 

 

 0202الثبني   العدد  -53المجلد                ث التجبريت  المجلت العلميت للبحىث والدراسب

004 
 

 

 

 
 

تموم الشركة بإتتٌار موردٌها على أساس جودة المواد  4
 التام التً ٌمدمونها

          

تعتمد الشركة على إجراء التفتٌش الدوري الداتلً  5
أكد من جودة منتجاتها التضراءللت  

          

تستتدم الشركة أنظمة فحص وسٌطرة ورلابة على  6
 منتجاتها

          

تدعم اإلدارة العلٌا ك  المبادرات لتحسٌن صورة  7
 منتجات الشركة

          

           أصبح تبنً الجودة شعار الهتمام المدٌرٌن والعاملٌن 8

ة أهمٌة لصوى لمسألة الجودة مما تعطً إدارة الشرك 9
 انعكس على انتفاض معد  العٌب فً منتجاتها

          

تبنً الشركة إستراتٌجٌتها التنافسٌة على أساس تمدٌم  11
 منتجات ذات جودة عالٌة

          

( التسليــــــــم2  

موافق  موافق األسئلة م
 بشدة

غير  محايد
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

شركة بالتسلٌم ت   الموعد المتفك علٌه مع تموم ال 1
 العم ء

          

ٌعد تسلٌم الوحدات إلً العم ء فً المواعٌد  2
 المحددة من أولوٌات الشركة األساسٌة

          

تعتمد الشركة على التسلٌم فً الموعد من أج  تمٌز  3
 اسمها فً السوق

          

االستجابة لحاجات تتمٌز الشركة بمدرة عالٌة على  4
 كافة فئات المتعاملٌن فً الموعد المحدد

          

تؤمن الشركة بأن الكفاءة التسوٌمٌة البٌئٌة مٌزة  5
 تنافسٌة لها أمام الشركات. .

          

 

 
 


