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هدفت الدّراسةة لل  الّعرر  عى  مد  طبيي  اإلدارة الخضةراء في الشةركات الصةناعية في منبنة  ن   الملخص:  

الضةةة الرربية  يي  ركزت الدراسةة عى  سم ةة محاور لمررفة مد  طبيي  اإلدارة الخضةراء في هلش الشةركات  

ء  وسةةى ةةىة الع رضد ا،سضةةر  وهي )االسةةعراطيةية الخضةةراء  والم ارد اليشةةرضة الخضةةراء  واإللعا ية الخضةةرا

ّ ن مةعما الدراسةة مُ كىير  الشةركات الصةناعية في منبنة  ن   الضةةة الرربية   والع ة ض  ا،سضةر   يي  طّو

وبىغ عددها ط ةةا كةةركات  وطت اسةةعخداه المنتك االسةةعّشةةافي ال  ةةةي مُ سمد الّشةة  عُ مد  طبيي  اإلدارة 

ععماد عى  أداطيُ لةما بيالات الدراسة وهما: المنابمت واالسعيالة. وتد الخضةراء في الشةركات الصةناعية. وتد طت اال

ط  ةةةىت الدراسةةةة لل  مةم عة مُ النعامك  أهمتا: طييُ بةن در ة مد  طبيي  اإلدارة الخضةةةراء في الشةةةركات  

الع  ةيات   الصةناعية في منبنة  ن   الضةةة الرربية مرطةرة  واسةعنادال عى  النعامك فند أو ةت الدراسةة بردد مُ

طرميت ممارسةةات الشةةركات الصةةدضنة لىييية العي طت ل راء الدراسةةة عىيف عى  كافة الشةةركات الةى ةةبينية كان أهمتا: 

ا،سر . وضةةرورة سةةُ طشةةرضرات ط ةةتش عى  الشةةركات الصةةناعية اسةةعخداه مصةةادر الباتة اليدضىة مُ أ ش طنىيش 

 العّىةة والحةاظ عى  الييية.
اإلدارة الخضراء  االسعراطيةية الخضراء  الم ارد اليشرضة الخضراء  اإللعا ية الخضراء  سى ىة الع رضد ا،سضر   :  الكلمات المفتاحية

 الع  ض  ا،سضر. 

 

Green Management in Industrial Companies in the Southern Area of 

the West Bank 

 

Muhammad Amro 

Bayan Al Zughear 

      
Abstract: this study aims at identifying the extent of applying the green management in the 

industrial companies in the southern area of the West Bank. To identify this purpose, the 

study focused on five aspects that include (the green strategy, green human resource, green 

productivity, green supply chain, and green marketing). The study population consisted of 

the largest industrial companies in the southern area of the West Bank and whose number 

was 9 companies. To achieve the study objectives, the descriptive explorative methodology 

was adopted to reveal the extent of applying the green management in the industrial 

companies. The study depended on two tools to gather the data: the interviews and 

questionnaire. The study reached a number of results, most importantly; it found that the 

degree of applying the green management in the industrial companies in the southern of the 

West Bank is high due to the companies’ Based on the results; the study recommended a 

number of recommendations. Disseminating the practices of environmentally friendly 

companies studied to all other Palestinian companies. The need for legislation to make it 

easier for industrial companies to use alternative energy sources in order to reduce cost and 

preserve the environment. 

Keywords: green management, green strategy, green human resources, green productivity, green supply 

chain, green marketing. 
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 مقدمة  -1

منل ال يرينيات مُ النرن الماضي  كتد الرالت طزاضدال بال عي اليييي والم ؤولية اليييية واال عماعية  

بتلا   دفرت  العي  ا،سيا   مُ  وكان  واسعنزا   وا،سمتية   اليييي   العى ث  مردالت  زضادة  االطةاش  

الم ارد البييرة ب يب عمىيات العصنيا غير الم ي لة  وطى  الييية البييرية لعيةة مخىةات الصناعة.  

وتد وا تت منظمات ا،عماد العنادات كثيرة  ب يب ممارسعتا ،لشبة ساعدت عى  زضادة العى ث  

  . 2008اليييي )الصمادي  

االهعماه بالنضاضا اليييية والحياة اليشرضة في اآلولة ا،سيرة مُ أهت النضاضا العي طشرش الرالت  يي  ضرد  

وبيية ا،عماد طحدضدال  يي  طبّ رت مةاهيت  دضدة لعشمش مةاالت الباتة واالتعصاد  ويعّ  اإلدارة  

الخضراء   اإلدارة  مةت ه  العياش  نّاع    (Green Management)وبدأ  ضىةت  ال ياسات  مؤسرال 

العنم ضة واالتعصادضة  واسعدع  اهعماه الحّ مات الحرضصة عى  طحني  طنمية كامىة  ت امتا االهعماه  

  بةن اإلدارة 2018باإلل ان  والحةاظ عى  الييية والم ارد البييرية المعاية. وأكار )النصيرات   

ايعرا عى   طركز  الع  تات  لضةابية  الرؤ    لل الية  لدارة  هي  مرف  الخضراء  والعحاور  اإلل ان  ه 

العررض   ضؤكد  الم ارد  وهنا  ومررفة طبىراطف  والرمش مُ أ ش سيرش ورفاهيعف  والمحافظة عى  

ا،ساسي لإلدارة الخضراء عى  ثمثة أبراد: بييية  وا عماعية  ومالية  وهلا كما ه  مييُ في العررض   

د العي ال ضّ ن لتا طةثير سىيي عى  الييية  اآلطي: )اإلدارة الخضراء: ه  النياه بالنشاطات وا،عما

ل في ال ياسات اليييية العي   المحىية أو الرالمية  أو االتعصاد . وطرطيط ا،عماد العةارضة الخضراء أضضا

ل  دضدال  (Iga Kott, 2015)طؤثر عى  ين ق اإلل ان   . يي  ضرد مةت ه اإلدارة الخضراء ليس كييا

ة الم عدامة  اللي ض عند لل  ثمث ركامز  هي: الييية  والمةعما   بش ه  مصبىح آسر لمةت ه العنمي

 . Grabowska, 2014)واالتعصاد )

 

 مشكلة الدراسة  -2

ظترت أهمية اإلدارة الخضراء في النباع الصناعي لعيةة االهعماه بالم ؤولية اليييية  مُ سمد  

لعصنيا ال ىيت  واسعخداه العّن ل  يا االسعخداه ا،مثش لىم ارد  وطركد اسعتمكتا  وااللعزاه ببرق ا

النظيةة  وطصرض  االليراثات ببرق آمنف. لال ألف وبالرغت مُ هلش ا،همية فإن فى بيُ طرالي مُ  

  تىة الم ارد ومحدودضعتا لعيةة ال يبرة عىيتا مُ تيش االيعمد االسراميىي  و ر بة ال يبرة  1)

تيش   مُ  الصناعية  المناط   برض  عى   )واإلكرا   الةى بينية.  واالليراثات  2ال ىبة  المخىةات    

طعىخص في   اليح   لللك فإن مشّىة  العى ث.  الشركات الصناعية والعي ط يب  الصادرة عُ برض 

 ".  "واتا اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية في منبنة  ن   الضةة الرربية

 

 أهداف الدراسة  -3

 العرر  لل  مد  طبيي  الشركات الصناعية في منبنة  ن   الضةة الرربية لإلدارة الخضراء.  .1

 العرر  لل  مد  العزاه اإلدارة الرىيا بعبيي  االسعراطيةية الخضراء. .2

 العرر  لل  مد  ط فر الم ارد اليشرضة الخضراء. .3

 العرر  لل  مد  االلعزاه بعبيي  اإللعا ية الخضراء. .4

 مد  االلعزاه ب ى ىة ط رضد سضراء. العرر  لل   .5

 العرر  لل  مد  االلعزاه بعبيي  الع  ض  ا،سضر.  .6

 العرر  لل  المر تات العي ط ا ف الشركات الصناعية في طبيي  اإلدارة الخضراء.  .7

 . ياغة برض المنعريات العي طى تت في لشر مةت ه اإلدارة الخضراء .8
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 أهمية الدراسة  -4

النباع    العلمية:األهمية   عى   وطركيزها  ويداثعف   م ض عتا  بةهمية  الدراسة  هلش  أهمية  طّمُ 

الصناعي  اللي تد ضّ ن مصدرال لىعى ث مُ سمد مخىةاطف النا مة عُ عمىية العصنيا  يي  ظتر  

بالم ؤولية اال عماعية والم ؤولية  20مةت ه اإلدارة الخضراء منل أكثر مُ   لعيةة االهعماه  ل   عاما

 ييية  واالسعخداه ا،مثش لىم ارد وطركيد اسعتمكتا  وطصرض  النةاضات ببرق آمنة. الي

: طرعير هلش الدراسة مُ الدراسات النادرة _ في يدود عىت اليايثيُ_ يي  طبرتت  األهمية العملية

لم ض ع  دضد وهاه في مةاد النباع الصناعي  وه  واتا اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية  

منبنة  ن   الضةة الرربية  لذ أظترت أهمية طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية في  

الخضراء   اليشرضة  والم ارد  الخضراء   )االسعراطيةية  المنظمة  وظام   عى   العركيز  سمد  مُ 

واإللعا ية الخضراء  وسى ة الع رضد ا،سضر  والع  ض  ا،سضر .وطيرز أهميعتا في الم اهمة في  

ادة ال عي ولثارة االهعماه وااللعياش لد  تباع الصناعة الةى بيني بةة "اإلدارة الخضراء"  وف امد زض

 طبيينتا كاسعراطيةية داممة. 

 

 أسئلة الدراسة  -5

طعمثش أسيىة الدراسة في سؤاد رميس  ضنيث  عنف عدد مُ ا،سيىة الةرعية  أما ال ؤاد الرميس لتلش 

طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية في منبنة  ن   الضةة  الدراسة فت : "ما مد  

 الرربية." وطرطيط بتلا ال ؤاد مةم عة مُ ا،سيىة الةرعية العالية: 

 ما مد  العزاه اإلدارة الرىيا بعبيي  االسعراطيةية الخضراء؟ .1

 ما مد  ط فر الم ارد اليشرضة الخضراء؟ .2

 خضراء؟ ما مد  االلعزاه بعبيي  اإللعا ية ال .3

 ما مد  االلعزاه ب ى ىة ط رضد سضراء؟ .4

 ما مد  االلعزاه بعبيي  الع  ض  ا،سضر؟  .5

 ما هي المر تات العي ط ا ف الشركات الصناعية في طبيي  مةت ه اإلدارة الخضراء؟  .6

 ما هي المنعريات العي ضمُّ الع  ش لليتا؟  .7

 

 حدود الدراسة   -6

اتا اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية  : طناولت الدراسة م ض ع والحدود الموضوعية ▪

في  ن   الضةة الرربية  مُ و تة لظر المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري الة دة ومدراء الدوامر  

للعا ية   وطبيي   سضراء   بشرضة  م ارد  وط فر  سضراء   اسعراطيةية  طيني  يي   مُ  فيتا  

  لل  المشّمت والمر تات سضراء  وسى ىة ط رضد أسضر  واععماد الع  ض  ا،سضر  والعرر

العي ط ا ف الشركات  ولعندضت اتعرايات لىةتات ذات الرمتة  واتعراح لم ذج مُ و تة لظر  

 اليايثيُ لعبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية. 

المكانية ▪ الضةة  الحدود  منبنة  ن    في  الصناعية  الشركات  عى   الميدالية  الدراسة  طمت   :

 رة  والحا ىة عى  كتادات بييية. الرربية  المصد 

 . 2020: أ رضت الدراسة عاه  الحدود الزمنية  ▪

: اتعصرت الدراسة عى  المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري الة دة ومدراء الدوامر في  الحدود البشرية  ▪

 الشركات الصناعية في منبنة  ن   الضةة الرربية. 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة -7

ضعناود اإلطار النظري الردضد مُ المياي  العي طربي أبراد الدراسة وهي كاآلطي:  اإلطار النظري:  

االسعراطيةية الخضراء  الم ارد اليشرضة الخضراء  واإللعا ية الخضراء  سى ىة الع رضد ا،سضر   

 الع  ض  ا،سضر. 

 

 مفهوم اإلدارة الخضراء 7-1

راد اليييية واال عماعية والمالية مُ سمد طيني طرق وسياسات هي اإلدارة العي طركز عى  طحني  ا،ب

وميادئ لعح يُ ل عية الحياة لىزبامُ والم ظةيُ والييية  لل   الب طحني  ا،رباح والميزة العناف ية 

لىييية والنال لية  الع  يتية  والميادئ  بال ياسات  االلعزاه  سمد  مُ  وذلك  هلا  ،  لىشركة   ظتر  كما 

  اسعخداه  1مُ العةثير ال ىيي عى   حة اإلل ان والحةاظ عى  الييية البييرة مُ سمد )المةت ه لىحد  

  3  الحةاظ عى   حة الم ظةيُ وسممعتت وطح يُ للعا يعتت. )2الباتة والم ارد البييرية بّةاءة. )

 Satya,2016) .الحد والعنىيش مُ النةاضات )

 

 أهمية اإلدارة الخضراء 7-2

طحني  ا،مان في طندضت المنعةات ولدارة الرمىيات  فالعركيز     1برزت أهمية اإلدارة الخضراء في )

  طخةيض م ع ضات  2عى  للعاج سىا آمنة و دضنة لىييية ضدفا بالشركة لرفا كةاءة عمىياطتا اإللعا ية. )

النال لية المؤدضة لل    العى  والعى ث اليييي النا ت عُ عمىيات اإللعاج  فضمل عُ طةنب الممينات 

  طحني  الني د اال عماعي وال مرة الح نة لىشركة  ض اعد االلعزاه  3دفا طر ضضات لىمعضررضُ.)

اليييي لىشركة عى  ك ب العةضيد اال عماعي لتا  وعى  ط طيد عمتاطتا ما عمممتا الحالييُ وك ب  

  والعركيز عى   5اليييية واال عماعية.)    لضةاد الحى د لىّثير مُ المشاكش4عممء  دد في الم عنيش.)

الرامىيُ.) طناف ية.) 6 حة وسممة  طين  الشركات ،سى   اإلدارة الخضراء ضحن  لتا ميزة    7   

  . 2012طيني الشركات لإلدارة الخضراء ضزضد مُ أرباح الشركة بةالب الحةاظ عى  الييية. ) الحي 

 

 : أبعاد اإلدارة الخضراء 7-3

 يجية الخضراءأوالً: االسترات

هي اسعراطيةية معّامىة ذات طةثير اضةابي عى  الييية  مُ سمد طيني ثنافة مشعركة  وط تيش عمىية 

  .Engert,2016) العح د لل  لدارة سضراء وبيان المنافا مُ يي  العّىةة 

طن ه عمىية طخضير الشركة عى  طدرج الم ع ضات مُ الم ع      :مستويات تخضير الشركة

 كاالطي:   .2012العشريىي ا،دل  لل  الم ع   االسعراطيةي ا،عى  كما ذكرها ) الحي  

 الم ع   العشريىي: طخضير الشركة مُ سمد االسعةابة لى امح اليييية  .1

 الم ع   العّعيّي: طخضير ال ظام  ا،ساسية لىشركة .2

 االسعراطيةي الم ع   االسعراطيةي: طخضير الشركة عى  الم ع    .3

 

 ثانياً: الموارد البشرية الخضراء 

الخضراء اليشرضة  الم ارد  لدارة  مةت ه    (Green Human Resource Management) ضرد 

  مُ المةاهيت المرا رة في الةّر اإلداري  العي طربط لشاطات  GHRM)  واللي ضشار لف اسعصار

ل ما   ض عخده مصبىح الم ارد اليشرضة الخضراء لإلكارة لدارة الم ارد اليشرضة ولدارة الييية. لذ غاليا

اليييية   ا، ندة  طةاش  أوسا  لباق  وعى   وممارساطتا   اليشرضة  الم ارد  لدارة  سياسات  م اهمة  لل  

 (. Jabbour,2013لىشركات ولىمحافظة عى  الم ارد البييرية فيتا. )

م(sarode,2016وعر    ممارسات  ألتا  عى   الخضراء:  اليشرضة  الم ارد  طخضير     لح     تة 

 الشركة  يي  ط تت في اسعدامة اليييية  وطحني  رضا الرامىيُ وزضادة للعا يعتت. 
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مُ أهت المزاضا العي ضمُّ لىشركة طحنينتا لعيةة لدساد ميادئ لدارة الم ارد اليشرضة الخضراء في  

  : Cherian & Jacob, 2012الرمش  هي )

 دالت االيعةاظ بتت.  طح يُ عمىية اسعنبا  الم ظةيُ  وزضادة مر  .1

 طح يُ   رة الشركة لد  المةعما  وطىيية ايعيا ات الزبامُ.   .2

 طخةيض العى ث اليييي الناطك عُ الشركة  وطح يُ اإللعا ية الم عدامة.  .3

 طح يُ الندرة العناف ية وزضادة ا،داء الراه  وطحني  ع امد م عدامة لىم عثمرضُ.  .4

 ثالثاً: اإلنتاجية الخضراء:

طرر  اإللعا ية الخضراء عى  ألتا طبيي  الن اعد اليييية لحماضة الييية والمحافظة عى  الباتة في 

فير الباتة والم ارد وطنىيش العى ث ا،لشبة العصنيرية والخدماطية  لعنىيش المخىةات الصناعية  وط 

  .2016في الييية البييرية )الربيري  

 أهداف اإلنتاجية الخضراء:  •

ددت أهدا  اإللعا ية الخضراء بما ضةطي )آغا     : 2013لند يى

 ال ري لل  اليح  في المةاالت  ميرتا  العي طحد مُ العى ث اليييي.  .1

 الرمىية اإللعا ية بتد  طحني  ا،فضش وا،مثش.الع فير والعركيد في اسعخده مدسمت  .2

 طب ضر كةاءة الم ارد الم عخدمة في الرمىية اإللعا ية كافة وطح ينتا.  .3

 اسعخداه الم ارد البييرة بشّش مناسب  مُ أ ش المحافظة عىيتا وطح يُ اإللعاج. .4

 مميزات اإلنتاجية الخضراء: •

اإللعا ية الخضراء  العي ط ر  الشركات الصناعية لل   هناك الردضد مُ المميزات العي طعمعا بتا  

  : 2015طحنينتا  وأهت طىك المميزات كما أكار لليتا)سريد 

 ال ري لل  منا العى ث اليييي والحد مُ مصادرش. .1

 طرزضز رضا الرممء والم عتىّيُ في العّامش بيُ اإللعاج والييية.   .2

 عنارضر المرطيبة بتا.ولعداد ال  الرمش عى  طح يُ المرى مات وتياستا .3

 الرمش عى  طح يُ اإللعا ية وطبيي  دورة العب ضر والعحدض  الم عمر. .4

 

 رابعاً: سلسلة التوريد األخضر 

بةلتا: ال ى ىة  Goh & Zailani,2010)لى ت   عى  مةت ه سى ىة الع رضد ا،سضر  فند عرفتا )

العي طعضمُ اإلدارة اليييية لىم ردضُ  باإلضافة لل  الميادئ اليييية العي ضعت دمةتا في آلية لعنظيت  

الم ردضُ وطنييت أدامتت اليييي  وتدرطتت عى  طّ ضُ منعةات  دضنة لىييية  وطحدضد الرمتة بيُ سى ىة  

 الع رضد ا،سضر وال ضا االتعصادي واليييي لىشركة. 

)ل ا،سضر  الع رضد  سى ىة  لدارة  ممارسات  لن   Green Supply Chain Management)ذ 

(GSCM  ُطحدد لىمنعةيُ والزبامُ اليرامك المىم سة ال اترية لىمنعةات والرمىيات العصنيرية  م  

  بةن الة امد الممُّ الحص د عىيتا 2018الب ضش والريادي   وضلكر )أ ش العح يُ اليييي المىم س   

 هي: GSCM)نةيل سى ىة الع رضد ا،سضر )عند ط 

_الة امد االتعصادضة النا مة عُ زضادة الّةاءة  وط فير الّى  لىمنعةات الخضراء  العي طعّ ن مُ  1

طحني  ميزة طناف ية مُ  _  3._ طح يُ الص رة الرامة لىشركة2الم اد البييرية النابىة إلعادة العدوضر  

 نظيةة  وطنىيش كمية النةاضات. سمد االبعّار  واسعخداه العننية ال

 خامساً: التسويق األخضر: 

ه  مصبىح يدض  في عىت الع  ض  وضنصد بف الع  ض  النظي  أو الع  ض  اليييي  ،لف ضرمش عى  

ط  يش المنعك النتامي لىم عتىك بشّش منعك بييي لظي  ساٍد مُ العى ث أو الخداع أو الرش  وهدفف 

ة  تاممة  أن ضعح د الع  ض  مُ عىت ضتد  لل  الربح لل  عىت ض اعد الناس في اطخاذ ترارات كرامي
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عى  رسالة ط  ضنية هادفة بريدة عُ االسعرمد واالهعماه بالييية وسةض النةاضات في اإللعاج والعريية  

  . 2012والعرىي . )المالك 

 أبعاد التسويق األخضر:  •

  : 2017ض عند طبيي  منتك الع  ض  ا،سضر لل  أربرة أبراد رمي ة عى  النح  اآلطي)لبراهيت 

 والضياع: مُ سمد العركيز عى  رفا كةاءة الرمىيات اإللعا ية. طنىيش العى   ✓

ط ضيح الرمتة بيُ الّىةة وال رر: لن كش منعك ضةب أن ضرّس كىةعف الحنينية أو ما ضناربتا عند  ✓

 طحدضد ال رر الخاص بف.

ضشّش  ✓ ا،سضر  الع  ض   أن  الشركات  مُ  الردضد  أدركت  لند  ل:  مربحا أمرال  اليييي  الع  ف   رش 

 ة س تية  تد طمنح الشركة ميزة طناف ية ولربما م عدامة.فر 

 .طريير المةاهيت المعرىنة بالمنعةات: طعمثش في العركيز عى  م ارد أولية غير ضارة بالييية ✓

 

 محددات تطبيق اإلدارة الخضراء    7-4

ثمث   محددات طبيي  الممارسات الخضراء ببرضنة منتةية  لذ ت متا لل   Trigos,2007ووضا ) 

 فيات رمي ة  ثت ت ت هلش الةيات لل  الم ييات ا،ساسية لتا  وهي كاآلطي: 

  العخبيط تصير ا،مد بدد العخبيط  2لنص في الم ارد المالية_ واليشرضة.  (  1مسببات المصادر:  

   تىة ا،س اق لىم اد النابىة لىدوران أو لنصتا.3ط ضش ا،مد. 

   االطصاالت الةرالة.3  دعت اإلدارات الي يبة. 2ة الرىيا. العزاه اإلدار( 1المسببات الداخلية: 

   التيّش العنظيمي. 4

   الننص في العشرضرات النال لية والحّ مية. 1: المسببات القانونية  

 

 الدراسات السابقة

)السكارنة، (1 استراتيجية  2017دراسة  على  الخضراء  البشرية  الموارد  إدارة  ممارسات  أثر   )

 دراسة تطبيقية على شركات الطاقة المتجددة في عمان.التمايز، 

لدارة  بيُ ممارسات  الرمتة  في  اليشرضة  الم ارد  المردد إلبداع  الدور  لل  مررفة  الدارسة  هدفت 

الم ارد اليشرضة الخضراء واسعراطيةية العماضز في كركات الباتة المعةددة في عمان  والعرر  لل  

وطّ ن مةعما الدراسة مُ كافة    ركات الباتة المعةددة في عمان.م ع   اسعراطيةية العماضز في ك

اإلدارة  طمارس  والعي  المعةددة   والباتة  الم عدامة  والعنمية  لىييية  الصدضنة  بالشركات  الرامىيُ 

  كركة )وزارة الصناعة والعةارة  68الخضراء في لشاطاطتا في الرا مة ا،ردلية عمان  وعددها )

عين  والرامىيُ  ا،ردلية . وطّ لت  اإللعاج  ا،ت اه ومشرفي  المدضرضُ ورؤساء  كافة  الدراسة مُ  ة 

بالشركات الصدضنة لىييية والعنمية الم عدامة والباتة المعةددة  العي طمارس اإلدارة الخضراء في 

وببرضنة الم ح الشامش. اععمدت الدراسة عى     200لشاطاطتا في الرا مة ا،ردلية عمان  وعددهت 

ال  ة لدارة  المنتك  لممارسات  أثر ذو داللة ليصامية  النعامك  و  د  أبرز  العحىيىي  وكان مُ  ي 

ا،داء   وطنيةيت  ا،سةضر   والعبة ضر  والعةدرضب  ا،سةضر   )الع ظي   الخضراء:  اليشرضة  الم ارد 

الم عدامة  والعنمية  لىييية  الصدضنة  بالشركات  العماضز  اسعراطيةية  عى   الباتة   ويةةظ  ا،سةضر 

 ة المعةددة  العي طمارس اإلدارة الخضراء في لشاطاطتا في الرا مة عمان. والبات

دور استراتيجية اإلنتاجية الخضراء في تحقيق االستدامة لألداء البيئي (  2017دراسة )داود،   (2

 واالجتماعي، دراسة ميدانية في شركة الحفر العراقية. 

لعا ية الخضراء  وكي  ضمُّ أن طىرب هدفت الدراسة لل  ط ىيط الض ء عى  مراضير اسعراطيةية اإل

دورال كييرال في االسعدامة اليييية؟ ومررفة مد  طةثير اإللعا ية الخضراء في االسعدامة لألداء اليييي  

وطةل     واال عماعي  ومررفة الةة ة بيُ ما ه  معحن  وما ه  مخبط لمراضير اإللعا ية الخضراء 

اد  وطةلةت عينة الدراسة مُ كركة الحةر الرراتية )كركة مةعما الدراسة مُ النباع النةبي في برد 

عامة  في برداد  ببرضنة الم ح الشامش واسعخدمت الدراسة المنتك ال  ةي  ومُ لعامك الدراسة ألتا 
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ط  ىت لل  ألف عى  الرغت مُ و  د كركة الحةر الرراتية لل  طبيي  برض المراضير  وبن ب  

 دامة لألداء اليييي.معةاوطة لال ألتا لت طحن  االسع

( األداء الريادي للمنظمة وفق اإلدارة الخضراء للموارد البشرية "بحث  2017( دراسة )علي، 3

 ميداني في شركة الحفر العراقية" 

)الع ظي   في:  المعمثىة  بةبرادش  اليشرضة  لىم ارد  الخضراء  اإلدارة  دور  طحدضد  لل   الدراسة  هدفت 

  وطنييت ا،داء ا،سضر  والعر ضضات والمّافآت الخضراء   ا،سضر  والعدرضب والعب ضر ا،سضر

في ا،داء الرضادي لىمنظمة  بةبرادش المعمثىة في: )العخبيط الم ي   والّةاءة  والةاعىية  والمؤكر  

ّو ن مةعما الدراسة مُ  ميا الرامىيُ في كركة الحةر الرراتية   الرضادي  والعةدضد والعحدض  . وط

ل  وكمىت عينة اليح  مةم عة مُ المدضرضُ والم ظةيُ الرامىيُ في كركة م ظة789المّ لة مُ   ا

  اسعيالة واععمد الياي  عى  المنتك ال  ةي العحىيىي وكان مُ أهت  96)  الحةر الرراتية  وطت ط زضا

لعامك الدراسة اهعماه المنظمة الميح ثة بالّةاءة والةاعىية  واهعمامتا بالعدرضب والعب ضر ا،سضر   

 نييت ا،داء ا،سضر  واالهعماه بالمّافآت الخضراء  والع ظي  ا،سضر.وبع

 Cronstam, 2017)( دراسة ) 5

(Influencing Factors in the Implementation of Green Management 

Practices) 

الشركات  يي  هدفت الدراسة لل  طحدضد ما هي الر امش العي طؤثر عى  طنةيل اإلدارة الخضراء في  

الى   عية؟ الخدمات  في  والمع سبة  الصريرة    الصريرة  الشركات  مُ  الدراسة  مةما  وطّ ن 

الى   عية  وطت ل راء الخدمات  طّ لت مُ مدراء 15)  والمع سبة في    منابىة عى  عينة تصدضة 

اسة الة دة وم ؤولي أت اه الييية  اسعخدمت الدراسة المنتك الن عي والعةرضيي  وطشير لعامك الدر

لل  أن الر امش المؤثرة عى  طنةيل اإلدارة الخضراء  هي: العزاه اإلدارة الرىيا بعنةيل لظاه اإلدارة  

 اليييية  والعرامش ما م ردضُ مىعزميُ بالن اعد اليييية.

 بعد االطالع على الدراسات السابقة فإن هذه الدراسة تتميز عن غيرها بما يلي:  

مةت بعناود  الدراسة  هلش  اآلطي:  طعميز  النح   عى   المنظمة  وظام   ضمُ  الخضراء  اإلدارة   ه 

الع رضد   وسى ىة  الخضراء   واإللعا ية  الخضراء   اليشرضة  والم ارد  الخضراء   )االسعراطيةية 

ا،سضر  والع  ض  ا،سضر  يي  أن أغىب الدراسات ال ابنة طناولت وظيةة وايدة مُ ال ظام  

ة كش هلش المحاور طحت وظام  المنظمة ضمُ مةت ه اإلدارة  ال ابنة  بينما  مرت الدراسة الحالي

الخضراء  ودراسة مد  طبيينتا في الشركات الصناعية تيد الدراسة  واععمدت الدراسة الحالية عى   

المنتك االسعّشافي ال  ةي مُ سمد النياه بزضارات اسعبمعية أولية لل  الشركات  واالطمع عى   

مُ سمد االععماد عى  المنابىة واالسعيالة كةدوات لةما بيالات الدراسة   كتادات الة دة اليييية  و

 بينما أغىب الدراسات اععمدت عى  المنتك ال  ةي. 

 

 منهج الدراسة: 

بيُ   المزج  عى   ل  أضضا واععمدت  ال  ةي   االسعّشافي  المنتك  الدراسة  هلش  في  اليايثيُ  اسعخده 

  بتد  ال   د لل  مرى مات أكثر Quantitative & Qualitativeا،سى بيُ الن عي والّمي ) 

ولعحني  أهدا  الدراسة تامت اليايثيُ بإ راء زضارات ميدالية لةميا   .اط اعال وكم الل  وأكثر دتة

الشركات الميح ثة لىعرر  لل  واتا الشركات  واالطمع عى  ال ثام  والشتادات العي طعرى  بحماضة 

ما فيتا مندوبيُ  الييية  وتام ا ب رند وركة طررضةية عُ مةت ه اإلدارة الخضراء في مصنا روضاد  ى

مُ الشركات محش الدراسة  وذلك ساهت في طب ضر المنابىة واالسعيالة مُ سمد الحص د عى  طرلضة  

ثت تامت  الييية  ومُ  را رة  وطت طرح برض طةار  الشركات وسيراطتت في مةاد الحةاظ عى  

بيناء طّ لت مُ)  اليايثة  والعي  المنابىة  )6أسيىة  طحع ي عى   اسعيالة  أسيىة  و مم ا  فنرة  62     

 ( لل   اإللعا ية  5من مة  الخضراء   اليشرضة  الم ارد  الخضراء   )االسعراطيةية  وهي:  محاور    
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الخضراء  سى ىة الع رضد ا،سضر  الع  ض  ا،سضر   والمر تات العي ط ا ف الشركات الصناعية 

 دارة الخضراء. في طبيي  اإل

 

 مجتمع الدراسة: 

طّ ن مةعما الدراسة مُ  ميا المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري الة دة ومدضري الدوامر في الشركات  

المركزي  والةتاز  العةارضة   الررفة  في  الم ةىيُ  الرربية  الضةة  منبنة  ن    في  الصناعية 

اسعيارها بناءل عى  يص لتا عى  كتادات   كركات  اللي طت   (9لإليصاء الةى بيني  واليالغ عددها

  اسعيالة ببرضنة  94في مةاد الييية  وباععيار أن  ميرتا مُ الشركات المصدرة  يي  طت ط زضا ) 

ل.(97  اسعيالة  وبللك طّ ن ل ية االسعرداد (91الم ح الشامش  وطت اسعرداد   %  طنرضيا

 

 

 أدوات الدراسة:

اليايثيُ بة لة ميدالالمالحظة:   .أ طعت في  تاه  لىييية العي  ية أطىر ا بتا عى  الممارسات الصدضنة 

   الشركات محش الدراسة.

  أسيىة إل راء منابمت ما المدضرضُ  6تاه اليايثيُ بيناء أسيىة المنابىة  وطّ لت مُ ) المقابلة:   .ب

   العنةيلضيُ ومدضري الة دة  في الشركات الصناعية.

الشركات االستبانة  .ج في  الخضراء  اإلدارة  واتا  لدراسة  االسعيالة  أداة  ل  أضضا اليايثيُ  اسعخده   :

  محاور  5  فنرة من مة لل ) 62الصناعية في منبنة  ن   الضةة الرربية  العي طّ لت مُ)

الرربية   الضةة  منبنة  ن    في  الصناعية  الشركات  في  الخضراء  اإلدارة  طبيي   ومر تات 

 وهي:  

 إلدارة الرىيا بعبيي  االسعراطيةية الخضراء.مد  العزاه ا .1

 مد  ط فر الم ارد اليشرضة الخضراء. .2

 مد  االلعزاه بعبيي  اإللعا ية الخضراء. .3

 مد  العزاه الشركة ب ى ىة ط رضد سضراء. .4

 مد  االلعزاه بعبيي  الع  ض  ا،سضر. .5

 ء.المر تات العي ط ا ف الشركات الصناعية في طبيي  مةت ه اإلدارة الخضرا .6

    2   و)بةدر ةة تىيىةة  1وطعةدرج اإل ةابةة عى  فنرات االسةةةةعيةالةة كةاآلطي: )بةدر ةة تىيىةة  ةدال  

   أمةا 4  -1   عى  منيةاس ليّرت الربةاعي مُ )4   و)بةدر ةة كييرة  ةدال 3و)بةدر ةة كييرة 

 اإل ابة )ال أعر   فند طت العرامش مرتا عى  أساس ألتا تيت مةن دة  وطت ايع ابتا ل ية مي ضة.

 

  ثبات األداة 

ض عخده ثيات أداة الدراسة لىعريير عُ مد  طةالس ل ابات الميح ثيُ واط اتتا عى  فنرات وعيارات 

أداة الدراسة ومد  دتة ل اباطتت. وبالعالي أن طربي أداة الدراسة النعامك لة تا لذا أعيد طبيينتا عى   

للك ولنياس ثيات أداة الدراسة   . لSauro& Lewis 2012عينة أسر  مماثىة في لةس الظرو  )

طت تياس الثيات لمةاالت أداة الدراسة والةنرات  باإلضافة لل  الدر ة الّىية لألداة باسعخداه مراممت  

 الثيات كرولياخ ألةا  وكالت النعامك عى  النح  اآلطي: 

  (: معامالت الثبات1جدول رقم ) 
 ألفا  معامل الثبات كرونباخ عدد الفقرات  المجال 

 0.87 11 مد  العزاه اإلدارة الرىيا بعبيي  االسعراطيةية الخضراء 

 0.86 10 مد  ط فر الم ارد اليشرضة الخضراء

 0.92 14 مد  االلعزاه بعبيي  اإللعا ية الخضراء 

 0.85 7 مد  العزاه الشركة ب ى ىة ط رضد سضراء 
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 ألفا  معامل الثبات كرونباخ عدد الفقرات  المجال 

 0.91 10 مد  االلعزاه بعبيي  الع  ض  ا،سضر 

طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية في منبنة  مد  

  ن   الضةة الرربية
52 0.96 

المر تات العي ط ا ف الشركات الصناعية في طبيي  مةت ه  

 اإلدارة الخضراء
10 0.92 

 0.95 62 الدر ة الّىية 

 

    0.96-  0.85وضعضةةح مُ الةدود ال ةةاب   أن تيت مراممت الثيات لمةاالت الدراسةةة طراويت )

   مما ضدد عى  أن أداة الدراسةةة الحالية تادرة عى  لعادة 0.95كما بىرت تيمة مرامش الثيات الّىية )

 %مُ الييالات والنعامك الحالية فيما ل  طت لعادة النياس مرة أسر  بنةس الظرو .95للعاج 

  صدق أدوات الدراسة

ولضمان   االسعيالة  بم ع    مرا رعتا لمرطناء  طمت  أ ىتا   مُ  وضرت  العي  لألهدا   طحنينتا 

وطحّيمتا مُ تيش عدد مُ ا،كادضمييُ والمعخصصيُ في مةاد الدراسة  ومُ لايية أسر  طت ي ا   

مراممت االسعخراج  ببرضنة العحىيش الرامىي  العي طرير عُ ت ة الرمتة بيُ كش فنرة مُ فنرات 

الدر ة الّىية لللك المح ر اللي طنعمي لليف الةنرة  وطرعير أداة محاور أداة الدراسة ومةاالطتا ما  

الدراسة بةلتا طعمعا بدر ة  دق عاٍد عندما طّ ن  ميا مراممت االسعخراج أو مرظمتا أكير مُ 

 . وبالعالي ضدد عى  زضادة االط اق أو العناس  الداسىي لىةنرات داسش هلا المةاد أو المح ر  0.5)

Sauro& Lewis, 2012)  ُوضعضح مُ الةدود أدلاش بةن مرظت مراممت االسعخراج أعى  م . 

  فيما ضعرى  بةداة الدراسة الم عخدمة  مما ضدد عى  طمعا أداة الدراسة بصدق عاٍد  وأن أداة 0.5)

الدراسة الم عخدمة تادرة بدر ة مرطةرة عى  طحني  ا،هدا  العي وضرت مُ أ ىتا  والةدود اآلطي  

 راممت االسعخراج.ض ضح لعامك م

 لمجاالت أداة الدراسة (: مصفوفة قيم معامالت االستخراج2جدول رقم ) 

 المجال 
 معامالت االستخراج 

 القيمة العظمى(-)القيمة الصغرى 

الفقرات التي معاملها  

 0.5أقل من 

مد  العزاه اإلدارة الرىيا بعبيي  االسعراطيةية 

 الخضراء 
(0.92 , 0.63)  ---- 

 12الةنرة  (0.55 , 0.82) ط فر الم ارد اليشرضة الخضراءمد  

 34الةنرة  (0.51 , 0.89) مد  االلعزاه بعبيي  اإللعا ية الخضراء 

 ----  (0.50 , 0.84) مد  العزاه الشركة ب ى ىة ط رضد سضراء 

 ----  (0.58 , 0.84) مد  االلعزاه بعبيي  الع  ض  ا،سضر 

الشركات الصناعية في  المر تات العي ط ا ف 

 طبيي  مةت ه اإلدارة الخضراء 
(0.90 , 0.63)  ---- 

 

 مناقشة نتائج االستبانة والمقابالت

ال ؤاد الرمي ي ا،ود: ما مد  طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية في منبنة  ن    

 ؟ الضةة الرربية 

طييُ بةن در ة مد  طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية في منبنة  ن   الضةة الرربية 

مرطةرة  واللي ف رش اليايثيُ لعيةة لحص د الشركات عى  كتادات بييية والعزاه الشركات )محش 

مثش   اليييية  الشتادات  عى   الحص د  ومعبىيات  اكعراطات  بعبيي     (ISO 14001)الدراسة  

بالييية والم عتىك  وكةاءة في  وغير اليييية  وطندضت منعةات ال طضر  ها  والعي طرن  بنظاه اإلدارة 

 اسعخداه الم ارد البييرية  وهلا ضؤكد سيرها لح  طحني  أعماد م عدامة. 
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 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟ بتطبيق االستراتيجية الخضراءالسؤال األول: ما مدى التزام اإلدارة العليا 

بةن مد    بعبيي  االسعراطيةية الخضراء مرطةرة. وطييُ  الرىيا  العزاه اإلدارة  بةن در ة مد   طييُ 

الشركة   ورسالة  رؤضة  طعضمُ  بةلف:  ضعمثش  الخضراء  االسعراطيةية  بعبيي   الرىيا  اإلدارة  العزاه 

كركة روضاد الصناعية العةارضة  في طحني   )   الصناعية الحةاظ عى  الييية  وكمثاد عى  ذلك  رؤضة 

ورسالة )كركة  ،  )طنىيش االليراثات  لعادة االسعخداه  لعادة العدوضر   النم  الم عداه عير ثمث مةردات 

لألليان  العي طنىص عى  )طندضت منعةات غلامية مميزة لرمممتا وطحني  طبىرات الم ظةيُ    الةيرضني

 مُ سمد االسعثمار لىم ارد اليشرضة والبييرية والمحافظة عى  الييية . 

 

 ؟ السؤال الثاني: ما مدى توفر الموارد البشرية الخضراء

. وطييُ بةن مد  ط فر الم ارد اليشرضة  طييُ بةن در ة مد  ط فر الم ارد اليشرضة الخضراء مرطةرة

الخضراء ضعمثش في ك ن الشركات طتعت بنظافة مّان الرمش في المصنا لعحني  بيية عمش لظيةة )وهلا 

ما اليظف اليايثيُ  في أثناء   لعتا بالشركات  يي  طن ه الشركات بعدرضب الرامىيُ عى    الب  

 OHSA)ادة الة دة العي طرن  بال ممة المتنية ال ممة اليييية  ويص د برض الشركات عى  كت

الةنيدي  (18001 وكركة  الن اسمي   مة هرات  وكركة  روضاد   وكركة  زمزه   كركة  مثش:    

 وكركة ليروخ  وكركة الحرباوي. 

 

 ؟ السؤال الثالث: ما مدى االلتزام بتطبيق اإلنتاجية الخضراء

راء مرطةرة. كما طييُ بةن مد  االلعزاه بعبيي   طييُ بةن در ة مد  االلعزاه بعبيي  اإللعا ية الخض

اإللعا ية الخضراء ضعمثش في طراون الشركات ما ال ىبات المخعصة لمراتية الييية  وسا ة سىبة  

  دة الييية والدفاع المدلي  يي  طمعىك الشركات طّن ل  يا  دضنة لىييية في عمىية اإللعاج )وهلا 

ميدالية   سا ة في: كركة زمزه  وكركة مة هرات الن اسمي  ما اليظف اليايثيُ سمد الة لة ال

وكركة روضاد وامعمكتما مردات معب رة  دال  ومزودة بمة ات لىحةاظ عى  سممة الرامىيُ  وطن ه  

أت اه اإللعاج   داسش  طمعىك فمطر ضخمة  اليييي  يي   العى ث  لىعنىيش مُ  العدابير  باطخاذ  الشركات 

 تا. لعننية الت اء الصاعد من

 

 ؟ السؤال الرابع: ما مدى التزام الشركة بسلسلة توريد خضراء

طييُ بةن در ة مد  العزاه الشركة ب ى ىة ط رضد سضراء مرطةرة. وطييُ بةن مد  العزاه الشركات 

ب ى ىة ط رضد سضراء ضعمثش في عمش الشركات عى  ط فير الشروط اليييية لعخزضُ المنعةات  يي  

في العخزضُ  عمىية  كّش    طعت  عى   الري ات  فعّ ن  معب رة  دال   ببرضنة  لألليان  الةنيدي  كركة 

 كي  الت  رير ضعت لةختا بماكينات مخصصة ومرنمة وطعت العريية بشّش مياكر.

 

 ؟ السؤال الخامس: ما مدى االلتزام بتطبيق التسويق األخضر

وطييُ   مرطةرة.  ا،سضر  الع  ض   بعبيي   االلعزاه  مد   در ة  بةن  بعبيي   طييُ  االلعزاه  مد   بةن 

منعةاطتا   الشركات  وطييا  سضراء   ط  ضنية  سبط  طعين   الشركات  بةن  ضعمثش  ا،سضر  الع  ض  

 الصدضنة لىييية بةسرار مناسية لىم عتىك.

 

 ؟السؤال السادس: ما هي المعوقات التي تواجه الشركات الصناعية في تطبيق اإلدارة الخضراء

العي المر تات  در ة  بةن  الخضراء    طييُ  اإلدارة  مةت ه  طبيي   في  الصناعية  الشركات  ط ا ف 

منخةضة  وضر ا هلا ي ب رأي اليايثيُ لعيةة العزاه الشركات )محش الدراسة  بعبيي  اكعراطات  

  وغيرها  والعي طرن  بنظاه لدارة (ISO 14001ومعبىيات الحص د عى  الشتادات اليييية  مثش  

ضنة لىييية. وطييُ بةن المر تات العي ط ا ف الشركات الصناعية في اليييية واسعخداه م اد أولية  د 
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طبيي  مةت ه اإلدارة الخضراء طعمثش بضر  ثنافة االسعدامة  وعده وعي الم عتىك لنيمة المنعةات  

 الخضراء.

 

 : نتائج وتحليل المقابالت 

تاه اليايثيُ بإ راء منابىة ما المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري الة دة في الشركات محش الدراسة_ وهت:  

وكركة   لألليان   الةيرضني  وكركة  لىيمسعيك   زمزه  وكركة  العةارضة   الصناعية  روضاد  )كركة 

  وكركة  الةنيدي لألليان  وكركة الحرباوي الصناعية العةارضة  وكركة ليروخ الصناعية العةارضة

بعروباد لىزض ت   وطريت عىيتت سعة   بيت  اال لألدوضة  وكركة مة هرات الن اسمي  وكركة 

 أسيىة ضمُ منابىة اطصةت بةلتا متيّىة. 

: هش هناك العزاه مُ تيش اإلدارة الرىيا بعبيي  االسعراطيةية الخضراء؟ مُ سمد ل ابة السؤال األول

 ند أ مر ا عى  ألف: المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري الة دة  ف

 ض  د لىشركة سبط اسعراطيةية.  .1

 طعين  الشركة سبة اسعراطيةية سضراء.  .2

 طعضمُ رسالة الشركة الصناعية الحةاظ عى  الييية.  .3

 طخصص لدارة الشركة م ازلة سا ة لىحةاظ عى  الييية.  .4

 طىعزه الشركة بالن اليُ اليييية المرم د بتا في اليىد. .5

الياي  لىشركة ضر   ورسالة  رؤضة  وو  د  سضراء  اسعراطيةية  سبة  طيني  أهمية  أن  ثيُ 

 الصناعية لىحةاظ عى  الييية  مُ أهت سب ات لةاح طبيي  اإلدارة الخضراء.

 

: هش طع فر م ارد بشرضة سضراء؟ مُ سمد ل ابة المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري الة دة  السؤال الثاني

 فند أ مر ا عى  ألف: 

 طمعىك لدارة الم ارد اليشرضة في الشركة رؤ  ي د الممارسات الخضراء. .1

 طتعت الشركة بنظافة مّان الرمش في المصنا لعحني  بيية عمش لظيةة.  .2

 طن ه الشركة بعدرضب الرامىيُ عى    الب ال ممة اليييية. .3

 طشةيا الم ا مت والننش الةماعي لىرامىيُ.  .4

 مؤهىيُ لعشريش ألظمعتا لعبيي  اإللعا ية الخضراء.طؤمُ الشركة أفرادال  .5

وضر  اليايثيُ أن الم ارد اليشرضة هي الرنصر ا،هت والحي ي في طبيي  اإلدارة الخضراء 

في أي كركة  وذلك بع فير الّةاءات العي طحعا تا الشركات  وضرطّز لةاح طبيي  اإلدارة الخضراء  

ال ي د  الرؤ   اليشري  الم رد  امعمك  لرمىيات عى   الرامىيُ  مناومة  وعده  الخضراء   ممارسات 

سمد  مُ  ل  ذلك  ىيا ظتر  كما  فيتا   اإلدارضة  الم ع ضات  بمخعى   طدرضيية  برامك  وط فير  العريير  

ب ممة   االهعماه  مُ يي   الشركات  أت اه  لىعرر  عى   اليايثة  بتا  تامت  العي  الميدالية  الة الت 

 افظة عى  ال ممة الرامة في الشركات.  الرامىيُ واطخاذ طدابير وتامية لىمح

 

: هش هناك العزاه بعبيي  اإللعا ية الخضراء؟ مُ سمد ل ابة المدضرضُ العنةيلضيُ فند السؤال الثالث

 أ مر ا عى  ألف: 

 طضا الشركة سبط للعا ية طراعي الة الب الييية. .1

 طىعزه الشركة بالخبط العي وضرعتا لعبيي  اإللعا ية الخضراء. .2

 طن ه الشركة باطخاذ العدابير كافة لعنىيش مُ العى ث اليييي.  .3

 ط ر  الشركة لل  ابعّار وسامش  دضدة  دضنة لىييية.  .4

 طرمش الشركة عى  ط فير بنية طحعية لعبيي  اإللعا ية الخضراء. .5

 طعراون الشركة ما ال ىبات المخعصة لمراتية الييية المحيبة بتا.  .6
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 الشركة طّن ل  يا  دضنة لىييية في عمىية اإللعاج. طمعىك  .7

 طرمش الشركة عى  لعادة اسعرماد النةاضات. .8

ل في يص د الشركات محش الدراسة عى  كتادات في مةاد المحافظة عى  الييية   وضظتر ذلك  ىيا

الية  وطبيي  االكعراطات في سييش الحص د عى  طىك الشتادات  كما ظتر ذلك سمد الة الت الميد 

ل  والعخىص مُ النةاضات ببرضنة يدضثة طراعي   لىيايثيُ مُ يي  االهعماه بعندضت منعةات سىيمة بيييا

الة الب اليييية  وطخةيض االليراثات الصادرة عُ عمىية العصنيا  وهلا ضدد عى  يرص الشركات  

 الةى بينية عى  م اكية العب رات واسعخداه طّن ل  يا  دضنة لىييية.  

 

: هش طىعزه الشركة ب ى ىة ط رضد سضراء؟ مُ سمد ل ابة المدضرضُ العنةيلضيُ ومدضري  الرابعالسؤال  

 الة دة فند أ مر ا عى  ألف: 

 طىعزه الشركة بشراء الم اد الخاه الصدضنة لىييية.  .1

 طحرص الشركة بةن طعرامش ما م رد ضىعزه بالن اليُ اليييية.  .2

 لصدض  لىييية . طىعزه الشركة باإللعاج النظي  )ا .3

 طرمش الشركة عى  ط فير الشروط اليييية لعخزضُ المنعةات. .4

وضر  اليايثيُ مُ سمد االطمع عى  طىيات أمر كراء الم اد الخاه بةن الشركات الم ردة مىعزمة  

ل  مثش كركة )سابك . ومُ سمد الزضارات الميدالية لىعرر  عى  سب ط اإللعاج والمخعيرات  بيييا

الشر ومعابرة سى ىة  في  الخاه  الم اد  مُ سممة  والةعةكد  الرينات   ضعت فحص  الصناعية يي   كات 

الع رضد  بدءال مُ طصميت المنعةات  وطحدضد مصادر طةتيز الم اد ا،ولية  مرورال برمىيات طصنيا 

 المنعةات العامة الصنا وط ىيمتا لل  الزبامُ  لراضة العتاء دورة يياة المنعك. 

 

الخا العنةيلضيُ  مسالسؤال  المدضرضُ  ل ابة  الع  ض  ا،سضر؟ مُ سمد  بعبيي   العزاه  هناك  : هش 

 ومدضري الة دة فند أ مر ا عى  ألف: 

ل ط  ضنية سضراء. .1  طعين  الشركة سببا

 ط عرش الشركة الم ارد المعاية بّةاءة لىحةاظ عى  الييية. .2

 الع  ض  ا،سضر ضمنح الشركة فر ة طحني  ربح أكير.  .3

 طحةز الشركة الم عتىك عى  كراء ال ىا الصدضنة لىييية.  .4

وضر  اليايثيُ أن االهعماه بعيني الشركات الصناعية لىع  ض  ا،سضر ضحن  لتا ميزة طناف ية  وضزضد  

 مُ والء الم عتىك لىشركة  وضحن  لىشركة فر ة ربح أكير.

 

السادس الصناالسؤال  الشركات  ط ا ف  العي  المر تات  هي  ما  اإلدارة :  مةت ه  طبيي   في  عية 

 الخضراء؟ أ ما المدضرون عى  أن أهت المر تات المع ترة لعبيي  اإلدارة الخضراء طعمثش في: 

ل في طبيي  اإلدارة الخضراء. .1  ارطةاع طّالي  اليح  عُ الباتة اليدضىة طرد مر تا

 مناومة الرامىيُ لرمىيات العريير  وطيني اسعراطيةيات  دضدة. .2

 ه وعي الم عتىك لنيمة المنعةات الخضراء. عد  .3

 غيا  العشرضرات والن اليُ المىزمة لمهعماه بالة الب اليييية.  .4

 

 توصيات للمؤسسات الحكومية  

الشركات  .1 كافة  عى   عىيتا   الدراسة  ل راء  طت  العي  لىييية  الصدضنة  الشركات  ممارسات  طرميت 

 الةى بينية ا،سر . 

عى  الشركات الصناعية اسعخداه مصادر الباتة اليدضىة مُ أ ش  ضرورة سُ طشرضرات ط تش   .2

 طنىيش العّىةة والمحافظة عى  الييية وذلك مُ سمد طندضت لعةاءات ضرضيية. 
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 توصيات للمؤسسات التعليمية والتعليم العالي:

ة ضرورة الع عية في المؤس ات العرىيمية بةهمية اإلدارة الخضراء  والممارسات الةردضة الصدضن  .1

 لىييية  ويماضة الييية مُ العى ث.

في   .2 اليييية  والتندسة  ا،عماد  لدارة  كىيات  م اتات  ضمُ  الخضراء  اإلدارة  م اتات  طضميُ 

الةامرات الةى بينية  وط ىيط الض ء عى  طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات كةسى   لداري  

 ر . دضد  ضةما بيُ طحني  الربح مُ  تة ويماضة الييية مُ  تة أس

 

 توصيات للشركات الصناعية 

طرزضز االلعزاه والرمش الدامت بخبة اسعراطيةية سضراء  ووضا رؤضة ورسالة طحافظ عى  سممة  .1

 الييية الداسىية والخار ية بالشركات والرمش عى  ط ظي  )العّن ل  يا الخضراء .

 طيني ثنافة طنظيمية مرلة  ط اهت في ست لة طنيش الرامىيُ لىعريير.  .2

 ة ال ري والعركيز عى  م اكية العب رات الحا ىة في الممارسات اليييية. ضرور .3

ضرورة وضا سبة لعحني  االسعخداه ا،مثش لىم ارد  وطحدضد لم ذج لعنىيش كمية النةاضات وط فر  .4

اإلعادات الخمس:    وه   (principle5طّن ل  يا  دضنة لىييية في عمىية اإللعاج وطبيي  ميدأ

العدوضر العّيي    لع   لعادة  ولعادة  العصىيح   لعادة  العصنيا   لعادة  االسعرماد   ضرزز  ادة  مما 

   الميزة العناف ية لىشركات والربحية  وضح وُ   رطتا.

ولضمان الخروج مُ اإلطار العنىيدي في اليح ث وطبيي  اإلدارة الخضراء  ولىةتات المرنية   .5

 ي الشركات. بالع  يات  اتعراح لم ذج ض تش طبيي  اإلدارة الخضراء ف
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   المةعاح الع ضيحي لىنم ذج المنعرح 2الشّش رتت )

 

 دراسات مستقبلية مقترحة: 

 زضادة الربحية.دراسة طعناود الرمتة بيُ طبيي  اإلدارة الخضراء ودورها في  .1

دراسةةةةةة لييةان أثر طبيي  اإلدارة الخضةةةةراء في النبةاعةات ا،سر   مثةش: تبةاع الحةر  .2

 والمنشار  وتباع الةى د  وتباع الخدمات الصحية.

 دراسة أثر الن اليُ الةى بينية عى  طبيي  اإلدارة الخضراء في الشركات الصناعية. .3
 

 المراجع العربية 
 . "الع  ق ا،سضر كمدسش لعح يُ ا،داء الع  ضني بالمؤس ة االتعصادضة الةزامرضة"   2017)لبراهيت  الرناطي.    1

رسالة ما  عير غير منش رة. كىية الرى ه االتعصادضة والعةارضة وعى ه الع يير   امرة محمد سيضر ب ّرة   

 الةزامر. 

دارة الة دة الشامىة الييية ومعبىيات   . "الرمتة العّامىية لمعبىيات ل2013آغا  أيمد ع لي أيمد ي ُ عمر. )  2

واالتعصاد   اإلدارة  كىية  منش رة.  ما  عير غير  "  رسالة  الم عدامة  العنمية  طرزضز  في  العةتيز  لدارة سى ىة 

  امرة الم  ش  الرراق. 

   ."لمّالية طبيي  أدوات اإللعا ية الخضراء: دراسة طحىيىية في عينة2013آغا  أيمد ع لي أيمد ي ُ عمرو. )  3

 مُ الشركات الصناعية في محافظة لين ي"  كىية اإلدارة واالتعصاد   امرة الم  ش  الرراق. 

 . "ا،داء الرضادي لىمنظمة وف  اإلدارة الخضراء لىم ارد اليشرضة "بح  ميدالي  2017داود  فضيىة سىمان. )    4

  امرة برداد.في كركة الحةر الرراتية"  رسالة ما  عير منش رة. كىية اإلدارة واالتعصاد  

 ."طصميت وطنييت معبىيات لظاه العصنيا ا،سضر دراسة يالة في كركة 2016الربيري  لؤي راضي سىيةة. )  5

اإلدارة   كىية  منش رة.  غير  ما  عير  رسالة  الع زضا"   مح الت  مرمش  الّتربامية.  لصناعات  د  الرامة  دضال  

 واالتعصاد  الةامرة الم عنصرضة  برداد.
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الشركة"  رسالة 2015سريد  أسماء. )  6 الخضراء وأثرها في طح يُ سمرة  أدوات اإللعا ية   ."لمّالية طبيي  

 ما  عير غير منش رة. كىية العةارة والرى ه اإلدارضة   امرة ظةار سىبنة عمان   ملة. 

 ."أثر ممارسات لدارة الم ارد اليشرضة الخضراء عى  اسعراطيةية العماضز لبداع 2017  محمد لي ان. )ال ّارلة  7

المعةددة في عمان  رسالة ما  عير غير   اليشرضة معرير مردد". دراسة طبيينية عى  كركات الباتة  الم ارد 

 منش رة  كىية لدارة ا،عماد   امرة الشرق ا،وسط  ا،ردن. 

 ."الع  ض  ا،سضر بيُ ا،داء الع  ضني وا،داء اليييي لىمؤس ات االتعصادضة"  كىية  2012رة. ) الحي  سمي  8

 /ه  الرى ه االتعصادضة والعةارضة وعى ه الع يير   امرة ورتىة  الةزامر.

9  ( سامي.  والرشرون" 2008الصمادي   الحادي  النرن  ط  ف  ا،سضر  الرامة.     ."الع  ض   الم س عة  مّعية 

 الرضاض. ال ر دضة 

الع رضد ا،سضر واالسعدامة" 2018  أكره والريادي  ستىة. )الب ضش  10 الرىمية     ."لدارة سى ة  اليازوري  دار 

 .416 امرة الم  ش  المةىد ا،ود البيرة ا،ول   ص

اليشرضة "    لىم اردرة الخضراء   ." ا،داء الرضادي لىمنظمة عى  وف  اإلدا2017عيد الزهرة. )  أسرارعىي      11

بح  ميدالي في كركة الحةر الرراتية"  رسالة ما  عير غير منش رة  كىية اإلدارة واالتعصاد   امرة برداد  

 الرراق.
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