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ABSTRACT 

This research aims to test "the relationship between with Strategic physiognomy its dimensions 

(empowerment, inspiration, deep understanding) as an independent variable and organizational 

sustainability with its dimensions (social sustainability, economic sustainability, environmental 

sustainability)" as a respondent variable in the Diyala State Company and the General Company for 

Electrical and Electronic Industry, In order to explain the relationships and links between the research 

variables, a set of objectives was formulated, including the presentation and analysis of indicators of 

strategic physiognomy if they exist in the researched companies,and their role in achieving 

organizational sustainability in those companies. For this purpose, a number of hypotheses were 

formulated, the most important of which was to find a correlation and influence (for strategic 

physiognomy and its dimensions with organizational sustainability and its dimensions) and to achieve 

hypothesis tests. General Electric and Electronic Industries, for being vital companies and in direct 

contact with the desires and needs of the community . The number of them is (158) people, and the 

data was collected through a questionnaire and personal interviews with a number of managers and 

heads of departments, and the researcher adopted the descriptive analytical approach in completing 

this research, and a number of statistical methods were used, including: the arithmetic mean, 

percentage, standard deviation, To describe the research sample, the simple linear correlation 

coefficient (Pearson) to test the validity of the correlation hypotheses, and the simple and multiple-

choice linear regression validity of the effect hypotheses, and the data was analyzed through a set of 

statistical programs (Microsoft Excel, SPSS V24, AMOS V24, . The most important conclusions 

reached by the researcher were: There is a significant impact of strategic physiognomy in terms of 

organizational sustainability, which indicates the essential role of strategic physiognomy in achieving 

organizational sustainability within the companies surveyed. The research concluded with a set of 

recommendations, the most important of which are : Increasing interest in the concepts of strategic 

physiognomy and organizational sustainability in the researched companies for their active role in the 

sustainability and growth of companies and maintaining the market share in the local environment and 

conducting seminars and workshops on strategic physiognomy and organizational sustainability and 

showing its importance in the ability of companies to adapt to the changes that occur in the 

environment of Iraq . 

 

Keywords: strategic physiology, organizational sustainability 

 

INTRODUCTION 

With the advent of the twenty-first century, the world has witnessed many changes that pose 

new challenges for the leaders of organizations, and for this reason, many management 

concepts have changed to match and keep pace with those challenges. New administrative 

concepts have also emerged, which are (strategic physiognomy), and they have received 

remarkable attention from writers and those interested in the field of management because of 

their importance in maintaining the survival and continuity of these organizations. The 

complexities that accompanied the change necessitated the presence of leaders who possess 
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strategic physiognomy, possess intellectual capabilities and unconventional skills, and enjoy 

intelligence, intuition and inspiration, who are able to form perceptions and visions in facing 

the present and exploring the future Accordingly, modern views of strategy see that strategic 

physiognomy helps give managers more accuracy and the ability to make effective and high-

quality decisions in turbulent environments and situations where prediction or anticipation is 

difficult. From here, the idea of research, which centered on (strategic physiognomy and its 

impact on organizational sustainability), was crystallized. And the fact that the Ministry of 

Industry and Minerals is one of the important ministries directly responsible for the industrial 

sector in Iraq, so there are many challenges and a great responsibility facing it. As a result, it 

was chosen as a field for the current research. 

 

 
     المحور األول : االطار المنهجي للبحث

 مشكلة البحث:
تواجههالانظماظههليلانوههو لالف ههولعهه تلايوافوههللتتههبيليلالتههةو ليلطووهه اليروعههاللانر ههو ايلان هه  ةالانرهه ل
يشههوب للانةههلن للهه لانظعههل يلطللههامل ظههللرههليل ههكلانمهه ال  لف ههولت ههالانظماظههليل توههل لا هه و لل الل هه وطلل

عهالانظواقهالان هل نل هكل   ةلليةززلنبيوللاأل ربا الانرماوظوالال  لفبلقولداتوللف هولاتاهلالاناه ا ايلنظةلن
دالنلا  ههههرةبادلانظ ههههوملنوههههلل ال ههههكل مههههللالهههه زل ةوههههو للانة ا ههههالا  ههههر اتوعوالالوتههههةولل  ههههب لا نوههههليل الل
األ ههلنوالانرهه لي ههر ز لف ههولانظماظههليل نلترومل ههللنرظمههوكلاد اتوههلل ههكلانرةل هه،ل هه لانظشههم يلالاألز ههليمل

ظ هراو والنظوابوهال فظلنوهللله لةهو لانرتووه ايللمً لفكلتكو كلتصو ايلا موهالازا لفظ ولتوهللانتلةه الالان
ايوثاههمل شههم الانوتههللانتههلن ل ههكلةههةاللالانووئوههالانظرزايههبالالتههو لانههولتتاوههملاأل ههربا الانرماوظوههالنوههلم

ا رظل لش طلتمللانة اقوالرصهو الفل هالالانا هل لانصهملف لف هولالجهالاناصهودلرل  هربا الانرماوظوها ل هكل
نظرة اهههالرلنتةهههلالف هههولانووئهههالابايوةهههلللانتهههلزاي لالانر هههوللانصهههملف لعههه دلفهههب لانر طوهههزلف هههولانامهههليللا

....انخ(.لالانامليللا جرظلفواابلنظ ؤالنوالا جرظلفوا لالانةبانالا جرظلفوها...انخ(لانظ هل ظالله ليمهو ل
انظهههوا دلان ووةوهههاليروعهههال يشههه روللال فظلنوهههل.لال هههكلاأل هههول لانرههه ليةهههودل نووهههللةهههةالا  رظهههل لرل  هههربا ال

وظوال ولق الانوف لرلنة ا الا  ر اتوعوالالغظوةول لالاياةهل ل  هرو ليلا  رظهل لالر هو  لانظوهل ايلانرما
الا رملدالنظللتاب ليظمكلت اوصل شم الانوتلل كلع دلانر لؤدلانظ رموطل كلفموانللالانظاب ايلانرماوظوا.

،لااللتا وه،ل ه الانظشهم امل؟(لال هكل جه،ل هلانة ا الا  ر اتوعوالتهؤر لله لا  هربا الانرماوظوهاانوتللا ،لل
لقل لانول للرصولغالانر لؤ يلانظموثاال كل شم الانوتللال لنشم،لا ت :

ل لل اواالانر ارطلانما  لالوكلاانة ا الا  ر اتوعوالل لا  ربا الانرماوظوا(؟ .1
ل لل ب لا رظل لانظماظليلانظوتورالل ل  ظواللا  ربا الانرماوظوال؟ .2
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لة ا الا  ر اتوعوالللاللا  ربا الانرماوظوال؟ لل  لطووةالانة قالالوكلان .3
  لل ب ل د اكلفومالانوتللنظب لتوال لا  ربا الانرماوظوالل ل عرظ لانوتلل؟ .4

 تكظكل  ظوالانوتلللوظلليات :ثانيًا. أهمية البحث: 
ااتوههللملطويوههللترمههلالدلاناوههلدايلانة وههللالانو هه وللهه لا هه لالزا ايلانةهه ا لا للا ظوههالانةومههالانظوتورهها .1

 ال  لالزا الانصملفالالانظةلدنلالانر لتظث،لانا الانملرضلن مشلطلا قرصلد لل ل  لال ب.
يةههبل هه الانوتههلل تلالنههالف ظوههالجبيههبالال رواةههةالنرةز ههزلانرواتهه،لالههوكلانة ههو لا ي ههليوالالب ا ههرولل .2

لانظواةو لا دا  الالانمة والالا  ر اتوعوالل لاطهل لانرماوظ ل.نظرتو ايلتعظه لالوكل
 تلالنالالة لاأل سلنر و  لانواق لانرماوظ لن ش طليلانظوتورالملالانتبل كلا رهل لان ه ووالانره ل .3

  كلانظترظ،لانلتصووول.
انظرظث ههالرلنماههلطلي  هه لانوتههللانههولتتاوههملفههبدل ههكلا  ههباتللهه لةههو لانظشههم الثالثااًا. أهااااب البحااث: 

 ا توا:
.لالمل لاطل ليا  ليت ول عظ،لا دالوليلانرماوظوالنظرتو ايلانوتهللملالطه،ل هللنهالته الالوهللمل1

الانهههالالوا ههه التتبيهههبلانظةهههل و لالا  ظوهههالالا رةهههلدلنظرتوههه ايلانوتهههللانث رهههالف هههول  هههرو لانةومهههال
 ل ث همليا ههالاي ه  لن ول هللانظوتورالملالا هركظلدل هللالهب الانوهل ثوكلان هلراوكلرلفروهل لانلرتهورو

لل لاتظل لرتثالانتلن ل.
.لانروتهه،لانههول يظههواعللالاقةهه ليهه  طلالههوكل رتوهه ايلانوتههللرظههلليههر ي ل هه لانواقهه لانظوههباي للهه ل2

لانش طليلانظوتورالرةبلتت و،لانة قالالوكلت الانظرتو ايلالتشاوصلطووةروللتع  ووًل.
 هليلال تهولل  هراو والفهكلدال لالتهارو لانة ا هال.للهر لانظعهلدلا هل لانوهل ثوكلنقي ه  ليتهولد ا3

لا  ر اتوعواللالف قروللرظرتو ايلاع  لل ل عل يلت وواوالاع  ل.
ل لةو لانظ اجةهالانما  هالألدالوهليلانوتهللالانظهو الللانةكه  لالانر وواه لن ة ا هالللرابعًا. فرضيات البحث :

انرماوظوهال ل هور لا جلرهالفهكلاشهملنوالانوتهلل هكلعهه دلا  هر اتوعوالاللانظ اليهالا  هر اتوعوالالا  هربا ال
انة ةوليلانظوةهوفالال هوا  لانعليهالانظوهباي لتهتال ه الانة ةهوليل اللع ا هللرةهبلتت و وهللال ةلنعروهلل

 ا صليوًل لالف ولانمتولا ت :ه
الفرضاية الرييةاة االولاال: ال دوعاا  اراة اردباااال ةات ناللاة معنولاة سايا الفراياة االياا راديجية  .1

 ابعانها واالي اامة ال نظيمية بابعانها ، ورا دفر ت  نها الفرضيات الفر ية اآلدية:اب
 لتوجهبلف قهالا توهلطلاايلد نهال ةمو هالالهوكلرةهبلانرظمهوكلالا  هربا الللالفرضية الفر ياة االولاال: (1

 انرماوظوالرلرةلد للاا  ربا الا قرصلديا ا  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا(
رةههبلا نوههل لالا  ههربا ال  لتوجههبلف قههالا توههلطلاايلد نههال ةمو ههالالههوكلضااية الفر يااة الثانيااة:الفر  (2

 انرماوظوالرلرةلد للاا  ربا الا قرصلديا ا  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا(
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 لتوجهههبلف قهههالا توهههلطلاايلد نهههال ةمو هههالالهههوكلرةهههبلانةوههه لانةظوهههمللالفرضاااية الفر ياااة الثالثاااة: (3
  ربا الانرماوظوالرلرةلد للاا  ربا الا قرصلديا ا  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا(الا 

: ال يوعااا داا ثير ةو ناللااة معنولااة للفرايااة االياا راديجية بابعانهااا فااي نيااةالفرضااية الرييةااة الثا .2
 االي اامة ال نظيمية بابعانها, ورا دفر ت  نها الفرضيات الفر ية اآلدية:

بلانرظمههوكلله لا  ههربا الانرماوظوههاللالفرضاية الفر يااة األولااال: (1  ليوجهبلتههارو لااللد نهال ةمو ههالناوةهك
 رلرةلد للاا  ربا الا قرصليال ا  ربا الانووئوا ا  ربا الا جرظلفوال(

بلا نوهل لله لا  هربا الانرماوظلل ليوجهبلتهارو لااللد نهال ةمو هاللالفرضية الفر ية الثانية:ل (2 وهالناوةهك
 رلرةلد للاا  ربا الا قرلتبيال ا  ربا الانووئوا ا  ربا الانعرظلفوا(

بلانةوههه لانةظوهههملالفرضاااية الفر ياااة الثالثاااة: (3 ا  هههربا اللههه لل ليوجهههبلتهههارو لااللد نهههال ةمو هههالناوةهههك
 انرماوظوالرلرةلد للاا  ربا الا قرلتبيال ا  ربا الانووئوا ا  ربا الا جرظلفوا(

:ليوههبتلانظا ههطلانة ةهه لانههولتوةههو لانة قههليلانظم اوههالنظعظوفههالالبحااث الفرضااي خامةااا . مط اا 
انظرتوههه ايلان يو هههالالانظرتوههه ايلانة فوهههالاايلانة قهههالنكههه،ل موهههلملالقهههبلتههه لاعروهههل لارةهههلدلانظرتوههه ايلالللقهههًلل

 (1ن ظ و ليلانةك  الالا دالوالنظللتوال يل كل صلد لاللملانظرتو ايلا توالانظوةتالل لانشم،ال
:لترمهظكلا رةهلدللاانرظمهوكللstrategic physiognomyظرتو لانظ را،لانة ا هالا  هر اتوعوالان .1

ل ا نول  انةو لانةظوم(
:لتم ههو لف ههولا رةههلدللorganizational sustainabilityانظرتوهه لاتههلر لا  ههربا الانرماوظوههال .2

لا جرظلفوا(لا  ربا الا  ربا الانووئوا لاا  ربا الا قرصلديا 

ل
ل
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لانظصب لافبادلانول ثا

افرظبلانوتهللانظهموالانوتهة لانرت و ه ل  روهلزل ه الانظهموالرهلنما الانشهظونوالالليانيًا. منهج البحث  : 
اقر انلالتالانتلنالالرت و ولل ل اليرملالدل  الانظمواللالتهال هلل هولطهليكلاللتة هو الاللتتبيهبلاناه التلالل

 ل والرل هرابا لانوتهالله لانة قليلانر لتوجبلالوكلانوقلي .لال كلر لا را دلانمرليالاللانظؤش ايلاأل
جظ لانووليليلاللانظة و ليلانر لير  ووللانوتل لألغ ا لتتبيبلانمرليالاللانوقوتلف هولااله زلانظؤشه اي.ل
اللفلدًال للي عالانول لل نول  الانظموالفمبل ة لرالانظ واالرعوايالالل رةلدلانال  ال وة لانوتل للظكل

لمهههودللهه ل ة لهههالتةلتههو،ل بثههه ل ههودلاناهههل  الانظةموهههالعهه دلانب ا هههليلان ههلراال ونوهههل ليمرههل لانول هههلل
 (35:2011رلنوتل.اانةول  

ليابعًا. مج مع البحث و ين هل.ل
يةبلا عرول لانظ ي لنظملنلت ووملانوتلملالانظعرظ لانظوتهولل هكلانعوايهال:    مج مع البحث (1

اعروههل لشهه طالديههلنولانظوظههالانرهه لتتاههملدقههالالتههتالانمرههلياملاللهه لاعروههل لل ةههوليلانوتههلملنهه التهه ل
انةل ههالاللانشهه طالانةل ههالن صههملفالانكو  ليوههالالا نكر اليوههالا ههب لشهه طليلالزا الانصههملفالالانظةهههلدنل
نر ووملانوتللفظ وًللل لانا ل لانصملف لانتمهو  لال عروهل لل ةهولتالله لانووئهالانواقةوهالانة اقوهامل

رلنصملفليلانتوو املال ظللتؤديال هكللنظللتتر ال  الانش طليل كلا ظوالطوو الل ل لبلان و لانة اق 
  ل  لل لتمظوالا قرصلدلانة اق .دال ل و لل لت و  لانا ل لانصملف لان  ليشم،لداف لا

اشرظ ملفومالانوتللف ولفومالقصهبيال صه  ال هكلانظهبي  كللاالته لاعروهل الانظهبي للل ينة البحث: (2
(لله لانشه طالديهلنولانةل هاللالانشه طالانةل مل ةلالي لانظبي لانةل لمل ؤ ل لاألق ل مل  ؤالن لانشةال

انةل ههالن صههملفالانكو  ليوههالالا نكر اليوههاملالنمههظلنلتتاههمل ر  وههليلانوتههلللههانلانول ثههالفظههبيلانههول
(لتههلنتال148(ل  ههرولياللف ههولانةومههالانظارههل اللهه لانشهه طالانظوتورههاملالتهه لا ههر جل لا158توز هه لا

ل(ل.1ن رت و،لا  صلي لالطظلل وة لل لانعبالدلا
3)  

ل(ليوة لعصليصلانةومالالطل ت :1 ق لاللالانعبالد
 ( معال االي جابة1الجاول )

 النةبة المئولة العان الحالة
ل%100ل158  ان االي بانات الموز ة

ل%6ل10  ان االي بانات غير المة رععة
ل%94ل148  ان االي بانات المة رععة
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 المحور الثاني : االطار النظري ل
 اوال :الفراية االي راديجية

لللهه لانوقههملانتلةهه لملالقههبلالهه  لانةهه  ل مهه ليةههبللمفهااوا الفرايااة االياا راديجية: لل وظههً ف هه لانة ا ههالف ظههً
انةصو لانابيظالل ل  الانة  لمل وللايرش لف ه لانة ا هالا  هر اتوع لله لانظماظهلي.لال هول  ادلهالن ه طل ل
ا  ههر اتوع ل.لليظمههكلن اليههبل ههكلع نههالانرظووههزلالههوكلانةل هه،لانظههل  لانكةههو لالانةل هه،لغوهه لانظرظهه  لالغوهه ل

 موعوال انلف  لانة ا الا  ر اتوع ليةرظبلف ولد ا هليلل(Castelli,2017:690)الّوكل لانةظ،ل.لانكةو لل
ن ظليلالجالاإلي لنلالانوموالانةوز ليوا.ليكةبل  الانة  ل  طزالن ةواطالانر لتر ج ل نهولتةووه ايلتاوه لف هول

رَ لتةمسلرشهم،ل ولشه لانوجالال كل الجالا ي لنملاالتؤر لاأليش الانةا والالانةواطالف ول  طالفا يل
انة  ل ان ووةالانمة والن وش .لال ةبلاناليظمكلن شاصلق ا الانةا،لالتت و،لانشاصوالملالقهبلته لتماهو ل ه ا

ل كلانما  ليلانر لتش حلان ووةالانوش  ا لالملً لف وليال للانظ  اا. ل ل عظوفا
وهههالانرههه لتهههؤر لف هههول(ل عظوفهههال هههكلا يةةهههل يلالاأليشههه الان  موهههالالانةا Hussain,2018:48فههه تلا

  طالانوجال لالتره ج لانرةووه ايلانره لتاوه لف هول   ه لانةهل  وكلملاالتةمهسلطووةهرو لانمة هوالر   اهال
لت و،لق ا الانةا،لالتت و،لانشاصوا.

ن اليههبلف ههول  اقوههالان ههظليللاناههب الانرموؤ ههال(للاههبلف لوههلDabbas& Muhemmed,2018,99ا ههلال
انشاصهههوالن ةظهههلدل هههكل   ههه لانوجهههالملالاطهههل لملالانوااهههالملالانوصهههو المل وهههلل يهههاليعظههه لالهههوكلان هههظليل
انشاصههوال ههه لا عر لههليلانع هههبيالملال ظمههكل نليشهههو لانعظهه لالوموظهههلل نههولشاصهههوليل ثهه،لانمهههظو لمل

 الانمةسلاللا  ر ا لالانصباقالالاناو لال رولانةا  .
  ا  وهللل  هر اتوعوالفمصه ال ل هللالا ل هوللله لت هوو لفظه،لانظماظهليلله لطه،ل    هال هكتكةبلانة ا هالا 

ا  ر اتوعوالمليو زلدال لانة ا الا  ر اتوعوالل ل دا الانظالط لانر لتواجالانظماظال كلع دلتتبيبلالل
انظهب ا لالتالت الانظالط لالانروبيبايلالتعموولل اللد ا هالانةه دلانظتو هالالا هرت نولل ر   اهالت هلفبل

التههههول لانة ا ههههالللهههه لتتاوههههملالهههه ا الال ول ههههليلانظماظههههالانرهههه لتةههههززليعل وههههللالتتههههلل لف ههههولا ههههربا رول.
ف ولاتاهههلالاناههه ا ايلانصهههتوتالل هههودل  هههراو،ل ا  هههر اتوعوال ة و هههليل مل هههوالن اهههلدالنومويهههوالقهههلد  وك

تكههههههونللانظماظههههههاملالتههههههزالدلانظماظههههههالرلنظة و ههههههليلانرهههههه لتترلجوههههههلل ههههههودلالوئههههههالانةظهههههه،لانظتو ههههههال  رههههههو
انظمل هههوالانرههه لتة ههه لقوظهههالن ز هههونل التتاهههمليظهههوًال التصهههظو لا  هههر اتوعوليللمتوق لانرتوههه ايل ف و قهههلد ا

ل.(Duckworth,2011:9) ال   ل لل   راو والن ظماظالل لاأل وا لانعبيبا
لتشهو لاغ ههالانب ا هليل ههودلانة ا هالا  ههر اتوعوالانهولايوههلل هكلانظوةههوفليللأبعاان الفرايااة االياا راديجية:

(لHussain,2018:46ان  لتكةبلفل ،لا ر اتوع ل وظًللل ليعلحلانظماظليلالديظو رولل لل بدلا انتبيثا
ليظواعلر ر ل رةلدلانة ا الا  ر اتوعوالال  :
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يةهبلانةمصه لانوشه  للانلانظماظليل  ل داال وو الال ل الل لانظعرظةليلانوشه  الانتبيثها.االللال مكيا:_1
 ع لانزاال اللا  ل  لان  ليع  ل كلع نالايوا ل ار ةال كلانرةلف ي لالانر ليظمكلفهكلط  اهالانتمه ل

 ظوظالن ظملل هههال ال هههو ا  د طهههمل دا الانظماظهههال نلانةمصههه لانوشههه  للووهههلل و.ف هههولللف وهههال ههه الانظماظليل
الانر هو ليروقهالف ووهل ت ووملاأل هلنوالانتبيثها لله ل الانلانظماظليلانر لت ةولانولانمظولل.انرظوز التتاوم

إلروليل الانظول ايلانعبيهههبالالحتل هههالل تههها  كلقهههب الانةهههل  وكلف هههولابر هههل لانظة لههها ادا اتوهههللالانرههه لتةهههزز
ل(.Miller,2011:179اابث لل البافوههها انظماظهههالر   اههها تظممو ل هههكلتتاوهههمل  بات قهههب اتو لاإلدا  هههالانرههه 

ل لانظة و ههههليل الانرهههههب  ا ل  كلع نوههههللل شههههل طاللانةههههل  وك الانرهههه لي هههههظ الفهههه تلانرظمههههوكلرليههههاكلانةظ وهههه
 يعلالوههههاللهههه ل  كل جهههه،لانتصههههودلف ههههوليرليا الانر ههههو   لالانرا ههههوط لالاإلشهههه اتلف ههههول وههههل و لاللال ههههليةو 

ل.(Kolzow,2014:256االانرماوظوا التتاوملاأل باتلانة ديا انةظ،
ف ولاياكل م لانةل  وكلاناب الالا  هرا نوال تاهلالاناه ا ايلالا مليوهاللُكلف لال (Robbins,2003:210)ا ل

انرصهه تللهه لانةظهه،لطشهه طل ل.ل ليةمهه لانرظمههوكلتةههو ضلتهه  وليلاتاههلالاناهه ا لن ةههل  وكللت ههالملالهه،ل
ليةم ل يًمللالة لاأل باتلالان ظلحلن ةل  وكلرلنظشل طا.

 ل هوا لطليهمل ول هوالااللاجرظلفوهالاالاقرصهلديال نلتتوه لاناه التلانظتو هالله ل ماظلتمهللانوهولللااللهاا:_2
انظة و ههههههليل انظة لههههههالالرو ا فكلايةعل  الانر ههههههو ايلانملتعهههههها  كلانرتو ايل  هههههه ليروعههههههالن ةبيههههههبللمااللراللوهههههها

  لز لدال بالانظملل الانباع والالانال جوالتواجالانظماظليلانكثو ل كلانرتهبيليلالانصهةو ليلللالا تصل يل
ل(Oleynick et al.,2014: 2)يه  ل(.لEscobarل(2018,66,انرتوه ايلالانركوهال ةوهل  هروةل ل ه ال

 األلكل . ف ولتتاوم ا ل ادل انلاإلنول ل ول لنالتتةوز التعو 
(ا نول لف ولايالقول لانظماظالالرولو لالوئالفظ،ل مل والت لفبلف ولا  ل للل70:لل2020ف تلالطشمودل 

الانل.ر الالتةهههو لطههه،لرههه الا ا ل ادلنإلالهههبا .لال كةهههبلانةههه دلانظوهههب   ليهههبل اإلنوهههلانةهههل  وكليتهههولايعهههلزلافظلنوهههل.ل
انوش  ل ولانظصب لاألبثه لللف وها.للال ةهبلانظهوا دلانوشه  ال  ه لانةوا ه،لانره للانةمص  ا  رثظل لل لتمظوا

ن  ههههربا ال ههههكلعهههه دل تتاوههههملانظوههههزالانرملل وا انظماظليلالانههههالفههههكلط  م ت ههههل  للهههه لراههههل لالا ههههرظ ا  ا
 ملكلر للعصليصللنتلنالاإلنول للLin,2017,10 ).االانظول ايلالانظة لالانواةتالااللانمظموا اإلالبا 
ل(:Wincenta,2018:2& Wartiovaaraaاال  ل

للال يشهههة لانةههه دللههه لل• ا  رتمهههل ل:ليشهههو ل نهههول اواهههال نلاإلنوهههل ل  هههرثل لالنهههوسلطوفوهههً
  ههؤالنورالفههكلا نوههل .الانللا نوههل لقههبليمههونل ههظالاالللكهه الاالل لنههاليههر لا رتمههل  للالنههوسللهه ل

ل اضلا ادالانة د.
انظةلنعال فهههكللكههه الاالبافوهههالترمهههظك يهههالشههه  ليهههلج ل انرةهههلن ل:لانماههه لانهههولاإلنوهههل لف ول•

لانةلطةوالالانظة لوالالتتبيبلا  مليوليلا البافوالالا لكل لانعبيبالل  لتم ل مرالاالباف .ل
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دال لانموا:لانرتةوهزلرلتعهلالا  هباتلانظ غو هالنرتاواوهلل االرظعه دلا نوهل لليواجهالا له ادلل•
لانعبيبالااللتتاواوللااللانرةوو لفمولل. دالةل  امةللنما،ل ؤ رو 

نوهه الانمههو ل انظماظههليلالههب يلتههب كلا ظوههالانةوهه لا  ههر اتوع لال ههب يلت كوهه لا رولجلتوللانالفهااا العمياا :_3
 دلان هههة لنظوا  رهههاال ههه ليظهههلاعلانههه طل لا عههه  ل موهههللاانةهههلطة  لالانرملل ههه  الانرعل  (لانههه طل ل هههكلعههه  ك

لمههً لن وتههودلانههولانةوهه لا  ههر اتوع ل .ت ههو  لفملتهه  للالادا توههل.لف ههوليتههوللةلد قولدتوللف و التههب  ال
التةرظبلفل . انظماظههليلرشههم، ا  ههر اتوعوليلالانا ههطلل  فههكللتههولو لانظة و ههليلنظراهه  لاناهه ا لالتولغا

 وظالانظماظا لالقب اتوللالتتبيلتوللالل توللانال جوهالملنه ناليعهالانلت هرمبلل ا  ر اتوعوالط وًللف و تتبيبل
انه  لل انا ا ايلانظماظال نولانةو لانةظوملناب اتولللال روجال نلتةمسل ه الاناه ا ايلانهوف لانثاهلل لانظ يه 

 (.Hussain,2018:48اليمل الانظماظالال وئرول.
لاناهب الف هولا هرةظلدلانظةهل و لانرة هو  الرلالركهل لاللاناهب الف هولايهاَللCox& Clark,2005) :157ف لهاا

ل.ف ولانرةكو لل لانظشم يلاللايعلدل  ودلجبيبالنو الانظشم يل
انةونظا لالاناصاصهههال التكمونوجوهههللانظة و هههلي لالا قرصهههلدلان قظههه لملتعهههبل ماظهههليلا فظهههلدلل لههه ل هههول 

له لتهم لاناه ا .ل انرزا ليلطوو ا والالتكلل ل كلاج،لراليولل.لال كلر لللإنلنهبيولية ولل تمو الرظوزالتملل 
 كل فههههههبدل ف ظوههههههالالانليةرظههههههبلف و ا فظلدلف ههههههول موعوا انا ا للهههههه ل ماظهههههها االيعههههههالانليةرظههههههبلتههههههم 

انةموههالانرهه ل ههكلشههليوللتو ههوطلاناهه ا ايلنرتاوههمل لمهه،لانمرههليالانرهه لتمههظكل هه الانرظوههزل الانراموليل ا دالايل
 &Dabbasاانصهههتوتال  نوهههالانا ا ايلل انههه  لت هههرمبل وظههه .لاللانههه  ليةرظهههبلف هههولانةوههه لانةظوهههملانرما

Muhemmed,2018:100).ل
 ثانيا: االي اامة ال نظيمية

ابر ههال ةوههو لا  ههربا الانرماوظوههال  ظوههالطووهه اللهه لان ههموايلاألعوهه الف ههولمفهااوا االياا اامة ال نظيميااة: 
ا  هربا الانرماوظوهال ه ل  هبلانظوةهوفليلانظوظهالله ل عهلدلاألفظهلدلتةهبلانظعلنوكلانماه  لالانر وواه لمل
للطووههً ال ههكل انة ظههل .لاللانلتتاوههملان  توههال الز ههلدالانتصههالان ههوقوال التتاوههمل  ههلدالقوهه،لانرهه لجهه الملا رظل ههً

.لايظلل(Alnidawi et al., 2017:69) األفظلدل الانرظوزلن لتةبل وةوفليل يو والل لالوئالغو ل  را ا
تر   لانظماظهليل نهول رةهبل هكلانهالالت طهزلف هولايعهلدل لنهال هكلا  هربا الالا  هرظ ا  الالانظتللاهالف هول

با .لمهً لفهكلقهب توللف هولاألفظلدلاناليظال هكلعه دلاناهب الف هو لت ووهالا  رولجهليلانتلنوها لن مظهولانظ ر
.لال ه الير  هالا رظهل لانظماظهالرل  هربا ال(Fernandez, 2012:33) انرةهو لله لاألدا لف هول ملل هوول

الله لجوايهال ار ةهال ثه،:لا هربا الف قهليلانظماظهالمللن تةهلالف هول وزتوهللانرملل هوالا نلالله لانظ هراو،
ظههلف ل  وههلليمههونل   لانظههلدلانوشهه  ل ههولانةمصهه لالاناهب الانظ ههربا الف ههولا الركههل  لالا ههربا الانةظهه،لانع

ل(Akhtar & etc , 2017:3).ليه  للل(Michael, 2015:63) ان يو ه ل  هربا الانظماظهالالا هرظ ا  ل
ا فروههل لتتاوههملانمظههولانرماوظهه لالان  توهها   ل انلا  ههربا الانرماوظوههالايوههلليوههالتماوظهه ل رههوازنليلعهه لل 
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لوهه ل رلنظتصهه الانث روههالفظ وههال ل ههللي ههظو الانووئوههالالا قرصههلديال ال واأل ههباتلا جرظلفوههال   افههلالتتاوم
 Srisathan etتعلالرةمو لانوةض.لا هللفه تلا  كلانظو ةوكلالانظماظال الانرزا لاع ق  لالادا الانظوا دل

al.,2020,:6لل نهول (لا  هربا الانرماوظوهالف هول يوهللد جهالراهل لانظماظهليلالازد ل  هللله لانظ هراو،لملجموهً
للجظوه لل  لع الانراةوال كل  لة  ل ترظ،لن ظماظالالانةل  وك.جمالل تظث،لا  هربا الانرماوظوهال يمهً

 يشه الانظماظهالانرهه لت هةولرشههم،لا هرولق لن ظ ههل ظالله لتتاوهملتههوازنل  هربا للهه لانعوايهالا قرصههلديال
تاهو لالوهللانظماظهاللانره لاأليشه العه دل كلملالان و ،الانووئوالالا جرظلفوالف ولانظب لاناصو لالانظرو طل

.الانظرظث ههاللهه لفظ وههليلاإليرههلعلالادا الا  ههر اتوعوليلالاألياظههالالانظشههر  ليلالتاوههو لانر ههو ملالا تصههل يل
Lozano,2015:5ف هههولانههه غ ل هههكلا  رظهههل لانظرزايهههبلرل  هههربا الانرماوظوهههالمل  ل يوهههللتظثههه،لتتهههبًيللل(.ل

نووئوهههالملالتتاوهههملاأل هههباتلانرماوظوهههالرةةلنوهههالالطةهههل الملالز هههلدالن ظماظهههليلانظرظث هههاللههه لانتهههبل هههكلا رهههل لا
 .( Linnenluecke&Griffiths,2010: 358)  رو ليلان لل والا جرظلفوالالانوش  ال

 :ابعان االي اامة ال نظيمية
نرونوهبلتشو لا  ربا الا قرصلديال نولاناهب الف هول دا الاأل هوادلا   لانظهلد(لاالي اامة االر صانية :_  1

انثهه الالالا زد ههل ل ههكل جهه،لانصههلن لانةههل لملالانرهه ليموتهه لتال هه لت ههالانثهه الال.الههوكلاألجوههلدلانتلنوههالالانظاو هها.ل
تر  هههالا  هههربا الانرماوظوهههالانتةهههلا.لف هههول   لانظهههلدلانظهههلن لالتمظورهههالالتتاوهههملا برةهههل لانههه ات لانظهههلن .ل

الالتت ههههههوكل ههههههظةالالشهههههه فوالي ههههههل  لاألدا لانظههههههلن لانعوههههههبلانتصههههههودلف ههههههول مههههههلل لألتههههههتل لانظصهههههه ت
ا  ههربا الل(Singh& Roy, 2016:4615)  ههبدلل(.  Patricia et al,2015:869انظماظههاا

ا قرصلديالف ول يوللطواليظمكلن ظماظليل نلتا،لتةظ،لنةره الطو  هال هكلانهز كلالتوهر لله لانظاهل لاألالدل
ظولا  ربا الا قرصلديال يًمللال   لانظلدلانماب لالبً ل كل   لانظلدلان ووة لالا جرظلف لالانوش  .لت 

للالف وهاالت هل  لله لان لل وهالا جرظلفوهالانةل ها.ف تا  ل2022:12"انعبال لا قرصلديا"لأليوهللتونهبل   ل هً
Mark,لا  ههههربا الا قرصههههلديال هههه لا ههههرابا لا ههههر اتوعوليل ار ةههههالن  ههههرابا لاأل ثهههه،لن ظههههوا دلانظلديههههال)

زنل  ههؤالدلال ةوههبلال  ههربا لف ههولانظههب لان و هه،لمل ههكلعهه دلالانوشهه  الالانظتللاههالف ووههلملالوههبتل يعههلدلتههوا
 فهههلدالانرهههبال  .لالايمهههللتههه لا شهههل الانهههولا  هههربا الا قرصهههلديالف هههولايوهههلل صهههب لدعههه،لالا هههرا ا لأللههه ادل
انظعرظهه لدالنلتلبهه،ل   لانظههلدلال ههوا دا.لرظةمههول عهه لمليمههونلا قرصههلدل  ههرا الفمههب لل لية هه،لا ههربا ال

الانوشههه  ا.ليظمههكلاناهههودل يمههللانلا  هههربا الا قرصههلديال ههه ل  هههل ل رظلفوههاانظعرظةههليلان ووةوهههالالا ج
 ع قهه  ليوههبتل نههولتتاوههملانةبانههاللهه لي ههل لف قههليلان ووةههالانوشهه  ال اللهه لةههو ل  ههراو،لطو هه،لاأل ههبل

ل:(Chelanل2018:116,الغو ل ؤن لر ووةرا.ليرمظكل  الر للف قليل تبداا
لانةبانالالوكلانوش ل كل ار الاألجولد.ل •
 انةبانالالوكل ار الانوش ل كليةسلانعو،للالعلتالانعو،لانتلن ل. •
 انةبانالالوكلانوش لالان ووةا.ل •
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:جل ل ةوو لا  ربا الا جرظلفوالطمظواعلت و   ليةظ،لف ولا رثظل لانة دلللاالي اامة االع ما ية_2
 Alikor&Ajorبا الاانرهه لطويروههللانرتههو يلانةلنظوههالانظةلتهه الالانرابوههبلف ههولانعوايههالاإلي ههليوالن  ههر

(.لال نلانمههل ل هه لانثهه الالانتاواوههالنق هه لال هه لانو ههلي،لاللغليههليلا  ههربا ا.لت ههةولا  ههربا ال2020:26,
 نههولتظمههوكلانوشهه لفههكلط  ههملا ههرثظل لقههب اتو لالتهها و و ل لالايعههلدللانةهه دلانهه  لتظمههمو ل ههكللاإلالههبا للهه ل

.لاعر التة  فلا  ربا الا جرظلفوهال"   ل علدلفظ و ل  ظلليظممو ل كلانظشل طالرةةلنوالل لانظعرظ ل
انظهلدلا جرظهلف ".لفوه لانثاللهليلملنهه ناليرتوه لتة  ةوهللرظه ال لانوقهململالنههوسل مهلكلتة  هفلالا هبلجههل  ل

(لل(للDillard et al,2009:157(ل.ف تالSiddharth et al ,2021:12009ن  ربا الا جرظلفوالا
انرهههه لتونههههبلانصههههتالا جرظلفوههههالانظرة اههههالال لل وههههال فمههههل لا  ههههربا الا جرظلفوههههالف ههههول يوههههللانةظ وههههليل

انظماظها.يظمكلا شهل الانههولا  هربا الا جرظلفوههالايمهلللف ههول يوهللا ههر اتوعوالت و  هالشههل  التوهبتل نههول
تظموكلانوشه لملال مهل لقهب اتو ل"انظة لهالالانظلديها"لالتو هو لعوهل اتو لملله ل ار هالانظعهل يلملرظهللله لانهال

فواللاللط نالان ول والاللا قرصلديا.ل ه لانرابوهبلف هولاإليصهلتلاللانةبانهالا جرظلفوهالانظعل يلا جرظل
الههوكلانعوهه،لانتههلن ل اللالههوكلاألجوههلدلانتلنوههالالانظ ههراو والالا رهه ا لانرالنوههبل الانةههلدايلالاناصوتههولي لالانوو ههال

 (.Sajko et  al. 2020:958ا جرظلفوالنكويوللل صلد ل ر ا لنو لا
جهودالانووئهال  هبل  هباتلا  هربا الان ايهبالانره ليعهالتتاواوهللله لان هموايلل: توتمليةاالي اامة البيئ_3

انالد ا.لال  لانالمللإنلان ة الل لانمظولا قرصلد ل اللانرعل المل اللانرتم ل  لرةضلاأل ول لانكل مال
با الال ا لانرب و لانظ رظ لن ووئالال  لتاةال كلتتاوملا  ربا الانووئوالانر لطلدلايرال  ل.تشهظ،لا  هر

انووئوالا رل لانملجظالفكلا رابا لانظوا دلان ووةوالانتوو الالغو لانتوو الالا يوةلرليلانظ ورال كلفظ وليل
انظماظهها.لال اصههبلرل  ههربا الانووئوههالا  ههرابا ل لان شههوبلن ظههوا دلانةوز ليوههالانتوو ههاللرظههلللهه لانههالانةمليههال

(.الانوبتل كلPatrici et al,2015 ;869 انووونوج للارعودالانووا لالانر  الالانظولالالانتةلالف و لانرمو ل
  الاإلج ا ايل ولانظتللاالف ول   لانظهلدلان ووةه لطظهو دلالطظمهالن مةليهليلانظرونهبال.لماللتهر ل رلرةهال

 .Mا  ههربا الانووئوههالنههوسلأل ظوروههللانعو   ههاللاههطلاللنكههكلنرت ههوكلان لل وههالال مهه لاإلةهه ا لرلنووئههالا
Achkar,2005:140ل.يههه  ال)Ajor&Alikor,2020:26لانلا  هههربا الانووئوهههاللتشهههظ،ل ههه  الانماهههل ل)

اإليمونههوج لالاناههب الا  ههروةلالوالالانرمههو لانووونههوج .ل هه اليةمهه لتعمههالانمههتطلف ههولانماههل لانووئهه لاناههو لالل
 ههبالدالال  اليرههالالا ههرا ا الالتتظ هها.لطظههللترمههلالدلا رههل لانووئوههالأليشهه الانظماظههلي.ل ثهه،لتههارو ايلا ههرابا ل

ا دلالانتهههلزايلانظموةثهههاللههه لانوهههوا ل اللانظهههل ل اللانر  هههالالانمةليهههليلانا ههه المللاهههً لفهههكلتهههارو ايلانرمهههو لانظهههول
(لGoodland &Daly ,2006;40انووونههوج لالانامههليللانووئوههالف ههول ههب  لدال ال وههلالانظمرا.فههّ تال

ن ووئهههالدالنلاإلةههه ا لا  ههربا الانووئوهههالف هههول يوهههللا  رةهههلالرليوةلرهههليلانمةليههليلةهههظكلاناهههب الا  هههروةلالوال
الول.ير لتة  فلا  هربا الانووئوهالف هول يوهللانرةلفه،لانظ هؤالدل ه لانووئها لنرعمهالا هرمةلال اللتهب و لانظهوا دل
ان ووةوال لالان ظلحلرعودالالوئوالف ولانظب لان و ،لملت لفبل ظل  ال ا  ربا الانووئوالف ولةظلنلت ووال
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ألجولدلنظالال هالف هولت ووهال  رولجهلتو .لانوهبتل هكلا  هربا ال ا رولجليلانوش لانوو لدالنلانظ ل  لراب الا
انووئوال ولانتةلالف ولانظوا دلان ووةوالالت و  ل صلد لالبي الن  لقال  لتا و،لانر هوللالاإلةه ا لرلنووئها.ل

 لل.(ا  ربا الانووئوالرلنتبل كلانمةليليلGimenez et al,2012:150ال  طلا
 

 الجانب العملي  المحور الثالث :
 اوال : رض ودحليل ودشطيص الم غيرات 

 الفراية االي راديجية -أ
لتهه لقوههل ل رتوهه لانة ا ههالا  ههر اتوعوال ههكلعهه دلر رههالارةههلدل هه لاانرظمههوكل للا نوههل لملانةوهه لانةظوههم(ل 

انت ههلالوالالا يت الههليلانظةول  ههالال ةههل  يلا عههر تل ههكلالجوههالياهه للن ال ههلط(ل2ال شههو لانعههبالدل قهه لا
انةومههاللههه ل رتوههه لانة ا ههالا  هههر اتوعواللههه لشهه طليلالزا الانصهههملفالالانظةهههلدنل للههوةمسلانو هههطلانت هههلال ل

( لال ةل ههه،ل0.601(لرهههليت اتل ةوهههل  لقهههب الا3.728ن ب جهههالانك وهههالنظرتوههه لانة ا هههالا  هههر اتوعوالانوهههلن لا
%(ل ظههلليههبدلف ههولانلانة ا ههالا  ههر اتوعوالت وههمل74.56%(لالانلتههوال ال  تةةههالا16.12الااعههر تلقههب ل

ل لش طليلالزا الانصملفالالانظةلدن لاةللالنظؤش لا يت اتلانظةول  لاالطلنلااللتشرملق و،لمل ظهلليهبدل
و،لانظب ا ل%(لالانل ووولل ولق الا  رظل ل كلق25.44ف ولتوالمل  تة لن مرليا.لالانل ع لانةعوالال تملا

لدقوههملن صههةليلانشاصههوالانرهه ليظمههكلانلياو  ههللا لهه ادل لهه لانشهه طليلف ههولانر طوههزلف ههولانظ اقوههالرشههم،ا
لالتووكلانلاتالالانا ا ليتةز  لال شعةو ل يعلزلا فظلدلرلنظ رو لانظ  و ل.

 رياس مة وى فقرات بعا ال مكيا للم غير الفراية االي راديجية •
 لانة ا هههالا  هههر اتوعوالانظمهههونل هههكلعظ هههاللاههه ايل لال  هههل لا ال هههلطلتههه لقوهههل ل  هههرو للاههه ايلانظرتوههه

رهلن لال هلزلف هولال هطل  هلال لانت لالوالال ةل  يلا عر تلالا يت الليلانظةول  النةا ايلرةبلانرظمهوكل ل
%(ليشو لانولاتةل لالتعهليسلله ل  ا لانةومهال هودلتهول ل20.41(لال لق،ل ةل ،لاعر تلي و لا4.068ا

(لعلتالالانلال ادلانةوماليرتظ،ل بي  لانظ ؤالنوالانكل  الفمبلاتالالانا ا اي.(لاايلانةتو لا3ان ةا ال ق ل
ل ههكلقوهه،لالهه ادل0.830اتةاههوالالرعههليسلالتاههل  للهه لا ايوهه لرههليت اتل ةوههل  لا (ل ظههلليههبدلف ههولتههوال لفههلدا

عه دلاناه ا ايلانةومال ودلانل ب ا لانش طال ه لانظ هؤالنوكلفهكليعهلحلاالللشه،لايعهلزل يشه الانشه طال هكل
انرههه ليراههه اليولل ظهههلليهههبدلف هههولايوههه ليظر كهههونلعوههه ايلتظمهههمو ل هههكلالةههه لع هههطلتهههتوتالت هههمبلقههه ا اتو ل

لانظرا ا.
انلرةههبلانرظمههوكلجههل للهه لانر توههالانثههلي ل ههكلالههوكلارةههلدلانظرتوهه لانة ا ههالا  ههر اتوعوالملالقههوسل ههكلعهه دل

(ل  لالرهول ل3.804 هولال هطل  هلال لا(لله لا هروليالانب ا هالملال هلزلف5-1عظ اللا ايلاايلانر   ه،لا
(ليشهههو لانهههولاتةهههل لالتعهههليسللههه ل  ا لانةومهههالالانلرةهههبل%19.55فهههلن لملال ظةل ههه،لاعهههر تلي هههو لقهههب الا
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%(للهههه لانشهههه طالانظوتورههههالملالطهههه نالتاههههل  ل  ا لانةومههههالانهههه  لالومههههالا يتهههه اتل76.08انرظمههههوكل رههههوال لا
ل%(.23.92(لملالانل ع لانةعوالال تملا0.744انظةول  لا

%(ليشههههو لانههههولاتةههههل ل33.13(لال ههههلف ول ةل هههه،لاعههههر تلي ههههو لا3.412انو ههههطلانت ههههلال لانوههههلن لالالان
نههههب ل ههههبي  لاناههههب الف ههههولانرتههههب ل(لاايلانةتههههو لا4التعههههليسللهههه ل  ا لانةومههههال ههههودلتههههول الن ةاهههه ال قهههه لا

لليهبدل(ل ظه1.130(لعلتالالانلال ادلانةومالاتةاوالالرعليسلالتال  لل لا ايو لرليت اتل ةوهل  لاالانظتل  ا.
ل كلقو،لال ادلانةومال هودلقهب الانظهب ا لله لشه طليلالزا الانصهملفالالانظةهلدنلف هولانرتهب ل ف ولتول لفلدا
الانظتل  الال رم لرلنل  الانروال ليبدلانلانظب ا ليتلالنونل  باللتتوو لال ع  ونلاأل و لانعبيبالالتوجوال

 لانه  ليعهبل ه،لنظشهلب،لقهبلتكهونلنه لانظو ةوكل يعلزل ول و لرلنوجهالانظ  هو ل هكلعه دلت ووهملانرتووه
لتت،ل لراللرل  لنوالا فرولديالانظ راب الرصو ال  رظ ا.

 رياس مة وى فقرات بعا االلهاا للم غير الفراية االي راديجية •
تهه لقوهههل ل  ههرو للاههه ايلرةههبلا نوهههل لن ظرتوهه لانة ا هههالا  ههر اتوعوالانظمهههونل ههكلعظ هههاللاهه ايل لال  هههل ل

ال هههلزلف هههولال هههطل  يلا عهههر تلالا يت الهههليلانظةول  هههالنةاههه ايلرةهههبلا نوهههل ل لا ال هههلطلانت هههلالوالال ةهههل
%(ليشو لانولاتةل لالتعليسلل ل  ا لانةومال23.60(لال لق،ل ةل ،لاعر تلي و لا3.966رلن لا  لال لل

(لعلتهًالالانلاله ادلي ةول بي  لف هولتتةوهزلانظهو ةوكلرل هرظ ا .(لاايلانةتو لا7 ودلتول لن ةا ال ق لا
ل ههكلقوهه،ل0.936انةومههالاتةاههوالالرعههليسلالتاههل  للهه لا ايوهه لرههليت اتل ةوههل  لا (ل ظههلليههبدلف ههولتههوال لفههلدا

ال ادلانةومهال هودلانل هب ا لانشه طاليظر كهونلتهو الالاةهتالنظعهل يل يشه الانشه طالانظرموفهال ظهللي هو،ل
األيشه الرصهو الانرةكوه لعهل علانصهمبال للف وو لتشعو لانظو ةوكلنظول و لاأل ل وال ودلطوةوهال دا ل ه ا

لااللان جو لن ظب ا لن رة تلف ولالا،لط  االن اول لالول.
انلرةههبلا نوههل لجههل للهه لانر توههالانثلنههلل ههكلالههوكلارةههلدلانظرتوهه لانة ا ههالا  ههر اتوعوالملالقههوسل ههكلعهه دل

(ل  لالرهول ل3.814(لل لا روليالانب ا الملال لزلف ولال طل  لال لا10-6عظ اللا ايلاايلانر   ،لا
(ليشههو لانههولاتةههل لالتعههليسللهه ل  ا لانةومههال ههودلتههول ل%20.73فههلن لملال ظةل هه،لاعههر تلي ههو لقههب الا

%(للهه لانشه طالانظوتورههالملالطهه نالتاهل  ل  ا لانةومههالانهه  لالومهالا يتهه اتلانظةوههل  ل76.27رةهبلا نوههل لا
ل%(ل.23.73(لملالانل ع لانةعوالال تملا0.791ا

%(ليشههههو لانههههولاتةههههل ل27.26(لال ههههلف ول ةل هههه،لاعههههر تلي ههههو لا3.682لن لاالانلانو ههههطلانت ههههلال لانوهههه
يةظهه،ل ههبي  لف ههولل هه لانظعههلدلنكللههال(لاايلانةتههو لا9التعههليسللهه ل  ا لانةومههال ههودلتههول لانةاهه ال قهه لا

(لعلتههالالانلالهه ادلانةومههالاتةاههوالالرعههليسلالتاههل  للهه لا ايوهه لرههليت اتلانظههو ةوكلنراههبي لالكههل   للانعبيههبا.
(ل ظلليبدلف ولتول لفلن ل كلقو،لال ادلانةومال ودلانظب ا لله لشه طليلالزا الانصهملفال1.004 ةول  لا

الانظةلدنلف وللر لانظعلدلا ل لانظو ةوكلنرابي لاأللكل لالان ؤ لانر لتصالل ل ؤ الالا هباتلانشه طال هكل
لع دلانرتةوزلالا نول لن ظو ةوك.
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ل
 ية االي راديجيةرياس مة وى فقرات بعا الفها العمي  للم غير الفرا •

ت لقول ل  رو للا ايلرةبلانةو لانةظوملن ظرتو لانة ا الا  هر اتوعوالانظمهونل هكلعظ هاللاه اي لال  هل ل
ال هلزلف هولال هطلا ال لطلانت لالوالال ةل  يلا عر تلالا يت الليلانظةول  النةا ايلرةبلانةو لانةظوهمل 

يشو لانولاتةل لالتعليسلل ل  ا لانةوماللل%(20.95(لال لق،ل ةل ،لاعر تلي و لا4.014رلن لا  لال لل
يرظره ل هبي  لرلنه طل لال ه فالانوبيوهالفمهبلانرةل ه،ل ه لانظواقهال(لاايلانةتهو لا13 ودلتول لن ةاه ال قه لا

(ل ظهلليهبدل0.841(لعلتًالالانلال ادلانةومالاتةاوالالرعليسلالتال  لله لا ايوه لرهليت اتل ةوهل  لاانظار ةا.
ل ههكلقوهه،لالهه ادل انةومههال ههودلانل ههب ا لانشهه طالنههبيو لاناههب الف ههول ة لههاليروعههالا  ههباللف ههولتههوال لفههلدا

انظ ههراو والر ههواللوظوهه لانةظوههملن تلةهه لالتعههل  و لان ههلرااللهه لانةبيههبل ههكلانظواقههالانرهه ل هه الالالوههلل ظههلل
يظممو لال طليو لال بيورو لف ولاتالالق ا ايلتر ي لل ل واجوالانظشم يلاإلدا  الالانرشتو والانر لتواجوو ل

لالانرةل ،ل ةوللرظ اليالالحيعلالوا.
انلرةبلانةو لانةظوملجل لل لانر توالا الدل كلالوكلارةلدلانظرتو لانة ا الا  ر اتوعوالملالقوسل كلع دل

(ل  ل3.566(للههه لا هههروليالانب ا هههالملال هههلزلف هههولال هههطل  هههلال لا15-11عظ هههاللاههه ايلاايلانر   ههه،لا
لملال ظةل هه،لاعههر تلي ههو لقههب الا (ليشههو لانههولاتةههل لالتعههليسللهه ل  ا لانةومههال ههودل%15.81الرههول لفههلدا

%(لل لانش طالانظوتورالملالط نالتال  ل  ا لانةومهالانه  لالومهالا يته اتل71.32تول لرةبلانةو لانةظوملا
ل%(ل.28.68(لملالانل ع لانةعوالال تملا0.564انظةول  لا

%(ليشههههو لانههههولاتةههههل ل43.20 ةل هههه،لاعههههر تلي ههههو لال(لال ههههلف و2.432الانلانو ههههطلانت ههههلال لانوههههلن لا
يرةل ه،ل هبي  ل ه لانظهو ةوكلرتمظهالالل(لاايلانةتهو لا15التعليسلل ل  ا لانةومال ودلتول لانةاه ال قه لا

(ل ظهلليهبدل1.051(لعلتالالانلال ادلانةومالاتةاهوالالرعهليسلالتاهل  لله لا ايوه لرهليت اتل ةوهل  لا وروقوا.
انةومههال ههودلانلانظههب ا للهه لشهه طليلالزا الانصههملفالالانظةههلدنليرةههلدالنلف ههولتههول لةههةوال ههكلقوهه،لالهه ادل

 قل ههالانة قههليلانورواههال هه لانظههو ةوكلانهه يكليوههبلونلانههولافرظههلدل صههلنتو لرصههو ال  ل ههوالالا نرههزا لرةههب ل
الشل لانظة و ليلان  ظوالطونلانلانش طالتملل وال  لش طليل ع  لتاو لالرصمو ل مرعليلتشلرال مرعليل

ال ولنل ب ل   روللالا  رمل لفكلا د  لرل لتص   لاالل باع الترة ملرظمرعليلانش طالل لاناطلانش طال
لاإليرلج لااللانب ا ليلفكلانظمرعليلانعبيبالانر ل للزانملقوبلاإليعلزل.

ل
ل
ل
ل
ل
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 انة ا الا  ر اتوعوا(لف  لالتت و،لالوليليلل2انعبالدلال
الويااااااااااااااااااا   الفقرات ت

 الحةاسي
االنحااااااااااااااراب 

 المعياري 
 

معامااااااااااااااااااااااال 
 االخ اب

 

 نةبة ال وافر

 

 حجا الفجوة

 

 ال رديب

 2 %23.92 %76.08 %19.55 0.744 3.804 ال مكيا 1

 3 %23.73 %76.27 %20.73 0.791 3.814 االلهاا 2

 1 %28.68 %71.32 %15.81 0.564 3.566 الفها العمي  3

الفرايااة  م غياار 
 االي راديجية 

3.728 0.601 16.12% 74.56% 25.44%  

 

ل
 االي اامة ال نظيمية: -ب

ت لقول ل رتو لا  ربا الانرماوظوال كلع دلر رالارةلدل  لاا  هربا الا قرصهلديالملا  هربا الانووئوهال
انت ههلالوالالا يت الههليلانظةول  ههالال ةههل  يلل(لن ال ههلط3ملا  ههربا الا جرظلفوهها(ل لال شههو لانعههبالدل قهه لا

ا عههر تل ههكلالجوههالياهه لانةومههاللهه ل رتوهه لا  ههربا الانرماوظوههاللهه لشهه طليلالزا الانصههملفالالانظةههلدنل ل
(لرهليت اتل ةوهل  لقهب ال3.641لوةمسلانو طلانت لال لن ب جالانك والنظرتو لا  ربا الانرماوظوالانولن لا

%(ل ظهههههلليهههههبدلف ههههههولانل72.83%(لالانلتههههههوال ال  تةةهههههالا16.50ا( لال ةل ههههه،لاعهههههر تلقهههههب ال0.601ا
ا  ربا الانرماوظوالت وملل لش طليلالزا الانصملفالالانظةلدن لاةللالنظؤش لا يت اتلانظةول  لاالطلنل

%(لالانل هووولل هول27.17االلتشرملق و،لمل ظلليبدلف هولتوالهمل  تةه لن مرهليا.لالانل عه لانةعهوالال تهملا
انظب ا لل لانش طليلل لتوجوالا  ر اتوعوليلالت او لاإل مليليلل لتابي لنظمرعهليلق الا  رظل ل كلقو،ل

لااللعب ليل  ربا الل لان و لانة اق ل.
 رياس مة وى فقرات االي اامة االر صانية للم غير االي اامة ال نظيمية •

عظ ههاللاهه ايل للتهه لقوههل ل  ههرو للاهه ايلا  ههربا الا قرصههلديالانظرتوهه لا  ههربا الانرماوظوههالانظمههونل ههك
القبلال  ل لا ال لطلانت لالوالال ةل  يلا عر تلالا يت الليلانظةول  النةا ايلا  ربا الا قرصلديال ل

%(ليشهههو لانهههولاتةهههل ل19.97(لال ظةل ههه،لاعهههر تلي هههو لا4.041اف هههولال هههطل  هههلال لال ههه لا هههلزلف هههول
نشه طالف هولانولهل لرل نرزا هليلتتهلالدلا(لاايلانةتهو لا30التعليسلل ل  ا لانةومال ودلتهول لانةاه ال قه لا

(لعلتههالالانلالهه ادلانةومههالاتةاههوالالرعههليسلالتاههل  للهه ل  ايوهه لرههليت اتلانظلنوههال هه لانظرةههلاليوكلالانظ ههل ظوك.
ل كلقو،لال ادلانةومال ودلانل ب ا لانش طاليةظ ونلف هولقهب ل0.807 ةول  لا (ل ظلليبدلف ولتوال لفلدا
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انظلنوههالالت ههبيبلا ههرتالقلتو لرلنوقههملانظ  ههو ل  ههالاإلجهه ا ايل  مههليو لن ولههل لرل ههرظ ا للهه لا نرزا ههليل
لان  ظوالالاناليويوالنصو لانرةلالنلالانظ ل ظال ةو لعب ًالانظص تالانش طا.

انلا  ربا الا قرصلديالجل يلل لانر توالانثلي ل كلالوكلارةلدل رتو لا  ربا الانرماوظوهالملالقهوسل هكل
(ل4.015له لا هروليالانب ا هالملال هلزلف هولال هطل  هلال لال(30-26ع دلعظ هاللاه ايلاايلانر   ه،لا

لملال ظةل ،لاعر تلي و لقب الا (ليشو لانولاتةل لالتعليسلل ل  ا لانةومال ودل%19.86  لالرول لفلدا
%(للههه لانشههه طالانظوتورهههالملالطههه نالتاهههل  ل  ا لانةومهههالانههه  لالومهههال75.49تهههول لا  هههربا الا قرصهههلديالا

ل%(.24.51ملالانل ع لانةعوالال تملا(ل0.750ا يت اتلانظةول  لا
%(ليشهو لانهولاتةهل لالتعهليسلله ل28.08(لال ظةل ،لاعر تلي هو لا3.730الانلاق،لال طل  لال لال  لا

ت راب لانشه طالانا هطلنظ اقوهالان هو لالوهبتلتتبيهبل(لاايلانةتو لا26  ا لانةومال ودلتول لانةا ال ق لا
(لعلتهالالانلاله ادلانةومهال ر  وليلان هو لانعبيهبال.للانة دلاللاناب الف ولتكووالانظمرعليلالانةظ وليل  
ل كلقو،لال ادلانةومال1.047اتةاوالالرعليسلالتال  لل ل  ايو لرليت اتل ةول  لا (ل ظلليبدلف ولتول لفلدا

 ودلانرزا لانظب ا لل لش طليلالزا الانصهملفالالانظةهلدنلله لتت وه،لانظووةهليلنظمرعلتوهللانظرموفهالطلجظهلن ل
الانراوو لالت ار ولل  لانا طلان مو الانر لت لالةةولل  واللالا رابا ل صهالان هو لله لللانظووةليلالاناول 

اناوهل لالانظال يهالنظة لهالانرتووه ايلانتلته الله ل صهالانشه طالان هوقوالال هب لا  هرا ل لف هول مرعلتوهلل
لالتكووةوللنز لدالانظووةلي.

 االي اامة ال نظيميةرياس مة وى فقرات االي اامة االع ما ية للم غير  •
تهه لقوههل ل  ههرو للاهه ايلا  ههربا الا جرظلفوههالنظرتوهه لا  ههربا الانرماوظوههالانظمههونل ههكلعظ ههاللاهه ايل ل
ال  ههل لا ال ههلطلانت ههلالوالال ةههل  يلا عههر تلالا يت الههليلانظةول  ههالنةاهه ايلا  ههربا الا جرظلفوههال ل

%(ليشهههو لانهههولاتةهههل ل22.22اعهههر تلي ههو لا(لال ظةل ههه،ل3.959اف هههولال هههطل  ههلال لال ههه لاال ههلزلف هههول
ت رةظ،لانش طال دالايلانر و ملرا ه و ل(لاايلانةتو لا36التعليسلل ل  ا لانةومال ودلتول لانةا ال ق لا

(لعلتههالالانلالهه ادلانةومههالاتةاههوالالرعههليسلالتاههل  للهه ل  ايوهه لرههليت اتل ع قهه ليترهه  لانظ ههرو الالانظعرظهه .
ل ههكلقوهه،لالهه ادلانةومههال ههودلا ههرابا لانظههب ا لنشهه طليلالزا الل(ل ظههلليههبدلف ههولتههوال 0.880 ةوههل  لا فههلدا

-TUV)انصهملفالالانظةهلدنلله ل هو،لانرةهلالنل ه لشه طال هظل يلطه الدلانوطوه،لالانظظثه،لانتصه  لنشه طال
AUSTREIA)انمظ هههههلال النر ههههه و لشهههههولدال  لراهههههال ر  وهههههليلانظواتهههههةالاناول هههههوالانبالنوهههههالل(ISO 
و لن ز ليكلتةمهسلتهو الانر هو ملاألع قه لالانلانظمرعهليلتةه لنركونلانظمرعليلانر لت لل(9001:2015

لرظر  ولتوللانوا دالل لاف يلتوللالفظ ولتوللانر و اوالالتاب لانز ليكلالانظعرظ .
انلا  ربا الا جرظلفوالجل لل لانر توهالا الدل هكلالهوكلارةهلدلانظرتوه لا  هربا الانرماوظوهالملالقهوسل هكل

(ل3.609(لله لا هروليالانب ا هالملال هلزلف هولال هطل  هلال لا40-36ع دلعظ هاللاه ايلاايلانر   ه،لا
لملال ظةل ،لاعر تلي و لقب الا (ليشو لانولاتةل لالتعليسلل ل  ا لانةومال ودل%15.31  لالرول لفلدا
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%(للههه لانشههه طالانظوتورهههالملالطههه نالتاهههل  ل  ا لانةومهههالانههه  لالومهههال72.19تهههول لا  هههربا الا جرظلفوهههالا
ل%(.27.81(لملالانل ع لانةعوالال تملا0.553ا يت اتلانظةول  لا

%(ليشهو لانهولاتةهل لالتعهليسلله ل47.32(لال ظةل ،لاعر تلي هو لا2.615الانلاق،لال طل  لال لال  لا
(لتارل لانش طال و ةووللاللملا هسلانكةهل الالانظاهب ا.(لاايلانةتو لا40  ا لانةومال ودلتول لن ةا ال ق لا

(ل ظهلليهبدلف هولتهول ل1.237تال  لل لا ايوه لرهليت اتل ةوهل  لاعلتالالانلال ادلانةومالاتةاوالالرعليسلالل
 ةرههبدل ههكلقوهه،لالهه ادلانةومههال ههودلانلقوههل لشهه طليلالزا الانصههملفالالانظةههلدنلالرو وههال و ةووههللالمههلً لف ههول
اإل مليليلالانشولدالانتلت وكلف وولل وللتاو لال شم،ل  رظ ل مو لل لانرم ومل ه لانعل ةهليلله ل وهاال

صملف ل  بلتشمو يلالزا الانصملفالالانظةلدنلال لنرةلالنل  لانش طليلانرلرةالنوهللله لانوتللالانر و  لان
ا هههراولدلطههه  لانب ا هههليلاألالنوهههال هههكلفهههبدل هههكلانعل ةهههليلانة اقوهههالطعل ةهههالانراموهههالانو ههه ولالجل ةهههال

تلانة ا وهههب لالانعل ةهههالانركمونوجوهههالالجل ةهههالرتهههبادلانومب هههالالانة هههو لالغو  هههلل هههكلانعل ةهههليلانظة اللهههالالوهههبل
تههب  وو لالتهها و و لرظههلليروالههمل هه لا رولجههليلانو ههليالانالتههاللهه لانظعههل يلانصههملفوالانة ظوههالملالنكههكل
 ملنالافظلدلتصموةوالالايرلجوال لتترلعلانولشولدايلااللعو ايلل ل عل يل تبدالال،لتترلعلانولايهب ل

لفل  ال ظللالوكلانلانمرليال ف الطليمل ةربنال ودل  الانةا ا.
 قرات االي اامة البيئية للم غير االي اامة ال نظيميةرياس مة وى ف •

ت لقول ل  رو للا ايلا  ربا الانووئوالنظرتو لا  هربا الانرماوظوهالانظمهونل هكلعظ هاللاه ايل لال  هل ل
اف هولال لزلف هولا ال لطلانت لالوالال ةل  يلا عر تلالا يت الليلانظةول  النةا ايلا  ربا الانووئوال ل

%(ليشهههو لانهههولاتةهههل لالتعهههليسللههه ل  ا ل27.41(لال ظةل ههه،لاعهههر تلي هههو لا3.622الال هههطل  هههلال لال ههه 
ت ةولانش طالانولتولو ل مرعليلاايلا رو كل هماةضل(لاايلانةتو لا34انةومال ودلتول لانةا ال ق لا

(لعلتهههالالانلالههه ادلانةومهههالاتةاهههوالالرعهههليسلالتاهههل  للههه ل  ايوههه لن ظهههوا دلان ووةوهههالاانظوهههلالالان لقهههالالغو  هههل(
ل هكلقوه،لاله ادلانةومهال هودلقوهل ل هب ا لشه طليلالزا ال0.993يت اتل ةول  لارل (ل ظلليبدلف ولتهوال لفهلدا

انصملفالالانظةلدنلرل رابا ل  لنوالانرصمو لاألعم ل كلع دلانرا وه،ل هكلانوصهظالانكل  ويوهالالتصهمو ل
دلانظواةهو لانالتهال مرعليلطووالال مرعليلانت ايملالغو  للالحقل هالانهو فلله لق ه لان ه  الانظوموهال هول

لرلنووئالانام ا لالانرصمو لاألعم لالتا و،لا ة ا لل لانووئالانة اقوا.
انلا  ههربا الانووئوههالجههل يللهه لانر توههالانثلنههلل ههكلالههوكلارةههلدل رتوهه لا  ههربا الانرماوظوههالملالقههوسل ههكل

(ل3.541(لله لا هروليالانب ا هالملال هلزلف هولال هطل  هلال لا35-31ع دلعظ هاللاه ايلاايلانر   ه،لا
لملال ظةل ،لاعر تلي و لقب الا (ليشو لانولاتةل لالتعليسلل ل  ا لانةومال ودل%22.68  لالرول لفلدا

%(لل لانش طالانظوتورالملالط نالتاهل  ل  ا لانةومهالانه  لالومهالا يته اتل70.81تول لا  ربا الانووئوالا
ل%(ل.29.19(لملالانل ع لانةعوالال تملا0.803انظةول  لا
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%(ليشهو لانهولاتةهل لالتعهليسلله ل31.56(لال ظةل ،لاعر تلي هو لا3.338ال طل  لال لال  لاالانلاق،لل
تا هه،لانشهه طال ههكلا ههرو كلانظوههلالالت ههراب لطهه  ل(لاايلانةتههو لا35  ا لانةومههال ههودلتههول لن ةاهه ال قهه لا

(ل ظهلل1.053(لعلتالالانلال ادلانةومالاتةاوالالرعليسلالتال  لله ل  ايوه لرهليت اتل ةوهل  لاافلدالانربال  .
يبدلف ولتول ل ةربدل هكلقوه،لاله ادلانةومهال هودلقوهل لالز ه لانصهملفالالانظةهلدنلالروجوهالانظهب ا لال هلألعصل
و،ل  بي لفل لداي الا  رثظل ل بي لفل لداي الانر هو  لالانرماهو لال هبي لفهل لانةتهصلالانرا وه،لانومب ه لان هك

لة لالتولو لانوباي،.ان ز ال ودل  ظوالانظولالالة ال التا و وللل لا  رابا لانرصمو
 ا  ربا الانرماوظوا(لف  لالتت و،لالوليليلل3انعبالدلال

الويااااااااااااااااااا   الفقرات ت
 الحةاسي

االنحااااااااااااااراب 
 المعياري 

 
معامااااااااااااااااااااااال 

 االخ اب

 
 نةبة ال وافر

 
 حجا الفجوة

 
 ال رديب

االيااااااااااااااا اامة  1
 االر صانية

3.774 0.750 19.86% 75.49% 24.51% 2 

االيااااااااااااااا اامة  2
 %27.81 %72.19 %15.31 0.553 3.609 االع ما ية

 
1 
 

االيااااااااااااااا اامة  3
 البيئية

3.541 0.803 22.68% 70.81% 29.19% 3 

م غياااااااااااااااااااااااااار  
االيااااااااااااااا اامة 

 ال نظيمية

3.641 
 
 
 

0.601 
 
 
 

16.50% 72.83% 27.17%  

ل
ل

 :ثانيا .دحليل وفحص  ارة االردباال سيا م غيرات البحث
داانص : )ال دوعااا  ارااة اردباااال ةات ناللااة معنولااة ساايا اوال :اخ بااار الفرضااية الرييةااة األولااال ال ااي 

 الفراية االي راديجية بابعانها واالي اامة ال نظيمية بابعانه(
(ل000.(لقو ههاملال ظ ههرو ل ةمو ههالا601.يرمهه لن ول ثههالالجههودلف قههالا توههلطلط ديههال ةمو ههال وجوههالاللل

(لال ههه ل016.(لاايلانظةمو هههالا10.02(لملال اوظهههالانم هههوالانت جهههالا0.05ال ههه لاقههه،ل هههكلقوظهههالانظةمو هههالا
(لالههوكلانظرتوهه لانهه يوسلانظ ههرا،لن ة ا ههال0.05(لفمههبل  ههرو لانظةمو ههالا1.96ابوهه ل ههكلقوظروههللانعبالنوههالا

ا  ههر اتوعوال هه لانظ اليههالا  ههر اتوعوالمللةمههب للتوههر لانشهه طالالرةز ههزلانة ا ههالا  ههر اتوعوالمللايوههلل ههوتل
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ال هكلعه دلانمرهليالانره لته لانروته،لانووهلل وظوهالملالانةمهسلتهتو .تور لت اليوًللله لتةز هزلا  هربا الانرما
يرووكلفب لقوودلانة ةوالان يو الا النولانر لتمصل" لتوجبلف قالا تولطلاايلد نال ةمو الالوكلانة ا هال
قهالا  ر اتوعوالرلرةلد للالا  ربا الانرماوظوالرلرةلدال"لملالقوودلانة ةوالانوبي النوللالانر ل  ل"لتوجهبلف 

لا تولطلاايلد نال ةمو الالوكلانة ا الا  ر اتوعوالرلرةلد للالا  ربا الانرماوظوالرلرةلدال".ل
اخ بار الفرضية الفر ياة األولاال ال اي دانص : )ال دوعاا  اراة اردبااال ةات ناللاة معنولاة سايا بعاا  .1

ئياااة ,االيااا اامة ال مكااايا وااليااا اامة ال نظيمياااة بابعانهاااا )االيااا اامة االر صانية,االيااا اامة البي
 االع ما ية((

(ل000.(لقو ههاملال ظ ههرو ل ةمو ههالا527.يرمهه لن ول ثههالالجههودلف قههالا توههلطلط ديههال ةمو ههال وجوههالاللل
(لال ه لابوه ل032.(لاايلانظةمو هالا8.37(لملال اوظالانم هوالانت جهالا0.05ال  لاق،ل كلقوظالانظةمو الا

(لالههوكلرةههبلانرظمهوكل هه لا  ههربا الانرماوظوههالمل0.05(لفمههبل  هرو لانظةمو ههالا1.96 هكلقوظروههللانعبالنوههالا
لةمههب للتوههر لانشهه طالالرةز ههزلانرظمههوكلمللايوههلل ههوتلتوههر لت اليوههًلللهه لتةز ههزلا  ههربا الانرماوظوههالملالانةمههسل

ال كلع دلانمرليالانر لت لانروته،لانووهلليروهوكلفهب لقوهودلانة ةهوالانة فوهالا النهولانره لتهمصل"ل تتو .
اايلد نهههال ةمو هههالالهههوكلرةهههبلانرظمهههوكلالا  هههربا الانرماوظوهههالرلرةلد هههللاا  هههربا ال لتوجهههبلف قهههالا توهههلطل

ا قرصلديا ا  هههربا الانووئوهههال ا  هههربا الا جرظلفوههها("لملالقوهههودلانة ةهههوالانوبي هههالنوهههللالانرههه ل ههه ل"لتوجهههبل
الف قههههههالا توههههههلطلاايلد نههههههال ةمو هههههههالالههههههوكلرةههههههبلانرظمههههههوكلالا  هههههههربا الانرماوظوههههههالرلرةلد ههههههللاا  هههههههربا 

لا قرصلديا ا  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا(".ل
اخ بار الفرضية الفر ياة الثانياة ال اي دانص : )ال دوعاا  اراة اردبااال ةات ناللاة معنولاة سايا بعاا  .2

االلهااااا وااليااا اامة ال نظيمياااة بابعانهاااا )االيااا اامة االر صانية,االيااا اامة البيئياااة ,االيااا اامة 
 االع ما ية((

(ل000.(لقو ههاملال ظ ههرو ل ةمو ههالا543.ن ول ثههالالجههودلف قههالا توههلطلط ديههال ةمو ههال وجوههالايرمهه لللل
(لال  لابو ل013.(لاايلانظةمو الا8.27(لملال اوظالانم والانت جالا0.05ال  لاق،ل كلاناوظالانظةمو الا

رماوظوههالمل(لالههوكلرةههبلا نوههل ل هه لا  ههربا الان0.05(لفمههبل  ههرو لانظةمو ههالا1.96 ههكلقوظروههللانعبالنوههالا
لةمههب للتوههر لانشهه طالالرةز ههزلا نوههل لمللايوههلل ههوتلتوههر لت اليوههًلللهه لتةز ههزلا  ههربا الانرماوظوههالملالانةمههسل

 لال كلع دلانمرليالانر لت لانروت،لانوولليرووكلفب لقوودلانة ةوالانة فوالانثليوالانر لتمصل"ل تتو .
الا  ههههربا الانرماوظوههههالرلرةلد ههههللاا  ههههربا التوجههههبلف قههههالا توههههلطلاايلد نههههال ةمو ههههالالههههوكلرةههههبلا نوههههل ل

"لملالقوهههودلانة ةهههوالانوبي هههالنوهههللالانرههه ل ههه ل"لتوجهههبلا قرصلديا ا  هههربا الانووئوهههال ا  هههربا الا جرظلفوههها(
ف قهههههههالا توهههههههلطلاايلد نهههههههال ةمو هههههههالالهههههههوكلرةهههههههبلا نوهههههههل لالا  هههههههربا الانرماوظوهههههههالرلرةلد هههههههللاا  هههههههربا ال

لا قرصلديا ا  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا(".ل
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اخ بار الفرضية الفر ياة الثالثاة ال اي دانص : )ال دوعاا  اراة اردبااال ةات ناللاة معنولاة سايا بعاا  .3
الفها العمي  واالي اامة ال نظيمية بابعانهاا )االيا اامة االر صانية,االيا اامة البيئياة ,االيا اامة 

 االع ما ية((
(ل000.(ل رو ه املال ظ هرو ل ةمههو لا465.ن ول ثهالالجهودلف قههالا توهلطلط ديهال ةمو هال وجوههالاليرمه ل

(لال ه لابوه ل025.(لاايلانظةمو هالا4.84(لملال اوظالانم هوالانت جهالا0.05ال  لاق،ل كلقوظالانظةمو الا
الانرماوظوهال(لالوكلرةبلانةو لانةظومل  لا  ربا 0.05(لفمبل  رو لانظةمو لا1.96 كلقوظروللانعبالنوالا

مللةمههب للتوههر لانشهه طالالرةز ههزلانةوهه لانةظوههململلايوههلل ههوتلتوههر لت اليوههًلللهه لتةز ههزلا  ههربا الانرماوظوههالمل
ال كلع دلانمرليالانر لته لانروته،لانووهلليروهوكلفهب لقوهودلانة ةهوالانة فوهالانثلنثهالانره ل الانةمسلتتو .

انةوهه لانةظوههملالا  ههربا الانرماوظوههالرلرةلد ههلللتههمصل"ل لتوجههبلف قههالا توههلطلاايلد نههال ةمو ههالالههوكلرةههبل
اا  ربا الا قرصلديا ا  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا("لملالقوودلانة ةوالانوبي النوللالانره ل ه ل"ل
توجههبلف قههالا توههلطلاايلد نههال ةمو ههالالههوكلرةههبلانةوهه لانةظوههملالا  ههربا الانرماوظوههالرلرةلد ههللاا  ههربا ال

ل  ربا الانووئوال ا  ربا الا جرظلفوا(".لا قرصلديا ا
 انة ا الا  ر اتوعوالالا  ربا الانرماوظوا(:ل ةل ،لا  تولطلالوكل4انعبالدلا

 
 
 

 الم غير 
 

 االي اامة ال نظيمية

 
 ت

 
 ابعان

الفرايااااااااااااااااااااااة 
 االي راديجية

 

معامااااااااااااااااااال 
 االردباال
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 148 032. 8.37 063. 000. 527. ال مكيا

 148 013. 8.27 066. 000. 543. االلهاا 2
 148 025. 4.84 096. 000. 465. الفها العمي  3
م غياار الفرايااة  

 االي راديجية
.601 .000 .060 10.02 .016 148 
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ال ااي داانص : ي ال يوعااا داا ثير ةو ناللااة معنولااة للفرايااة  نيااةالثا:اخ بااار الفرضااية الرييةااة  انياااث

 االي راديجية بابعانها في االي اامة ال نظيمية بابعانها ي
(ل000. هه لغوهه ل ةمو ههالا صههليوللر ههوالانل ةمو ههالا عروههل لال تههملال(F=82.654)انلقوظههالليرمهه ل

(لال  اليشو لانولالجودلتارو لن ظرتو لانة ا الا  ر اتوعوالل ل رتو ل0.05ال  لابو ل كلاناوظالانظةمو الا
  لية ههه ل رتوههه لانة ا هههالل(361.)انههه  لال ههه لالههههللR)2(ا  هههربا الانرماوظوهههالملا هههللقوظهههال ةل ههه،لانرتبيهههبل

تةههودلانههولل(639.)الانظرواوههال هه لا  ههر اتوعوالانروههليكلانتلتهه،للهه ل رتوهه لا  ههربا الانرماوظوههالملالانم ههو
لفوا ،لاع  لن لتبع،لل ل يظواعلانب ا ال.

لال ظمكلتظثو،ل ةلدنالا يتبا لنرارو لانة ا الا  ر اتوعوالل لا  ربا الانرماوظوالطظلليات ل:ل
 )الفراسة االستراتيجية( 601.+ 1.400االستدامة التنظيمية =

الانر لتشو لفمب للتكونلقوظهالانة ا هالا  هر اتوعوالتهة للهلنلقوظهالل(α=1.400)ب نالللنلاناوظالانثلالرال
انهه  ليشههو لفمههبل(β=.601)  رتوهه لا  ههربا الانرماوظوههالنههكلياهه،لفههكل هه الاناوظههاملا ههلل ةل هه،لا يتههبا 

الانللااتهاللنظاهبا ر  هربا الانرماوظوهال هوزدادلناةللالقوظالالا بالن ة ا الا  ر اتوعواللهلنلانظرتوه لانرهلر ل
(لالانل1.96ال هه لابوهه ل ههكلقوظروههللانعبالنوههالال(9.091اال تههملل(β)(لانظت ههو الن ظةل هه،لtعروههل اا القوظهه

نوهللانة ا هالا  هر اتوعوال(ل ظلليبدلف ولانل0.05(لال  لاتت ل كلانظةمو الا000.انظةمو النوللال تملا
ال ههكلانمرههليالان ههلراالي ههرمرالفههب لقوههودلانة ةههواللتههارو لجههو   للهه لانظرتوهه لانرههلر لا  ههربا الانرماوظوهها.

 ليوجهههبلتههههارو لااللد نهههال ةمو ههههالن ة ا هههالا  ههههر اتوعوالرلرةلد هههلللهههه لان يو هههالانثلنثهههالانرهههه لتهههمصلف ههههولا
ياوه،لل ةهوالانةهب لانره لتهمصلف هولايوجهبلتهارو لااللد نهال ةمو هاللف وهاا  ربا الانرماوظوالرلرةلد ل(لملالل

للرةلد للل لا  ربا الانرماوظوالرلرةلد ل(ن ة ا الا  ر اتوعوالر
ال يوعاا دا ثير ةو ناللاة معنولاة لبعاا ال مكايا فاي  اخ بار الفرضاية الفر ياة االولاال ال اي دانص : ي .1

 ياالي اامة ال نظيمية بابعانها )االي اامة االر صانية ,االي اامة البيئية,االي اامة االع ما ية(
(لال  ل000. ةمو الا صليوللر والانل ةمو الا عرول لال تملا  لغو لللل(F=56.212)انلقوظالليرم لل

(لال  اليشو لانولالجودلتارو لرةبلانرظموكلله ل رتوه لا  هربا الانرماوظوهال0.05ابو ل كلاناوظالانظةمو الا
  لية ههه لانرظمهههوكلانروهههليكلانتلتههه،للههه ل رتوههه لل(278.)انههه  لال ههه لالههههللR)2(ملا هههللقوظهههال ةل ههه،لانرتبيهههبل

تةودلانولفوا ه،لاعه  لنه لتهبع،لله ل يظهواعلانب ا هالل(722.)ا  ربا الانرماوظوالملالانم والانظرواوال  ل
ل.
ل
ل
ل
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لال ظمكلتظثو،ل ةلدنالا يتبا لنرارو لانرظموكلل لا  ربا الانرماوظوالطظلليات ل:ل
 ()التمكين 426.+ 2.021االستدامة التنظيمية =

الانرههه لتشهههو لفمهههب للتكهههونلقوظهههالانرظمهههوكلتهههة للهههلنلقوظهههال رتوههه لل(α=2.021)بههه ناللهههلنلاناوظهههالانثلالرهههال
ان  ليشو لفمبلاةهللالقوظهال(β=.426) ا  ربا الانرماوظوالنكليا،لفكل  الاناوظاملا لل ةل ،لا يتبا 
(لانظت هو الtاعروهل االانلقوظهاللااتهاللنظاهبا رالا بالن رظموكلللنلانظرتو لانرلر لا  ربا الانرماوظوال وزدادل

(ل000.(لالانلانظةمو ههالنوههللال تههملا1.96ال هه لابوهه ل ههكلقوظروههللانعبالنوههالال(7.497اال تههملل(β)ن ظةل هه،ل
نوهههللتهههارو لجهههو   للههه لانظرتوههه لانرهههلر لانرظمهههوكلانل(ل ظهههلليهههبدلف هههول0.05ال ههه لاتهههت ل هههكلانظةمو هههالا

 لال كلانمرليالان لراالي رمرالفب لقوودلانة ةهوالانة فوهالا النهولانره لتهمصلف هولاللا  ربا الانرماوظوا.
يوجهههبلتهههارو لااللد نهههال ةمو هههالنوةهههبلانرظمهههوكللههه لا  هههربا الانرماوظوهههالرلرةلد هههللاا  هههربا الا قرصهههلديال

  ربا الا جرظلفوا((ملال لنرلن لياو،لل ةوالانةب لانر لتمصلف ولا ليوجبلتارو لاالل ا  ربا الانووئوا ا
د نهههههال ةمو هههههالنوةهههههبلانرظمهههههوكللههههه لا  هههههربا الانرماوظوهههههالرلرةلد هههههللاا  هههههربا الا قرصهههههلديال ا  هههههربا ال

لانووئوا ا  ربا الا جرظلفوا((
ال يوعااا داا ثير ةو ناللااة معنولااة لبعااا االلهاااا فااي  اخ بااار الفرضااية الفر يااة الثانيااة ال ااي داانص : ي .2

 ياالي اامة ال نظيمية بابعانها )االي اامة االر صانية ,االي اامة البيئية,االي اامة االع ما ية(
(ل000. هه لغوهه ل ةمو ههالا صههليوللر ههوالانل ةمو ههالا عروههل لال تههملال(F=61.006)انلقوظههالليرمهه ل

(لال هه اليشههو لانههولالجههودلتههارو لرةههبلا نوههل للهه ل رتوهه لا  ههربا ال0.05ال هه لابوهه ل ههكلاناوظههالانظةمو ههالا
  لية هه لا نوههل لانروههليكلانتلتهه،للهه لل(295.)انهه  لال هه لالهههللR)2(انرماوظوههالملا ههللقوظههال ةل هه،لانرتبيههبل

اعه  لنه لتهبع،لله ل يظهواعلتةهودلانهولفوا ه،لل(705.) رتو لا  ربا الانرماوظوهالملالانم هوالانظرواوهال ه ل
لانب ا ال.

لال ظمكلتظثو،ل ةلدنالا يتبا لنرارو لا نول لل لا  ربا الانرماوظوالطظلليات ل:ل
 )االلهام( 413.+ 2.068االستدامة التنظيمية =

الانرههه لتشهههو لفمهههب للتكهههونلقوظهههالا نوهههل لتهههة للهههلنلقوظهههال رتوههه لل(α=2.068)بههه ناللهههلنلاناوظهههالانثلالرهههال
ان  ليشو لفمبلاةهللالقوظهال(β=.413) ا  ربا الانرماوظوالنكليا،لفكل  الاناوظاملا لل ةل ،لا يتبا 
(لانظت هو الtاعروهل االانلقوظهاللااتهاللنظاهبا رالا بالن نول لللنلانظرتو لانرلر لا  هربا الانرماوظوهال هوزدادل

(ل000.(لالانلانظةمو ههالنوههللال تههملا1.96ال هه لابوهه ل ههكلقوظروههللانعبالنوههالال(7.811اال تههملل(β) هه،لن ظةل
نوللتارو لجو   لل لانظرتو لانرلر لا  ربا الا نول لل(ل ظلليبدلف ولانل0.05ال  لاتت ل كلانظةمو الا

 ليوجهبلتهارو لال كلانمرليالان لراالي رمرالفب لقوودلانة ةوالانة فوالانثليوالانر لتمصلف هولاللانرماوظوا.
االلد نههههال ةمو ههههالنوةههههبلا نوههههل للهههه لا  ههههربا الانرماوظوههههالرلرةلد ههههللاا  ههههربا الا قرصههههلديال ا  ههههربا ال

يوجههبلتههارو لااللد نهههاللياوهه،لل ةههوالانةهههب لانرهه لتههمصلف ههولا ل ههكلرهه َلانووئوا ا  ههربا الا جرظلفوهها((ملالل
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 ةمو النوةبلا نوهل لله لا  هربا الانرماوظوهالرلرةلد هللاا  هربا الا قرصهلديال ا  هربا الانووئوا ا  هربا ال
لا جرظلفوا((

ال يوعاا دا ثير ةو ناللاة معنولاة لبعاا الفهاا العميا   اخ بار الفرضية الفر ية الثالثة ال ي دانص : ي .3
انهاااااا )االيااااا اامة االر صاااااانية ,االيااااا اامة البيئية,االيااااا اامة فاااااي االيااااا اامة ال نظيمياااااة بابع

 ياالع ما ية(
(لال  ل000.  لغو ل ةمو الا صليوللر والانل ةمو الا عرول لال تملالل(F=40.343)يرم لانلقوظالل

(لال هه اليشههو لانههولالجههودلتههارو لرةههبلانةوهه لانةظوههمللهه ل رتوهه لا  ههربا ال0.05ابوهه ل ههكلاناوظههالانظةمو ههالا
  لية ه لانةوه لانةظوهملانروهليكلانتلته،لل(217.)انه  لال ه لالههلللR)2(انرماوظوالملا هللقوظهال ةل ه،لانرتبيهبلل

انهههولفوا ههه،لاعههه  لنههه لتهههبع،للههه لتةهههودلل(783.)لههه ل رتوههه لا  هههربا الانرماوظوهههالملالانم هههوالانظرواوهههال ههه ل
ل يظواعلانب ا ال.

لال ظمكلتظثو،ل ةلدنالا يتبا لنرارو لانةو لانةظوملل لا  ربا الانرماوظوالطظلليات ل:ل
 )الفهم العميق( 496.+ 1.873االستدامة التنظيمية =

الانر لتشو لفمب للتكهونلقوظهالانةوه لانةظوهملتهة للهلنلقوظهال رتوه لل(α=1.873)ب نالللنلاناوظالانثلالرال
ان  ليشو لفمبلاةهللالقوظهال(β=.496) ا  ربا الانرماوظوالنكليا،لفكل  الاناوظاملا لل ةل ،لا يتبا 

(لtاعروهههل االا هههبالن ةوههه لانةظوهههمللهههلنلانظرتوههه لانرهههلر لن  هههربا الانرماوظوهههال هههوزدادلرلنظاهههبا لااتهههالالانلقوظهههال
(لالانلانظةمو هالنوهللال تهمل1.96ال ه لابوه ل هكلقوظروهللانعبالنوهالالل(6.352اال تملللل(β) و الن ظةل ،للانظت
نوللتهارو لجهو   لله لانظرتوه لانةو لانةظومل(ل ظلليبدلف ولانل0.05(لال  لاتت ل كلانظةمو الا000.ا

انة فوالانثلنثالانر لتمصلف ولال كلانمرليالان لراالي رمرالفب لقوودلانة ةوالللانرلر لا  ربا الانرماوظوا.
 ليوجههههبلتهههههارو لااللد نهههههال ةمو هههههالنوةههههبلانةوههههه لانةظوهههههمللههههه لا  ههههربا الانرماوظوهههههالرلرةلد هههههللاا  هههههربا الا

ا قرصلديال ا  ربا الانووئوا ا  ربا الا جرظلفوا((ملالف واالياو،لل ةوالانةب لانر لتمصلف ولا ليوجبل
ةظوههههمللهههه لا  ههههربا الانرماوظوههههالرلرةلد ههههللاا  ههههربا الا قرصههههلديالتههههارو لااللد نههههال ةمو ههههالنوةههههبلانةوهههه لان

ل ا  ربا الانووئوا ا  ربا الا جرظلفوا((
ل
 االستدامة التنظيميةفي الفراسة االستراتيجية  تأثير (:5جدول )ال

 
 البعا ت

 االي اامة ال نظيميةالم غير 
 المعنولة 2R F المعنولة المحةوبة t معلمات االنموةج

α 2.021 9.177 .000 
.278 56.212 .000 

 β .426 7.497 .000 ال مكيا 1
 
 االلهاا 2

α 2.068 10.052 .000 
.295 61.006 .000 

β .413 7.811 .000 
 α 1.873 6.647 .000 .217 40.343 .000 الفها العمي  
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ل
 المحور الثالث : الجانب االي ن اعي

 اوال : االي ن اعات
انلرةبلانةو لانةظومليةرو لاألبث لا رظل للفكلرلق لارةلدلانة ا هالا  هر اتوعوالاانرظمهوكملا نوهل (ل .1

انصملفالالانظةلدنلملل ل وكلانلرةبلانرظموكل ولرلي لابث لا رظل لل كلالومو لملل لش طليلالزا الل
ال  وو لرةبلا نوهل لطثلنهللا رظهل لالنكهكل هولاألبثه لت وواهلل هكلالهوكلارةهلدلانة ا هالا  هر اتوعوالله ل

 ش طليلالزا الانصملفالالانظةلدنل.
  هههربا الانووئوهههالملا  هههربا ال لااةهههبَل اهههملرةهههبلا  هههربا الا قرصهههلديالت وواهههللالتهههوال الاف هههول هههكلركل .2

ا جرظلفوا(لن ظرتو لا  ربا الانرماوظوالملل ل وكل املرةبلا  ربا الانووئوالاق،لت وواللالتوال ال
الههوكلرةههب لاا  ههربا الل ههكلالههوكلجظوهه لارةههلدلا  ههربا الانرماوظوههاملا ههللانهه  لطههلنلت وواههالالتههوال ا

لا جرظلفوا.لا  ربا الانووئوا(ل ولرةبلا  ربا اا قرصلديام
يروههوكللهه لانلانة ا ههالا  ههر اتوعوالت   وههللف قههالقو ههالالط ديههال هه لا  ههربا الانرماوظوههالملالطهه نال .3

ا تولطلقو لط د ل رةلدلانة ا الا  ر اتوعوالرصو ال مة دالاانرظموكملا نول ملانةو لانةظوم(ل  ل
وللانة فوهالانهث للغوه ل اوونهالا  ربا الانرماوظوالملالقبلجل يلانة ةوالان يو الاألالنولالل ةولت

لالف واالقوودلانة ةوليلانوبنوا.
الجبلرلنلانة ا هالا  هر اتوعوالتهؤر ل ةمو هللله لا  هربا الانرماوظوهالملالطه نالتهارو ل ةمهو ل رةهلدل .4

انة ا ههالا  ههر اتوعوالرصههو ال مةهه دالاانرظمههوكملا نوههل ملانةوهه لانةظوههم(للهه لا  ههربا الانرماوظوههالمل
والان يو ههههالانثلنثههههالالل ةههههولتوللانة فوههههالانههههث للغوهههه ل اوونههههالال ههههكلرههههَ لقوههههودلالقههههبلجههههل يلانة ةهههه
 انة ةوليلانوبنوا.

 ثانيا : ال وصيات 
ز لدالالف ل هب ا لشه طليلالزا الانصهملفالالانظةهلدنل هودلانةوه لانةظوهملالتهب  وو لالتظموهمو ل هكلتو وهال .1

 انظة لالانةظ والالانةظ والالعو ايلان موايلان لراال يعلدلانت ودلن ظشلب،لانر لتواجالانش طليل.

انة اقوههاللالةهه لع ههطل  ههراو والتمههظكلت ووههالا رولجههليلانظعرظهه لدالنلا  هه اتللهه لانظههوا دلان ووةوهها .2
الط نالترمظكلع طلنعودالالوئالا ر اتوعوالت رمبلف ولا  ربا الانووئوالن تةلالف ولقب ايلاألجوهلدل

لانظ راو وا.

3 β .496 6.352 .000    
م غيااااااااااااااااااااار  

الفراياااااااااااااااااة 
 االي راديجية

α 1.400 5.605 .000 .361 
 

82.654 
 

.000 
 β .601ل000.ل9.091ل
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فظ،ل  اليل وا لير للوولل ملقشالا  ا لالاأللكل لالانعبيبالالا البافوالانر لتاب لانشه طليلالتهؤد لانهول .3
 انش طلي.ا باتلا ر اتوعوالن ظمرعليلانر لتاب ولل  ال

الةهه لع ههطل ههمو التههر ي ل هه ل وم وههالانشهه طليلالا رولجلتوههللرل فرظههلدلف ههول ههلليههر لاطهه ال ههكل لجههليل .4
 دا  ههالاللموههالالايههب لفل  ههال ههكلعهه دلاجهه ا لد ا ههليلتوةهه لانتلجههليلانبايظوههالالانظو ههظوالانرهه لتظهه ل

لف ولانةظ وليلاإليرلجوالن ش طليل.
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