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Abstract 
      Environmental concerns and the inclusion of green practices in the supply chain is a 

topic that is becoming important in the academic literature. This is reflected in the 

growing interest in the environment, climate change and efforts by governments and 

organizations around the world to reduce their impact on the environment. Green supply 

chain management is also beginning to gain popularity in countries of emerging 

economies such as China. Malaysia, for example, and the main research problem lies: 

How green supply chain management practices affect creativity in the workplace. 

Attention to the workplace rather than technological innovation and that the use of these 

organizations such practices increases the creativity of employees and that the most 

important factor that enables the organization to succeed is its human resources and 

employees are considered major sources of change, creativity, learning and innovation 

which are critical factors for the success of organizations, organizations need employees 

who cross for their ideas, who respond to the challenges of the environment and to To 

achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive analytical method to 

analyze the relationship between the variables for the purpose of making sure that there is 

a relationship between the variables of the study and dealing with the problem, as this 

method does not include collecting information to describe the phenomenon only, but 

rather analyzes it and reveals the relationships between its dimensions by testing the 

study’s included hypotheses. Individuals working in the researched field have a clear idea 

of the green supply chain? Likewise, do the individuals surveyed in the researched field 

have a clear vision of creativity in the workplace? In order to know the relationship 

between the main variables, this is done by collecting data by means of a questionnaire 

from a sample of workers in the Dhi Qar refinery, which included (250) individuals who 

were selected randomly. In addition to using a set of statistical tools that included (person 

correlation coefficient, path analysis, descriptive statistics, Cronbach's alpha) and were 

analyzed by the advanced statistical program AMOS, V.24 and the statistical program 

.SPSS, V.23. The study reached a set of conclusions, the most important of which was: 

The results of the statistical analysis showed that there is a significant statistically 

significant correlation between the practices of green supply chain management and 

creativity in the workplace in the organization under study, and this is consistent with the 

objectives of the research and its theoretical framework. As for the recommendations The 

most important of which was: Formulating comprehensive strategies to implement green 

supply chain management practices to enhance creativity in the workplace in eliminating 

environmental pollution and compatible with the characteristics and requirements of the 

Iraqi environment, as well as the need to develop a comprehensive plan for the purpose of 

successful application of green supply chain management practices in order to enhance 

creativity in the workplace. 
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                                ؛20/10/2021:القبؾل ؛15/10/2021:التعجيل والتشكيح؛ 4/9/2021:االستالمتاريخ السقالة: 
 .1/6/2022: الشذخ

 السدتخمص
 ىحا األكاديسية يشعكذ األدبيات في ميسا أصبح مؾضؾع ىؾ التؾريج سمدمة في الخزخاء السسارسات وإدراج البيئية السخاوف
البيئة  عمى تأثيخىا لتقميل العالؼ أنحاء جسيع في والسشغسات الحكؾمات تبحليا التي والجيؾد السشاخ وتغيخ بالبيئة الستدايج االىتسام

 سبيل وماليديا عمى الريؽ مثل الشاشئة االقترادات دول في شعبية اكتداب في أيًزا إدارة سمدمة التجييد الخزخاء بجأت
 اإلبجاع في مكان العسل  وتبحث تؤثخ مسارسات إدارة سمدمة التجييد الخزخاء عمىكيف  الخئيذ : السثال،  وتكسؽ مذكمة البحث

 السشيج ىؾ مدتسخًا واإلبجاع التغييخ بيا حيث أصبح السختبظة الشتائج وتقييؼ الخزخاء التؾريج سمدمة مسارسات نذخ في الجراسة
التكشؾلؾجي، واستخجام ىحه  اإلبجاع مؽ بجالً  العسل بسكان االىتسام مؽ مديًجا اإلدارة باحثي مؽ متدايج عجد لمتغييخ ويؾلي األساسي

البذخية و  مؾاردىا ىؾ الشجاح مؽ السشغسة يسكؽ الحؼ األىؼ العامل السشغسات مثل ىكحا مسارسات يديج مؽ إبجاع العامميؽ وأن
 إلى السشغسات تحتاج السشغسات ، لشجاح حاسسة عؾامل وىي واالبتكار والتعمؼ واإلبجاع لمتغييخ رئيدة مرادر السؾعفؾن  يعتبخ

السشيج البيئة ولتحقيق ىجف الجراسة فقج استخجمت الباحثة  لتحجيات يدتجيبؾن  ، والحيؽ  أفكارىؼ عؽ يعبخون  السؾعفيؽ الحيؽ
بيؽ متغيخات الجراسة والتعامل مع السذكمة كؾنو ال الؾصفي التحميمي لتحميل العالقة بيؽ الستغيخات لغخض التأكج مؽ وجؾد عالقة 

تحميميا وكذف العالقات بيؽ أبعادىا مؽ خالل  إلىوانسا يعسج  ،يتزسؽ ىحا السشيج جسع السعمؾمات لؾصف الغاىخة فحدب
؟   الخزخاء التجييد سمدمة عؽ واضحة فكخة السبحؾث السيجان في األفخادالعاممؾن  يستمػ ىل والستزسشةاختبار فخضيات الجراسة 

معخفة العالقة بيؽ ؟ مؽ أجل  العسل مكان في اإلبجاع عؽ واضحاً  ترؾراً  السبحؾث السيجان في األفخادالسبحؾثؾن  يستمػ وكحلػ ىل
التي ضست  مرفى ذؼ قارويتؼ ذلػ مؽ خالل جسع البيانات بؾاسظة االستبانة مؽ عيشة العامميؽ في  ، الستغيخات الخئيدة

االرتباط  معامل)تؼ اختيارىؼ بذكل عذؾائي. فزاًل عؽ استخجام مجسؾعة مؽ األدوات اإلحرائية تزسشت ( فخدًا 250)
personوتؼ تحميميا بؾاسظة البخنامج االحرائي الستقجم ، االحراء الؾصفي ، الفا كخونباخ ، وتحميل السدار )AMOS,V.24 

أعيخت نتائج التحميل  : تؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ االستشتاجات كان أبدىا .SPSS,V.23وبخنامج االحرائي  .
واإلبجاع في مكان  مسارسات إدارة سمدمة التجييد الخزخاء االحرائي إلى وجؾد عالقة ارتباط معشؾية ذات داللة إحرائية بيؽ 

 . أما التؾصيات فكان أىسيا : صياغة ياوىحا يشدجؼ مع أىجاف البحث واإلطار الشغخؼ ل ،في السشغسة قيج البحث العسل
في التخمص مؽ التمؾث البيئي   اإلبجاع في مكان العسل لتعديدمسارسات إدارة سمدمة التجييد الخزخاء  لتشفيح استخاتيجيات شاممة

إدارة  لمسسارسات الشاجح التظبيق لغخض شاممة خظة وضع ومتظمباتيا و كحلػ ضخورة العخاقية البيئة خرائص وتتالءم مع
 اإلبجاع في مكان العسل.مؽ أجل تعديد  سمدمة التجييد الخزخاء

 

 الكمسات الرئيدة
الداخمية ،  البيئية دارةإلافي مكان العسل،  إدارة سمدمة التجهيز الخزراء ، اإلبداعمسارسات 

 لمبيئة. الترسيم الرديق
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 السقدمة
 السحهر األول: مشهجية البحث

 اواًل: مذكمة البحث: 
 البذخية التأثيخات لتدايج كبخػ  نغًخا عالسية قزية األخيخة الدشؾات في الظبيعية البيئة أصبحت

 وأىجاف البيئة مؽ كل عمى السداواة  قجم وضع إلى الذخكات تحتاج الرجد ىحا في البيئة عمى والرشاعية
 أن يجب التي الخظؾات عمى الزؾء وتدميط الغاية نحؾ السدار لتؾضيح البحث ىؾ محاولة وىحا ،أعساليا
 ، التحجيج وجو واقعة عمى حكيقة بجاعاإل لجعل الخزخاء التؾريج سمدمة خالل مؽ األعسال مشغسات تتخحىا
 وبالتالي ،واالقترادية والبيئية االجتساعية الفؾائج تحقيق في ميًسا دوًرا الخزخاء التؾريج سمدمة مبادرات تؤدؼ

البحث   بالتداؤل تؾضيح مذكمة البحث وعمى أساس ما تقجم يسكؽفي مكان العسل  بجاعتحقيق اإل في السداىسة
وتتفخع مشة التداؤالت  في مكان العسل بجاعاإل سمدمة التجييد الخزخاء عمى إدارةتؤثخ مسارسات :كيف  الخئيذ

 تية:.اآل
 ؟  الخزخاء التجييد سمدمة عؽ واضحة فكخة السبحؾث السيجان في العاممؾن فخاداأل يستمػ ىل. 1
 ؟ العسل مكان في بجاعاإل عؽ اً واضح اً ترؾر  السبحؾث السيجان في ن السبحؾثؾ فخاداأل يستمػ ىل. 2 

  ثانيًا: أهسية البحث:
 ية وىي:تلجراسة عمى الشقاط االساسية اآلتختكد اىسية ا 
. تبخز أىسية البحث في تحجيج مؾاقف العامميؽ في السشغسة السبحؾثة مؽ خالل محاولة بيان أىسية 1

 الخزخاء  في مكان العسل. التجييد سمدمة إدارة مسارسات
 في مرفى ذؼ قار.       الخزخاء التجييد سمدمة إدارة مسارسات أبعاد. السداىسة في تحجيج 2
السفكخيؽ  ألفكار. االسيام في تقجيؼ إطار نغخؼ لستغيخات الجراسة الحالية عؽ طخيق استعخاض خالصة 3

 والباحثيؽ في ىحا السجال.
الخزخاء  التجييد سمدمة إدارة مسارساتعيشة الجراسة حؾل  في مشغسةراء العامميؽ آ. تحجيج ومعخفة 4

استشتاجات تداعج في تقجيؼ تؾصيات في  إلىلؾصؾل وبالتالي ا  ،في مكان العسل بجاعوانعكاسو عمى اإل
 شغسات عيشة الجراسة.سال

 إدارية وأساليب مفاليؼ بتفعيل االىتسام ضخورة إلىالسبحؾثة السشغسة  إدارة انتباه لفت في إسيام الجراسة. 5

  في مكان العسل. بجاعالخزخاء واإل التجييد سمدمة إدارة مسارسات معاصخة مثل

  البحث:هداف أثالثًا: 
  :تحقيق األىجاف اآلتية إلىفي ضؾء تحجيج مذكمة البحث وأىسيتو فإن البحث يدعى      

 في مكان العسل ىؾ بجاعالخزخاء واإل التجييد سمدمة إدارة لسسارسات التجخيبية دلةاأل تخاكؼ في . السداىسة1
 في الالزمة التجابيخ اتخاذ مؽ القخار متخجؼ البحث ىحه يسكؽ األعسال، لسشغسات قيؼ استخاتيجي ىجف
 .العخاقية البيئة في خرؾصا البذخؼ  العشرخ تشسية في سمدمة التجييد إدارةمسارسات  تحقيق
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في مكان  بجاعاإل الخزخاء عمى التجييد سمدمة إدارة مسارسات تأثيخ دراسة إلى. ييجف البحث الحالي 2
 العسل.

 الخزخاء في السشغسة عيشة البحث. التجييد سمدمة إدارة مسارسات عؽ العامميؽ ترؾرات عمى . التعخف3
في  في مكان العسل بجاعالخزخاء واإل التجييد سمدمة إدارة مسارسات أبعاد. اختبار عالقة االرتباط بيؽ 4

 .مشغسة عيشة البحث
  .. تقجيؼ بعض السقتخحات والتؾصيات لمسشغسة السبحؾثة فيسا يخص متغيخات الجراسة6

  الفرضي لمبحث:السخطط رابعًا: 

، اط والتأثيخ بيؽ متغيخات الجراسةيقجم السخظط الفخضي لمجراسة ترؾرًا أوليًا عؽ مجسؾعة عالقات االرتب
التحقق مؽ العالقة التي تجسع بيؽ متغيخات الجراسة استشادًا لسا سيتؼ تقجيسة مؽ  إلىويدعى البحث الحالي 

أطار فكخؼ وفمدفي يؾضح طبيعة العالقة، وعمى ىحا األساس يسكؽ تؾضيح متغيخات الجراسة بيانيًا وكسا 
 ( السجرج ادناه1مؾضح في الذكل )

  ( يهضح السخطط الفرضي لمبحث1الذكل )
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 عالقة التأثير

 عالقة االرتباط
 السردر: من اعداد الباحثة

 خامدًا: فرضية البحث: 
 : االتيةالبحث  فخضيات سخجؾة نظخحنتائج ال الؾصؾل إلى عمى اً حخصعمى أساس ما تقجم 

سمدمة  أبعادتهجد عالقة ارتباط معشهية مهجبة ذات داللة احرائية بين  الفرضية الرئيدة االولى :
 : في مكان العسل . وتتفرع مشها الفرضية الفرعية االتية بداعواإل خزرالتجهيز األ

مع  خزرسمدمة التجهيز األ أبعادتهجد عالقة ارتباط معشهية مهجبة ذات داللة احرائية لكل بعد من 
 في مكان العسل . بداعاإل

ممارسات إدارة سلسة التجهيز 

 الخضراء

 الذاخلٍت البٍئٍت اإلدارة -

 الخضراء المعلىمبث نظم -

 األخضر الشراء -

 العمالء مع التعبون -

 للبٍئت التصمٍم الصذٌق -

 االستثمبر استعبدة -

 اإلبداع في مكان العمل

 اإلبداع التنظيمي -    

 مناخ اإلبداع -    

 اإلبداع الفردي -    

إبداع الفريق         -  
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 مكان في بداعاإل في خزراأل التجهيز سمدمة بعادأل معشهي  تأثير هجدي:  الثانية الرئيدة الفرضية
  : مشها وتتفرع.  ،العسل

 .العسل مكان في بداعاإل في خزراأل التجهيز سمدمة أبعاد من بعد لكل معشهي  تأثير هجدي
  سادسًا: مقياس البحث

ذ تؼ إقياس مدتؾػ استجابة السبحؾثيؽ ، في  Five-Point Likertاعتسجت الجراسة الحالية عمى مكياس 
نغؼ السعمؾمات ،  البيئية الخزخاء دارةاإلمؽ خالل ) سمدمة التجييد الخزخاء إدارةمسارسات قياس متغيخ 

( مؽ خالل االستثسار  إعادة، التعاون مع العسالء ، الترسيؼ الرجيق لمبيئة ،  خزخالذخاء األ،  الخزخاء
في  بجاعاإلقياس  أبعاد( فقخة ، في حيؽ كانت 33مؽ ) ن السكؾ   (Green, et al.2012. p303) تفقخاتبشي 

 بعاد( وتؼ قياس ىحه األالفخيق إبجاعالفخدؼ ،  بجاعاإل،  بجاعمشاخ اإل،  التشغيسي بجاعاإلىي )مكان العسل 
 . فقخة( 24وتبمغ عجد فقخات السكياس )( Nga, 2018.p288)فقخات باالعتساد عمى 

 سابعًا: عيشة البحث:
  وذلػ لسا ليؼ مؽ دور فيفي مرفى ذؼ قار العامميؽ  فخادراء عجد مؽ األآباستظالع  قامت الباحثة    
( فخدًا جخػ 254وتسثمت عيشة الجراسة بـ ) ،نفا مجتسعًا لمجراسةآالسحكؾر  مرفى الباحثة تولحلػ اختار اإلنتاج 

والحؼ أورد ججواًل يبيؽ فية حجؼ  (Sekaran, 2010 , p.315)  إلىوذلػ استشادًا  ،اختيارىؼ بذكل عذؾائي
 أفخادالعيشة السالئؼ عشج مدتؾيات مختمفة مؽ مجتسع الجراسة األصمي والحؼ يبيؽ حجؼ العيشة السشاسب لعجد 

ن كل فخد أد بيا العذؾائية البديظة السقرؾ  الباحثة اسمؾب العيشات تواستخجم 0.05السجتسع عشج مدتؾػ ثقة 
ىحا الشؾع مؽ العيشات يعظي اقل مدتؾػ و  ،العيشة أفخادفي السجتسع لو فخصة متداوية ومعمؾمة ليكؾن مؽ بيؽ 

  .مؽ التحيد ويؾفخ فخصة كبيخة لتعسيؼ الشتائج
 

 السحهر الثاني: الجانب الشظري 
 واًل : سمدمة التهريد الخزراء أ

 )ألول مخة مؽ قبل أبحاث الترشيع   (GSCM )تؼ اقتخاح السفيؾم الكامل لدمدمة التؾريج الخزخاء 

MRC)   1996التابع لجامعة والية ميتذغان في الؾاليات الستحجة في عام   Gong  , 2011: 387 ) ،  )
ؾريج أدت الحاجة الستدايجة نفاذ المؾائح التي تغظي الترشيع لجسيع الذخكات عمى طؾل سمدمة التإومع تؾجيات ا

 E. Mاستباقي ) إلى( وتحؾيل التخظيط مؽ رد الفعل SCMا في سمدمة التؾريج )يلتظبيق القخارات الدمسية بيئ

Ojo et al , 2013 : 121  ( وتتزسؽ , )GSCM سمدمة التؾريج التي تذسل  إدارة( دمج التفكيخ البيئي في
سالء ترسيؼ السشتجات واختيار السؾاد وتحجيج السرادر ومسارسات الترشيع وتدميؼ السشتجات  الشيائية لمع

محخك قيسة تجارية ومشظق عسل  ( ليدت صجيقة لمبيئة فقط بل ىيGSCMن )والتخمص بعج االستيالك كسا أ
 إلىسمدمة التؾريج الخزخاء ىي سمدمة تؾريج تيجف  ةإدار (,ولحلػ فإن Aslam et al ,2019: 584صادق )

تجويخ السؾاد في السسارسات العمسية  إعادةتقميل الشفايات وتحديؽ جؾدة الشغام البيئي ,الكفاءة البيئية   وعسمية 
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تؾفيخ التجريب لمسؾرد ومع ذلػ سمدمة التؾريج الخزخاء مؽ حيث التكشؾلؾجيا ، وتخكيب معجات ججيجة و  إدارة،
، ولكؽ يجب سمدمة التؾريج الخزخاء ليدت متكاممة فقط فيسا يتعمق بترشيع السشتج وتدميسة لمعسالء إدارةن فإ

 & Novitasari)السخحمة األولى مؽ ترسيؼ السشتج حتى نياية االستخجام والتخمص مؽ الشفايات  أيزَا مخاعاة

Agustia , 2021 : 393) تأثيخ  إلىسارسات الخزخاء يخجع جدئيًا ن الشسؾ في تبشي الس، مؽ السيؼ مالحغة أ
ل األداء االقترادؼ يسثل األولؾية ت الدؾق والستظمبات التشغيسية ويغالزغؾط السؤسدية التي تحخكيا متظمبا

تيجف سالسل  (Laosirihongthong , 2013: 4) ,القرؾػ لمسرشعيؽ وال سيسا في االقترادات الشامية 
جل الحفاظ عمى الظاقة ومشع تدخيب السؾاد الخظخة في لشغام الرشاعي مؽ ألشفايات داخل احرخ ا إلىالتؾريج 

 إدارةن , إلى أ  (Abu seman ,2016 :28 ), وكسا يذيخ  ( Cherrafi , et al , 2018 : 7)البيئة    
لبيئية التي قج تحجث السسارسات السحتسمة التي يعتقج أنيا تقمل األخظار ا سمدمة التؾريج الخزخاء ىي العجيج مؽ

 اثشاء عسمية انتاج السشتج الشيائي في السشغسة . 
ن تخكد عمى تغييخ السشيجية االقترادية ووضع ليكل لتعديد التحؾل أالدياسات االقترادية على  و

(  خزخن تكؾن سمدمة التؾريج الخزخاء بسثابة أداة ميسة لتحقيق ) التحؾل األيسكؽ أ خزخوالشسؾ األ خزخاأل
لؽ لحلػ ىي  ،التي تأخح حساية البيئة والحفاظ عمى الظاقةسمدمة التؾريج الخزخاء  إدارةن إ .السجػ الظؾيل عمى

مسا يجعميا نغامًا مبتكخَا لتعديد البيئة الخزخاء    ،تقمل مؽ تأثيخ البيئة فحدب بل تحدؽ مؽ تخريص السؾارد
Gong , 2011 : 385 ) 

 في مكان العسل  بداعثانيًا: اإل
يختبط االبتكار بالتججيج والتغيخ و عمى االبتكار التكشمؾجي وتظؾيخ السعخفة ،  مؽ السشغسات  تتفق العجيج

في  بجاعالعسميات والدمع والخجمات ، يسثل اإل مختمف وباستخجام الغخض مؽ تحديؽ والكيام باألشياء بذكل 
 )األداء األفزل  إلىويؤدؼ  ،مكان العسل نيجا متخررا لمتغيخ التشغيسي الحؼ يذجع السسارسات  التذاركية

Stoffers et at , 2021: 2 )   العسال الحيؽ يتفاعمؾن مباشخة معيؼ العسالء حؾل تفزيالت السدتيمػ والقيؾد
ججيجة لمسشتج وبالسثل  العسال الحيؽ حتاج أفكارًا ه السعمؾمات ميسة ال توالتي ال يسمكيا السجيخون قج تكؾن ىح

ؽ أن تؾلج جدء مؽ عسمية اإلنتاج سؾف تعخف نقاط الزعف وعجم الكفاءة في العسمية ىحه السعمؾمات يسك
عمى  مع تستع ىحه السعمؾمات الخاصة ايزآ بالقجرة عمى الترخف بشاءذا كان تحديشات مبتكخة لمعسمية إ
 ن االبتكارات الالحقة ىي األكثخ احتساال )ات مع شخص لجية مثل ىحه القجرة فإعمؾمالسعمؾمات او مذاركة الس

Zoghi et at,2010: 2 ن في مكا بجاعال عشج مسارسات اإلالعسل بالكامل إ في مكان بجاع(, ال تحقق فؾائج اإل
في مكان العسل  بجاعإليتؼ تعخيف ا ون( وبسا أ Totterdill , 2016 :5كسميا )العسل في جسيع انحاء السشغسة بأ

 & Internataionalالسؾارد البذخية ) إدارةعمى انو تشفيح ججيج ومجسع تجخالت في مجال تشغيؼ العسل و 

Journal ,2010 :404 بشاء نغخؼ واضح مؽ اجل قياس ورصج مكان العسل  إلىن ىشاك حاجة ( ,كسا أ
البتكار وتحقق السشغسات أرباحا لجييا القجرة عمى اتكار عمى السدتؾػ التشغيسي يعشي أن السشغسات التعاون ,االب

ذلػ  إلى( وباإلضافة Oeij et at ,2016:104والشتائج السخجؾة وقادرة عمى التكيف مع الغخوف الستغيخة )
السديج مؽ الذخكات تبشي عسميات عسل التي تكؾن  قائسة عمى السعخفة حيث تذارك بشدبة متدايجة مؽ العسال 
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( ,العجيج مؽ   Sandra et at 2000:1,كل السذكالت وتحجيج فخص االبتكار والشسؾ)  غيخ اإلدارييؽ في
العؾامل مثل الرشاعة وعجم اليقيؽ في الدؾق وسخعة تغيخ الدؾق وطبيعة السج خال ت تؤثخ عمى احتسال وجؾد 

ن العسال ألجييا تقجيخات مدبقة الحتساالت  مثل ىحه االبتكارات  السخبحة عمى وجو الخرؾص مؤسدة وان
( ,ويقؾم  Zogni et at,2007:2-3والسجيخيؽ يستمكؾن معمؾمات خاصة ذات صمة بترؾر االبتكار وتشفيحىا  )

في مكان العسل ىحه البخامج تختمف في الحجؼ  بجاععجد متدايج مؽ البمجان بتشفيح وتظؾيخ نؾع مؽ البخامج اإل
اليشجسة  إعادةالعجيج مؽ مسارسات مكان العسل  مثل (  فInternataional&Journal,2010:404والحكؼ )

ن (, وتغيخ األدلة أSandra et at 2000:28,تعكذ كال مؽ التكشمؾجيا  وكحلػ التغيخات التشغيسية   ) 
تحديشات كبيخة ومدتجامة عمى حج سؾاء في األداء التشغيسي وفي مذاركة  إلىفي مكان العسل يؤدؼ  بجاعاإل

 دارةفي مكان العسل ىؾ تشسية  ميارات اإل بجاع( لحلػ يعخف اإل(Totterdill,2021:4السؾعفيؽ ورفاىيؼ 
شكال عالية الجؾدة في العسل لديادة وتحقيق أالتشغيؼ السخن  ( لالستفادة مؽ مبادغالجيشاميكية دارةالججيجة )اإل

في عسمية العسل لديادة  ويسثل االبتكار في مكان  العسل ىؾ تزسيؽ االبتكار ،اإلنتاجية والقجرة التشافدية
في مكان العسل يتعامل مع التججيج في  بجاع( ,اإل(Stoffers et at , 2021:3 اإلنتاجية العسل والسذاركة 

ن يكؾن ذلػ في في مكان العسل ىؾ يفزل أ بجاعالخبح ( اليجف مؽ اإل إلىيادفة الغيخ أو –السشغسات )الخبح 
ىؾ  خزخ( ,ويسثل االبتكار األ (Oeij et at , 2016 :104وقت واحج تحقيق مرالح العسل والسؾعفيؽ 

لمتشسية السدتجامة والتي تدعى لمحج مؽ تأثيخ البيئة الدمبية التي تحجث في كل مخحمة مؽ  السحخك الخئيذ
مخاحل دورة حياة السشتج ,الجيؾد الستعمقة بالحج مؽ التأثيخ عمى البيئة وخمق بيئة مدتجامة تختبط امجادات الظاقة 

ن ابتكار ( ,إ Decarvaino et at,2020:3والخعاية االجتساعية مثل خمق فخص العسل بالبيئة االبتكارات )
و خجمة ججيجة ومحدشة بذكل كبيخ يتؼ انتاجيا مؽ خالل تقميل تأثيخىا لسشتجات الخزخاء  سؾاء كان مشتج أا

سمدمة التؾريج  إدارةعيشة لسسارسة ويخكد ابتكار السشتجات الخزخاء عمى أؼ استخاتيجية م ،البيئي الكامل
( , Abuseman,2016:30مؽ الجحر )  ميل التأثيخ الشدبي طؾل دورة حياة السشتج بأكسميا بجءاً الخزخاء في تق

 دارةاستثسار في التكشمؾجيا الججيجة السجدجة في السعجات واآلالت  والبخمجيات إل إلىوقج يتخجؼ ابتكار العسميات 
 سمدمة التؾريج والبخمجيات الججيجة لترسيؼ السشتجات وتجريب السؾعفيؽ لتقجيؼ خجمات ججيجة لمعسالء

Azevedo et al , 2012: 9-10 )  .) 
 

 السحهر الثالث: الجانب العسمي
 واًل: الردق االحرائي لسقاييس البحثأ

 دناه:أالسجرجة ة وكسا مؾضح في الخظؾات تؼ التحقق مؽ الرجق االحرائي لسكياس الجراس
 . الردق الظاهري لسقياس البحث:1

 أبعادن فقخات السكياس تؼ صياغتيا بذكل يحقق اليجف األساسي ليا ، وىؾ تسثيل ألغخض التحقق مؽ 
المغة العخبية عخض مكياس الجراسة عمى  إلىالسكياس تسثيل صحيح بعج تخجسة السكياس مؽ المغة اإلنكميدية 
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 إعادةلحا تؼ  ،عسالاأل إدارةاالختراص في مجال  ؼ ( مؽ ذو 7جسمة مؽ الخبخاء السحكسيؽ والبالغ عجدىؼ )
 كثخ وضؾح ودقة لمسدتجيبيؽ.ألتربح  مقتخحاتيؼ عمى صياغة بعض الفقخات بشاءً 

 
 
 . ثبات مقياس البحث:2

لكل فقخة مؽ فقخات السكياس، اذ تؼ التحقق مؽ ثبات مكياس  أبعادمعؾليو كل بعج مؽ ( 1يؾضح الججول )
  البحث مؽ خالل استخجام معامل ألفا كخونباخ

 البحث داة أ ثباتقياس ( 1الجدول )
 متغيرات البحث السقياس أبعاد ألفا كرونباخ

  الجاخمية البيئية دارةاإل 0.877
 

 سمدمة التجييد الخزخاء إدارةمسارسات 
 الخزخاء السعمؾمات نغؼ 0.880

 خزخاأل الذخاء 0.876

 العسالء مع التعاون  0.881

 لمبيئة الترسيؼ الرجيق 0.885

 االستثسار إعادة 0.880

سمدمة  إدارةالثبات الكمي لسكياس مسارسات  0.872
 التجييد الخزخاء

  التشغيسي بجاعاإل 0.889
 
 في مكان العسل بجاعاإل

 بجاعمشاخ اإل 0.906

 الفخدؼ بجاعاإل 0.906

 الفخيق إبجاع 0.880

 في مكان العسل بجاعاإل لسكياس الكمي الثبات 0.887
 الثبات الكمي لسكياس البحث  0.894

 Spss,v.24عداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات السردر: من إ
 البحثالتحميل االحرائي لستغيرات ثانيًا. 

 لسجتسع األساسية الخرائص ترف التي اإلحرائية األدوات مؽ مجسؾعة الؾصفية اإلحراءات تذكل
 .ومفيؾمة واضحة بظخيقة البيانات وتمخص الجراسة
 

 ( تقديرات الستهسطات الحدابية2الجدول )
 مدتهى االجابة طهل الفئة
 ال اتفق بذجة 1-1.80

 ال اتفق 1.81-2.60
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 محايج 2.61-3.40
 اتفق  4.20 -3.41

 اتفق بذجة 5.00 -4.21

 
 سمدة التجهيز الخزراء إدارةمسارسات  بعادالتحميل الهصفي أل .1

 سمدة التجهيز الخزراء إدارةمسارسات  بعاد( تحميل االحراء الهصفي  أل2الجدول )

بعاداأل ت الهسط  
 الحدابي

االنحراف 
االىسية  معامل االختالف السعياري 

 الشدبية
تختيب 
 االىسية

الجاخمية البيئية دارةاإل 1  3.815 0.587 15% 76% 1 

الخزخاء السعمؾمات نغؼ 2  3.682 0.672 18% 74% 
5 

خزخاأل الذخاء 3  3.671 0.671 18% 73% 6 

العسالء مع التعاون  4  3.781 0.675 18% 76% 
3 

لمبيئة الترسيؼ الرجيق 5  3.808 0.774 20% 76% 2 

االستثسار إعادة 6  3.733 0.738 20% 75% 
4 

السعجل العام لألوسط الحدابية لستغيخ 
سمدة التجييد الخزخاء إدارةمسارسات   

3.748 0.580 15% 75% *** 

 
 سمدة إدارة مسارسات أبعادأحج  وىؾ ،البيئية الداخمية دارةاإل بعد ان أعاله( 2) الججول مؽ يتزح

 وىحا (0.587)وبانحخاف معيارؼ بمغ  (3.815) مقجاره بمغ حدابي وسط عمىأ  عمى الخزخاء حرل التجييد
 لمفتخة البيئية لمقزايا الستاحة األمؾال تحجد مؽ خالليا البيئية التي السيدانية تظؾر كفاءات ن السشغسةأ عمى يجل

واخيخًا البيئة  دارةإل الذاممة الجؾدةوتدتخجم السشغسة السبحؾثة  ،بيئية أىجاف وضع عمى يداعج السقبمة وىحا 
 فقج خزراأل بعد الذراء فيسا يخص ماأ ،البيئية القزايا تكيذ التي الجاخمية تقؾم السشغسة بسخاجعة السؤشخات

 وجؾب عمى يجل وىحا (0.671)وبانحخاف معيارؼ بمغ  (3.671) مقجاره بمغ حدابي وسط قلأ عمى حرل
 البيئية وتقييؼ األىجاف تحقيق أجل مؽ السؾرديؽ مع ويجب التعاون  ،السشتجات عمى البيئية العالمات وضع

 لمسؾرد. لمبيئة الرجيقة السسارسات
 في مكان العسل بداعاإل بعادالتحميل الهصفي أل .2

 في مكان العسل بداعاإل بعاد( تحميل االحراء الهصفي  أل3الجدول )

الهسط  بعاداأل ت
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

معامل 
 االختالف

االهسية 
 الشدبية

ترتيب 
 االهسية

 2 75% %12 0.463 3.730 التشغيسي بجاعاإل 1

 1 %76 19% 0.717 3.821 بجاعمشاخ اإل 2

 4 %73 19% 0.683 3.665 الفخدؼ بجاعاإل 3
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 3 74% %15 0.568 3.699 الفخيق إبجاع 4

السعجل العام لألوسط الحدابية 
 في مكان العسل بجاعلستغيخ اإل

3.729 0.456 12% %75 *** 

 
 حرل فقجفي مكان العسل  بداعاإل أبعادوهه احد  بداعبعد مشاخ اإل ان أعاله( 3) الججول مؽ يتزح

السشغسة  نأ عمى يجل وىحا (0.717)وبانحخاف معيارؼ بمغ  (3.821) مقجاره بمغ حدابي عمى أعمى وسط
 ،العسل مسارسات في مشيجية بظخيقة األفكار تقجيؼ العامميؽ  الفخصة عمى فخادالسبحؾثة تعسل عمى إعظاء األ

في السشغسة  مجريخيؽ الججيجة  ويعظي األفكار تشفيح في ججيجة و السداىسة أشياء تظؾيخ في الجيج وبحل
 قلأ عمى حرل فقج الفخدؼ بجاعاإل بعج يخص فيسا ماية، أبجاعاإل بأفكارؼ  يتعمق فيسا مفيجة مالحغات السبحؾثة

 جعل يحتؼ عمى السشغسة السبحؾثة وىحا (0.683)وبانجخاف معيارؼ بمغ  (3.665) مقجاره بمغ حدابي وسط
الستظؾرة  و وجعل  االفكار لجعؼ العامميؽ فخاداأل إلقشاع الججيجة وكحلػ محاولة لألفكار متحسديؽ األعزاء

 العسل. مكان لتحديؽ ججيجة أفكار في باستسخار يفكخون  فخاداأل
 

 ثالثًا : اختبار فرضيات البحث
  البحث أبعادو  االرتباط بين الستغيرات. 1

ذ يدتخجم لسعخفة طبيعة واتجاه إ ،أو طخائق اإلحراءات االستجالليةيسثل معامل االرتباط احج أساليب 
 إلىفزاًل عؽ ذلػ يذيخ اإلحراء االستجاللي  ،ودرجة العالقة وقؾتيا ومعشؾيتيا لمعالقة الخظية بيؽ متغيخيؽ

الجراسة لحرؾل عمى استشتاجات مؽ بيانات العيشة، وتعسيسيا عمى مجتسع اإلحراءات التي تسكششا مؽ ا
Zikmund et al., 2010,p.413))  فيحا يجل عمى 0.2+) إلى (0 . فاذا كانت قيسة االرتباط محرؾرة بيؽ

 يكؾن  حيؽ في . (  0.35+ إلى (0.2+ضعيف عشجما يكؾن  يجابيإوارتباط  عجم وجؾد ارتباط بيؽ الستغيخات،

 (0.6+ وارتباط إيجابي قؾؼ عشجما يكؾن  ( ،0.6 +إلى (0.35+ يكؾن  عشجما اً متؾسظ اً إيجابي  االرتباط

 يذيخ ( فيحا+1االرتباط ) معامل كان اذا أما( +1 إلى 0.8+وارتباط إيجابي قؾؼ ججًا عشجما يكؾن )  0.8+)إلى

يحا يجل عمى عجم وجؾد ارتباط ف 0.2-) إلى (0 فاذا كانت قيسة االرتباط محرؾرة بيؽ تام .  ايجابي ارتباط إلى
سمبيًا متؾسظًا  االرتباط يكؾن  حيؽ في . (  0.35- إلى (0.2-ضعيف عشجما يكؾن وارتباط سمبي  بيؽ الستغيخات،

قؾيًا ججًا  وارتباط ًاإيجابياً   0.8-)إلى (0.6- وارتباطًا سمبيًا قؾيًا عشجما يكؾن  ( ،0.6 -إلى (0.35- يكؾن  عشجما
 (Saunders ,et al., 2016,p.545)ارتباط سمبي تام ،   إلى( يذيخ 1-، ) (-1 إلى 0.8-عشجما يكؾن )

 الجراسة. أبعاد( يؾضح االرتباط بيؽ متغيخات و 4والججول )
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 لمبحث الفرضي السخطط أبعادو  لستغيرات االرتباط ( عالقات4الجدول )

 
 ولى في ضهء الشتائج الظاهرة في الجدول.قبهل فرضيات الرئيدة األ  إلىنتهصل  من خالل ما ورد في الجدول

 Spss, v.23عداد الباحثة باالعتساد عمى مخرجات إالسردر: 

 البحث أبعادو  التأثير بين الستغيراتفرضيات  . اختبار2
 :لمبحثالرئيدة  الستغيرات بين التأثير عالقة اختبارأ.          
بخنامج التحميل االحرائي   بؾاسظة (Path Analyze) السدار  تحميل االختبار باستخجام ىحا اجخاء تؼ

AMOS, V.20 في  بجاعاإلسمدمة التجييد الخزخاء و  إدارةمسارسات بيؽ  التأثيخ عالقة مؽ التحقق لغخض
  :اآلتيعمى الشحؾ و  (2والذكل )( 5الججول ) في السؾضحة الشتائج إلى التؾصلوتؼ  ،مكان العسل
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 لمدراسة الرئيدة الستغيرات بين التأثير ( عالقة2الذكل )
 
سمدمة التجييد  إدارةمسارسات ( أن ىشاك مدارًا يدمكو الستغيخ السدتقل )5الذكل )يالحع مؽ   
جاء في الججول والذكل (. وبشاء عمى ما في مكان العسل بجاعاإل( خالل تأثيخه بالستغيخ السعتسج )الخزخاء

يجابي ذؼ داللة إذ يتزح وجؾد تأثيخ مباشخ و إقبؾل فخضيات الجراسة الخئيدة،  إلىنفًا نتؾصل آالسحكؾريؽ 
( مسا (0.30 التأثيخ بمغ مقجار في مكان العسل بجاعاإلفي سمدمة التجييد الخزخاء  إدارةلمسسارسات أخرائية 

 (. Tabachnick and Fidell,2001 ,p.687قبؾل الفخضية الخئيدة ) إلىيؤدؼ 
 لمدراسة الرئيدة الستغيرات بين التأثير ( عالقة5جدول )ال

Path Estimate S.E. C.R. P الشتائج 

---سمدمة التجهيز الخزراء إدارةمسارسات 
 في مكان العسل بداعاإل<-

.298 .048 6.208 *** 
 الفرضية تقبل

 
 في مكان العسل بداعواإلسمدمة التجييد الخزخاء  إدارةمسارسات  أبعادب. اختبار عالقة التأثير بين 

بخنامج التحميل االحرائي   بؾاسظة (Path Analyze) السدار  تحميل االختبار باستخجام ىحا اجخاء تؼ
AMOS, V.20 بجاعسمدمة التجييد الخزخاء واإل إدارةمسارسات  أبعاد بيؽ التأثيخ عالقة مؽ التحقق لغخض 

  :اآلتيعمى الشحؾ و  (6والذكل )( 9الججول ) في السؾضحة الشتائج إلى التؾصلوتؼ  ،في مكان العسل

 
 في مكان العسل بداعاإلسمدمة التجهيز الخزراء عمى  إدارةمسارسات  أبعاد تأثير ( عالقة3الذكل )
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 في مكان العسل بداعاإلسمدمة التجهيز الخزراء عمى  إدارةمسارسات  أبعاد بين التأثير ( عالقة6الجدول )

Path Estimate S.E. C.R. P الشتائج 

 *** 8.942 030. 270. في مكان العسل بجاعاإل <---- الجاخمية البيئية دارةاإل
تقبل 

 الفخضية

في مكان  بجاعاإل <--- الخزخاء السعمؾمات نغؼ 
 العسل

.329 .035 9.328 *** 
تقبل 

 الفخضية

 *** 9.079 035. 318. في مكان العسل بجاعاإل <------ خزخاأل الذخاء
 تقبل

 الفخضية

 *** 7.926 038. 302. في مكان العسل بجاعاإل <------ العسالء مع التعاون 
تقبل 

 الفخضية

 *** 8.199 042. 346. في مكان العسل بجاعاإل <---- لمبيئة الترسيؼ الرجيق
تقبل 

 الفخضية

 *** 9.375 031. 290. في مكان العسل بجاعاإل <------ االستثسار إعادة
تقبل 

 الفخضية

 البيئية دارةدعؼ اإلقبؾل فخضيات بيؽ  إلىنفًا نتؾصل آجاء في الججول والذكل السحكؾريؽ بشاء عمى ما 
( (0.27)بمغ مقجاره  إحرائيةيجابي ذؼ داللة إذ يتزح وجؾد تأثيخ مباشخ و إ، في مكان العسل بجاعالجاخمية اإل
 نغؼ( ، تؼ قبؾل الفخضية بيؽ  Tabachnick and Fidell,2001 ,p.687قبؾل الفخضية ) إلىمسا يؤدؼ 
وتؼ ( (0.05( ألن مدتؾػ السعشؾية اقل 0.329فقج بمغت قيستيا ) ،في مكان العسل بجاعواإل الخزخاء السعمؾمات

وكحلػ  ( تؼ قبؾل الفخضية0.32فقج بمغت قيستيا )  ،في مكان العسل بجاعواإل خزخاأل الذخاء قبؾل الفخضية بيؽ
 ( 0.30ت قيسة التأثيخ بيشيسا )، إذ بمغفي مكان العسل بجاعواإل العسالء مع تؼ قبؾل الفخضية بيؽ التعاون 

ت قيسة التأثيخ بيشيسا في مكان العسل، إذ بمغ بجاعواإل لمبيئة الرجيق وكحلػ تؼ قبؾل الفخضية بيؽ الترسيؼ
بيشيسا  التأثيخ قيسة تبمغ ذإ ،في مكان العسل بجاعواإل االستثسار إعادة بيؽ الفخضية قبؾل خيخًا تؼ( وأ0.35)
(0.29. ) 

 
 السحهر الرابع: االستشتاجات والتهصيات

 اواًل: االستشتاجات
 إدارةوجؾد عالقة ارتباط معشؾية ذات داللة إحرائية بيؽ مسارسات  إلى. أعيخت نتائج التحميل االحرائي 1

وىحا يشدجؼ مع أىجاف البحث  ،في مكان العسل في السشغسة قيج البحث بجاعسمدمة التجييد الخزخاء  واإل
 واإلطار الشغخؼ ليا.
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تجعؼ تعديد  بجاعسمدة التجييد الخزخاء  نحؾ تظؾيخ كفاءات اإل إدارةالتقشيات الحجيثة الستسثمة بسسارسات . 2
 الكفؾء لمسشغسة.يديؼ في تحقيق األداء  هوىحا بجور  ،لجػ السشغسة قيج البحثالتسيد التشغيسي 

في مكان  بجاعسمدة التجييد الخزخاء  واإل إدارةوجؾد عالقة تأثيخ ذات داللة إحرائية بيؽ مسارسات . 3
 ،تعسل مؽ خالل السذاركة وتفاعل السؾعفيؽن السشغسة أ إلىويخجع الدبب  ،العسل في مشغسة عيشة البحث

  .وتتسيد السشغسة بثقافة التعمؼ التي تحفد االبتكار

سمدة التجييد الخزخاء  فيسا  إدارةن السشغسة قيج البحث لجييا ترؾر مسارسات أ. أوضحت نتائج البحث 4
اقتشاء تكشؾلؾجيات وكحلػ تعسل السشغسة عمى  ،في السشغسة بجاعيتعمق بتظؾيخ كفاءات ججيجة تجعؼ اإل

ة التي ال ي السجاالت الخئيدت االبتكارية فتعديد السيارا إلىوتدعى السشغسة باستسخار  ة،وعسميات مبتكخ 
ججيجة مختمفة لفيؼ تؾقعات ومتظمبات  قائخًا تدتكذف السشغسة باستسخار طخ تسمػ فييا تجارب سابقو واخي

فزل لسسارسات التظبيق فيسا يتعمق أفيؼ  إلىن بعض السجاالت تحتاج أال إؽ الخئيدي أصحاب السرمحة
السشغسة في كثيخ مؽ األحيان تذارك بشذاط في  إدارة ،البيئي بجاعاإل دارةججيجة إل إدارةفي باستخجام أنغسة 

 السشغسة تدتثسخ ندبة متؾسظة مؽ البحث والتظؾيخ . إدارةالبيئي بذكل متؾسط و  بجاعأنذظة اإل
في مكان العسل وذلػ الن  بجاعبشاء االىجاف طؾيمة االجل مؽ األىجاف قريخة األجل ضخورية في اإل .5

اىجاف بعيجة  إلىة االىجاف قريخة االجل واالستفادة مؽ تظؾيخ ىحه االىجاف في صياغفخادمذاركة األ
الستفادة مؽ عمى ايع العامميؽ االجل وذات رؤية تداعج السشغسة عمى تحقيق مبتغاىا مؽ خالل تذج

ىجافيؼ باتجاه اىجاف أ فكارىؼ و أولزسان سيخ  األخخػ،بالذخكات  ةمكاناتيؼ لتحقيق تسيد الذخكة مقارنإ
 السشغسة السبحؾثة.

. تقؾم السشغسة بإجخاء تحديشات لمحج بذكل جحرؼ مؽ اآلثار البيئية الستختبة عمى دورة حياة السشتجات 6
دعؼ االبتكارات الخزخاء التي تعدز األداء البيئي الستسيد وتقميل التمؾث الشاتج  إلىوالخجمات ولكشيا بحاجة 

 في مكان العسل بجاعء بسدتؾػ أداء أفزل ولتحقيق اإلمؽ العسميات ولالرتقا

حثيؽ عمى التعخف أكثخ ان يحفد السسارسيؽ والبأمتغيخات الجراسة وألىسيتيا يسكؽ . نجرة البحؾث الستعمقة بكال 7
 يؼ في فيؼ اوسع.ن تدأخخػ يسكؽ أليؼ وخمق مقاييذ عمى طبيعة ىحه السفا

 ثانيًا: التهصيات
 البحث إليياجسمة مؽ التؾصيات تؾصل  إلىن نذيخ أيسكؽ آنفًا ضؾء االستشتاجات التي ذكخت في 

ألىسيتيا سمدمة التجييد الخزخاء  إدارةمسارسات السشغسة عيشة البحث بجسيع  إدارةن تيتؼ أ. مؽ الزخورؼ 1
 .في مكان العسل بجاعاإلفي التأثيخ عمى 

 بجاعاإلعمى  اانعكاساتيومعخفة سمدمة التجييد الخزخاء  إدارةمسارسات . اجخاء مديج مؽ الجراسات حؾل 2
 خخػ.في مشغسات الرشاعية األ في مكان العسل
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ترسيؼ البخامج التعميسية مؽ أجل  سمدة التجييد الخزخاء: إدارةالتعميؼ والتجريب مؽ أجل مسارسات يذسل . 3
الشفايات ، والتحكؼ في التمؾث  إدارةؼ السشتجات ، و تذسل كحلػ ترسيفبخامج التعميؼ  ، أماتظبيق السسارسات

 بجاعيسكؽ أن تداعج مثل ىحه البخامج في رفع السيارات والقجرات الستعمقة بتشفيح السبادرات اإل
جل أمؽ  سمدمة التجييد الخزخاء إدارة. ضخورة وضع خظة شاممة لغخض التظبيق الشاجح لمسسارسات 4

 في مكان العسل. بجاعاإلتعديد 
البحث تتزسؽ عقج دورات تجريبية وورش عسل لكل مؽ السجيخيؽ والسؾعفيؽ في السشغسة قيج  إلىالحاجة . 5

سمدة التجييد الخزخاء كحلػ تؾعية العامميؽ جسيعا في السشغسة  إدارةمسارسات  غأحجث السفاليؼ ومباد
 السشافع الكبيخة الستؾقعة مشيا.سمدة التجييد الخزخاء و  إدارةقيج البحث بسفاليؼ ومتظمبات تشفيح مسارسات 

سمدة التجييد الخزخاء في مرفى ذؼ قار بسا يزسؽ  إدارةاعتساد مشيج عمسي الستخجام مسارسات . 6
عمى العسل وتحديؽ العسميات الترشيعية  فخادتظؾيخ كفاءات ججيجة تجعؼ االبتكار في السشغسة وتذجيع األ

 .الترشيع لحج مؽ االثار البيئية الستختبة عمى عسميات 
 في مكان العسل بجاعاإللتعديد سمدمة التجييد الخزخاء  إدارةمسارسات صياغة استخاتيجيات شاممة لتشفيح . 7

 ، وتتالءم مع خرائص البيئة العخاقيةمتخمص مؽ التمؾث البيئيل
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