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:امللخص

   ِ ٞ  ايكٛع٢  تٗدف تًكو ايدزاضك١  ت تكٝكٝ ارتطكسا٤    ايؿٓكادم  يف ايعكاًَ   يكد٣  ايب٦ٝك

صكؿٞ ايتشًًٝكٞ َكٔ  كسٍ اضكتعسار ايدزاضكات       ٚتعتُد ايدزاض١ اذتاي١ٝ عًٞ املٓٗر ايٛ

ايٓظس١ٜ املتعًك١ مبٛضٛع ايدزاض١، ٚنريو  دسا٤ ايدزاض١ املٝداْٝك١ َكٔ  كسٍ وضكًٛ      

ٟ  عٓد  سصا١ٝ٥ دالي١ ذٚ َعٟٓٛ تأثر االضتكصا٤، تٛصًت ايدزاض١  ت وْ٘ ٜٛدد  َطكتٛ

 بايؿٓكككادم ايب٦ٝٝككك١ املُازضكككات عًكككٞ يًعكككاًَ  ٚايب٦ٝكككٞ ايصكككشٞ يًكككٛعٞ( 0. .) َعٜٓٛككك١

ايدزاض١  ميهٔ تستٝك  ستكاٚز املُازضكات ايب٦ٝٝك١ سطك  َكدٟ تأثسٖكا َكٔ          ع١ٓٝ ارتطسا٤

ايككٛعٞ ايصككشٞ ٚايب٦ٝككٞ يًعككاًَ  تٓاشيٝككا عًككٞ ايٓشككٛ ايتككايٞ: وٚال تسغككٝد اي اقكك١، ثككِ       

تسغككٝد املٝككاٙ، و ككرا  داز٠ ايؿاقككد  بٓككا٤ عًكك٢ ايٓتككا٥ر املطككتخسد١   ٚضكك  زتُٛعكك١ َككٔ   

 َٚتابعكك١ تكٝككِٝ بكك٘ َٓككٛ  ٜهككٕٛ بايؿٓككدم َطككتكٌ قطككِ سشٖككا  ْػككا٤ايتٛصككٝات ناْككت وب

 االعتُكككاد ملعكككاٜر ٚؾككككا ارتطكككسا٤ بايؿٓكككادم املُازضكككات ٚت بٝكككل تٓؿٝكككر وثٓكككا٤ ايعكككاًَ 

  األ طس

 ارتطسا٤ ، غسّ ايػٝخ  ايؿٓادم ايٛعٞ ايب٢٦ٝ ، املُازضات ارتطسا٤ ،الكلوبث الذالت:
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Evaluating the Environmental Awareness Among 

Green Hotel Employees 
 

Abstract 
The aim of this study is to assess the environmental awareness of 

green hotel employees. This study depends on the analytical 

descriptive method by reviewing the theoretical studies related to 

the subject of the study, The study found that there is a 

significant effect of statistical significance at (0.05) level of 

environmental and health awareness of employees on 

environmental practices in green hotels. It is possible to arrange 

the environmental practices according to the degree of their 

impact on the health and environmental awareness of employees 

in descending order as follows: First, rationalization of energy, 

then rationalization of water, finally management of losses. 

Based on the results extracted, a set of recommendations were 

developed Most notably, creating an independent hotel 

department to evaluate and follow-up of employees during the 

implementation of practices in green hotels in accordance with 

the criteria of green accreditation. 

Keywords: Environmental Awareness, Green Practices, Green 

Hotels, Sharm El Sheikh. 



 

 

 

 .0.0ْٜٛٝٛ  –7عدد  –زت١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم 

 همذهت
َُػه١ً( .0.0) َسشام وغاز ّٛخ قد باتت وٕ  ١ّٝ، َُػه١ً ايتً  تعرتف ال عامل

َِٝت ٖٓا َٚٔ ايطٝاض١ّٝ، باذتدٚد ٍّ َسِظ  األ ر٠  األزبع١ ايعكٛد يف ٚ اّص١ دٚيٞ باٖتُا

 اير٣ املٓاض  ايػهٌ تعترب ارتطسا٤ وٕ ايؿٓادم (0.08)  صاحل  يف ٖرا ايطٝام، وٚضح

 تٛدًٗا األنجس األْظ١ُ  ت ايتكًٝد١ٜ األْظ١ُ َٔ اإلقا١َ وضايٝ   سي٘ َٔ تتشٍٛ

 ايؿٓادم احمل١ًٝ  بدوت يًُذتُعات ٚاذتطازٟ ايجكايف املٛزٚخ ٚمحا١ٜ اذتؿاظ  ت

 ّٜٛ بعد َٜٛا عددٖا دٜٚصدا األ ر٠ ايطٓٛات  سٍ ٚاالْتػاز ايتصاٜد يف ارتطسا٤

 تصاٜد يف ايعامل سٍٛ ايؿٓادم هلرٙ املؿطً  ايطا٥ش  عدد وٕ ايدزاضات ٚتؤند 

 ، ٖٚب١) ايتكًٝد١ٜ  عٔ ايؿٓادم َٔ ايٓٛع١ٝ ٖرٙ تهًؿ١ ازتؿاع زغِ ذيو ، َطتُس

0..8 ) 

َّ َٔ وصبح ايب٦ٝٞ ايٛعٞ زتاٍ  ٕ  باٖتُاّ تع٢ٓ اييت ايب١ٝ٦ٝ األٖداف وٖ

َّ املختص  إلدزاى ٚذيو ايرتب١ٜٛ، ايٓدٚاتٚ املؤمتسات  يسٖتُاّ ايٛسٝد ايطبٌٝ بأ

 ٚادتُاعٞ، ايؿسدٟ املطتٜٛ  ع٢ً ايعاًَ  ممازضات يف ٜهُٔ َػهستٗا ٚسٌ بايب١٦ٝ

 حتط  يف ٜهُٔ ٚادتُاع١ٝ ايؿسد١ٜ املُازضات تًو ٚحتط  يبٓا٤ ايٛسٝد ايطبٌٝ ٚوٕ

 (  0.00 ، ٢ايصغب)  ايعاًَ   يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ

 هشكلت البحث
  -تهُٔ َػه١ً ايدزاض١ يف اإلداب١ عٔ ايتطاؤالت اآلت١ٝ :

 ؟َاٖٞ دزد١ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يد٣ ايعاًَ  بايؿٓادم ارتطسا٤  -

 ؟ٌٖ ٜطاِٖ ايعإًَٛ بايؿٓادم ارتطسا٤ يف تسغٝد اضتٗسى املٝاٙ  -

 ؟ز٠ ايٓؿاٜاتَا ٖٞ ارت ٛات اييت ٜتبعٗا ايعإًَٛ بايؿٓادم ارتطسا٤ إلدا -

 ؟ٌٖ ٜطاِٖ ايعإًَٛ بايؿٓادم ارتطسا٤ يف تسغٝد اضتٗسى اي اق١  -

 ؟ارتطسا٤ ايؿٓادم  ت يًتشٍٛ ايؿٓادم تدؾ  اييت ايعٛاٌََا  -

َٔ ٚد١ٗ ْظس ايعاًَ  بايؿٓادم  ارتطسا٤ املُازضات ت بٝل َعٛقاتَا ٖٞ 

 ارتطسا٤؟
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 أهذاف البحث
 ارتطسا٤ يف تسغٝد اضتٗسى املٝا٠  ايتشكل َٔ دٚز ايعاًَ  بايؿٓادم 

 ايكا٤ ايط٤ٛ عًٞ ارت ٛات اييت ٜتبعٗا ايعإًَٛ إلداز٠ ايٓؿاٜات 

  َعسؾ١ َدٟ َطا١ُٖ ايعاًَ  بايؿٓادم ارتطسا٤ يف تسغٝد اضتٗسى اي اق١ 

  ًٞارتطسا٤ ايؿٓادم  ت يًتشٍٛ ايؿٓادم تدؾ  اييت ايعٛاٌَايٛقٛف ع 

  ٚد١ٗ ْظس ايعاًَ   ارتطسا٤ املُازضات ت بٝل َعٛقاتحتدٜد َٔ 

 حمذادث البحث
 تتطُٔ ايدزاض١ احملددات اآلت١ٝ:

 يف مجٝكك  ايؿٓككادم ارتطككسا٤ يف ايدزاضكك١ يف ظككٌ صككعٛب١  دككسا٤احملككدد املهككاْٞ - و

ّ  مبدٜٓك١  ارتطكسا٤  ايؿٓكادم  ٠،   ا تٝازیايعس  َصس مجٗٛز١ٜ ٕ  ايػكٝخ  غكس  عٝٓك١  يتهكٛ

  ١ ٝايعسب َصس مجٗٛز١ٜ ارتطسا٤ يف ايدزاض١ سٝح وٕ بٗا ونرب عدد َٔ ايؿٓادم

 02 َككٔ ايؿككرت٠  ككسٍ ٚذيككو االضتكصككا٤ اضككتُازات تٛشٜكك   احملكدد ايصَٓكك٢  -  

  0.08 ونتٛبس .0  ت ضبتُرب

ٟ  ملعسؾك١  ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  ٚا تٝاز حتدٜد  احملدد ايبػس٣  َكد

  ارتطسا٤ بايؿٓادم ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ

 النظري للذراست اإلطبر
 َٔ ٚاسد٠ ايطٝاؾ١ بصٓاع١ عًٝٗا ٜ ًل َا وٚ ايؿٓدق١ٝ ايصٓاع١ تعد

(  9..0 ، اذتٛزٟ)  ايعامل يف ايبًدإ َٔ ايعدٜد اقتصادٜات يف ٚاملؤثس٠ ايبازش٠ ايصٓاعات

 ضُإ ُٜعد ايؿٓدق١ٝ ارتدَات ٚت ٜٛس ٚتٜٓٛ  ايؿٓادم َٔ املصٜد  ْػا٤ وٕ   نُا

 شٜاد٠ دٚز َكدَتٗا يف ٜأتٞ ؾٛا٥د َٔ عًٝ٘ ٜرتت  َٚا سٞايطٝا  ايٓػا  يٓذاح

 بأْ٘ايؿٓدم   ٜٚعسف(9..0 ، عًٛإ)  يًعٌُ ؾسص ٚ ًل  ايكَٛٞ ايد ٌ يف ايطٝاس١

ََّأ ُُْصٍ ) األ س٣ ٚارتدَات ٚغسابِٗ طعاَِٗ ٚتأَ  باألدس املطاؾسٜٔ إِلقا١َ ٜٗ

 ( 0.07 بػاٚزٟ،
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 اخلضراء للفنبدق التبرخيي التطىر
  يٞ ٜٓظس ٚنإ  ؾكط اعسَٝا ظٗٛزا ايب٦ٝٞ يسٖتُاّ ظٗٛز وٍٚ نإ

 درٚز تتب  ٚميهٔ  ايعٌُ عًٞ  ضاؾ١ٝ ٚتهًؿ١ َطؤي١ٝ نأعبا٤ ايب٦ٝٞ االٖتُاّ

 ْجست قد ناْت ٚ ٕ، 0970 عاّ" األزر يك١ُ" ّٜٛ وٍٚ َ  بدوت اييت ارتطسا٤ اذتسن١

  (Rahman et al. ,2011)ضٓٛات ببط  ذيًو قبٌ برٚزٖا

 ٜعسف َا  طاز يف األ طس  يٞ ٚايبرتٍٚ ايهُٝاٜٚات صٓاع١ تٛد٘ َ ٚ

 ايت١ُٝٓ  يٞ حتسنت اييت ايصٓاعات وٚيٞ َٔ تعترب ٚاييت، األ طس باالقتصاد

 ارتدَات صٓاع١ ٚددت ايب١٦ٝ  يف ايظاٖس٠ ايطًب١ٝ تأثراتٗا بطب  ٚذيو، ارتطسا٤

 وضسازٖا يتكًٌٝ ايطعٞ ١ايطٝاؾ صٓاع١ عًٞ وصبح ٚبايتايٞ نبر، ضػط حتت ْؿطٗا

 وٜطا ٚ، ايب١٦ٝ جتاٙ َط٦ٛيٝتٗا جتاٌٖ عًٞ قادز٠ ايطٝاؾ١ صٓاع١ تعد ؾًِ، ايب١ٝ٦ٝ

 ضػٛ  ٚ، ارتطسا٤ ايؿٓادم يف االقا١َ ٜسٜد سٝح اال طس ايطا٥ح يسغبات يسضتذاب١

  االضتٗسى تسغٝد عًٞ ايؿٓادم ادربت سٝح اي اق١ اضعاز شٜاد٠ َ  ايب١ٝ٦ٝ ايتػسٜعات

 ايجُاْٝات وٚا س َ  و سٟ َس٠ ايظٗٛز  يٞ ارتطسا٤ ايؿٓادم عادت هلرا ٚ

(Brown,1996)  

 اال طس ايعكد بدا١ٜ ايعًُا٤ قبٌ َٔ ايتطعٝٓات ؾرت٠ اعًٓت

(Roberts,1996  )بعد ايتطعٝٓات يف نبر٠ بطسع١ ايب٦ٝٞ االٖتُاّ ت ٛز بعد 

يتأثر  ايٓاع ٚعٞ ْػأ قد ٚ  اذتسازٟ االستباع   س عًٞ تؤند اييت ايعًُا٤ تكازٜس

 ت١ُٝٓ اشدٖست ٚ(  Rahman et al. ,2011) ايب١٦ٝ يف االضتٗسن١ٝ عاداتِٗ

 ( KIM,2008) ايجايج١ االيؿ١ٝ ٚبدا١ٜ ايتطعٝٓات َٓتصـ يف نبر بػهٌ ايؿٓادم

 اخلضراء الفنبدق هفهىم
 ١باملط٦ٛيٝ ايتصاَ٘ ٜجبت ضهٔ وٟ" ارتطسا٤ بأْٗا ايؿٓادم (0.00) عسف َتٛيٞ

 ايصدٜل باألضًٛ  ًَتص١َ ممازضات اتباع٘ طسٜل عٔ سٛي٘ َٔ ٚاي بٝع١ ايب١٦ٝ جتاٙ

ارتطسا٤ ايؿٓادم(0.00، )ايت بٝك١ٝ االحباخ   ذنس َعٗد" اي١َٝٛٝ اذتٝا٠ يف يًب١٦ٝ

 ايؿعاٍ االضتخداّ  سٍ َٔ يًب١٦ٝ َس١ُ٥ ونجس تهٕٛ وٕ  يٞ تطعٞ اييت بأْٗا ايؿٓادم
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 ايتهايٝـ ختؿٝض ؾٛا٥د وٕ سٝح ممتاش٠  دَات تٛؾر َ  زدٚاملٛا ٚاملٝاٙ يً اق١

 " اإلجياب١ٝ ايٓكد١ٜ ٚايتدؾكات املتصاٜد٠ ٚااليتصاَات

 غأْٗا َٔ ممازضات ت بل اييت تًو ايؿٓادم بأْٗا ايؿٓادم (0.00) ٜسٟ محاد

 ايؿٓدم يف ايتكًٝد١ٜ اي اق١ اضتٗسى نرتغٝد ايب١٦ٝ عًٞ ايطًيب األثس تكًٌٝ

 بعد٠ املختًؿ١ يألغسار ؾٝ٘ املٝاٙ اضتخداّ تكٓ  َ ، ايبد١ًٜ اي اق١  يٞ ٚاالْتكاٍ

 ارتازدٞ بايتصُِٝ املتعًك١ ٚاملكاٜٝظ ايتعًُٝات ببعض ٚااليتصاّ، َبتهس٠ طسم

 بأْٛاع٘  ٚاملخًؿات ايٓؿاٜات َٚعادت١  داز٠ مبٛدبٗا ٜتِ اييت ٚاي سم، ٚايدا ًٞ

   اخلضراء البيئيت املوبرسبث
 ايتعاٌَ ضسٚز٠ ع٢ً ايطا٥ش  ٚتجكٝـ يتٛع١ٝ ًَش١ وصبشت اذتاد١  ٕ

 ٚاملهٝؿات األْٛاز ٚ طؿا٤ املا٤ اضتخداّ تكٓ   سٍ َٔ اهلا١َ ايب١٦ٝ َٛازد َ  ايسغٝد

 َ  ٚايٓؿاٜا، ٚاملا٤ اي اق١ اضتخداّ تسغٝد ع٢ً ايؿٓادم ٚتػذٝ  ، ايػسؾ١ تسى عٓد

 بايتايٞ يٝٓعهظ ، ايب١٦ٝ َ  ايتعاٌَ ١بأُٖٝ ايؿٓدم يف املطتخدَ  تٛع١ٝ  ت اذتاد١

  ( 0.07 ق ٝػات،) ْظٝؿ١ ب١٦ٝ يف ٜعٝؼ ألْ٘ بايسضا ايطا٥ح ٚغعٛز ، ايؿٓدم ودا٤ ع٢ً

  -: (Zengeni et at.,2013)ٚتػٌُ املُازضات ارتطسا٤ يف ايؿٓادم َا ٢ًٜ  

  داز٠ ايٓؿاٜات يف ايؿٓادم ارتطسا٤   0

 ٤  داز٠ َصادز اي اق١ يف ايؿٓادم ارتطسا  0

  داز٠ َصادز املٝاٙ يف ايؿٓادم ارتطسا٤   3

 ضٝاض١ ايػسا٤ ايب١ٝ٦ٝ  نأسد املُازضات ارتطسا٤   2

 طسٜك١ اضتخداّ املٛاد ارت س٠ وٚ ايطا١َ   0

  داز٠ اآلؾات يف ايؿٓادم ارتطسا٤   6

 املٓاظس اي بٝع١ٝ   7

 هعىلبث تطبيك املوبرسبث اخلضراء :
 :َٚٓٗا دمايؿٓا يف ارتطسا٤ املُازضات ت بٝل َعٛقات تتعدد

   ٚايت بٝل ايتٓؿٝر تهايٝـ ازتؿاع  0
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   ايؿٓادم بصٓاع١ ارتاص١ ايب١ٝ٦ٝ اذته١َٝٛ ايتػسٜعات ق١ً  0

   ايؿٓادم ب  َػرتن١  طسا٤ بساَر ٚدٛد ٚعدّ ايؿعاٍ االتصاٍ ق١ً  3

   يًب١٦ٝ ايصدٜك١ ايرباَر يتٓؿٝر املخصص١ املٝصا١ْٝ ق١ً  2

   ارتطسا٤ ؿٓادماي  ت ايتشٍٛ َٔ املٓاؾ  ٚضٛح عدّ استُاي١ٝ  0

  ارتطسا٤ ايرباَر بعض صعٛب١  6

   ضسٚز١ٜ غر ارتطسا٤ املبادزات بإٔ ايبعض اعتكاد  7

   ارتطسا٤ ايتهٓٛيٛدٝا َ  ايتعاٌَ ٚصعٛب١ ٚاملعسؾ١ ارترب٠ ق١ً  8

  (Edregon, 2017)ايطسٚز١ٜ  ايتٓظ١ُٝٝ ايتػٝرات صعٛب١  9

   البيئي الىعي
 بأْ٘( 9..0)  زبٝ  وٚضح ؾكد  ايب٢٦ٝ ايٛعٞ تٓاٚيت اييت ايتعسٜؿات تعددت يكد

 ايرباَر  سٍ َٔ األؾساد ضًٛى يف تتشهِ اييت ايب١ٝ٦ٝ االجتاٖات تهٜٛٔ ٖٛ" 

 ب١ٝ٦ٝ َػه١ً وٚ َع  ب٦ٝٞ َؿّٗٛ تٛضٝح بٗدف األؾساد  ت تٛد٘ اييت ٚايٓػاطات

 يف ٚ غسانِٗ ْٚظسٜاتِٗ اجتاٖاتِٗ تػٝر ٚبايتايٞ باملط٦ٛي١ٝ ٚغعٛز اٖتُاّ ٚاسداخ

 ايب٦ٝٞ ايٛعٞ وٕ  Ghosh & Kumud (2014)  ٜٚرنس" َٓاضب١ سًٍٛ  جياد

 املػانٌ ذتٌ ايسش١َ املٗازات ٚانتطا  ايب١٦ٝ بكطاٜا املعسؾ١ عاّ بػهٌ ٜتطُٔ

 املط٦ٛي١ٝ َ  يٝتُاغ٢ ضًٛنِٗ ٚتعدٌٜ يًُٛاطٓ  ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ٚت ٜٛس ايب١ٝ٦ٝ

 ايب١ٝ٦ٝ املػهست جتاٙ ايؿسد َٛقـ ْ٘بأ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ(  0.07) ٜتِٝ ٚعسف. ايب١ٝ٦ٝ

 يف ٜظٗس املٛقـ ٖٚرا ، املػهست تًو َ  ٚتؿاعً٘ استهان٘ ْتٝذ١ يدٜ٘ ٜتهٕٛ ٚايرٟ

   ايب١٦ٝ جتاٙ ايطً  وٚ باإلجيا  ايؿسد تصسف يف ٜظٗس نُا ، ايسؾض وٚ املٛاؾك١ صٛز٠

  للعبهلني البيئي الىعي أهويت
 ٚ بٓكككا٤ اجتاٖكككات األؾكككساد ٚادتُاعكككات يف  تهُكككٔ وُٖٝككك١ ايكككٛعٞ ايب٦ٝكككٞ يف تُٓٝككك١ 

اجملتُككك  َكككٔ ودكككٌ تػكككٝر ضكككًٛنٝاتِٗ ضتكككٛ ايب٦ٝككك١ ، عكككٔ طسٜكككل َػكككازنتِٗ يف سكككٌ       

ايب٦ٝك١ ، ٚحتًُٝكِٗ َطك٦ٛي١ٝ حتدٜكد املػكهست َٚٓك  سكدٚثٗا  َكٔ         املػهست اييت تٛاد٘



 

 

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 

 
 

ٛز  سٍ ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚٚعِٝٗ يف َتابع١ ايكطاٜا اييت ختص ايب١٦ٝ ، ٚاملستب ١ بايت 

 (  0.07َٔ ودٌ حتكٝل ت١ُٝٓ َطتدا١َ ) ايصباؽ ، 

  -ٚيًٛعٞ ايب٦ٝٞ و١ُٖٝ نبر٠ يف سٌ املػهست ايب١ٝ٦ٝ  يهْٛ٘ :

 ٜٓػس ايتٛع١ٝ ٚاإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ ٚاملعسؾ١ يدٟ ايعإًَٛ يف ايؿٓادم ارتطسا٤   0

ٌ ٜعٌُ ع٢ً شٜاد٠ املٗازات ايطكسٚز١ٜ  ٚ نطكا  وؾكسادٙ ايتعاَكٌ االجيكابٞ َك  املػكان         0

 ايب١ٝ٦ٝ مما ٜطِٗ يف ت١ُٝٓ ايطًٛى اذتطازٟ يد٣ وؾساد اجملتُ  

ٜؤدٟ  ت ت ٜٛس األ سم ايب٦ٝٝك١ يكدٟ ايعكإًَٛ يف ايؿٓكادم ارتطكسا٤)عبدايً ٝـ ،        3

0.00  ) 

ٜٛضح َدٟ ازتبا  ايعإًَٛ يف ايؿٓادم ارتطكسا٤ بايب٦ٝك١ ، يكٝعًِ نكٌ ؾكسد سكٛقك٘         2

ًٝٗككا ، ٚاذتككد َككٔ اضككتٓصاف املككٛازد اي بٝعٝكك١   ٚٚادباتكك٘ جتككاٙ ايب٦ٝكك١ َككٔ ودككٌ احملاؾظكك١ ع 

 املختًؿ١ َجٌ املا٤ ، ٚاي اق١ ، ٚايتكًٌٝ َٔ ايٓؿاٜات ايصًب١ بإعاد٠ تدٜٚسٖا

 هنهجيت البحث
 جمتوع وعينت الذراست 

(    GSH,2019) ؾٓدم 02 مبد١ٜٓ غسّ ايػٝخ ارتطسا٤ ايؿٓادم عدد ٜبًؼ

سٝح   اضتٗداف مجٝ   طسا٤اضتخداّ وضًٛ  اذتصس ايػاٌَ َٔ ايؿٓادم ارت

ايعاًَ  يف ايؿٓادم  ع٢ً اضتبٝإ اضتُاز٠ .20 عدد تٛشٜ    ايؿٓادم ارتطسا٤ ٚ

اضتبٝإ بٓطب١  اضتُاز٠ 237 يًتشًٌٝ ايصاذت١ االضتُازات امجايٞ ٚنإ ارتطسا٤،

 % َٔ  مجايٞ االضتُازات اييت   تٛشٜعٗا 0 97

 أداة البحث امليذاني
حيتك٣ٛ احملكٛز   سٝكح   وزبعك١ ستكاٚز  عًك٢  ضتكصكا٤ َػكت١ًُ     تصكُِٝ اضكتُاز٠ ا  

، ٚحيتك٣ٛ احملكٛز ايجكا٢ْ عًك٢    ايؿٓكدم عٓاصس يدزاض١ ايٛعٞ ايعاّ يًعاًَ  ب 7األٍٚ ع٢ً

ٙ  اضتٗسى عٓاصس يدزاض١ وزا٤ ايعاًَ  جتاٙ تسغٝد0 ، ٚحيتك٣ٛ احملكٛز ايجايكح عًك٢      املٝكا

عٓاصكس  6ٚحيتك٣ٛ احملكٛز ايسابك  عًك٢     اداز٠ ايٓؿاٜات،  عٓاصس يدزاض١ وزا٤ ايعاًَ  جتا6ٙ

اي اقك١  ٚاعتُكد االضتكصكا٤ عًكٞ َكٝكاع       اضكتٗسى  يدزاض١ وزا٤ ايعكاًَ  جتكاٙ تسغكٝد   
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يٝهست ارتُاضٞ بدزدات َٛاؾك١ تتدزز َٔ غر َٛاؾل بػد٠ سيت َٛاؾل بػكد٠ ٜٚٛضكح   

 ( دزدات املٛاؾك١ ٚاملد٣ يهٌ دزد١ 0ادتدٍٚ زقِ )

 ايدزاض١ ع١ٓٝ ارتطسا٤ (ايؿٓادم0ددٍٚ )

 الدرجُ اخلطزاْ إصي الفٍدم ً

   Green Star Hotel (GSH,2019)املصدز: 

 ( َكٝاع اإلداب١ ع٢ً ؾكسات االضتكصا٤ 0ددٍٚ زقِ )

درجات 
 ىاقكُامل

غري وىاقل 
 وىاقل بصدَ وىاقل ذلايد غري وىاقل بصدَ

 5 4 3 2 1 الدرجُ
 5: 4821 4821: 3841 3841: 2861 2861: 1881 1881: 1 املدّ
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 ( = )8 .=  0( / 0 – 0املدٟ )طٍٛ ايؿ١٦. 

ثببث االستمصبء
َعاَككككٌ ويؿككككا نسْٚبككككاق املطككككتخدّ يف قٝككككاع ثبككككات   (3)ٜٛضككككح ادتككككدٍٚ زقككككِ 

ٖٚكٞ قُٝك١ َكبٛيك١ ٖٚكٛ َكا ٜػكر         879 . سٝح تٛضح ايٓتا٥ر وٕ ق١ُٝ ويؿا  االضتكصا٤،

ضكتخدّ   عتُاد عًٝ٘ يف ايدزاض١ ٚثبات ْتا٥ذ٘  ذا َكا   يٞ ثبات االضتكصا٤ ٚصسس١ٝ اإل

 َس٠ و سٟ يف ْؿظ ايظسٚف 

 يكٝاع ثبات االضتكصا٤ َعاٌَ ويؿا نسْٚباق  (3)ددٍٚ زقِ

 وعاون ألفا عدد العبارات
36  

 اجلزء امليذاني:
 ايتشًٌٝ ايٛصؿٞ حملاٚز ايبشح:

 ايعاّ ايٛعٞ ستٛز ضتٛ ايعاًَ وزا٤ ٚتٛدٗات  :(2ددٍٚ )

ً 
 العــبـــــارَ

 
 املؤشزات اإلحصآًُ درجُ التهزار و الٍضبُ املٔىيُ

ًب
رتت

ال
   3   

 املتىصط
 احلضابٌ

اإلحنزا
 ف

 املعًارٍ

1 

 يكىً
 الفٍدم

 بٍصاطات
 وتعمكُ

 البًُٔب
 نايف بصهن

 *ك

 6 

% 

 4 *ك يف أشارك 2
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 املصاريع
 ختدً اليت

 البًُٔ
 يف وتضاعد

 املصهالت حن
 وثن البًًُٔ

 وَ التخمص
 ، الٍفايات
 حزم

 الكىاوُ
 عمىٌ بصهن

 تزشًد ،
 اصتخداً
 الطاقُ

% 

3 

 وجىد أشجع
 بزاوج
 لمرتبًُ

 والتىعًُ
 يف البًًُٔ
 الفٍدم

 *ك

  
2 

% 

4 

 عمِ أحزص
 تمىيث عدً

 األوانَ
 العاوُ

 والطبًعًُ

 *ك

 3 
% 

5 

 أشارك
 حبطىر
 الٍدوات

 والمكاْات
 العمىًُ
 املتعمكُ
 بالبًُٔ

 *ك

 
7 

% 
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6 

 عمِ أحزص
 املصارنُ
 حبىالت
 التىعًُ

 البًًُٔ

 *ك

  5 

% 

7 

 البحث أقطن
 وصادر عَ

 الطاقُ
ديمُالب

 *ك
1 

% 

الـــىـــتـــــــىصـــــــــط الـــــحـــضــــابــٌ  
 -- 3817 الــــــعـــــــــاً

 

احملككٛز عبككازات عًكك٢ ستاٜككد٠وؾككساد عٝٓكك١ ايدزاضكك١  ادابككات وٕ (2دككدٍٚ ) ضككحٜٛ

سٝكح وْك٘ ٜكك  يف    َتٛضكط  ( ٖٚكٛ  0َٔ  7. 3ٛضط سطابٞ عاّ )مبت(ايعاّ ايٛعٞ)األٍٚ

 (  .2 3 ت  60 0ايؿ١٦ )

احملككٛز عبككازات بعككضٜتطككح َككٔ ايٓتككا٥ر وٕ وؾككساد عٝٓكك١ ايدزاضكك١ ٜٛاؾكككٛا عًكك٢    

ٚاييت   تستٝبٗا تٓاشيًٝا سط  َٛاؾك١ وؾكساد عٝٓك١ ايدزاضك١ عًٝٗكا     (،ايعاّ ايٛعٞ)األٍٚ

ألقكككٌ قكككِٝ يسضتكككساف املعٝكككازٟ عٓكككد تطكككاٟٚ قكككِٝ    ٚؾككككًا ألعًككك٢ قكككِٝ يًُتٛضكككط، ٚٚؾككككاً 

 -املتٛضط نُا ًٜٞ:

  ( ِٖٚككٞ " 7 دككا٤ت ايعبككاز٠ زقكك ) ٌباملستبكك١  ايبدًٜكك١ اي اقكك١ َصككادز عككٔ ايبشككح وؾطكك "

ٖٚكككٛ ، (.0 2َكككٔ سٝكككح َٛاؾكككك١ وؾكككساد عٝٓككك١ ايدزاضككك١ عًٝٗكككا مبتٛضكككط سطكككابٞ )   األٚيكككٞ 

(.0 2 ت  20 3سٝح وْ٘ ٜك  يف ايؿ١٦ )نبر َتٛضط سطابٞ 

  ( ِٖٚكككٞ " 3 دكككا٤ت ايعبكككاز٠ زقككك )  يف ايب٦ٝٝككك١ ٚايتٛعٝككك١ يًرتبٝككك١ بكككساَر ٚدكككٛد وغكككذ 

َكٔ سٝكح َٛاؾكك١ وؾكساد عٝٓك١ ايدزاضك١ عًٝٗكا مبتٛضكط سطكابٞ           ايجا١ْٝ " باملستب١ ايؿٓدم

(3 80)  
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 ( ِ2دا٤ت ايعباز٠ زق" ٖٞٚ )  عًك٢  وسكسص  ّ ٔ  تًٜٛكح  عكد "  ٚاي بٝعٝك١  ايعاَك١  األَكان

  (68 3َٔ سٝح َٛاؾك١ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ عًٝٗا مبتٛضط سطابٞ )ايجايج١ باملستب١ 

 عباز٠ ٚاسد٠ َٔع٢ً  داباتِٗ ناْت ستاٜد٠ ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 

ّ  ايكيت  املػكازٜ   يف ٖٚٞ "وغازى(، ايعاّ ايٛعٞاحملٛز األٍٚ )عبازات ٚتطكاعد  ايب٦ٝك١  ختكد

ٔ  ايككتخًص َجككٌ ايب٦ٝٝكك١ املػككهست سككٌ يف ٞ  بػككهٌ ايكُاَكك١ سككسم ، ايٓؿاٜككات َكك  ، عًُكك

ٞ  َتٛضكط  ٖٚٛ(، 32 3) سطابٞ اي اق١ " مبتٛضط اضتخداّ تسغٝد ٘  َتٛضكط  سطكاب  ألْك

 (  .2 3 – 60 0) ب  ٚاق 

احملٛز عبازات عباز٠ ٚاسد٠ َٜٔٛاؾكٛا ع٢ً  مل ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١

ّ  ايٛعٞاألٍٚ ) تتطكح    " ايب٦ٝٝك١  ايتٛعٝك١  حبُكست  ن١املػكاز  عًك٢  وسكسص  ٖٚكٞ " (،ايعكا

مبتٛضكط سطكابٞ    َٔ تًكو ايٓتٝذك١ عكدّ ٚعكٞ ايعكاًَ  بأُٖٝك١ احملاؾظك١ عًكٞ ايب٦ٝك١         

 نُكا مل  (  .6 0 ت  80 0سٝح وْك٘ ٜكك  يف ايؿ٦ك١ )   ضعٝـ ٖٚٛ َتٛضط سطابٞ ، (.2 0)

ٔ   ع٢ً  بػد٠ ٜٛاؾكٛا ٞ احملكٛز األٍٚ ) عبكازات  عبكاز٠ ٚاسكد٠ َك ّ ايكٛع ْكت  نا(، ٚايكيت  ايعكا

ٞ  " مبتٛضكط  بايب١٦ٝ املتعًك١ ايع١ًُٝ ٚايًكا٤ات ايٓدٚات حبطٛز "وغازى  ،( 69 0) سطكاب

(  .8 0 – .. 0) ب  ٚاق  ألْ٘ ضعٝـ ددا سطابٞ َتٛضط ٖٚٛ

 املٝاٙ اضتٗسى تسغٝد ستٛز ضتٛ ايعاًَ وزا٤ ٚتٛدٗات  :(0ددٍٚ )

ً  
العــبـــــارَ

 
املؤشزات اإلحصآًُدرجُ التهزار و الٍضبُ املٔىيُ

ًب
رتت

ال

 املتىصط
احلضابٌ

 اإلحنزاف
املعًارٍ

1 

تتىقز محاوات  
الػزف عمِ 

صٍابري التحهي 
اآللٌ  يف ضخ 

املًاه

ك

5

%

4كمتتاس  وًاه  2
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اصتعىاه   الصزف  
الصحٌ يف 

محاوات الػزف 
ُ التحهي بأٌظى

األىل
%

3 

بالفٍدم ٌظاً 
اصرتجاع وتدويز 
املًاه املضتعىمُ 
ألغزاض إعادَ 

التدويز

 ك
 

 3

%
 

4 

يعتىد الفٍدم  
عمِ ٌظاً 
يف  اصتخداً املاْ

غضن أقزشُ 
الٍشين طىين 
اإلقاوُ حضب 

الطمب

ك

1

%

5 

يىجد بالفٍدم 
لىآح إرشاديُ 

لرتشًد اصتعىاه 
املاْ يف نن غزف 

الفٍدم ونذا 
الطىابل

ك
  

2

%
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 ستاٜد٠وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ازا٤  َتٛضط وٕ (0ٜتب  َٔ ادتدٍٚ زقِ )

( 0َٔ  86 0مبتٛضط سطابٞ عاّ )(املٝاٙ اضتٗسى تسغٝد) جاْٞاحملٛز ايعبازات ع٢ً

(.2 3 ت  60 ١0 )سٝح وْ٘ ٜك  يف ايؿ٦َتٛضط ٖٚٛ 



 

 

 

 .0.0ْٜٛٝٛ  –7عدد  –زت١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم 

جاْٞ:احملٛز اي عبازات بعضٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜٛاؾكٛا ع٢ً 

ٚاييت   تستٝبٗا تٓاشيًٝا سط  َٛاؾك١ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ (،املٝاٙ اضتٗسى تسغٝد)

عًٝٗا ٚؾكًا ألع٢ً قِٝ يًُتٛضط، ٚٚؾكًا ألقٌ قِٝ يسضتساف املعٝازٟ عٓد تطاٟٚ قِٝ 

 -ملتٛضط نُا ًٜٞ:ا

 ( ِ2 دا٤ت ايعباز٠ زق " ٖٞٚ ) غطٌ يف املا٤ اضتخداّ ْظاّ ع٢ً  ايؿٓدم ٜعتُد 

َٔ سٝح َٛاؾك١ وؾساد ع١ٓٝ األٚيٞ " باملستب١   اي ً  سط  اإلقا١َ طٌٜٛ ايٓصٌٜ وؾسغ١

سٝح وْ٘ ٜك  يف نبر (، ٖٚٛ َتٛضط سطابٞ 93 3ايدزاض١ عًٝٗا مبتٛضط سطابٞ )

 (  .0 2  ت 20 3ايؿ١٦ )

 ( ِ0 دا٤ت ايعباز٠ زق " ٖٞٚ ) يف املا٤ اضتعُاٍ يرتغٝد  زغاد١ٜ يٛا٥ح بايؿٓدم ٜٛدد 

َٔ سٝح َٛاؾك١ وؾساد ع١ٓٝ  ايجا١ْٝ  " باملستب١ اي ٛابل ٚنرا ايؿٓدم غسف نٌ

سٝح وْ٘ ٜك  يف نبر (، ٖٚٛ َتٛضط سطابٞ 70 3ايدزاض١ عًٝٗا مبتٛضط سطابٞ )

 (  .0 2 ت  20 3ايؿ١٦ )

(3عباز٠ زقِ )ع٢ً  داباتِٗ ناْت ستاٜد٠ ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 

 املٝاٙ ٚتدٜٚس اضرتداع ْظاّ ٖٚٞ "بايؿٓدم(،املٝاٙ اضتٗسى تسغٝد) جاْٞ:احملٛز اي

 سطابٞ َتٛضط ٖٚٛ(، 63 0) سطابٞ " مبتٛضط ايتدٜٚس  عاد٠ ألغسار املطتع١ًُ

 (  .2 3 – 60 0) ب  ٚاق  ألْ٘ َتٛضط

 جاْٞ:اياحملٛز(0عباز٠ زقِ )ٜٛاؾكٛا ع٢ً  مل ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١

 محاَات يف ايصشٞ ايصسف   اضتعُاٍ َٝاٙ  متتاش "ٖٚٞ (،املٝاٙ اضتٗسى تسغٝد)

، ( 06. 0(، ٚاضتساف َعٝازٟ )00 0" مبتٛضط سطابٞ ) األت ايتشهِ بأْظ١ُ ايػسف

 ٜٛاؾكٛا نُا مل (  .6 0 ت  80 0سٝح وْ٘ ٜك  يف ايؿ١٦ )ـ ضعٖٝٚٛ َتٛضط سطابٞ 

  محاَات ٖٚٞ " تتٛؾس(، املٝاٙاضتٗسى تسغٝد) جاْٞ:احملٛز اي(0عباز٠ زقِ )ع٢ً  بػد٠

 ٖٚٛ(، 80 0) سطابٞ " مبتٛضط املٝاٙ ضخ يف  اآليٞ ايتشهِ صٓابر ع٢ً ايػسف

 (  .8 0 – .. 0) ب  ٚاق  الْ٘ ضعٝـ سطابٞ َتٛضط

 
 



 

 

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 

 
 

 ايٓؿاٜات  داز٠ ستٛز ضتٛ ايعاًَ وزا٤  :(6ددٍٚ )

ً 

 
 
 

 العــبـــــارَ

 
 درجُ التهزار و الٍضبُ املٔىيُ

املؤشزات 
 اإلحصآًُ

ًب
رتت

ال
   3   

 املتىصط
احلضاب

ٍ 

اإلحنزا
 ف

 املعًارٍ

1 

 الفٍدم يعىن
 قزس بٍظاً
 الصمبُ الٍفايات

 أصٍاقها حضب

ك
* 

 3 

% 

2 

 لدٍ يىجد
 صًاصُ الفٍدم
 واضحُ بًًُٔ
 دلاه يف

 الٍفايات

ك
* 

4 

% 

3 

 نن داخن  يتىقز
 الفٍدم غزف

 ألنًاس حاويات
 الٍفايات قزس

ك
* 

 5 

% 

4 

 نن يف يىجد
 الػزف طىابل

 رلصص وهاُ
 املؤقت لمتخشيَ

 لمٍفايات

ك
* 

4.03 .922 1 

% 

 الفٍدم يتعاقد 5
 وؤصضات وع

ك
*  

2 



 

 

 

 .0.0ْٜٛٝٛ  –7عدد  –زت١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم 

 يف رلتصُ
 إعادَ تدويز

 واصرتجاع
الصمبُ الٍفايات

 

% 

6 

 لىآح يىجد
 نن يف إرشاديُ
 تتعمل الػزف
 التعاون بأٌظىُ

الٍفايات وع

ك
* 

6 

% 
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احملٛز عبازات ع٢ً اداباتِٗ ستاٜد٠ساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜتطح وٕ وؾ( 6يف ادتدٍٚ زقِ )

 ( 0َٔ  07 3مبتٛضط سطابٞ عاّ )(ايٓؿاٜات  داز٠) جايحاي

  داز٠) جايحاحملٛز ايعبازات بعضٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜٛاؾكٛا ع٢ً 

-ٚاييت   تستٝبٗا تٓاشيًٝا نُا ًٜٞ:(،ايٓؿاٜات

   (3 66)  

( 3، 0عبازت )ع٢ً  داباتِٗ ناْت ستاٜد٠ ا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜتطح َٔ ايٓت

 ُٖٚا(،ايٓؿاٜات  داز٠) جايح:احملٛز ايعبازات َٔ

 سطابٞ ايٓؿاٜات" مبتٛضط زتاٍ يف ٚاضش١ ب١ٝ٦ٝ ضٝاض١ ايؿٓدم يدٟ " ٜٛدد 

(3 09)  

 ٞسطاب " مبتٛضط ايٓؿاٜات ؾسش ألنٝاع ساٜٚات ايؿٓدم غسف نٌ دا ٌ  " ٜتٛؾس 

 (  .2 3 – 60 0) ب  ٚاق  الْ٘ َتٛضط سطابٞ َتٛضط ٖٚٛ(، 02 3)

 ( 6َٔعباز٠ ٚاسد٠ زقِ )ع٢ً بػد٠ ٜٛاؾكٛا  مل ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١

 تتعًل ايػسف نٌ يف  زغاد١ٜ يٛا٥ح ٖٚٞ " ٜٛدد(،ايٓؿاٜات  داز٠) جايحاحملٛز ايعبازات

  (22 0) سطابٞ تٛضط" مب ايٓؿاٜات َ  ايتعاٌَ بأْظ١ُ
 



 

 

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 

 
 

 اي اق١ تسغٝد ستٛز ضتٛ ايعاًَ وزا٤  :(7ددٍٚ )

ً 

    
 

 
    

ارَ
ـــ

بــ
عــ

ال
 

 
 درجُ التهزار و الٍضبُ املٔىيُ

املؤشزات 
 اإلحصآًُ

ًب
رتت

ال
 

  3   
صط

ملتى
ا

 
بٌ

ضا
حل

ا
 

اف
حنز

اإل
 

رٍ
عًا

امل
 

1 

 الفٍدم يعىن
 التحهي بٍظاً
 املربوج اآللٌ

 نن يف لإلضاَْ
 الطىابل

ك
* 

 

1 

% 

2 

 الفٍدم يعتىد
 اقتٍاْ صًاصُ

 املصابًح
 يف االقتصاديُ
 الػزف

ك
* 

 

 

2 

% 

3 

 عمِ الفٍدم يتىقز
 وزنشٍ آلٌ ٌظاً

 التحهي يف
 بالطاقُ

 ػزفلم الههزبآًُ
 الصاغزَ

ك
* 

5 

% 

4 

 عمِ الػزف تتىقز
 نهزبآًُ وهًفات
 التحهي آلًُ

ك
* 

 

6 

% 

ك  ٌظاً لمفٍدم 5
* 

4 
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 املزنشٍ التهًًف
 %  الطىابل نن يف

6 

 الفٍدم يضىح
 املهًفات بتصػًن

 صًفًا الههزبآًُ
وشتاًْا

ك
* 

3 

% 
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احملٛز عبازات ع٢ً اداباتِٗ ستاٜد٠وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١  وٕ( 7َٔ ادتدٍٚ زقِ )ٜتطح 

سٝح وْ٘ ٜك  َتٛضط ( ٖٚٛ 0َٔ  60 0مبتٛضط سطابٞ عاّ )(اي اق١ تسغٝد) ساب اي

 (  .2 3 ت  60 0يف ايؿ١٦ )

ساب احملٛز اي عبازات بعضٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜٛاؾكٛا ع٢ً 

-تٝبٗا تٓاشيًٝا نُا ًٜٞ:(، ٚاييت   تساي اق١ تسغٝد)

 ( ِ0 دا٤ت ايعباز٠ زق " ٖٞٚ ) ٌُيف يإلضا٠٤ املربَر اآلت ايتشهِ بٓظاّ ايؿٓدم ٜع 

َٔ سٝح َٛاؾك١ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ عًٝٗا مبتٛضط األٚيٞ " باملستب١  اي ٛابل نٌ

  (0. 2سطابٞ )

 ( ِ0 دا٤ت ايعباز٠ زق " ٖٞٚ ) يف االقتصاد١ٜ املصابٝح اقتٓا٤ ضٝاض١ ايؿٓدم ٜعتُد 

َٔ سٝح َٛاؾك١ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ عًٝٗا مبتٛضط سطابٞ  ايجا١ْٝ " باملستب١ايػسف

(3 73)  

عباز٠ زقِع٢ً  داباتِٗ ناْت ستاٜد٠ َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١  ٜتب  وٜطا

 ١ايهٗسبا٥ٝ املهٝؿات بتػػٌٝ ايؿٓدم ٖٚٞ " ٜطُح(، اي اق١ تسغٝد) ساب :اي احملٛز (6)

  (06 3) سطابٞ " مبتٛضط ٚغتا٤ًا صٝؿًا



 

 

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 

 
 

احملٛز   (0عباز٠ ٚاسد٠ زقِ)ٜٛاؾكٛا ع٢ً  مل ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١

 "  اي ٛابل نٌ يف املسنصٟ ايتهٝٝـ  ْظاّ يًؿٓدم "ٖٚٞ (،اي اق١ تسغٝد) ساب :اي

  (9. 0مبتٛضط سطابٞ )

احملٛز عبازات بعضع٢ً بػد٠ ٜٛاؾكٛا  مل ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر وٕ وؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١

 -نُا ًٜٞ:ناْت ، ٚاييت (2، 3زقِ )(اي اق١ تسغٝد) ساب :اي

  يًػسف ايهٗسبا١ٝ٥ باي اق١ ايتشهِ يف َسنصٟ آيٞ ْظاّ ع٢ً ايؿٓدم ٜتٛؾس 

  (09 0) سطابٞ " مبتٛضط ايػاغس٠

 (09 0) سطابٞ " مبتٛضط ايتشهِ آي١ٝ نٗسبا١ٝ٥ َهٝؿات ع٢ً ايػسف " تتٛؾس  

 اختببر فرض البحث:
 يًٛعٞ( 0. .) َع١ٜٛٓ َطتٟٛ عٓد  سصا١ٝ٥ دالي١ ذٚ َعٟٓٛ تأثر ٜٛدد 

  ارتطسا٤ بايؿٓادم ايب١ٝ٦ٝ املُازضات عًٞ يًعاًَ  ٚايب٦ٝٞ ايصشٞ

 بايؿٓادم ايب١ٝ٦ٝ املُازضات عًٞ يًعاًَ  ٚايب٦ٝٞ وثس ايٛعٞ ايصشٞ (:8ددٍٚ زقِ )

 ارتطسا٤

 
املتػريات

اًالىعٌ الع

احملضىبُ قًىُ وعاون االحندار
وضتىّ 
املعٍىيُ

 
 الرتتًب

 1,7349,1231,111الثىابت
 كتزشًد اصتهال 2

1,68411,8651,111املًاه

 1,51213,4391,1113 ادارَ الٍفايات

 1,94219,9741,1111 تزشًد الطاقُ
0. .َعٟٓٛ عٓد دزد١ 

 ٚايب٦ٝٞ ايصشٞ ايٛعٞوٕ ايعسق١ دٖٛس١ٜ ألٕ  (8تػر ايٓتا٥ر يف ادتدٍٚ زقِ )

 682 .ٚ تسغٝد اي اق١  ( 920,.  ) بايؿٓادم ارتطسا٤ تسغٝد اي اق١ؤثس يف يًعاًَ  ٜ

زؾض ايؿسض١ٝ  مما ٜؤند ع٢ً يف ساٍ ثبات ايعٛاٌَ األ س٣  0.0 .ٚ اداز٠ ايٓؿاٜات   



 

 

 

 .0.0ْٜٛٝٛ  –7عدد  –زت١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم 

 َع١ٜٛٓ َطتٟٛ عٓد  سصا١ٝ٥ دالي١ ذٚ َعٟٓٛ تأثر ٜٛددقبٍٛ ايؿسض١ٝ ٚ  ايصؿس١ٜ

 بايؿٓادم ايب١ٝ٦ٝ املُازضات عًٞ يًعاًَ  ٚايب٦ٝٞ ايصشٞ ايٛعٞ يبعد( 0. .)

 ارتطسا٤ 

 ( ِيٞ وْ٘ ميهٔ تستٝ  ستاٚز املُازضات 8تػر ايٓتا٥ر ايطابك١ يف ادتدٍٚ زق  )

ايب١ٝ٦ٝ )املتػر ايتاب ( سط  َدٟ تأثسٖا َٔ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يًعاًَ  )نُتػر 

 اشيٝا "و٣ َٔ األعًٞ  يٞ األقٌ تأثرا عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:َطتكٌ( تٓ

 تسغٝد اي اق١ -0

 تسغٝد اضتٗسى املٝاٙ  -0

  داز٠ ايٓؿاٜات -3

 التىصيبث
َٗ٘ تٛصٝات عد٠ ايدزاض١ُ قدََّت  مبا ايدزاض١ تٛصٞ  ذ ارتطسا٤ ايؿٓادم ملدٜسٟ َٛدَّ

ًٜٞ: 

 تٓؿٝر وثٓا٤ ًَ ايعا َٚتابع١ تكِٝٝ ب٘ َٓٛ  ٜهٕٛ بايؿٓدم َطتكٌ قطِ  ْػا٤( 0

   األ طس االعتُاد ملعاٜر ٚؾكا ارتطسا٤ املُازضات بايؿٓادم ٚت بٝل

 ؾاع١ًٝ ونجس يٝهْٛٛا ايب٦ٝٞ ٚعِٝٗ ٚشٜاد٠ ايعاًَ  ودا٤ َطتٟٛ بسؾ  ايدزاض١ تٛصٞ( 0

 يدٟ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ يصٜاد٠ تٗدف تدزٜب١ٝ دٚزات اع ا٤  سٍ َٔ ٚذيو ٚنؿا٠٤

  سا٤ارتط ايؿٓادم يف ايعاًَ 

 االيتصاّ َٚدٟ ارتطسا٤ يًُُازضات ت بٝكِٗ مبدٟ يًعاًَ  ايٛظٝؿ١ٝ املهاؾا٠ زبط( 3

 يدِٜٗ  ايب٦ٝٞ ايٛعٞ شٜاد٠ عًٞ حيؿصِٖ مما ايب٦ٝٞ ايٛعٞ بصٜاد٠

 ٚ املٝاٙ يف االضتٗسى تسغٝد َعدالت عٔ َٚٛثك١ َٚٓتظ١ُ دٚز١ٜ بٝاْات قٛاعد تٛؾر( 2

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  ايتصاّ َدٟ َٔ تشكليً ارتطسا٤ ايؿٓادم دا ٌ اي اق١

  األ طس االعتُاد َعاٜر باتباع



 

 

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 

 
 

 ايرٟ ايعاًَ  وؾطٌ ال تٝاز ارتطسا٤ ؾٓادم يًعاًَ  تػذٝع١ٝ َطابكات تٓظِٝ

 ًَشك١ املطابكات تًو تهٕٛ، ارتطسا٤ يًُُازضات يت بٝل ب٦ٝٞ ٚعٞ َعدٍ وعًٞ يدٜ٘

  اضتجٓا١ٝ٥ وداشٙ وٚ وعًٞ يدزد١ تسق١ٝ َجٌ ؾع١ًٝ جبٛا٥ص

َٗ٘ تٛصٝات عد٠ ايدزاض١ُ قدََّت نُا  يػسؾ١ ٚ عاّ بػهٌ ايطٝاس١ ٚشاز٠  يٞ َٛدَّ

 :ًٜٞ مبا ايدزاض١ تٛصٞ  ذ، ارتصٛص ٚد٘ عًٞ ايؿٓدق١ٝ املٓػ٦ات

بايؿٓادم  املُازضات بت بٝل تٗتِ ايؿٓدق١ٝ املٓػ٦ات بػسؾ١  اص١ ٚسد٠ اْػا٤

   األ طس االعتُاد ملعاٜر ايعاًَ  اتباع َٔ تأندٚاي ايؿٓادم يف ارتطسا٤

 َٔ األ طس االعتُاد َٚٓظُات ايطٝاس١ ٚشاز٠ ب  ثٓا١ٝ٥ تعإٚ بسٚتهٛالت ٚض 

 وبعاد تٓؿٝر وثٓا٤ ودا٥ِٗ ٚحتط  ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  ٚعٞ شٜاد٠ ودٌ

  ارتطسا٤ املُازضات

  داز٠ ٚ اي اق١ ٚ املٝاٙ يف ضتٗسىاال تسغٝد ملطتٜٛات َعٝاز١ٜ َؤغسات ٚض 

  اتباعٗا عًٞ ارتطسا٤ ايؿٓادم ٚحتؿص تػذ  ايٓؿاٜات

 يدٜٗا اييت ايؿٓادم وؾطٌ ال تٝاز ارتطسا٤ يًؿٓادم تػذٝع١ٝ َطابكات تٓظِٝ( 2

 ؾع١ًٝ جبٛا٥ص ًَشك١ املطابكات تًو تهٕٛ، ارتطسا٤ يًُُازضات ت بٝل َعدٍ وعًٞ

  عًٝٗا املكسز٠ ايطسا٥  ختؿٝض َجٌ

 جتدٜد عٓد ارتطسا٤ ايؿٓادم تًصّ اييت ٚايًٛا٥ح ايكٛاْ  َٔ زتُٛع٘ تػسٜ ( 0

 ايعاًَ  ٚداٖص١ٜ نؿا٤ٙ ٜجبت َا بطسٚز٠ ددٜد تس ٝص اضتخساز عٓد اٚ ايرت ٝص

 ارتطسا٤ املُازضات ابعاد يت بٝل بٗا

 املراجع 
 / املساد  بايًػ١ ايعسب0١ٝ

  ( تكِٝٝ د0.08ٛصاحل، ومحد صاحل : ) ، د٠  دَات ايطٝاؾ١ ؾ٢ ايؿٓادم ايب١ٝ٦ٝ

 زضاي١ َادطتر غر َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم ، داَع١ املٓصٛز٠  



 

 

 

 .0.0ْٜٛٝٛ  –7عدد  –زت١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم 

 ( ٘9..0اذتٛزٟ ، َجين ط : )ايطٝاؾ١ صٓاع١ يف املعسؾ١ اقتصادٜات ت بٝكات بعض 

 -، زت١ً دزاضات  عُإ َد١ٜٓ يف األٚت ايدزد١ ؾٓادم يف َٝدا١ْٝ دزاض١:  األزد١ْٝ

 0، ايعدد  36ايعًّٛ اإلداز١ٜ ، األزدٕ ، اجملًد 

  ( 0.00ايصغيب ، عبداهلل ضامل : )ايعًّٛ ن١ًٝ طًب١ يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ َطت٣ٛ 

ات ، زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٝ ، داَع١ ايعًّٛ اإلضس١َٝ املتػر ببعض ٚعسقت٘ ايرتب١ٜٛ

  3، ايعدد  20ايعامل١ٝ ، األزدٕ، اجملًد 

 ٝ( : وثس املًصكات ايتٛع١ٜٛ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ 0.07ٌ ) ايصباؽ ، ٚال٤ مج

ي ًب١ ن١ًٝ ايؿٕٓٛ ادت١ًُٝ ؾ٢ داَع١ ايرَٛى ، زضاي١  َادطتر غر َٓػٛز٠ ، 

 ن١ًٝ ايعُاز٠ ٚايتصُِٝ ، داَع١ ايػسم األٚضط ، عُإ ، األزدٕ  

 ( 0.07بػاٚزٟ ، ١ًْٗ عبداهلل ستُد : )تٛسا٠َط َعد١ْٝ  ضا٠٤ ٚسدات اضتشداخ 

 زت١ً،  ايؿٓادم يف اي عاّ يصاالت ايدا ًٞ ايتصُِٝ َ  تتس٤ّ اإلضسَٞ ايرتاخ َٔ

  0، دك  08، ايعدد  َصس – ايرتب١ٝ يف ايعًُٞ ايبشح

 يف ارتطسا٤ املُازضات َؿّٗٛ تعصٜص( ، 0.00) ع ١ٝ  بساِٖٝ ايكادز عبد، محاد 

 ق اع ستاؾظات يف ؿٓادماي دزاض١ ساي١ املطتدا١َ ايت١ُٝٓ يطُإ ايؿٓدقٞ ايك اع

 ايعدد، ٚايعػسٕٚ ايجايح اجملًد،  االْطا١ْٝ يًبشٛخ االضس١َٝ ادتاَع١ زتُ ، غص٠

  392-360 ص، االٍٚ

 ( ٍايتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ، َهتب١ اجملتُ  ايعسبٞ يًٓػس ٚايتٛشٜ  ، عُإ 9..0زبٝ  ، عاد : )

 ، األزدٕ  

 ( دٚز0.00عبدايً ٝـ ، عبدايً ٝـ َٝسد : ) ايػبا  ؾ٢ ت١ُٝٓ ايٛعٞ  َسانص

ايب٦ٝٞ : دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ غبا  َٓ ك١ ادتؿس٠ ، زضاي١ َادطتر غر 

 َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ اآلدا  ٚايرتب١ٝ ، داَع١ ضست ، يٝبٝا  

 ( وثس تٜٓٛ  ٚت ٜٛس ارتدَات ايؿٓدق١ٝ ع٢ً اإلٜسادات ؾ٢ 9..0عًٛإ ، عبدايسضا : )

  70إلداز٠ ٚاالقتصاد ، ايعدد صٓاع١ ايؿٓادم ايعساق١ٝ ، زت١ً ا



 

 

 ارتطسا٤ ايؿٓادم يف ايعاًَ  يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛع٢ تكِٝٝ

 

 
 

 ( وثس املُازضات ارتطسا٤ إلداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ؾ٢ 0.07ق ٝػات ٕ زبٞ دعؿس : )

األدا٤ االدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ ، زضاي١ َادطتر غر َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ األعُاٍ ، داَع١ عُإ 

 ايعسب١ٝ ، األزدٕ  

  ( ٟدزاض١ عٔ ايؿٓادم ارتطسا٤ 0.00َتٛيٞ ، ضاَح  ر : ) ؾ٢ َصس ، زضاي١

 َادطتر غر َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم ، داَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ  

  ( ( : ايب١٦ٝ ٚوثسٖا ؾ٢ تٛدٝ٘ ايعُاز٠ احمل١ًٝ )  قًِٝ تٝدٜهًت  .0.0َسشام ، ستُد

ايػسق١ٝ بٛال١ٜ متٓساضت ومنٛذدًا ( دزاض١ وثس١ٜ ، زضاي١ َادطتر غر َٓػٛز٠ ، َعٗد 

 صا٥س  االثاز ، داَع١ ادت

  ( : تعصٜص َؿّٗٛ املُازضات ارتطسا٤ ؾ٢ 0.00ايكدع ) –َعٗد األحباخ ايت بٝك١ٝ

ايك اع ايؿٓدقٞ يطُإ االضتٗسى ايسغٝد يًُٝاٙ  ، َؤضط١ ٖآٜسٜؼ بٍٛ ، ؾًط   

  

  ( ايؿٓدم ايب٦ٝٞ نأسد َكَٛات ادتر  8..0ٖٚب١ ، ضاز٠ عاطـ شتتاز : )

، ايعدد  0َعات ايعسب١ٝ يًطٝاس١ ٚايطٝاؾ١ ، اجملًد يًطٝاس١ ايد١ٜٝٓ ، زت١ً احتاد ادتا

 ، ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم ، داَع١ قٓا٠ ايطٜٛظ ، َصس   0

 ( 0.07ٜتِٝ ، عصٜص٠  طر : )ايهٜٛت بدٚي١ ايسٚض١ ألطؿاٍ ايب٢٦ٝ ايٛع٢ َد٣  ،

   0، ايعدد  00زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٝ ، َصس ، اجملًد 
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