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 الممخص

)التصنيع  اأثر ممارسات التوريد الخضراء المتمثل بأبعادى تعًرف إلىىدفت الدراسة 

، تكنولوجيا المعمومات األخضر، الشراء األخضر، التسويق األخضر، الموجستيات الخضراء

داء البيئي، األداء ء المستدام والمتمثل بأبعاده )األداء االجتماعي، األفي األداالخضراء(، 

عرفة الدور المعًدل لمحوكمة مفي قطاع المالبس داخل المناطق الصناعية المؤىمة، و االقتصادي(، 

عتمدت الدراسة عمى المنيج والمتغير التابع بأبعاده، وقد ا ،في العالقة بين المتغير المستقل بأبعاده

العاممين في المستويات الوصفي التحميمي، إذ ُطبقت الدراسة في شركات المالبس عمى عينة من 

باشرة الوحدات التي ليا عالقة م في جميعمدير العام، مدير وحدة، مشرف، رئيس قسم( )  اإلدارية

( فردًا، واستخدمت الدراسة االستبانة 151مع عمميات وممارسات سالسل التوريد، والبالغ عددىم )

إسترجاع ، تم )مسح شامل(( استبانة 151قامت الباحثة بتوزيع )ة لجمع البيانات، كأداة رئيس

( من مجموع االستبانات %90.6ما نسبتو )انة صالحة لمتحميل اإلحصائي، أي ( استب136)

إلى  الدراسة توصمت م وأىداف ىذه الدراسة.استخدام عدة أساليب إحصائية تتالءالموزعة، كما تم 

ت سالسل التوريد الخضراء لممارساداللة احصائية  ذيأثر وجود عدد من النتائج كان أبرزىا 



في األداء المستدام  )التصنيع االخضر، التسويق االخضر، تكنولوجيا معمومات خضراء( بأبعاده

أثر ، كما أظيرت النتائج عدم وجود س داخل المناطق الصناعية المؤىمةبأبعاده في قطاع المالب

األداء المستدام بأبعاده في في داللة احصائية لكل من الشراء االخضر والموجستيات الخضراء  ذي

تم من خالل  وفقا الختبار الفرضيات الذي س داخل المناطق الصناعية المؤىمةقطاع المالب

داللة  ذيأثر لى عدم وجود دراسة. كما توصمت نتائج الدراسة إالبيانات المجمعة من عينة ال

الخضراء بأبعادىا في  سالسل التوريداحصائية لمحوكمة كمتغير معدل في العالقة بين ممارسات 

 .س داخل المناطق الصناعية المؤىمةاألداء المستدام بأبعاده في قطاع المالب

س داخل المناطق الصناعية المالب ضرورة تركيز المديرين في شركاتأوصت الباحثة ب

جيات لتحسين استخدام سالسل التوريد الموجية نحو الممارسات البيئية، يعمى وضع استرات المؤىمة

التدوير،  وعدم استخدام المواد الخطرة او التي تيدر الطاقة في عمميات التصنيع والعمل عمى اعادة

تسييل سياسات واجراءات تنظيمية تسمح بكما أنو من الميم ان تعمل ىذه الشركات عمى وضع 

 المبادرات البيئية ومعاقبة المخالفين بيئيا من العاممين او المديرين.

 .: ممارسات سالسل التوريد الخضراء، األداء المستدام، الحوكمةالكممات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to know the impact of green supply practices 

represented by its dimensions (green manufacturing, green purchasing, 

green marketing, green logistics, green information technology), on the 

sustainable performance represented by its dimensions (social performance, 

environmental performance, economic performance), in the garment sector 

within the industrial areas, and knowing the modified role of governance 

between the independent variableand its dimentions , and the dependant 

variable and its dimentions.  

The study relied on the descriptive analytical approach, as the study 

was applied in clothing companies on a sample of its members that 

included (general manager, unit manager, supervisor, department head) for 

each The units that have a direct relationship with the operations and 

practices of supply chains, numbering (151) member,The study used the 

questionnaire as a main tool for data collection, where the researcher 

distributed (151) questionnaires to the researched sample, (136) valid 

questionnaires were returned for statistical analysis, which gives a 

percentage of (90.6%) of the total distributed questionnaires, and several 

statistical methods were used that fit the objectives of the study.  



The study reached a number of results, most notably the presence of 

a statistically significant impact of green supply chain practices in its 

dimensions (green manufacturing, green marketing, green information 

technology) on the sustainable performance of its dimensions in the 

garment sector within the qualified industrial zones.The results also 

showed that there was no statistically significant effect of green purchasing 

and green logistics on sustainable performance in its dimensions in the 

garment sector within the qualified industrial zones according to the 

hypothesis testing that was carried out through the data collected from the 

study sample.Also the results of the study found that there was no 

statistically significant effect of governance as a modified variable in the 

relationship between green supply chain practices with its dimensions on 

sustainable performance in its dimensions in the garment sector within the 

qualified industrial zones. 

The researcher recommended the need for managers in the garment 

sector to focus within the qualified industrial zones on developing 

strategies to improve the use of supply chains directed towards 

environmental practices, and not to use hazardous or energy-wasting 

materials in manufacturing processes and to work on recycling, and it is 

also important for these companies to work on Laying down policies and 

organizational procedures that allow facilitating environmental initiatives 

and punishing environmental violators, whether employees or managers. 
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