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 المستخل   ص
قدد يكددون ترييددر المنداأ يو تددرثير كبيددر بالنسدبة للتنددوو البيولددوجي، وتهدتم حدددائ  الحيوانددات 
األكثددر حداثددة بحمايددة التنددوو البيولددوجي، والححددان علددم الحيوانددات المهددددة بددا ن را  ومددن ثددم 

 سدديما مسدداامتها لددي العوامددأ التددي يكددون اندداز ملددزام بددااقتأ مددن التددرثير الواقددو علددم البيئددة، و 
تددددإدى ملددددم الترييددددر المندددداإلي، ويكددددون ننددددام اادارة البيئددددة بمثابددددة  داة معينددددة بتحديددددد، قيدددداس، 
وااقدددتأ مدددن تدددرثير الحدي دددة علدددم البيئدددة بيري دددة مننمدددة، ولكدددي يدددتم وب دددحة مننمدددة ا رت ددداء 

إليي "كون من  ربو مراحأ بمستوى األداء البيئي  بد  ن يكون من إلتأ منهج بحثي دائرى م
الإلدا   00110بااضدالة علدم مرسداء نندام األيدزو المعيدارى الددولي " العدأ –راجو  –نحي  –

المدددالي، البشدددرى، الحندددي، )تدددوازن مالاء وتتمثدددأ  اميدددة البحدددث لدددي بيدددان  بعددداد األد. بدددردارة البيئدددة
األداء التدوازن بحدي دة  ويهدف البحث لي تح ي . و ثره علم تح ي  المتيلبات البيئية( التسوي ي

وتددم جمددو البيانددات . الحيدوان بددالجيزة لددي ضددوء المتيلبدات البيئيددة م ارنددة مددو حدي ددة حيدوان دبددي
بشرى والحني والتسوي ي من الت ارير والبياندات عدن معددأ بيدو التدياكر لالإلا ة باألداء المالي وا

المركزيدة لحددائ  الحيدوان بدالجيزة وميزانية التدريب ومددى تيبيد  نندم اادارة البيئيدة مدن اادارة 
واشددددتملت لددددرو  البحددددث علددددم وجددددود عتقددددة يو د لددددة مح ددددائية ة الحيددددوان بددددالجيزة  ددددحدي –

 لمإشددددددرات تددددددرثير األداء المددددددالي واألداء الحنددددددي واألداء البشددددددرى واألداء التسددددددوي ي لددددددي ضددددددوء
للبحدددث، وتدددم جمدددو المدددنهج التحليلدددي لتكدددوين اايدددار النندددرى تدددم اسدددتإلدام . المتيلبدددات البيئيدددة

وقدد  سدحرت النتدائج ملدم وجدود تدرثير يو . البيانات من إلتأ دراسة حالة حدي ة الحيدوان بدالجيزة
وتددرثير يو د لددة مح ددائية لددلداء ( 1010)د لددة مح ددائية لددلداء المددالي عنددد مسددتوى معنويددة 

ندددد مسدددتوى وتدددرثير يو د لدددة مح دددائية لدددلداء التسدددوي ي ع( 1010)الحندددي عندددد مسدددتوى معنويدددة 
وقد  و دم البحدث بعمدأ البدرامج التدريبيدة للعداملين علدم تيبيد  نندام ااداريدة ( 1010)عحوية 
 .البيئية
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 مقدمة البحث
قد يكون تريير المناأ يو ترثير كبير بالنسبة للتنوو البيولوجي، وتهتم حدائ  الحيوانات 

نات المهددة با ن را  ومن ثم األكثر حداثة بحماية التنوو البيولوجي، والححان علم الحيوا
يكون اناز ملزام بااقتأ من الترثير الواقو علم البيئة، و سيما مساامتها لي العوامأ التي 
تإدى ملم التريير المناإلي، ويكون ننام اادارة البيئة بمثابة  داة معينة بتحديد، قياس، 

يتم وب حة مننمة ا رت اء  وااقتأ من ترثير الحدي ة علم البيئة بيري ة مننمة، ولكي
إليي "بمستوى األداء البيئي  بد  ن يكون من إلتأ منهج بحثي دائرى مكون من  ربو مراحأ 

الإلا   00110بااضالة علم مرساء ننام األيزو المعيارى الدولي " العأ –راجو  –نحي  –
 (.Turner ،9112. )بردارة البيئة

مية وااقليمية بضرورة الححان علم األنواو ليا انيل ت مناشدات من المننمات العال
الحيوانية النادرة من ا ن را  وحمايتها بشتم الوسائأ، وايه مسئولية ت و علم عات  الحرد 

 . ينما كان وليس علم المننمات المهتمة بالحيوانات ل ي
 .ليلز  ارت حدائ  الحيوان وسيلة حماية   بديأ عنها للحيوانات المهددة با ن را 

ولي الع ود ال ليلة الماضية، غيرت حدائ  الحيوان حوأ العالم من نحسها، لهي لم تعد م  دًا 
للعائتت،  و مكانًا للمجموعات النادرة والمهددة والمعرضة لتن را  لحسب، بأ   بحت 
.  يضًا مننمات بحثية تضو البحث العلمي والمحالنة علم األنواو لي  ميم ااتمامها

(zhu, y;  ،9101( 
ويعد األداء المتوازن  داة عمأ تنحييى يمكن المننمات سواء كانت حدائ   حيوان  و 

من تح ي   ادالها ا ستراتيجية ومن ( يبية/  ناعية / تجارية )مننمات يات  نشية مإلتلحة 
ت ييم  دائها التشريلي والمالي والبيئي ول  ميار متكامأ من الم اييس المالية وغير المالية 

 .(Naim AFGAN 2011 , ).متوازن بشكأ
 

 مشكلة البحث
إلل  اهلل تعالم الحيوانات وجعأ بينها الكثير من ا إلتتلات لتردية دوراا لي اليبيعة، 
ولكن  دت نشايات اانسان المباشرة وغير المباشرة علم موت  عداد ليست بال ليلة من ايه 
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دد با ن را  وايا قد يإدى ملم إللأ الحيوانات، لبع  األنواو قد ان ر  لعًت، وبعضها مه
 .لي الننام البيئي ميا لم يسارو اانسان ملم حمايتها والت ليأ من األإليار الواقعة عليها

لهأ   بحت حدائ  الحيوان اي وسيلة النجاة الوحيدة مو زيادة حا ت التعدى علم 
 الحيوانات و يداا بشكأ غير مشروو؟
عييبًا للحيوانات التي تعيش حبيسة ليها كما ت وأ بع   م  ن حتم ايه الحدائ  تمثأ ت

 مننمات حماية الحيوانات؟
وتتمثأ مشكلة البحث لي كيحية تح ي  األداء المتوازن بالحدي ة ول  احتياجاتها 
ا ستراتيجية واستإلدام األساليب الحديثة لتح ي  األداء المتوازن بربعاده لي ضوء المتيلبات 

واأليباء )أ الم ابلة الشإل ية مو بع  ال يادات وبع  العاملين ويلز من إلت .البيئية
لي حدي ة الحيوان بالجيزة، وا يتو علم الت ارير التي ت دراا ( لنيين –مداريين  –البييريين 

كما يوجد بع  الدراسات الساب ة  شارت ملم وجود بع  ال  ور لي مستوى . الحدي ة سنوياً 
 .(9101متولي، )يوان بالجيزة ة الحاألداء البيئي لي حدي 

 

 البحث  تساؤالت
 :ولي ضوء ما سب  تيرح الدراسة مجموعة من التساإ ت التالية

ما مدى ترثير مإثرات تح ي  األداء المالي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء  -  
 المتيلبات البيئية لم حدي ة الحيوان؟

مدى ترثير مإشرات تح ي  األداء البشرى علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء  ما -ب 
 المتيلبات البيئية لم حدي ة الحيوان؟

ما مدى ترثير مإشرات تح ي  األداء الحني علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء  -ج 
 المتيلبات البيئية لم حدي ة الحيوان؟

لم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء ما مدى ترثير مإشرات تح ي  األداء التسوي ي ع -د 
 المتيلبات البيئية لم حدي ة الحيوان؟

 

 أهداف البحث
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 :تحاوأ الباحثة من تلز الدراسة تح ي  األاداف اآلتية
 نموذج مقترح لتحقيق األداء المتوازن بحديقة الحيوان بالجيزة في ضوء : الهدف الرئيسي

 .بيالمتطلبات البيئية مقارنة مع حديقة الحيوان بد

 األهداف الفرعية: 

لي ضوء المتيلبات ( التسوي ي/ الحني/ البشرى/ المالي)دراسة وتحليأ األداء المتوازن  -  
 .البيئية بحديثة الحيوان بالجيزة

وضو ت ور مست بلي لكيحية ضمان تح ي  األداء المتوازن لي ضوء المتيلبات البيئية  -ب 
 .لحدي ة الحيوان بالجيزة

 

 فروض البحث
ر معنوى لمإشرات تح ي  األداء المالي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء   يوجد ترثي -  

 .المتيلبات البيئية بحدي ة الحيوان بالجيزة

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء البشرى علم مإشرات األداء األإلرى  -ب 
 .لي ضوء المتيلبات البيئية بحدي ة الحيوان بالجيزة

رات تح ي  األداء الحني علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء   يوجد ترثير معنوى لمإش -ج 
 .المتيلبات البيئية بحدي ة الحيوان بالجيزة

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء التسوي ي علم مإشرات األداء األإلرى لي  -د 
 .ضوء المتيلبات البيئية حدي ة الحيوان بالجيزة
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 متغيرات البحث
 المتغير المستقل. 

 ء المالياألدا. 

 األداء البشرى. 

 األداء الحني. 

 األداء التسوي ي. 

 المتغير التابع 

 متيلبات اادارة البيئية. 
 

 حدود البحث
 .م9102 – 9112 :الحدود الزمنية

 داإلأ حدي ة الحيوان بالجيزة :الحدود المكانية
 

 منهج البحث
 :ين سم ملم قسمين

البحث علم المنهج ا ست رائي لي معداد  حيث اعتمد :المنهج االستقرائي: القسم األول
اايار الننرى للبحث و ياغة مشكلة ولرو  البحث ويلز من إلتأ است راء ما  مكن 
التو أ مليه من المراجو العلمية العربية واألجنبية لي مجاأ تح ي  األداء البيئي ومتيلبات 

 .اادارة البيئية لي حدائ  الحيوان
اعتمدت الدراسة علم  سلوب الو ف ال ياسي واعتمدت : قياسيالمنهج ال: القسم الثاني

 :علم الم ادر اآلتية
استإلدام المراجو والم ادر المتولرة لي المكتبات ويلز لبناء اايار  :مصادر ثانوية -أ 

 .الننرى لهيه الدراسة ومنها الكتب والدراسات الساب ة والم ا ت العربية واألجنبية
 .راسة حالة علم حدي ة الحيوان بالجيزةد :مصادر أولية -ب 
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 اإلطار النظري
 :مصطلحات البحث

او كأ النشايات والعمليات التي ت وم لي المننمة سواء بشكأ مجبارى : األداء البيئي -أ
عبد . )واإلتيارى من شرنها منو األضرار البيئية الناتجة عن ايه النشايات والت ليأ منها

 (9100الحتاح، 
من األداء المالي او بما تح  ه المننمة من عائدات يلإل ها سجأ  :الياألداء الم -ب

حسابي ستند ملم قياس السياسات، والعمليات المرتبية باايار المالي للمننمة ضمن لترة 
 (.Laurence, ،9100. )زمنية معينة، وبالم ارنة مو شركات  إلرى مشابهة

ء المننمة لهيا المننور من إلتأ استبيان يمكن معرلة  دا :األداء المرتبط برضا العميل -ج
العمتء  و رجاأ البيو  و من إلتأ المتحنة والمشاادة والرسائأ وا ت ا ت الهاتحية 

الحنييي، . )والتريية العكسية وحجم المبيعات المتح   باعتماد م اييس ايا المننور
9102) 

  د به عملية تحويأ المدإلتت ي :األداء المرتبط بتحسين وتطوير العمليات الداخلية –د
. ملم مإلرجات ومجا ت ميداو يات قيمة للمننمة( الموارد ا قت ادية المتاحة للمننمة)
 (9102شعبان، )

يشمأ محهوم األداء المتوازن للمننمات علم  :األداء المرتبط بالنمو والتعليم للعاملين –ه
حيث ااتم ( كابتن ونورتون)ما يكر  األداء والمرتبي بالنمو والتعلم للعاملين، ويلز حسب

 :لي ايا المجاأ بثتثة محاور  ساسية اي
 .قدرات العاملين: المحور األول 

 .قدرات ننم المعلومات: المحور الثاني

 (9110 لبير،  –جيد . )التححيز والتمكين وا نحياز: المحور الثالث

ايم وااجراءات، وا لتزامات وإليي او مجموعة من السياسات والمحا :نظام اإلدارة البيئية -و
العمأ التي من شرنها منو حدوث عنا ر التلوث البيئي برنواعه، وتحهم العاملين لي 

 (9100حسن، . )المننمات المإلتلحة ليلز الننام
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 الدراس ات السابق ة
 :الدراسات العربية( أ
ة السعي لتحسين يتمثأ الهدف الرئيسي لهيه الدراسة محاول :(2142 –مطر )دراسة  -4

األداء البيئي من إلتأ ننام التكاليف علم  ساس النشاي وبياقة الت ويم المتوازن للداء 
 .لي الشركات المإثرة لي البيئة بشكأ سلبي

بم ابأ  1010وجود عتقة جوارية ارتبايية دالة مح ائيا عند مستوى د لة  :أهم النتائج
 .ليف ول ا للننام الت ليدىبين األداء البيئي والتكا 10220ارتباي 

ااتمت ايه الدراسة بتحعيأ الننم اادارية بحدي ة حيوان : (2142 –متولي )دراسة  -2
 .األداء البيئي والرقابة البيئية الجيزة وتحديد  وجه ال  ور لي مستوى

تو لت ايه الدراسة ملم وجود عتقة ارتبايية يات د لة معنوية بين تحعيأ  :أهم النتائج
 .م اادارية لي حدي ة الحيوان بالجيزة وتح ي  اادارة البيئيةالنن
 :الدراسات األجنبية -(ب
تهدف الدراسة ملم  امية دراسة كحاءة  داء المنشرة عن : Wang, L. (2006)دراسة  -4

 .يري  منهج شمولية البيانات ومنهج ال ياس المتوازن للداء
منهج ال ياس المتوازن للداء لي  امية بعد البحوث تمثلت  ام نتائج التحليأ  :أهم النتائج

والتيوير لي جميو جوانب اادارة الرئيسية لشركة وكان مإشر األداء المرتبي بكمية 
الم رولات المإل  ة للبحوث والتيوير له عتقة ارتباي قوية وموجبة مو اايراد و الي 

 .المبيعات للمشترين الرئيسيين
تم مجراء مسح استبياني : A. Mallapur & A. Ramanathan (2009)دراسة  -2

قائم علم  ساس التحاعأ المباشر وجها لوجه لكي يتم توثي  ننم اادارة البيئية المتبعة من 
 .منشآت معنية بتربية ورعاية الحيأ اآلسيوى لي الهند 01جانب 
من إلتأ حدائ  من إلتأ ايا المسح تم متحنة  ن البيئات ال ناعية المتاحة  :أهم النتائج

الحيوانات والرابات لي الهند كانت  كثر متئمة بالنسبة لللياأ ويلز م ارنة بالنروف السائدة 
 .لي المعابد والمعسكرات السياحية
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ااتمت ايه الدراسة : Zhu, Y., Gvo, D., Wang, D., Lij (2016)دراسة  -3
حالة انتشاره داإلأ حدائ  بالتحليأ للمرا  المعدية حيوانية الم در ومدى الضرر لي 

 .الحيوان
تو لت ايه الدراسة ملم  نه لكي نمنو المر  ونحكم السييرة عليه بحاعلية من  :أهم النتائج 

 .الضرورى الكشف عن النشوء المرضي والتعرف علم العوامأ المإثرة لحدوثه
البيئي ااتمت ايه الدراسة بت ييم الثراء : Christina A. Alligood (2142)دراسة  -1

وقياس مستوى  داء المونحين ع ب العملية التعليمية المعنية ( للوريدا)لي حديثة الحيوان 
بالتدريب علم رعاية الحيوان ومدى تنحيي استراتيجيات الثراء البيئي مثأ استراتيجية األمان 

 .المهني
 عينة البحث

 حدي ة الحيوان بالجيزة
 

 إجراءات البحث
يانات الإلا ة باألداء المالي والبشرى والحني والتسوي ي من الت ارير تم جمو الب :أداة الدراسة

والبيانات عن معدأ بيو التياكر وميزانية التدريب ومدى تيبي  ننم اادارة البيئية من اادارة 
 .حدي ة الحيوان بالجيزة –المركزية لحدائ  الحيوان بالجيزة 

                                 ً  دي ة حيوان الجيزة وتحليلها مح ائيا  تم جمو البيانات الإلا ة بالتحليأ ااح ائي من ح
 معنوية للعلوم ا جتماعية ااح ائيةعن يري  البرنامج ااح ائي المعروف برنامج الحزم 

Statistical Package For Social Sciences  وتم التحليأ ااح ائي باستإلدام الحاسب
إليوة تمهيدية  –بياناتتحريغ ال موت، SPSS V. 23 ااح ائيةاآللي من إلتأ برنامج الحزم 

تحليأ ا نحدار البسيي لدراسة ترثير المتريرات  ، ومن إلتله تموتحليلها لتبويب البيانات
 .المست لة علم المتريرات التابعة للتح   من  حة لرو  الدراسة
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 نتائج الدراسة
ال يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لمؤشرات تحقيق األداء المالي : الفرض األول

على مؤشرات األداء األخرى في ضوء المتطلبات البيئية بالتطبيق على حديقة الحيوان 
 . بالجيزة
 اانحدار لترثير معدأ مبيعات التياكر علم األداء المالي اإلتبار :(4)جدول 

الخطأ  R2 R المعنوية تقيمة  قيمة بيتا المتغيرات
 المعنوية قيمة ف المعياري

 1019 10310- 920011- الثابت
معدل مبيعات  10111 0100201 00029 10220 10222

 10111 090290 020292 التذاكر

معدأ مبيعات  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى واي قيمة دالة ( 10220)التياكر واألداء المالي حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

 .العتقةايه  قوةمن الواحد ال حيح يدأ علم  واقتراب معامأ ا رتباي( 1010)معنوية 
Rمعامأ التحديد بلغ 

معدأ مبيعات التياكر ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10222) 2
،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي (%2202)بنسبة علم األداء المالي 

األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة العتقة اانحدارية بااضالة ملم 
واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار تال ياس وغيراا

التي بلرت ( ف)، وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با عتماد علم قيمة (1010)
 .مويج ا نحدارمما يإكد علم معنوية ن( 10111)بمستوى معنوية ( 0100201)

Y= (-28.406)+ 19.728 X 
  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء : مما سب  نرل  الحر  األوأ العدمي

المالي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة الحيوان 
 .بالجيزة
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مح ائية لمإشرات تح ي  األداء  يوجد ترثير معنوى يو د لة: ون بأ الحر  األوأ البديأ
المالي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة الحيوان 

 .بالجيزة
ال يوجد تأثير معنوي لمؤشرات تحقيق األداء البشري على مؤشرات األداء : الفرض الثاني

 .حيوان بالجيزةاألخرى في ضوء المتطلبات البيئية بالتطبيق على حديقة ال
 على األداء المالي اختبار اإلنحدار لتأثير األداء البشري :(2)جدول

قيمة  قيمة بيتا المتغيرات
الخطأ  R2 R المعنوية ت

 المعياري
قيمة 

 المعنوية ف

 10110 10100 00923323 الثابت
األداء  1010 30000 012021000 10002 10300

 10110 90221 10000 البشري

األداء البشرى  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  من ن بيتي
عند مستوى معنوية واي قيمة دالة ( 10002)واألداء المالي حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

(1010). 
Rمعامأ التحديد بلغ 

األداء البشرى علم األداء ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10300) 2
،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي العتقة (%2202)بة بنسالمالي 

اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة ال ياس 
، (1010)واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار توغيراا

بمستوى ( 451.3)التي بلرت ( ف)اانحدار با عتماد علم قيمة وباإلتبار معنوية نمويج 
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1010)معنوية 

Y= 11283392.970+ 0.415 X 
 علم األداء الحني اإلتبار اانحدار  لترثير األداء البشرى: (3)جدول

قيمة  المتغيرات
الخطأ  R2 R المعنوية تقيمة  بيتا

 المعنوية ف قيمة المعياري

 10110 310190 00332 الثابت
األداء  10110 100122 302000 10922 10122

 10110 20103- 10390- البشري
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األداء البشرى  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى معنوية واي قيمة دالة ( 10922)واألداء الحني حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

(1010). 
Rمعامأ التحديد بلغ 

األداء البشرى علم األداء ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10122) 2
،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي العتقة (%202)بنسبة  الحني

قة ال ياس اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ود
، (1010)واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار توغيراا

بمستوى ( 100122)التي بلرت ( ف)وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با عتماد علم قيمة 
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1010)معنوية 

Y= 4.338 +(-0.321)  X 
 علم األداء التسوي ي بار اانحدار  لترثير األداء البشرىاإلت :(1)جدول 

 المتغيرات
قيمة 
 R2 R المعنوية تقيمة  بيتا

الخطأ 
 المعياري

قيمة 
 المعنوية ف

 10110 330111 00930 الثابت
األداء  10110 03002 10121 10302 10010

 البشري
-10902 -10021 10110 

األداء البشرى  بينيات د لة مح ائية قة ارتبايية عتوجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى واي قيمة دالة ( 10302)واألداء التسوي ي حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

 .(1010)معنوية 
Rمعامأ التحديد بلغ 

األداء البشرى علم األداء ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10010) 2
الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي العتقة ،  ما النسبة (%0100)بنسبة  التسوي ي

اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة ال ياس 
، (1010)واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار توغيراا



 وآإلرون نااد مبراايم محمد متولي
 

 262 9102يونيه ، الثانيربعون، الجزء واأل السادس المجلد

بمستوى ( 03002)التي بلرت ( ف)قيمة وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با عتماد علم 
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1010)معنوية 

Y= 4.235 +(-0.247)  X 

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء : الحر  الثاني العدمي مما سب  نرل 
الحيوان  البشرى علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة

 .بالجيزة
يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء البشرى علم : ون بأ الحر  الثاني البديأ

 .مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة الحيوان بالجيزة
ال يوجد تأثير معنوي لمؤشرات تقييم األداء الفني على مؤشرات األداء : الفرض الثالث

  .األخرى في ضوء المتطلبات البيئية بالتطبيق على حديقة الحيوان بالجيزة
 علم األداء المالي اإلتبار اانحدار لترثير األداء الحني :(2)جدول 

طأ الخ R2 R المعنوية تقيمة  قيمة بيتا المتغيرات
 المعنوية قيمة ف المعياري

 10110 910023 00930002 الثابت
األداء  10110 900231 1020 10909 10113

 10110 00123- 10901- الفني

األداء الحني  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى معنوية واي قيمة دالة ( 10909)واألداء المالي حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

(1010). 
Rمعامأ التحديد بلغ 

األداء الحني علم األداء ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10113) 2
،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي العتقة (%103)بنسبة  المالي

وب سحب العينة ودقة ال ياس اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سل
، (1010)واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار توغيراا

بمستوى ( 900231)التي بلرت ( ف)وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با عتماد علم قيمة 
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1010)معنوية 

Y= 1123.6 +(-0.246)  X 
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 اإلتبار اانحدار لترثير األداء الحني علم األداء التسوي ي( 2)جدول 

قيمة  المتغيرات
 بيتا

الخطأ  R2 R المعنوية تقيمة 
 المعياري

 المعنوية قيمة ف

 10110 900203 30009 الثابت
األداء  10110 090229 10293 10021 10139

 البشري
-10010 -30020 10110 

األداء الحني  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الساب  الجدوأ من بين تي
عند مستوى واي قيمة دالة ( 10021)واألداء التسوي ي حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

 .(1010)معنوية 
Rمعامأ التحديد بلغ 

األداء الحني علم األداء ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10139) 2
 ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي العتقة  ،(%309)بنسبة  التسوي ي

اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة ال ياس 
، (1010)واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار توغيراا

بمستوى ( 090229)التي بلرت ( ف) عتماد علم قيمة وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1010)معنوية 

Y= (-3.452) + 3.452  X 
 اإلتبار اانحدار لترثير األداء الحني علم األداء البشرى :(2)جدول 

قيمة  المتغيرات
الخطأ  R2 R المعنوية تقيمة  بيتا

 المعنوية قيمة ف المعياري

 10110 900002 30013 الثابت
األداء  10110 900300 10200 10931 10103

 الفني
-

10992 -00102 10110 

األداء الحني  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى واي قيمة دالة ( 10391)واألداء البشرى حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

 .(1010)ة معنوي
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Rمعامأ التحديد بلغ 
األداء الحني علم األداء ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10103) 2

،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي العتقة (%003)بنسبة  البشرى
اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة ال ياس 

، (1010)واي قيمة دالة معنوية عند مستوى ( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار تاوغيرا
بمستوى ( 900300)التي بلرت ( ف)وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با عتماد علم قيمة 

 Y= 3.563 + (-0.229) X.مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1010)معنوية 

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات ت ييم األداء : عدميالحر  الثالث ال مما سب  نرل 
الحني علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة الحيوان 

 .بالجيزة
يوجد ترثير معنوى لمإشرات ت ييم األداء الحني علم : ون بأ الحر  الثالث البديأ

 .ئية بالتيبي  علم حدي ة الحيوان بالجيزةمإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البي
ال يوجد تأثير معنوي لمؤشرات تحقيق األداء التسويقي على مؤشرات : الفرض الرابع

 .األداء األخرى في ضوء المتطلبات البيئية بالتطبيق على حديقة الحيوان بالجيزة
 علم األداء المالي اإلتبار اانحدار لترثير األداء التسوي ي: (8)جدول 
 قيمة  المتغيرات

 بيتا
 قيمة

 ت 
المعنو 
الخطأ  R2 R ية

 المعياري
قيمة 

 المعنوية ف

- الثابت
99131912012 -10202 1019 

10222 10202 020019002 00912 1010 

بيان أعداد ما تم 
 100 00022 9931120020 بيعه من البيض

بيان أعداد ما تم 
 1010 90002- 000320220- بيعه من الريش

بيان أعداد ما تم 
 102 10012- 0202920300- بيعه من جلود

 1010 90101 91900022 نشاط التصدير
 102 10330 9133010110 نشاط االستيراد

الزائرون 
 1019 90211 10300 المصريون

 1019 90299- 0200113- الزائرون األجانب
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األداء التسوي ي  بينيات د لة مح ائية تقة ارتبايية عوجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى معنوية واي قيمة دالة ( 10221)واألداء المالي حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

 .العتقةايه  قوةمن الواحد ال حيح يدأ علم  واقتراب معامأ ا رتباي( 1010)
Rمعامأ التحديد بلغ 

األداء التسوي ي معدأ ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10229) 2
،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي (%2209)بنسبة علم األداء المالي 

العتقة اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة 
معنوية عند مستوى  واي قيمة دالة( ت)تبين  ن قيمة  ، من إلتأ اإلتبار تال ياس وغيراا

( 020312)التي بلرت ( ف)، وباإلتبار معنوية نمويج اانحدار با عتماد علم قيمة (1010)
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 1019)بمستوى معنوية 

Y= (-58466746.03)  +(-67842.40) X1 +(-8493.15) X2 + 426236.11X3+ 

(-22310.49) X4 + (-657124.16) X4 

 علم األداء الحني اإلتبار اانحدار لترثير األداء التسوي ي :(9)ول جد
قيمة  قيمة بيتا المتغيرات

الخطأ  R2 R المعنوية ت
 المعنوية قيمة ف المعياري

 102 10091 100200 الثابت

10222 10220 010000 000210 1019 

بيان أعداد ما 
تم بيعه من 

 البيض
920132 10210 10110 

اد ما بيان أعد
تم بيعه من 

 الريش
-00920 -00232 10110 

بيان أعداد ما 
تم بيعه من 

 جلود
-930109 -9022 1019 

 10112 30022- 00130- نشاط التصدير
نشاط 

 10110 00002 220022 االستيراد
الزائرون 

 المصريون
0011×01 

-0 00200 1010 
الزائرون 
 1010 00202 1010 األجانب
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التسوي ي األداء  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  من بين تي
عند مستوى واي قيمة دالة ( 10220)حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي  ومعدأ األداء الحني

 .العتقةايه  قوةمن الواحد ال حيح يدأ علم  واقتراب معامأ ا رتباي( 1010)معنوية 
Y= 65.954  +28.639 X1 +(-4.275) X2 + )-23.052(X3+(-5.035)  X4 + 

.78.179 X5 + 1.659×10
-5

 X6 + 0.010X7 
 علم معدأ األداء البشرى ار لترثير األداء التسوي ياإلتبار اانحد :(41)جدول 

قيمة  المتغيرات
 بيتا

 قيمة 
الخطأ  R2 R المعنوية ت

 المعنوية قيمة ف المعياري

 100 10212- 3100920- الثابت

10222 10222 1102 092009×0101 10110 

بيان 
أعداد ما 
تم بيعه 

من 
 البيض

30300 00910 100 

بيان 
أعداد ما 

يعه تم ب
 من الريش

10022 10002 102 

بيان 
أعداد ما 
تم بيعه 

 من جلود
-000032 -30109 1019 

نشاط 
 1013 90020 90920 التصدير

نشاط 
 100 00901 030100 االستيراد

الزائرون 
 10110 02000002 0 المصريون

الزائرون 
 10119 3100023 00110 األجانب

األداء التسوي ي  بينيات د لة مح ائية عتقة ارتبايية وجود الجدوأ الساب  ن مبين تي
عند مستوى واي قيمة دالة ( 10222)ومعدأ األداء البشرى حيث بلرت قيمة معامأ ا رتباي 

 .العتقةايه  قوةمن الواحد ال حيح يدأ علم  واقتراب معامأ ا رتباي( 1010)معنوية 
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Rمعامأ التحديد بلغ 
األداء التسوي ي علم ر يترثالتنبإ بواو يعني  ن  (10222) 2

،  ما النسبة الباقية لتحسراا متريرات  إلرى لم تدإلأ لي (%2202)بنسبة األداء البشرى معدأ 
العتقة اانحدارية بااضالة ملم األإلياء العشوائية الناتجة عن  سلوب سحب العينة ودقة 

التي بلرت ( ف)ج اانحدار با عتماد علم قيمة ، وباإلتبار معنوية نمويال ياس وغيراا
 .مما يإكد علم معنوية نمويج ا نحدار( 10110)بمستوى معنوية ( 1111×11.5.1)

Y= (-304.281)  +3.311 X1 + 0.198 X2 + (-15.438) X3+ 2.281X4 + 

13.611 X5 +1.000 X6 + 1.005X7 

معنوى لمإشرات تح ي  األداء   يوجد ترثير : الحر  الرابو العدمي مما سب  نرل 
التسوي ي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة 

 .الحيوان بالجيزة
يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء التسوي ي علم : ون بأ الحر  الرابو البديأ

 .لم حدي ة الحيوان بالجيزةمإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  ع
 

 مناقشة نتائج البحث=
 (.%2202)بنسبة لمعدأ مبيعات التياكر علم األداء المالي ر يترثيوجد  -0

  يوجد ترثير معنوى يو د لة مح ائية لمإشرات تح ي  األداء : تم رل  األوأ العدمي -9
علم حدي ة  المالي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي 

  يوجد ترثير معنوى يو د لة مح ائية : الحيوان بالجيزة، ون بأ الحر  األوأ البديأ
لمإشرات تح ي  األداء المالي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية 

 .بالتيبي  علم حدي ة الحيوان بالجيزة

للداء ر يترث، كما يوجد (%2202)بنسبة للداء البشرى علم األداء المالي ر يترثيوجد  -3
األداء البشرى علم األداء ر يترث، واناز (%202)بنسبة  البشرى علم األداء الحني

 (.%0100)بنسبة  التسوي ي
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  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء البشرى : تم رل  الحر  الثاني العدمي -0
لتيبي  علم حدي ة الحيوان علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية با

يوجد ترثير معنوى يو د لة مح ائية لمإشرات : بالجيزة، وقبوأ الحر  الثاني البديأ
تح ي  األداء البشرى علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  

 .علم حدي ة الحيوان بالجيزة
للداء الحني  ريترث، كما يوجد (%103) بنسبةللداء الحني علم األداء المالي ر يترثيوجد  -0

بنسبة  للداء الحني علم األداء البشرىر يترث، ويوجد (%309)بنسبة  علم األداء التسوي ي
(003%.) 

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات ت ييم األداء الحني علم : تم رل  الحر  الثالث العدمي -1
لجيزة، تيبي  علم حدي ة الحيوان بامإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بال

يوجد ترثير معنوى لمإشرات ت ييم األداء الحني علم مإشرات : وقبوأ الحر  الثالث البديأ
 .األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة الحيوان بالجيزة

للداء ر يترثجد ، كما يو (%2209)بنسبة علم األداء المالي للداء التسوي ي ر يثيوجد تر -2
للداء التسوي ي علم ر يترث، واناز (%2202)بنسبة  التسوي ي علم معدأ األداء الحني

 (.%2202)بنسبة  األداء البشرىمعدأ 

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء : مما سب  نرل  الحر  الرابو العدمي -2
بيئية بالتيبي  علم حدي ة التسوي ي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات ال

  يوجد ترثير معنوى لمإشرات تح ي  األداء : الحيوان بالجيزة، ون بأ الحر  الرابو البديأ
التسوي ي علم مإشرات األداء األإلرى لي ضوء المتيلبات البيئية بالتيبي  علم حدي ة 

 .الحيوان بالجيزة
 

 توصيات البحث
البيئية بيري ة جيدة لي الحدي ة ودمجها مو م اييس بيأ الجهود لتحسين كيحية تنحيي اادارة  (0

 .األداء البيئي المتوازن مو ا اتمام بالت ييم كرداة لتحسين مدارة الحدي ة ويلز بشكأ دورى
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ا اتمام بزيادة الوعي البيئي لدى الزائرين مو لر  ع وبات شديدة جدًا ضد المإلربين  (9
 .لمنشآت الحدي ة

 .دة والم دمة للزائرينزيادة مستوى الإلدمات الموجو  (3

ا اتمام با ستجابة لتبسيي ااجراءات ويلز من إلتأ ا ستجابة لشكاوى ورغبات   (0
الزائرين بسرعة، وا ستجابة للمتريرات التي تحدث سواء لي حاجات الزائرين  و لي 

 .النروف المحيية ب حة عامة للحدي ة

ول   حدث البرامج  ةرات التدريبيالعمأ علم تيوير قدرات العاملين من إلتأ مقامة الدو  (0
التدريبية لي مجاأ األداء البيئي ليما ينعكس ميجابًا لي تحسين األداء ووضو  لكار 

 .ا اتمام والتيبي العاملين وااتماماتهم محأ 
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ABSTRACT 

Probably, the climate change has a critical impact on biological 

variation, and actually, the modernist zoos are concerned with largely 

with the protection of the biological variation and conserving the 

extinction-threatened  animals; so, there should be an obligation to 

reduce impacts affecting the environment, particularly, their 

contribution in the factors leading to climate change. Environmental 

management system considers a specific tool for determining, 

measuring, and reducing the impact of the zoo on the environment in a 

regular way. In order to describe the situation as well-ordered, the 

environmental performance level should be elevated  and there should 

be a research circular method consisting of four stages “plans-execution 

– review – Action” .added to that deep rooting the international  
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standard ISO 14001 system that concerns the environment’s 

management (Turner, 2009). This research significance is crystallized 

in demonstrating dimensions of performance and (financial-human-

technical-marketing) balance and its impact on achieving environmental 

demands. This research’s objective is to achieve balanced performance 

in Giza zoo in terms of the environmental requirements compared to 

Dubai zoo. The data concerning the financial, human, technical, and 

marketing performance are collected from reports and information 

involved in selling-tickets rate, the training budget, and range of 

application of the environmental management systems in the central 

management in both the Giza Zoo and Dubai Zoo. The research 

hypotheses indicate a significant statistically correlation between 

indicators of the financial, technical, human and marketing performance 

in light of the environmental demands. The analytical analysis is used 

to form the theoretical framework and data is collected through 

examining the Giza zoo as a case study. Results indicate a statistically 

significant effect of the financial performance at (0,05) significance 

level and a statistically significant effect of the technical performance at 

(0.05) significance level. There is also a statistically significant effect of 

marketing performance at (0.05) significance level. The research 

recommends holding training programs for employees concerning 

application of the environmental management system. 

  

 
 


