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إد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثمم سعتتتتت  ثٔغتتتتتاٍذحث الحتتتتتخث احتتتتت آث  التتتتت سث  تتتتتشث

) ااخطتتتتٕػث امغتتتتاذ يفث ااُتٕتتتتاث امغتتتتاذ يفث ااتتتتذسٔ ث امغتتتتاذ يفثَ  ٕتتتتٕ ثث امغتتتتاذ م 

علتتتّث ألد ءث ااىيٕمتتتٓثالمىيمتتت  ثلتتتٓث طتتت  ث ا ىتتت د ث ألد ءفثَ ااعتتتُٔطث امغتتتاذ ي ث

ويشٔتتتت  ث  تتتتح حث امصتتتت ا فثَ اش ٔتتتت ثملتتتت د ث امصتتتتشٔ فثَراتتتتاث عامتتتت د  ثعلتتتتّث

ثفثَملتتتتت دس  ث ااىمٕتتتتت ث امغتتتتتاذ م   ا  ئمتتتتت ثعلتتتتتّث امتتتتتُ سدفثَ اىيشٔتتتتت ث ام عغتتتتتٕ 

شثٌتتتزيث امم سعتتت  ثعلتتتّث اخُ وتتت ث امخال تتت ثاتتت د ءثَلحتتتدثمتتتذِث االتتت ٔهثلتتتٓث تتت  ٕ

ثش ال ى د ث اع مل ثلٓثمص ااىيٕمٓث ال اص دْثَ الجام عٓثَ الٕئٓث

شَضثملىتتتٓثعلتتتّثمخمُعتتت ثمتتتهثلتتت تتت ث  تتتذٔ ثومتتتُر ثم تتت ٌٕمٓثََل تتت  ثاتتتزاافث

 الوا  دٔتتتت ثالذس عتتتت  ث اغتتتت ح  ثر  ث اصتتتتلح ث الحتتتتخث امغاخلصتتتت ثمتتتتهث امش جعتتتت ث

حتتتت اشَ حػثحتتتتٕهث العتتتتاذ م ثَإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثمتتتتهثو  ٕتتتت فثَ اع  تتتت  ثحتتتتٕهث

ثَح ااتتتت آثمتتتتهثو  ٕتتتت ث  تتتتشِ  تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ثَ ألد ءث ااىيٕمتتتتٓثإد سةث امتتتُ سدث ال

ال التتتت سثاغتتتتشضث  لىتتتتّث الحتتتتخثمىٍخٕتتتت ثممٕتتتت ث  تتتتم ث صتتتتمٕ ث الحتتتتخث اُ تتتت ٓث

ث العا صتتت ءثاخمتتتاث الٕ وتتت  ث امٕذ وٕتتت ثمتتتهثة عتتتاخذ يث د ح الحتتتخث تتتشَضث ااطلٕ تتتٓثا

 امغتتأُ  ث اد سٔتت ث اعلٕتت ث ثم تتشدةثمتتهث امتتذٔشٔهثلتتٓث285عٕىتت ثع تتُ ئٕ ثغل ٕتت ث)

 تتت سث عتتت إ ث  صتتت ئٕ ثَ اُعتتتطّثَ امل .تتتشة ثَ تتت ث شمٕتتتضثَ حلٕتتت ث الٕ وتتت  ثمتتتهث

ثممٕ ثَ طلٕ   ثحشو مجث احضم ث ال ص ئٕ ثالعلُيث الجام عٕ  

لتتتتٓثمصتتتتشثث ا ىتتتت د ث نثمىيمتتتت  ثإاتتتتّثَ لصتتتتاثواتتتت ئجث ااحلٕتتتت ث ا صتتتت ئٓ

اتتتذٍٔ ثدسجتتت ثع إتتت ثمتتتهث الٌامتتت يثحمم سعتتت  ثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ثلتتتٓث
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ممتتتت ثث  COVID-19) ثَ وا تتتت سثَحتتتت ءثمُسَوتتتت ثتتتتت ث ايتتتتشَحث الٕئٕتتتت ث اع امٕتتتت

إد سةث امتتتُ سدثمم سعتتت  ثاث  ثإٔخ حٕتتت ثر  ثدالاتتت ثإ صتتت ئٕ  تتت  ٕشٌىتتت  ث نث  عتتت ث

 ال اصتتت دْث)ملٕتتت   ثَ الجامتتت عٓثَ الٕئتتتٓث ألد ءث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ثعلتتتّثمتتت ثمتتتهث

  تتتت َ ثلتتتتٓث ا تتتتذس  ثث نثٌىتتتت  ث ٔعتتتت  ثثممتتتت ثاتتتتُ  ثال ىتتتت د ث امصتتتتشٔ  ث)جضئٕتتتت   

 ااىيٕمٕتتتتتت ثاد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث ااتتتتتتٓث  تتتتتتُدث ألد ءث ااىيٕمتتتتتتٓثعىتتتتتتذث التتتتتتاث

 امغتتتتاذ يث  ٕتتتتٕ ث ألد ءثمم سعتتتت  ثلٕمتتتت ثٔاعلتتتت ثحث عتتتتاش  ٕخٕ ث العتتتتاذ م فثَحخ  تتتت  ث

ث ح ا ى د ثمُظُ ث ااطلٕ ثَ ااعُٔطث امغاذ ي

 :انكهًبد انذانخ

ث- ااخطتتتتتتتٕػث امغتتتتتتتاذ يث- ألد ءث ااىيٕمتتتتتتتٓث-إد سةث امتتتتتتتُ سدث ال تتتتتتتشٔ ث امغتتتتتتتاذ م 

ث-  ٕتتتتتتٕ ث ألد ءث امغتتتتتتاذ يث- ااتتتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتتتت ث امغتتتتتتاذ م ث- ااُتٕتتتتتتاث امغتتتتتتاذ ي

ث ألد ءث الٕئٓث- ألد ءث الجام عٓث- ألد ءث ال اص دْث- ااعُٔطث امغاذ ي

Research Abstract 

This research aims to examine the impact of sustainable 

human resource management practices (sustainable planning, 

sustainable staffing, sustainable training and development, 

performance appraisal, and sustainable compensation) on the 

organizational performance of the Egyptian hotels, drawing on 

principles of stakeholder theory, resource-based view, 

institutional theory, and sustainable development initiatives. 

Thus, examining the extent to which effects of these practices 

vary according to the different aspects of the economic, social 

and environmental organizational performance of hotels 

operating in Egypt. 

Accordingly, a conceptual model is presented based on a set 

of research hypotheses derived from the critical review of 
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relevant studies related to the links between sustainability and 

human resource management on one side, and the relationships 

between sustainable human resource management and 

organizational performance on the other side. Consequently, the 

research adopted a quantitative methodology includes the 

descriptive research design for the purpose of empirical test of 

hypotheses by using questionnaire to data collection from a 

stratified random sample (285) managers at all top, middle and 

direct organizational levels. Data were coded and analyzed 

through quantitative statistical techniques and applications of 

SPSS program. 

The results concluded that hotel organizations in Egypt have a 

high level of interest in sustainable human resource management 

practices in light of global environmental conditions and 

(COVID-19) pandemic. In addition, there are positive significant 

effects of sustainable human resource management practices 

totally on the economic performance, and partially on both social 

and environmental performance of Egyptian hotels. It is also 

noted that there is a variation in the organizational capabilities of 

the human resource management that drives the organizational 

performance when pursuing the sustainability strategy, especially 

with the practices of sustainable performance appraisal, and 

sustainable compensation in hotels. 
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 يمذيخ /1

ا تتتتذث  تتتتلحاث ااىمٕتتتت ث امغتتتتاذ م ثمتتتتاثحذ ٔتتتت ث ا تتتتشنث اُ  تتتتذثَ اع تتتتشٔهثم .تتتتش  ث

سئٕغتتتٕ  ثالعتتتامش سث ال تتتشٔ فثممتتت ث  تتتلحاث حع دٌتتت ث امخال تتت ث ال اصتتت دٔ ثَ الجام عٕتتت ث

متتتهث ٌتتت ث ألَأُتتت  ثعلتتتّثجتتتذَسث عمتتت سثمعيتتت ثدَسث اعتتت ا ث ااتتتٓث عمتتت ثلتتتٓثثَ الٕئٕتتت 

عتتتلٕ ثإ تتت عثمخامع  ٍتتت ثَ حتتتذٔدٍ  ثممتتت ثٔغتتتاذعٓثظتتتشَسةثلٍتتت ثم ُوتتت  ثَم   تتتذث

 ااىمٕتتت ث امغتتتاذ م ث ااتتتٓث ش  تتتضثعلتتتّث للٕتتت ث  جتتت  ث ألجٕتتت سث اح ظتتتشةثدَنث الوا تتت  ث

ث  2009مهث  إ ج  ث ألجٕ سث امغا لل ث) اضعلٓثَآ شٔهفث

 امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثلتتتتٓثم ٍُمٍتتتت ث  تتتتذث سمتتتت نث طتتتتُسثإد سةثثعتتتتذث العتتتتاذ م   ثز فثٌَتتتت

ثا عتتتتتاذ م ث ااىيٕمٕتتتتت ثَمشمتتتتتض  ثاٍتتتتت  َراتتتتتاثمتتتتتهث تتتتت سثمُوٍتتتتت ث ع عتتتتت  ث احتتتتتذٔخفث

لمم سعتتتت  ث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث ا  متتتتت ثمتتتتاثحععتتتتتٍ ث اتتتتتلعطثَ تتتتتذع ث العتتتتتاش  ٕخٕ ث

 ااىيٕمٕتتت ثحمتتت ثٔح تتت ث الحا تتت سفثَ اعذ اتتت ث الجام عٕتتت فثَ اغتتت م ث الٕئٕتتت فثَ اعذٔتتتذثمتتتهث

ث  Freitas et al., 2011) أل شِثعلّثم ل ث امغأُ  ثثخ حٕ  أ اىا ئجث

لتتتتتٓث نثثاد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ  ٌمٕتتتتت ث العتتتتتاذ م ثمم ٍتتتتتُيث  متتتتتهثثَمتتتتتهث  تتتتت  ف

إٌمتتت سث امى   تتت ثٍتتت ث امىيمتتت  ث عمتتت ثلتتتٓثحٕئتتت  ث  اصتتت دٔ ثَ جام عٕتتت ثَاتتت ثٔعتتتذثح م  و

 امخامعٕتتت ث تتتُسث العتتتاذ م فثاتتتز ثٔاعتتتٕهثعلٍٕتتت ث امغتتت ٌم ثلتتتٓثس ٔتتت ث ااىمٕتتت ث امغتتتاذ م  ث

ويتتتتش  ثاىتتتتذسةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ فثَ عمٕتتتتشث امخامتتتتافثَصٔتتتت دةث ام تتتت   ث اصتتتتحٕ ثَ

 متتتتتش  ث  تتتتتل ث ثح اعمتتتتت فثاتتتتتز ثلتتتتت نث عتتتتتاذ م ثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثو غتتتتتٍ ث اماعل تتتتت

ث  Stankeviciute & Savaneviciene, 2013ظشَسٔ  ثال  ءث امىيم  ث)
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َلتتتتتتتٓثٌتتتتتتتز ث اغتتتتتتتٕ  فث امدتتتتتتت ث ألدَ سث اشئٕغتتتتتتتٕ ثاد سةث امتتتتتتتُ سدث ال تتتتتتتشٔ ث

عمتتتت سث امغتتتتاذ م ث  اصتتتت دٔ  ث امغتتتتاذ م ثلتتتتٓث امغتتتت ٌم ثلتتتتٓث طتتتتُٔشثمىيمتتتت  ث أل

لتتتتٓث تتتتذثر  ٍتتتت ث مدتتتتشثَجعتتتت ث ويمتتتت ثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثثف  ثَ جام عٕتتتتث  ثحٕئٕتتتتَ

ث  Cohen et al., 2012; Ehnert et al., 2014 عاذ م ث)

إد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثثعتتتهَعلتتتّث اتتتشا ثمتتتهث اعتتتذدث اماض ٔتتتذثمتتتهث امى تتتُس  ث

ث  ثَ عا  تتت لٕث  ثمعيمٍتتت ثمتتت نثم  ٌٕمٕتتتفثلتتت نثذ م ثَ  تتت سٔشث العتتتاذ م ث ام عغتتتٕ  امغتتتا

علتتتتتّثإد سةثا عتتتتتاذ م ثَ شمٕضٌتتتتت ث ا متتتتتٓثث ااطلٕ تتتتتٓ ا حتتتتتدثفثَ ٌمتتتتت ثحطلٕعاتتتتتً

ث  Ehnert et al., 2016)ث امُ سدث ال شٔ 

َمتتتتهثص َٔتتتت ث  تتتتشِفث عتتتتا خذيثم ٍتتتتُيث العتتتتاذ م ثا التتتت  ثا .تتتت سةثإاتتتتّث ألد ءث

متتتذِثإم  وٕتتت ث شجمتتت ث ألد ءث اعتتت آثا لتتتش دثَ اعمتتت ثإاتتتّث د ءثثَ حذٔتتتذ  ث ااىيٕمتتتٓفث

مغتتتتتاذ يثعلتتتتتّث امتتتتتذِث اطُٔتتتتت  ثَ ى َاتتتتتاث اذس عتتتتت  ث احذٔدتتتتت ثم ٍتتتتتُيث امتتتتتُ سدث

 ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ثاتتتذع ث ام عغتتت  ث ألمدتتتشث عتتتاذ م ثَاتتتٕظث اد سةث العتتتاش  ٕخٕ ث

 تتتذع ث ااتتتٓث غتتتعّثااح ٕتتت ثواتتت ئجث  اصتتت دٔ ثل تتتػفثَراتتتاثمتتتهث تتت سثمتتتُ سدثح تتتشٔ ث

مخمُعتتتتتت ثمتتتتتتهث اىاتتتتتت ئجث اخٕتتتتتتذةثاتتتتتت د ءث ال اصتتتتتت دْفثَ الجامتتتتتت عٓفثَ الٕئتتتتتتٓث

(Parkes & Borland, 2012; Santana et al., 2020  ث

ثعلتتتتّثمتتتت ث  تتتتذي ٔاعتتتت ث نث الحتتتتخثلتتتتٓث العتتتتاذ م ثعلتتتتّثمغتتتتاُِثإد سةثفثَحىتتتت ء 

د ءث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثمتتتت ثص سثلتتتتٓثمش لاتتتتًث اى .تتتتئ فثلعتتتت  ثعتتتتهث نثسحطٍتتتت ثحتتتت أل

علتتتّث ا تتت لٓثاتتت ثٔحيتتتّثح ٌامتتت يث التتت  دٕهثث- اد سةثعتتتٕ  ثَحخ  تتت  ثلتتتٓثث- ااىيٕمتتتٓ

ٔغتتتعّث الحتتتخث احتتت آثإاتتتّثعتتتذث ا ختتتُةثح ااتتت آثَث امغتتتإُٔهث اىيتتتشْثَ ااطلٕ تتتٓ 

 امتتتتتُ سدثإد سةثعمُمتتتتت  فثَدس عتتتتت ث  تتتتتشث عتتتتتاذ م ث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثلتتتتتٓثححتتتتتُ ث

فثَراتتتتاث  عتتتتٕ  ث ا ىتتتت د ث امصتتتتشٔ لتتتتٓثعلتتتتّث ألد ءث ااىيٕمتتتتٓث امغتتتتاذ م ث ال تتتتشٔ ث

متتتتهث تتتت سث عتتتتاش  ٕخٕ  ثَمم سعتتتت  ثث2030س ٔتتتت ثمصتتتتشثذَسٌ ثلتتتتٓثدعتتتت ثاتتتت

 ال اصتتت دٔ ثَ لتتت ث ا ٕمتتت ث ىيٕمٕتتت ث ح تتت ث اعذ اتتت ث الجام عٕتتت فثَ اغتتت م ث الٕئٕتتت فث

ث ااى لغٕ ثلٓث اغُ ث اع امٓ 

ث
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 يشاعؼخ األدثٛبد /2

 انًغزذايخ انًٕاسد انجششٚخإداسح  1/ 2

 العاذ م ثلٓثإد سةث امُ سدث ال تشٔ ث اعذٔتذثمتهث امُظتُع  ثر  ثغطٓث الحخث ُسثٔ ث

َإد سةث امتتُ سدثفثSustainable HRMإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ثث: اصتتل ثمدتت 

 sociallyُ سدث ال شٔ ث امغ َا ث جام عٕ ت ثفثإد سةث امGreen HRM ال شٔ ث اخعش ءث

responsible HRMفثَإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث أل   ٕت ثethical HRMث غت ثث مت  

ث  Stankevičiūtė & Savanevičienė, 2018الذس ع ث) ااشمٕضث اشئٕغٓث

 طتتُسثومتتُر ثجذٔتتذثلتتٓثمختت سثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ثٌَتتُثإد سةث امتتُ سدثا تتذثٌتتز فثَ

ٓثإد سةث امتُ سدثممتذ  ثحتذٔ ثاد سةث أللتش دثَم مت ثألَجتًث ا صتُسثلت ال شٔ ث امغتاذ م ث

ٍتتزيث امش لتت ثل ال تتشٔ ث اعتتاش  ٕخٕ ثَ ااغٕتتش  ث امخامعٕتت ث ااتتٓث عتت اجث عتت ٔ ث العتتاذ م  ث

حمد حتت ث ماتتذ دثاد سةثل تتشٔ ثم عتت طثا عتتاذ م ث ااىيٕمٕتت فثَ امتتُ سدث ا ىيتتشثإاتتّث اى .تتئ ث

 َعتتاثَ مدتتشث.تتمُإ ثاد سةثثمتتذ   امتتُ سدث ال تتشٔ ث العتتاش  ٕخٕ ثمتتهث تت سث عتتمٕهث

فثعلتّثع تظث ااشمٕتضث اُ ٕتذث الجام عٕ ثَ الٕئٕت  اىا ئجثمح ر ةث امُ سدث ال شٔ ثمهث  سث

ث  Freitas et al., 2011; Kramar, 2014)ث اغ ح ثعلّث اىا ئجث ال اص دٔ 

ٔتتذع ث ااى ٕتتزثث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ثمختت ال ث عالتتشثإد سةثَمتتهثص َٔتت ث  تتشِفث

ٕتضث الحتخث احت آث ااشممُظتُ ثَ ٌتذ حثَٔ ئت ث اى ج ثامل دس  ث عاذ م ث ا شم  فث

 عاش  ٕخٕ  ثَمم سع  ث لىٓث"ح عال سٌ ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ثمذ  ثعلّث

َ الجام عٕ ثَ الٕئٕ فثث ال اص دٔ حثهثمهث ح ٕ ث ألٌذ م  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث اآث  ث

 ٖ ت سثصمىتٓثغُٔت ثمتاث اتاح  ثلتٓثعلتّثمتذِثلمىيم ثٓثاخ سج اَثٓذ  ل اا  ٕشث اماث

ث  Ehnert et al., 2016)ث"إشث ام صُدةثَسدَدث ا ع ث اغللٕ  اخ ولٕ ث

هثح وٍ ث"مخمُع ثم امغاذ م ث امُ سدث ال شٔ ثإد سةثَحمعىّث مدشث  صٕ  فث عشحث

َ ال إ سفث ااذسٔ ثَ ااىمٕت فث ااعتُٔطث) العا ط حثثمم سع  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ 

 اآث ٍذحثإاّثَ امُجٍ ثح ألج ث اطُٔ ث ث امغ سث امٍىٓفثإد سةث ألد ءثَإد سةثَ امض ٔ 

)سلاثثَ الجام عٕ َ اع ئذثعلّث العادم س   اخ فثفث ألٌذ حث ام إ ث) عيٕ ث اشح  ح ٕ ث

العتاخذ يث اح تٕ ث )الٕئٕت ثَ فثمع ٕٔشث ٕ ةث لتش دث امخامتافث  ت ل ث ا تش ثالخمٕتا   اخ 
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ث اعى ٔ ) ثَ ال شٔ ثفثَ اح  تثعلّث امُ سدث اطلٕعٕ ث اى دسةثَإع دةث ذَٔشٌ    اخالط   

َ ىمٕتتت ثفث اعذ اتتت ثَ اوصتتت حثلتتتٓثم تتت نث اعمتتت ثَظتتتم نح اصتتتح ث اى غتتتٕ ثَ الذوٕتتت فث

إاّثجى ثماثعٕ ع  ث امُ سدثث  ث ثجىل إ ج  ث امغا للٕ    اخماخصص ثا  امٍ س  ث ا

م تذمٓث اآث طُسثع    ث امى عت ث امال دات ثَ امىصت  ثَ اع دات ثحتٕهثث اما ذم  ال شٔ ث

 ااتتٓثَ) امخامتتاثَ الٕئتت  ث امتتُ سدث اذ  لٕتت ث) امتتُت ٕهثَ عتتشٌ  ثَ امتتُ سدث اخ سجٕتت ث

ٌشةث سدث ال تتشٔ ث امتت َ احصتتُسث اتتذ ئ ثعلتتّث امتتُثالمىيمتت مغتتاذ يث اد ءث أل تت دْثإاتتّث

ث  Randeva & Jhab, 2019 امغا ل ث)ح

لتتٓثظتتُءثراتتافثلتت نثٌىتت  ث تت  ثس ِثويشٔتت ثمٍمتت ثلتتٓث لىتتٓثإعتتاذ م ث امتتُ سدثَ

فثَ اىيشٔت ث ا  ئمت ثStakeholder Theory ال شٔ ثٌٓ:ثويشٔت ث  تح حث امصتلح ث

 Institutionalفثَ اىيشٔت ث ام عغتٕ ثResource-Based Theoryعلتّث امتُ سدث

Theoryث(Ehnert, 2006: ث

  اشعثٌتزيث اىيشٔت ث نث امتُ سدث ال تشٔ ثممختضَنثانُظشٚخ انمبئًخ ػهٗ انًٕاسد:  -1

َإتشثثRareَو دسةثثValueالمعشل ثَ امٍ س  ثَ ا ذس  ثعىذم ث  ُنثر  ث ٕم ث

 ثVRIO)لٕمت ثٔعتشحثح غت سثثOrganizingَ امىيمت ثثInimitable  حل ثالا لٕذث

ىيم  ثح اشا ثمهثراافثلت نثٌتزيث اش ٔت ثالثالمثالمٕضةث ااى لغٕ ثل وٍ ث صل ثمصذس  ث

 ااتتٓثٔم تتهث نث عمتت ثحٍتت ثالماغتت حثَ اح تت تثعلتتّث امٕتتضةثث"Howانكٛفٛةةخ   غتتشث"

د سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ثٔم تتتهثمتتتهث حذٔتتتذث ااى لغتتتٕ فث ٕتتتخث نثلٍتتت ثإ

 امم سع  ث اآثٔىلغٓث نث م هث امىيم ثمهث اد سةث ا ع ا ثَ طُٔشث  عتذةثمتُ سدث

   Ehnert, 2009مى عل ثازااث)ح شٔ ث

َ  غتتشثٌتتزيث اىيشٔتت ثمتتذ  ث  تتح حث امصتتلح ثلتتٓثثَظشٚةةخ أطةةؾبة انًظةةهؾخ: -2

 دحٕ  ث امُ سدث ال شٔ ثَ ع اجث عٕ ثمغتئُإ ث امىيمت ث َثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث

 ثَمتتهث تت فث ختت يث ٌتت ث ألغتتش حثر  ث امصتتلح ثحٍتت ثم الٕئتت ثَ امخامتتاثَ امتتُت ٕه

د ئم  ثإاّث حغٕهثسظ ث امُت ٕهثَ ااض مٍ ثلٓث امىيمت فثعٕ دْث طلٕ ث العاذ م ث

جىل  ثإاّثجى ثماث ح ٕ ث امغئُإ  ث الجام عٕ ثَ الٕئٕ فثَح اا آثٔ دْثراتاثإاتّث

 ثاتتز فثلتت نثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ثصٔتت دةثلتتش ث امىيمتت ثالل تت ءثلتتٓث ألجتت ث اطُٔتت 
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 ثجمٕتتتاث  تتتح حث امغتتتاذ م ثاتتتذٍٔ ثمغتتت َإ  ثالُلتتت ءثَ الااتتتض يثحاح ٕتتت ث ُ عتتت 

   Jamali et al., 2017) امصلح ث اشئٕغٕٕهث

  اتشعث لتاث اىيشٔت ث نث اعتغُغث اخ سجٕت ث خلتشث امىيمت  ث :انُظشٚخ انًؤعغٛخ -3

 isomorphicعلتتّث اا ٕتتاثمتتاثعتتٕ    ٍ ث اخ سجٕتت ثمتتهث تت سثآإتت  ثمم  لتت ث

mechanismsَح اا آثل نث امىيم ث  اغ ث ا تشعٕ ثثفماثويٕش  ٍ ثلٓث امخاماث

لمتتهث تت سث ا تتُِث ث Scott, 1987)عىتتذث عتتاخ حاٍ ثاالتتاث اعتتغُغث اخ سجٕتت ث

جٓثَ حُاتتتًثإاتتتّثٌٕ ملٍتتت ث اغتتتٕ  ث اختتت س  اغتتت ث امىيمتتت  ثعتتتم  ثفث ام عغتتتٕ 

 اتشضث وتتًثإر ث  تتلحاثإد سةثفثٔ ث ام عغتٓ ثاتتز  اام  تت ثثفثَح ااتت آث ُإتذَعملٕ  ٍت 

علتّث امىيمت  ثثٔىلغتٓفثح سص  ثلٓثحٕئ ث ألعمت سث  ث امغاذ م ثم ٍُم امُ سدث ال شٔ ث

َح اات آثلتٓثثف سدث ال شٔ ث امغتاذ م ثلتٓثَت ئ ٍت ث اد سٔت  نث غاُع ثإد سةث امُ

 لىتٓثفثلٓثمح َا ثا عاخ ح ثا ُِث الٕئت ث اخ سجٕت ثمتهث ت سثمم سع  ٍ ث ااخ سٔ 

ث  Frynas & Stephens, 2015)ث اام   

 ألدات ثعلتّث نثمم سعت  ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ثالث ت  شثل تػث لتُ ث اشا ثمهثَح

ت ثعلتّث اغتٕ    ث ال تشٔ فث ثَ الجام عٕت ثَ الٕئٕت ثالمىيمت  علّث امتُت ٕهثَا تهث ٔع 

ش ِث ااتتٓث  ٕتتذثحتت نث أل.تتخ  ثلتتٓث امىيمتت  ثٔلعلتتُنثدَس  ث ُٕٔ تت ثلتتٓثعذٔتتذثمتتهث اتت اَ

 نث اتتتذعُةثالعتتتاخذ يث العتتتاذ م ث امىيمتتت فثإالثلع إتتت ثَوختتت عث عتتتاش  ٕخٕ ث عتتتاذ م ث

ااصتمٕ ثمم سعت  ثثٔ"كُٓبٚةخ"الُ ُسثإاتّث ٌتذ حث عتاذ م ث ا تشم  فثث"كٕعٛهخ"

ث  Aust et al., 2019َعملٕ  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ث   ٓثما  شةث)

  تت  ث ااتتٓثثنذساعةةخ اعةةزذايخ انًةةٕاسد انجشةةشٚخ سؤٚزةةٍٛ لىتتّث التت  دُنثثَعلٕتتًف

 اماذ  ل ثحتٕهث العتاذ م ثَإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ثٌمت :ثدَسث امتُ سدث ال تشٔ ث اع    ث

لٓث عضٔضث العاذ م ث ااىيٕمٕ فثَ عاذ م ثعملٕ  ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ  ثٔم تهثحٕ وٍت ث

ث  اص س  ثمم ثٔلٓ:

 اعتُءثعلتّثٌز ث امذ  ثٔغلػث :انًٕاسد انجششٚخ فٙ اعزذايخ انًُظًخإداسح دٔس  -1

 لىتٓث امم سعت  ثمتهث ت سثدَسثإد سةث امُ سدث ال شٔ ثلٓثدع ث عتاذ م ث ألعمت سث

َ اغتلُمٕ  ث ىمٕت ث ال خ ٌت  ث اآثٔم هث نث   شثعلتّث أللتش دثَ امخمُعت  ثلتٓث
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علّث اشا ثمتهثَجتُدث ثَ Cohen et al., 2012)ث امغاذ يث امذ  ماثحم ثٔاغ ث

خٕ  ثإالث نثعملٕتتت ث حذٔتتتذث العتتتاش  ٕفث امغتتتاذ ي ااطتتتُٔشث ااىيٕمتتتٓثلٍتتت ثألٌمٕتتت ث

 اح عت ثاد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث اتذَسثَاتز ثٔيٍتشث ث امغاذ م ثإغاثَ ظح ثد ئم  ث

 أل زثلٓث العال سث نث عشٔاث العتاش  ٕخٕ  ث امغتاذ م ثٔاطلت ث ام ت سم ثمتهثلٓث

ثعلًٕفثل نث  ٕٕ ث ااُ صنثحٕهثمث  اعذٔذثمهث امخ ال ث ااىيٕمٕ  ىيتُسث اغت م ثَحى ء 

 الٕئٕ ثَ الصدٌ سث ال اص دْثَ امغ َ ةث الجام عٕ ثلٓث امىيم ثممدل ثلٓث اىمُر ث

 ثPeopleَ اىت طثثProfitَ اشح ثثPlanet) الٕئ ثثtriple bottom line اد  ٓث

 دِثإاتتّث اختتشَ ثحىمتتُر ث عمتت سثجذٔتتذثٌتتُث اد سةث امغتتاذ م ثالمتتُ سدث ال تتشٔ ث

(Ehnert et al., 2016; Macke & Genari, 2019   

َٔ تتٕشثٌتتز ث امتتذ  ثإاتتّثدمتتجثملتت د ث اعةةزذايخ ػًهٛةةبد إداسح انًةةٕاسد انجشةةشٚخ: -2

 ث لاث امم سعت  ث عامتذثعلتّث ت  ث العاذ م ثلٓثمم سع  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ 

جعت ث امىيمت ثَ تذسةث امىيمت ثعلتّثجتزحثَ اح ت تثعلتّث امُ ٌت ثثأ(مل د ثٌٓ:ث

متهث ت سثثَ ألمدشثج رحٕ ثم  سو ثح امى لغٕهث ٖ تشٔهث ام  نث امشاُحثالعم ثلًٕ

 تتُلٕشثحٕئتت ثعمتت ثجز حتت فث عضٔتتضث ااىتتُ ث اد تت لٓثث: طتتُٔشثمم سعتت  ث ٍتتذحثإاتتّ

َ اخىغٓثَ   ل ث ا ش فث عضٔضثعتمع ث امىيمت ثم ٕت نثمغتئُسث جام عٕت  ثَجتذٔشث

 تُةثجتُدثظتشَسةثَثة(ث ح اد  فثَ ااُ صنثحٕهث اعمت ثَ احٕت ةثَ ام  لتا ث امى عتل 

ٔتضث اصتح ثفثٔخ ثعلّث ا شم ث طُٔشثإجتش ء  ثااعضع مل ث حٕ ثَمح ضة ثازاا

َ عتتذٔ ث ا تتُِثثف َ اُ  ٔتت ثمىٍتت اعتتغُغثَ اغتت م ثلتتٓثم تت نث اعمتت فثَ احتتذثمتتهث

فثَ صتمٕ ثتتشَحثعمت ثمشٔحت ث اع مل ثحم ثٔاى ع ثماث ألو ط ث اآثعٕا ث ى ٕزٌ 

 ط(ث  احٕت ةث ا خصتٕ ثا لتش دٌَٕ ث امُت ٕهفثَ ااتُ صنثحتٕهث اعمت ثمم ثٔم  هثسل 

ااعلتٕ ثَ اتاعل ثعلتّثإجتش ء  ثلتٓث مهث  سثَظتاثثلٓث  ٌٕ ث امُت ٕه العادم سث

ٔ  ث ا شدٔت ثَ اخم عٕت ث امغاُعلّث أللش دثثَ ىمٕ فثَحش مجث ذسٔ ث امذِث اطُٔ 

 ااتتتتذسٔظثَ اس.تتتت دثفثَ امُ ٌتتتت إد سةثَحتتتتش مجث اا ٌٕتتتت ث امٍىتتتتٓثَفثَ اد سٔتتتت 

 ,Ehnert, 2009; Gollan)ثالمتُت ٕهث ا تذس  ث اُتٕ ٕت َ ألو ط ث اآث عتضصث

2000; Hirsig et al., 2013   
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ٌتتز فثَ تتذث.تتم ث الحتتخثلتتٓث اد سةث امغتتاذ م ثالمتتُ سدث ال تتشٔ ثمغتتأُ  ث حلٕتت ث

)  اصتتت دٔ فثماعتتتذدةث) أللتتتش دفث اعملٕتتت فث امىيمتتت فثَ امخامتتتاثم تتت  فثَ حعتتت دثماعتتتذدةث

 جام عٕ فثَحٕئٕ  فثَلاش  ثصمىٕ ثمخال  ث) صٕشةثَغُٔل ث ألج  ثلتٓث دحٕت  ث اد سةث

(Ehnert et al., 2013  ث

َٔم تهث صتتىٕاث ألدحٕت  ثإاتتّث سحعت ث حعتت دث ل تاث سحعتت ث وتُ  ثمتتهثإد سةث امتتُ سدث

ث ال شٔ ث امغاذ م :

لل تتذثمٕتتضث التت  دُنثحتتٕهث :إداسح انًةةٕاسد انجشةةشٚخ انًغةةزذايخغةةشع انجؼةةذ األٔل:  -1

مىيتُسثَٔعتشحثحت"ث" ااشمٕتضثعلتّث امىيمت ثو غتٍ "فثثinside-outمىيُسثد  لٓث

ٔ عتتشحثحتت ااشمٕضثعلتتّث" امخامتتاثَ حتتذٔ  ث العتتاذ م ث ااتتٓثثoutside-in تت سجٓث

 ُ جٍٍ " ثلمهثمىيُسثد  لٓفث ٍا ث و ط ث العاذ م ثعلّثمغاُِث امىيم ثحا لٕت ث

 امغ ٌمٕهثمهث  سث حغٕهث أٍُت ث ااىيٕمٕت ثَ د ءثمخ غشث ألعم سثَ عيٕ ث ٕم ث

ث  ثَلٓث ام  حت فثمتهثمىيتُسث ت سجShen & Benson, 2016ٓ امٍ يث ا شدٔ ث)

 العتتاذ م ثث عتت ٔ ٔخ حٕتت ثلتتٓثمع اختت ث امغتت ٌم ث ا"ثلتتٓٔامدتت ثاتتشضث امىيمتت ث

خذ يثمتتتهث تتت سث عتتتا اصتتت ا ث اعتتت يثَ ذمتتت ث الٕئٕتتت  ث ال اصتتت دٔ ثَ الجام عٕتتت ثَ)

امع اخ ث ع ٔ ث امىت ،فث اٍختشةفث ا غت دفث ا  تشفث ألَحئت فثحط ات ثمُ سدٌ ثَم  ء  ٍ ث

   Dyllick & Muff, 2016) ا ل حفثع ءث اذُٔنث اغٕ دٔ    اخث

ٔشمتتضثٌتتز ث العتتذثعلتتتّثانجؼةةذ انضةةبَٙ: يةةذارد إداسح انًةةٕاسد انجشةةةشٚخ انًغةةزذايخ:  -2

فث ْث امٍتتت س  ث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م إد سةث امتتتُ سدثثم تتت ء  ثلتتتٓ امامدلتتت ثثمتتتذ    ا

مغاُِث اُعٓثامغ ءا ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ثصٔ دةث ث1)َ ال خ ٌ  فثمد :ثَ امعشل ث

لتٓث ث امغت ٌم ث3) ثَ صٕشةثَغُٔلت ث امتذِ ألٌذ حثث   م ث 2) ثعهث   ٕشث ا ش س  

   Aust et al., 2019)ثَ ااىيٕمٕ ث امىاخ ثإد سةث امُ سدث ال شٔ مم سع  ث

ٔاعلتت ثح ٕ ٕتت ثإعتت دةثَ ػًهٛةةبد إداسح انًةةٕاسد انجشةةشٚخ انًغةةزذايخ:: انجؼةةذ انضبنةةش -3

اااى عتتتت ثمتتتتاث امىيتتتتُسثث امىيمتتتت  صتتتتمٕ ثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثامم سعتتتت  ث

 ثَ ألاتتش ضث اخذٔتتذةثمتتهث تت سثإو تت ءثعملٕتت  ثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م 

دمتتجث العتتاذ م ثلتتٓثث َث العتتاذ م ةثمختت غشثَلتتش ثإد سثَٔحتتذ ثراتتاثمتتهث تت س
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 ;Aust et al., 2019)ثجمٕتتاث اعملٕتت  ث ااىيٕمٕتت ثَإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ 

Dyllick & Muff, 2016   

َ  تم ث ا تٕ ثَ امتُ سدث يخشعبد إداسح انًٕاسد انجششٚخ انًغزذايخ: انجؼذ انشاثغ: -4

 الٕئٕت ث اآثٔا ث ل ٍ ثمهث  سثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ثمد :ث ح ٕت ث ا تٕ ث

   Dyllick & Muff, 2016)ث َ الجام عٕ ثَ ال شٔ

متهثمىيتُسث ثَل   ثازاافثٔىص ث شمٕضث الحخث اح آثعلّث عاذ م ث امُ سدث ال شٔ

 ألٌتتذ حثثعلتتّث ااتتُ صنثحتتٕه اتتزْثٔشمتتضثثTriple Bottom Line اىمتتُر ث اد  تتٓث

 ثَٔعالتتشثمتتهث ٌتت ث ال تتشٔ د سةث امتتُ سدث ال اصتت دٔ ثَ الجام عٕتت ثَ الٕئٕتت ثاث ااىيٕمٕتت 

لٓث ألدحث اد سْثثَ عاخذ م  ثثَ مدشث ٕ ا  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ث.ُٕع  ث

(Aust et al., 2019; Bush, 2019; Jackson et al., 2011  ث

َٔ يٍشثٌز ث امذ  ث نث ا ٍ ث ألَعاثاد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغتاذ م ث متشثمم تهث

عىذم ثٔ ىيشثإاّثإد سةث امُ سدث ال شٔ ثعلّث وٍ ثمذ  ثٔشمضثعلّثم ثمتهث امم سعت  ث

 ت  ٕشثإد سةثث ٔعت  ثمش عت ةث امُتاث)مد :ثسل ٌٕ ث امُتاث َث ام  سم  ثماثح امُجٍ ث

 امتتشح ثاخمٕتتاثثاثَ الٕئتت  ثَح ااتت آثٔ عٕتتذث عشٔتتاث ألد ءشٔ ثعلتتّث امخامتت امتتُ سدث ال تت

ثَ ا ُمتت "ا تت ثمتتهث" اىتت طثَ اتتشح ث ا تتٕ ث ام تتاشم ث ْثثwin-win-win اخُ وتت ث

ث  Porter & Kramer, 2011)َ اىُ  جثماعذدةث ألحع دث

تتاث ااعشٔتتاث اىٍتت ئٓث اد  تٓثمتت  ثمتتهثمىطتت ثعتتذثمتهث تت سث عتتمٕهث ال ثَ  الٕئتٓفثَع 

ختت َصثحمتت ثٔ ثالمىيمتت  ثث  ثسدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ث متتش  ث ُٕٔتت  عتتذثإد سةث امتتُ ث"نًةةبرا"

 ال عتذث"فثَوط  ثإد سةث امُ سدث ال تشٔ ث امغتاذ م ثحمت ثٔاخت َصث" امغ َإ ث الجام عٕ "

م تتهثالاشمٕتتضثماعتتذدث ألاتتش ضث" ال اصتت دٔ ثفثٔ ث ثَمتتاثراتتا" ال تتشْ َثث الجامتت عٓ

اُِث ااىيٕمتٓفثَٔاطلت ثٌتز ثٔخل ث تش ع  ثعلتّث امغت نثث  ث ٔعثَ الجام عٕ ثَ الٕئٕ "

اى  عتت ثعلتتّثمغتتاُِثمتت ثمتتهث امث اصتش ع   تتُسثمٕ ٕتت ثإد سةثحذٔلتت ثث  ث اصتش  ث ل تت س

ألجىذةث العاذ م ثث امىيم علّثمٕ ٕ ث ى ٕزثمهثآ  سثاٍ ثام ثثف أللش دثَ امىيم  امُت ٕهث
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 ;Ehnert, 2009مم سعتت  ث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امحتتذدةث)ح تت  ثلعتت سثمتتهث تت سث

Keegan et al., 2018  ث

َمهث حشصث اذس ع  ث اآث لىاثم ٍُيث اىمُر ث اد  ٓثالعاذ م ث ألعمت سثَسحطٍت ث

ث Colbert & Kurucz, 2007دس عت ث)فثحت دَ سثَعملٕت  ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ 

جش ثمخمُع ثمهث ام  ح  ث ا شدٔ ثَمخمُع  ث ااشمٕضثمتاث ت دةث ألعمت سثمتهث اآث 

 امتتذس ءث ااى ٕتتزٕٔهثَ امل .تتشٔهثالاح تت ثمتتهثم ٍتتُيث العتتاذ م ث ااىيٕمٕتت ثَ طلٕ ٍتت ثلتتٓث

َآ تتت سثراتتتاثعلتتتّثثtriple bottom lineمىيمتتت  ٍ ثمتتتهثس ٔتتت ث اىمتتتُر ث اد  تتتٓث

 ثَ َظتتتحاث اىاتتت ئجثمخمُعتتت ثمتتتهث العتتتاش  ٕخٕ ثَ ا تتتذس  ثَإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ 

عملٕتت  ث امتتُ سدث ال تتشٔ ث ااتتٓث اى عتت ثمتتاث العتتاذ م ث اد  ٕتت ثٌَتتٓ:ثإد سةث ااغٕٕتتشث

إد سةث امُ ٌتتت فثَ ا ع إتتت ث ااىيٕمٕتتت فثَ ااخطتتتٕػث العتتتاش  ٕخٓثالمتتتُ سدث ال تتتشٔ فثَ

ثَ ااذسٔ ثَ ااىمٕ ث اماغ  ثماثس ٔ ث العاذ م ث ااىيٕمٕ  

 Ehnertث ى َاتتاثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ٓث ااتتثَمتتهث ألعمتت سث التت سصة

 ثا عتتاذ م ث ا تتشم ثَ لشٔتتشثمٕ ٕتت ث عشٔتتاث عا  تت حث ااتتٓث جشٔتتاثحٍتتذحث(2009)

حتتت د سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ فثَ ألو تتتط ث اشئٕغتتتٕ ثٍتتت ثفثَمٕ ٕتتت ثسحطَ ااىمٕتتت ث امغتتتاذ م 

وات ئجث اذس عت ث ام  س ت ث ث َظتحاث  ام اش  ثاد سةث امُ سدث ال تشٔ ثحطشٔ ت ثمغتاذ م

ثفممغتت َإ ث جام عٕتت ثم  حتت ثمملتتذ ث  اصتت دْحتتٕهثمتت ثمتتهث عتتاذ م ث امتتُ سدث ال تتشٔ ث

ُسث ت وٍ ث ُلشثويتشةثع مت ثمم ثوحُث العاذ م  ثث  امُجٍ امُجٍ ثوحُث ا   ءةثم  ح ثَ

 امم سعتت  ث تت سثمخمُعتت ثمتتهثمتتهثثHRMعتتاذ م ث مٕ ٕتت ث طلٕتت ث ا تتشم  ثام ٍتتُيث

نث اعمتت ث حغتٕهثجتُدةثم ت َ عضٔتضثسل ٌٕت ثَ تتح ث امتُت ٕهثُإ ثعتهث امغتئث حشصٌت 

ثَ اعغُغثَجزحث امُ ٌ  فثَ خ ٕطث ٖ  سث اخطشةثَ عضٔضثومػث احٕ ةث اصحٓ

ماعتذدث امغتأُ  ثااى ٕتزثث  ثم  ٌٕمٕتث  ثومُرج ثBuller & McEvoy, 2016َ ذيث)

ةث امُ سدث ال شٔ فث عاش  ٕخٕ ث عاذ م ث ألعم سثمهث  سث صمٕ ثَ ى ٕزثمم سع  ثإد س

ثعلّثمل د ثويشٔ ث اىي ث ام اُ  ثَ اش ٔ ث ا  ئم ثعلّث امُ سدثَم ٍُيث ػث َرااثحى ء 

ااحذٔتتذث ا تتذس  ث ااىيٕمٕتت ثَ ا  تت ء  ث اخم عٕتت ثَ ا تتذس  ثثline of sight اش ٔتت ث

 تذماثث َ امٍ س  ث ا شدٔ ث اآث  تُدث ألد ءث ااىيٕمتٓثعىتذث التاث عتاش  ٕخٕ ث العتاذ م 
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ٔم تهث طلٕ تًثلتٓث ألححت  ث امغتا للٕ ث تُسث ى ٕتزث عتاش  ٕخٕ ثث  ث اذس ع ثإغت س  ثم  ٌٕمٕت

 نثٔ تام ث الحتخثعلتّثمم سع  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ فثمُ ٕ  ثحث العاذ م ثمهث  س

مغتتأُ  ثماعتتذدةثمتتهث ااحلٕتت ثَدس عتت ثعملٕتت  ثإو تت ءثَ ى ٕتتزث عتتاش  ٕخٕ ث العتتاذ م ث

 اىمُر ثٔ ذيثدعم  ثاع   ث العتاش  ٕخٕ ثَإد سةث امتُ سدثثَح اشا ثمهث نثحمشَسث اُ ا 

 ا صمتتت ثاتتتذع ثمتتتُ سدث ال تتتشٔ ث ال تتتشٔ ثَ ألد ءفثإالث وتتتًثاتتت ثُٔظتتت ث ْثمم سعتتت  ث ا

 َ طلٕ ث عاش  ٕخٕ ث العاذ م  

َحٍذحث حلٕ ث  ت سٔشث العتاذ م ث ام عغتٕ ثحتٕهث ملتشث ا تشم  ثلتٓث اعت ا فثَ  ٕتٕ ث

ظتتمهثٌتتزيث اا تت سٔشثم  سوتت  ث" اذ  لٕتت "ثثُ سدث ال تتشٔ  العتتاذ م ثاد سةث امتتجُ وتت ث

 ت  شثفثَم ثإر ثم واث اغتم  ث ااىيٕمٕت ثا د سةث امغاذ م " اخ سجٕ "ثح اخُ و ث الٕئٕ ث

عتتهث ألد ءث اا شٔتتشثإاتتّث نثث اىاتت ئج س ث.تت  ث امم سعت  عتتهثٌتتزيثث دث اا تت سٔشعلتّثإعتتذ

مم ث  شسث ا تشم  ث عتاذ م ثٕظث   ثمهث ألد ءث الٕئٓ ث اماعل ثح د سةث امُ سدث ال شٔ ثا

 ا ُِث اع ملت ث اخ سجٕت فثَات ث دلتاث اىات ئجثم  سو ثح مدشث اعل ثح ا ُِث اع مل ث اذ  لٕ ث

ث  Ehnert et al., 2016)ث العاذ م   شٔشث  ا ل  ثدَإ ثلٓث ٔ ث ٔع  ث

 ,Stankevičiūtė & Savanevičienė جشٔتاثدس عت ث)َمتهثو  ٕت ثويشٔت فث

حٍتتذحثمع اختت ث ا ختتُةثلتتٓثححتتخثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ثمتتهث تت سثث 2018

) ااُجتًثثمخمُع ثمهث صت ئدثَمم سعت  ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث امغتاذ م   اش عث

 امُت ٕهفث اعى ٔ ثح الٕئت فث اشححٕت فثم ت سم ث امتُت ٕهثَ احتُ سثسع ٔ ثغُٔ ث ألج فث

مُت ٕهفث ا ش م ث اخ سجٕ فث امشَو فث الماد سثحمت ثٔاخت َصثاتُ ئ ث ىمٕ ث ا الجام عٓفث

ث   اعم فث ع َنث امُت ٕهفث اوص حفثَ امغ َ ة

د سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث ث صتتىٕ   ثويشٔتت  ثألوتتُ  ثإAust et al., 2019ممتت ث تتذيث)

ثDyllick and Muff (2016)ثعلتتّثاتش سث صتتىٕاَ حع دٌتت ث امال ٔىتت ث امغتاذ م ث

 العتاذ م ثَمٕتاثٔحتُسث اغتشضثمتهثالعاذ م ث ألعمت سفثٔغتاٍذحثمت ثإر ثمت نثومتُر ث

ث  اصت ا ث اعت ي سدث ال شٔ ثمهثاشضث  اص دْثَ ٕذثإاّث اش ضثماعذدةث)إد سةث امُ

ومُرج  ثجذٔتذ  ثاث اذس ع ث ذمث لٓث امغا ل ثنث ُجًث الحخث ام  ٌٕمٓثَ ااطلٕ ٓٔم هث 

ثCommon Good ث امُجٍتتت ثح اصتتت ا ث اعتتت يثاد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م
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المغت ٌم ثَ امٍ س  فثَ امعشل فثَ ال خ ٌ  ثفث يثم  ء  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ غاخذ 

عذ اتت ثا ٍتت ثخوُ  ث تتم َ ث  ا لتتشِ" اعتت يثَ امغتت عذةثلتتٓث تت ث" ااحتتذٔ  ثلتتٓث اصتت ا ث

ث َ م ٔ ث الٕئ ثَ  ُ ث اوغ نثلٓثم  نث اعم ثَ ألمهث اُتٕ ٓ الجام عٕ ث

 & Kainzbauer)ثbibliometric reviewثويشٔتت ممتت ث جشٔتتاثمش جعتت ث

Rungruang, 2019 د ةثح عتتاخذ يث  ث2019-1982ا اتتشةثمتتهث) ثالذس عتت  ث تت سث

د سةث امتُ سدث ااخطٕػث اعلمٓثاغشضث حلٕ ث خ ثَ طُسثَ ُصٔاث ألع طث امعشلتٓثا

َ إٍ تت ث ا  تتشْثألدحٕتت  ث ال تتشٔ ث امغتتاذ م فثَ حذٔتتذث امختت  ث اشئٕغتتٕ ثَ اُ تت ئ ث

 اد سة ثم تتت اثواتتت ئجث اذس عتتت ثعتتتهث نث ألعتتت طث امعشلتتتٓثاد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث

 امغتتتاذ م ثمتتت ثص سثلتتتٓثمش لتتت ثو .تتتئ فثَ ٌامتتت يثعتتت امٓثَا تتتهث ااشمٕتتتضثعلٍٕتتت ثلتتتٓث

ث امخامع  ث اغشحٕ ث اما ذم  

ثمتتتٓ ااخطتتتٕػث اعلح عتتتاخذ يث د ةثمشجعٕتتت ث امش جعتتت ث اَغشٔ تتت ثمىٍخٕتتت ثَحتتتى ظث

SciMAT(فث جشٔتاثدس عت ثSantana et al., 2020 ا حتدث اع  ت ثحتٕهثإد سةثث

َمتتتتز ث دَ  ث ا ٕتتتت طثثCSRث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثَ امغتتتتئُإ ث الجام عٕتتتت ثال تتتتشم  

فثsustainable HRMالمُظُع  ث ألع عٕ ثٌَٓ:ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م 

د سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثفثَإSR-HRMَإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتئُا ث جام عٕتتت  ث

 َظحاثوا ئجث امش جع ثث  2019-2006  سث ا اشةثحٕهث)ثgreen HRM اخعش ء

مُظُع  ث ع عٕ  ث)مٍم  ثامخ سث اذس ع فثعلّث اشا ثمهث وتًثثSR-HRM اممىٍخ ث نث

ا ثٔا ث طتُٔشي فثَمت نث اتذع ث ااىيٕمتٓث امتذس ثمُظتُع  ثماخصصت  ث)ماطتُسثجٕتذ  فث

علّث اشا ثمهث وًث  ت ث ٌمٕت ثإٍ ت ث الحتخ فثَمت نث ااتض يث امُتتاثمُظتُع  ثو .تئ  ث

عتتذد  ثمتتهث ألحعتت دثثح اظتت ل ثإاتتّث  تتذٔ ث CSR-HRM)ظتتعٕ   ثَمٍم تت   ثلتتٓثمختت سث

ثَ ام  ٕٔظث امٍم ثا  ثمُظُ ث ع عٓثمهث امُظُع  ثع ا  ث ازمش 

‐Diazفثٌتذلاثدس عت ث)ح عاخذ يث علُحثدا ٓثَمهثج و ث طلٕ ٓ Carrion et 

al., 2018 إاّث طُٔشثوي يثاغٕ عت  ثَمم سعت  ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث امغتاذ م ثث

َ حذٔذثم ٕ طثمى ع ثاٍ فثَرااثمتهث ت سث ااحلٕت ث اماعمت ثاا ت سٔشث العتاذ م ثاعٕىت ث

.شم ثمهثدَسث َسحٕت ثمخال ت ثَآس ءث اخلتش ءثعلتشث عتلُحثدا تٓ ثَ لصتاثث194مهث
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 ث نثٔلعلتُ ثدَس  ث عتال  ٕ  ثلتٓثدلتاث نثمتذٔشْث امتُ سدث ال تشٔ ثٔختاتّثوا ئجث اذس ع ثإ

فث امغت َإ ث الجام عٕت ثال تشم  حاُجتًث ام عغ  ٍ ثااطُٔشثمم سع  ث ااُتٕاثمتاث

فثضٔضثسظ ث امُت ٕهثَ ااض مٍ اٍز ثآ  سثإٔخ حٕ ثعلّث ا شم  ثد  لٕ  ثمهث  سث عمم ث

ثامخاما  م يث ث ا شم َ  سجٕ  ثمهث  سث حغٕهث ُسةث

 األداء انزُظًٛٙ 2/ 2

متهث الٌام مت  ث ألع عتٕ ثحتٕهثعلمت ءثَمم سعتٓث اد سةثث ألد ءث ااىيٕمٓثَ  تذإنث

ذث ٕت طث ألد ءث عتٕ ثغُٔلت ثا تذثمت نث ع تَ ث Amirkhanyan et al., 2014)ث اع م 

لتٓث ام ت يث ألَسثعذٔتذثمتهث اعلمت ءث ألد ءث ااىيٕمتٓث اثَٔعشح ث اد سْث ألدح ألمذثلٓث

ث  Andrews et al., 2011)ث وًث ا   ءةث ااىيٕمٕ ثعلّ

َلتتٓثظتتُءثراتتافثالثُٔجتتذث   تت  ثحتتٕهث التت  دٕهث تتُسثمتت ثٔ تت  ث ألد ءث ااىيٕمتتٓث

َمعتت ٕٔشث ا ع إتت ث ااىيٕمٕتت  ثَحتت اشا ثمتتهث عامتت دث اعذٔتتذثمتتهث التت  دٕهثعلتتّث ام .تتشث

 اُ  تتتذفثإالث نثٌىتتت  ث   تتت  ثعتتت يثعلتتتّث نثٌىتتت  ث  جتتت ثإاتتتّثمعتتت ٕٔشثد  لٕتتت ث)ٔش ٌتتت ث

َ  سجٕتت ث)ٔ عتلٍ ث اعمت ءثَ امُ غىتتُن ثماعتذدةثاا ٕتٕ ث مدتتشث ام ت سمُنث اتذ  لُٕن ث

ثألد ءث امىيم  ث) ث  Kim, 2004.مُال 

عتذث اعتٕ ثإ تم ث اعت يثٔاخت َصثٌتز ث ال ثثفثل نث ألد ءث ااىيٕمٓثلٓث ا طت  َماثراا

َ ى غت ثسظ ث اعمت ء ثَ اا ٕا ثَثَ اىمُف ع إ  ث  شِثر  ث اصل ثح ألد ءثم امع ٕٔشث

 ألد ءث  ئمت ثعلتّث اعملٕت   ثلتَ د ءث  ئم ثعلتّث اىات ئجث امخال  ثإاّثلئ  ثٌزيث اخُ و ث

 ألد ءث امغتتاىذثإاتتّثحٕىمتت ثثَ ا  تت ءة  ع إتت  ثٔ تتم ث اوا جٕتت فثَ ا امغتتاىذثإاتتّث اىاتت ئجث

ث  Khaltar & Moon, 2019)ث اىمُثَ اا ٕاثَ العاخ ح ٔاعمهث اعملٕ  ث

متهث ام ت م ث ام ل ت ثث ااىيٕمتٓ حذٔتذثَ ٕت طث ألد ءثثٔ عالتشَلٓثححُ ث العتاذ م فث

فثَٔىع ظثرااثلٓث ال ا حثحٕىٍ ثمهث ٕخث عشٔاثَ ٕ طثَ طلٕت ث ام ٍتُيفثالل  دٕه

َحخ  ت ثعىتذث ى َاتتًثعلتّث امغتتاُِث ااىيٕمتٓث ا لٕتتشفثَ شمتضثمعيتت ث اذس عت  ثعلتتّث

دءث ااىيٕمتتٓث مدتتشثمتتهث اخ وتت ث الجامتت عٓثاتت ث-اغتتٍُا ث ٕ عتتًثممٕتت  ثث- اخ وتت ث الٕئتتٓ

ث  Buller & McEvoy, 2016 امغاذ يث)
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َمهث  فثلت نث ٕت طث ألد ءثامم سعت  ث العتاذ م ث الجام عٕت ث مدتشث تعُح فثَراتاث

 ثلٍىت  ث جاٍت د  ثمتهثج وت ث الت  دٕهفث ألد ءث الجامت عٓ حع دثثحغل ث عُح ث ٕ ا 

َجتُدةث اع  ت  ثفث:ثسل ٌٕت ث ا تُِث اع ملت مد  حشصٌ ث ٕ عًثمهث  سثعذدثمهث ألحع دث

ث  Pfeffer, 2010)ماث  ح حث امصلح فثَ اا  ٕش  ثعلّث امخاماث

ح اشا ثمهث لاث اصعُح  فثإالث نثٌىت  ثحعتطث ااتذ حٕشث ام لُات ثا ٕت طث ألد ءثلتٓث

 ثGRIمخ سث العاذ م ث الٕئٕ ثَ الجام عٕ  ثَ حشصٌ ثملت دسةثإعتذ دث اا ت سٔشث اع امٕت ث)

 ث اغتمع ث احغتى ثا ٕت طث ألد ءث ااىيٕمتٓث امغتاذ يعتٕ ثر  ث اآث  عتذث  تذث امعت ٕٔشث ا ٕ 

 غاخذيثٌزيث ألد ةث مدشثمتهث مغتم ئ ث.تشم ث تغٕشةثَملٕتشةثلتٓثجمٕتاث وحت ءث اعت ا ثَ

دٔ ثَ الٕئٕتت ثَ الجام عٕتت ثمخمُعتت ثماىُعتت ثمتتهث ام .تتش  ث ال اصتت ٕتتٕ ث ألد ءثَلتت ثاا 

ث  Cohen et al., 2012 ا مٕ ثَ اىُعٕ ث)

 Dow Jones Sustainability Indexم .تشثث اتلعطث ٖ تشٌتز فثَٔغتاخذيث

(DJSI)شم ثع م ثلٓثجمٕاث وح ءثث350ءث ام آثاحُ آثَٔ  سنث ألد ثَ ازْثٔ ٕظفث.

 & Savitz)طث عاذ م ثمم سع  ث ألعم سث اع ا ثَٔغاخذمًث امغادمشَنثَإشٌ ثا ٕ 

Weber, 2013آ تشثألد ءث العتاذ م ثث  ثد  ث اع امٓثا م ث اماحذةثم ٕ عتعذث امٕٔ ثمم ث  ث

ٕهثعملٕتت  ث ا تتشم ث عتتم ثٌتتز ث ام ٕتت طثدسجتت ث تتٕ ثٔ ث اتتزْثٔغتتاخذيثعلتتّثوطتت  ثَ عتتا ثَ

  تتُ ث اوغتت نثث:سئٕغتتٕ ثٌتتٓ ى غتت ثإاتتّث سحعتت ثمختت ال ثملتت د ثم لُاتت ثع امٕ تت ثث 10)

ث  Ortas et al., 2015)ثَ اعم ثَ الٕئ ثَم  لح ث ا غ د

م لُا ثا د ءث ااىيٕمٓثمهثج و ث الت  دٕهفثَمضٔذ  ثعلّثراافثٌى  ثم  ٕٔظثو .ئ ث

 ثَمم سعت  ث عتاذ م ث عتاش  ٕخٕ  نثلٍٕت ثثوت    ااتٓثث Hart, 2010 ٌمٍ ثمح َات ث)

جثمتتهث اا تت إاثَ امختت غشثمتتضٔ ااتٓثٌتتٓثفث ا تشم  ثٔم تتهث نث عتتضصث ا ٕمتت ث امغتتاذ م 

ُظتاثفثَصٔ دةث الحا  سفثَ حغٕهث اَ عضٔضث اغمع ثحٕهث  ح حث امصلح فث امىخ ع 

ث ى لغٕ  َ اىمُفثَلٓث اىٍ ٔ ث ح ٕ ثمٕضةث

عتاثَ غتُسثعلّث ا شم  ث ااحُسثإاّث ُجًث َثٔىلغٓ وًثإاّثمم ث لدث ال  دُنث

فث ْث حغٕهث ا ذسةث ااى لغتٕ ثال تشم ثعلتّث امتذِث اطُٔت ثمتاث ج  ثاخل ث ٕم ثم اشم 

ٔم هث ٕت طثثف ل ٓثس ٍٔملمخاما ثٕئٕ ثَ الجام عٕ ثلٓث اُ اثو غًثا عضٔضث ايشَحث ال
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 ا ٕم ث ام اشم ثمهث ٕخث ا ُ ئذث اجم إ ث اماعل ت ثحا ت إاث و تط ث ا تشم ثلتٓث   ت ث

فثجذٔتذةثا وا جٕت ثلتتٓثعلغتل ث ا ٕمتت فثَمصتت دسث ال :ث امىاخت  ثَ ألعتتُ  ث اخذٔتذةمخت

 ا ٕمت ث امغتاذ م ث َث ا ٕمت ثث:مدت  ثَم ثص ااثم ت ٕٔظثوات ئجث ألد ءث امخمُع  َ طُٔشث

ث  Porter & Kramer, 2011)ثو .ئ لٓثمش ل ث ام اشم ث َث امٕضةث ااى لغٕ ث

َمهثَجٍ ثويشث امُت ٕهفثٔشمضث حلٕ ث ألد ءث ااىيٕمٓثعلّثإوات جٕاٍ ثَلعت إاٍ ث

َدَ لعٍ  ثَٔ ىيشثإاّثٌذحثوي يثإد سةث امُ سدث ال شٔ ثلٓثمد ثٌز ث اغٕ  ثلٓث ح ٕتضث

ٕهثَ تتُلٕشثتتتشَحثمى عتتل ثاٍتت ث اتتّثٔام ىتتُ ثمتتهث ح ٕتت ث ألٌتتذ حث ا شدٔتت ث امتتُت 

نث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ثٔم تتهث نث تت  شثعلتتّثَح امدتت فثلتت  امش لطتت ثح ا ع إتت  ث

َجتتتُدةث اعمتتت ثَ الحا تتت سثثفَ غتتتهثوٕتتتاٍ ثَإواتتت جٕاٍ ثَم تتت ء ٍ ثمعىُٔتتت  ث امتتتُت ٕه

اات آثلت نثوات ئجث د ءثإد سةث امتُ سدثَح  ث امُت ٕهثلٓثم  نث اعم َ  خ ٌ  ثفثَ احذ  

فثَا تهث ث ٌتذ حث عمت سث العتاذ م ث ا ت مل الث  تم ثل تػثدعت ث ح ٕتث  امغاذ م ال شٔ ث

َ وخ  ضث ااغٕت ثفثمُت ٕه وخ  ضثمعذسثدَس نث اطثمد :ث ٔع  ثمغ ٌم  ث  حل ثال ٕ 

َصٔتتت دةثم تتت سم ث امتتتُت ٕهفثَ ح ٕتتتضٌ ثفثعتتتهث اعمتتت فثَ حغتتتٕهثسل ٌٕتتت ث امتتتُت ٕه

ث  Karman, 2020)ثَإوا جٕاٍ 

ث  متهٌٓثملتذ ثسئٕغتٓثاد سةث امتُ سدث ال تشٔ ثٌَتٓثحزمشيفث نث العاذ م ثثَجذٔش ث

مغ ٌم  ث اد سةث امغاذ م ثالمُ سدث ال شٔ ث امطل ت ثعلتّث ألد ءث ألَسثلٓثعىصشٔه:ث

سظ ث امتُت ٕهثَ ااتض مٍ ثَسلت ٌٕاٍ  ثَ ادت وٓثث ام آثَ ألٌذ حث ااىيٕمٕ ثماثمش ع ة

 ا تشم  ثَ  لٕت ث ألظتش سث ح ٕ ث  صّث ذسثمتهثوات ئجث اطلٕع ث امغاذ م ثالعملٕ ثلٓث

ث  Macke & Genari, 2019)ث اآث لح ثح  ح حث امصلح 

 لىتّث ا دٕتشثمتهث الت  دٕهث عتلُحث  ٕتٕ ثثَمضٔذ  ثمهث ألعمت سثلتٓثإغت سث العتاذ م ف

ا ٕت طث ألد ءثثKaplan and Norton (1992)  اتزْثغتُسيثثBSC ألد ءث اماتُ صنث

فثٌَُثٔعامذثعلّثويشٔ ث  ح حث امصتلح ثلتٓث اخمتاثحتٕهث اعُ مت ث ام إت فث ااىيٕمٓ

لٓث ألج ث ا صٕشفثَ ااعل ثَ ااىمٕ ثلتٓث ألجت ثثَ اعملٕ  ث اذ  لٕ َ اعم ءث َث اغُ فث

 ال اصتتت دٔ ث اخ سجٕتتت ثث ام تتت يث ألَسث د ةثا ٕتتت طث ا ٕمتتت  وتتتًثلتتتٓثلتتتٓثَ وا تتتذثث  اطُٔتتت 
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 د ءثثعتهعلّثَجٍ  ثويتشث امتُت ٕهث َث امتُسدٔهث َث امخامتاثَ اذ  لٕ فثَالثٔ ام ث

ث  Mooraj et al., 1999 امىيم ث)

 ألَسثث العاذ م ثلٓثحط   ث ألد ءث اماتُ صنثٌَتٓ:ث ثااعمٕه   ثحذ ئاز فث ظٕاث

اتت د ءث اماتتُ صنثث ألسحعتت ث اح إتت  أل غتت يث الجام عٕتت ثَ الٕئٕتت ثلتتٓثدمتتجث ام تت ٕٔظثلتتٓث

BSCءةث اط   ثظتمهث اعملٕت  ث اذ  لٕت فثَ طتُٔشثَم  ٕم هث نثٔ اث عاخذ يث امٕ يثلفث

 طتُٔشثحط  ت ث ٕت طثَ ا  حل ثاع دةث ااتذَٔشثمم ٕت طثمت آ ثَ ادت وٓفثث امُ سدث اماخذدة

 جام عٕت ثَحٕئٕت ثٕم هث نث  تُنثٌىت  ث سحت  ثَا ىٍ ثمش لط فثلث د ءث العاذ م ثمى صل 

خذ يث اط  تت فثَ اى  ٔتت  فثَ ااتت  ٕشثعلتتّث امخامتتافثَسل ٌٕتت ث امتتُت ٕه ثَ اد اتتخ:ثالعتتا

إظت ل ثم ت ٕٔظثحٕئٕت ثَ جام عٕت ث ألد ءفثلمتد  ثإظ ل ثعى  شثإتشثعتُ ٕ ثإاتّثحط  ت ث

ث  Figge et al., 2002)ثمغا ل 

عثإغ سثعم ثم  ٌٕمٓثمم ث  ث  ت ئ ثعلتّثويشٔت ث  تح حثا ٕت طث ألد ءث ااىيٕمتٓث اش 

ٔعمتتت ثعلتتتّث ُعتتتٕاث  عتتتذةث  تتتح حثثف BSC)ث اماتتتُ صنحط  تتت ث ألد ءثَث امصتتتلح 

عُ مت ث ألد ءث الجامت عٓثَ الٕئتٓثال تشم  ثمتهثث امصلح ثال شم  ثمهث  سثإظت ل 

لتٓثعتا ثمخت ال ثسئٕغتٕ ث غطتٓثث SBSC ج ث لت ث  ٕتٕ ث ألد ءث اماتُ صنث امغتاذ يث)

شةثَغُٔلتت ث ألجتت فثحٕئٕتت ثس ِثمخالتتاث  تتح حث امصتتلح ث اذ  لٕتت ثَ اخ سجٕتت فث صتتٕ

ث  Hubbard, 2009)َ جام عٕ ثَ  اص دٔ ث

ث ث ااىًُٔت َلٓث ا يثجٍُدث ال  دٕهثاالىٓثَ طُٔشثم  ٕٔظثا د ءث ااىيٕمٓث امغتاذ يفثٔىلغٓت

ث ر ث اد  ٓت ال ثاتذِثثTriple Bottom Line (TBL)علّثم ٕ طث اىمُت ُع  ثَ لُت  ألمدتشث.ٕت

ث ا دٕشثمهث امم سعٕهثَ ال  دٕهثم د ةثجذٔذةثَو يث .ئ ثا ٕ طث ألد ءث ااىيٕمٓت ثلٍُت م ٕت طثٔ ُت

علّثل شةث نث امىيم ثٔخ ث نث  ٕظث د ئٍ ثلٕمت ثٔاعلت ثح  تح حث امصتلح ث امخال ت ثَٔ تم ث

ظثل تػث اتزٔهث تشحطٍ ثحٍت ثع  ت  ث مت امُت ٕهثثمل .تشة امخامع  ث امحلٕ ثَ اح ُم  فثَإت

ثالم ت ٕٔظث ال اصت دٔ ثثَ اعم ء   ٕخثٔعٕاث ام ت ٕٔظث الجام عٕت ثَ الٕئٕت ثات د ءث ااىيٕمٓت

ثمعيتت ث امىيمتت   هثملتت د ثويشٔتت ث  تتح حث امغتتاخذم ثلتٓت ثم ٕتت طثٔخمتتاثحتٕت  ثَح ااتت آثلٍتُت

ث  تتتم ث اشل ٌٕتت ث ال اصتتت دٔ ثَ اعذ اتتت ث  امصتتلح ث امخال تتت ثَويشٔتت ث ااىمٕتتت ث امغتتتاذ م ث ااتٓت
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 Ferraz & Gallardo-Vazquez, 2016; Pérez & del الجام عٕ ثَ اغ م ث الٕئٕ ث)

& del Bosque, 2014Martínez  Bosque, 2013;  ث

 انزُظًٛٙانًغزذايخ ٔاألداء انًٕاسد انجششٚخ إداسح انؼرلخ ثٍٛ  3/ 2

دَسثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ثلتتٓث لتت ثث تتُسلتتٓثظتتُءث اختتذ سث اعلمتتٓث

 امخال ت ثالمتُ سدث ال تشٔ ث نث اتش ِثثشع  ا ت ا ٕم ثَ ح ٕ ث امٕضةث ااى لغٕ ث امغاذ م فث

 اطل ث دَ سثَ و ط ثمخال  ثاد سةث امُ سدث ال شٔ ثحم ثٔعم ثعلتّث حغتٕهثَ عتاذ م ث

 تتتٕ ا ث خطتتتتٕػث امٕتتتضةث ااى لغتتتتٕ ث اخ  تتت ثح امىيمتتتت فثَٔحتتتذ ثراتتتتاثمتتتهث تتتت سث

َ عتتتاش  ٕخٕ  ثَ اُتتتت ئاث امخال تتت ث أل تتتشِثالمتتتُ سدث ال تتتشٔ ثمذعمتتت ثح العتتتاذ م ث

(Kazlauskaite & Buciunienie, 2008  ث

 ث امىيمتت  ث ألمىٕتت ث2016ل تتٓث اغتتٕ  ث اعشحتتٓفث عتتاٍذلاثدس عتت ث) ا حطتت وٓفث

 ااتٓثٔم تهث اع م ثلٓثدَسث اخلٕجث اعشحٓفثمشمض  ثعلتّث ألعت إ ث اد سٔت ثَ ااىيٕمٕت ث

متتتهث  اٍتتت ث عتتتاذ م ث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثَ ام إتتت ثَ ام دٔتتت ثَ عتتتامش سٔاٍ ثعلتتتشث غٕتتتشث

 ايشَحث امحٕط  ثَ ذماث اذس ع ثعذد  ثمهث ام اش   ث اد سٔ ث ا  حل ثالاطلٕت ث تُسث

 عاذ م ث لاث امُ سدفثَ ٌمٍ ث امُ سدث ال شٔ ثمهث ت سثاتشطث اتُالءثَ الوامت ءثدٔىٕت  ث

ٕتت  فثَ  إتت سث لعتت ث لتتاث امىيمتت  ث ألمىٕتت ث ا  ئتتذةثا عتتاذ م ثَ  ٕتتٕ ثََغىٕتت  ثَ ىيٕم

ث ااخشح ثَ عمٕمٍ ثعلّث امىيم  ث ألمىٕ ثم   

 اآث ى َااثمحذد  ثَوُ  جثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث ألجىلٕ ثَمهث حشصث اذس ع  ث

متهث ااتٓث جشٔتاثلتٓث اغتٕ  ث اٍىتذْثث Vihari & Rao, 2018 امغتاذ م فثدس عت ث)

ث   ٕتت ثممحتتذد  ثعتتٕ  ٕ  عالتت سثمتت ثمتتهث دس  ث عتتاذ م ث ا تتشم  ثَ ا ٕتت دةث أل تت سث

فثَ عالت سثمت ثمتهثعتلُ ث اصتُ ثَج رحٕت ث ت   ثاد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغتاذ م 

معىُٔت ثجمٕتاث تذعٕ ثإ ل  ثَاّثَ لصاث اىا ئجثإ ثاٍ ثُ  ج اعم ثَوُ ٔ ث ش ث اعم ثمى

ث اد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م  امحذد  ثَ اىُ  جثلٓث اىمُر ث ام اشعث

 ثحٍتذحث2018 اغت  سو فثَلٓثعٕ  ث الىتُ ث ااخ سٔت ث ألسدوٕت فث جشٔتاثدس عت ث)

  التت سث  تتشثمشَوتت ث امتتُ سدث ال تتشٔ ثعلتتّث عتتاذ م ث امتتُ سدث ال تتشٔ فثَ  صتتٓث اتتذَسث

 ث امعذسثاعذيث اا مذث الٕئٓثلٓث اع   ثحتٕهث امشَوت ثَ العتاذ م  ثَم ت اثوات ئجث اذس عت
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معىُٔ ث اا  ٕشث أخ حٓثألحع دثمشَو ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ثعلّث عاذ م ث امتُ سدثعهث

 ال شٔ ثلٓث الىُ ث ااخ سٔت ثمُظتُ ث ااطلٕت فثلعت  ثعتهث تذعٕ ث اتذَسث امعتذسثاعتذيث

ثث اا مذْث الٕئٓثلٓث اع    ثحٕهثماغٕش  ث اذس ع ث اشئٕغٕ  

إاّثمع اخ ث ا خُةث الحدٕ ثلٓث اع   ثث Vihari et al., 2018ٌذلاثدس ع ث)مم ث

حتتٕهثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ثَ امشَوتت ث ااىيٕمٕتت ثمتتهث تت سث اتتذَسث اُعتتٕػث

 اماذ   ثا  ثمهثعلُ ث ُ ث امُتاثَ ااعل ث ااىيٕمٓثَ اشظ ث اُتٕ ٓ ث َظحاث

غتاذ م ث اىا ئجثَجتُدثع  ت ث ٔخ حٕت ثمعىُٔت ثحتٕهثمم سعت  ثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث ام

َ امشَو ث ااىيٕمٕ فثمم ث . س ثإاّث نث اعُ م ث اد   ث امزمُسةث اُعػثجضئٕ  ث اع   ث

ثحٕهثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ثَ امشَو ث ااىيٕمٕ  

 ث ح ٕتت ث ا ٍتت ث ا تت م ثاد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث2018 عتتاٍذلاثدس عتت ث) الحٕتتشْفثَ

َ  تشثث ث ام ٍتُيثلتٓثحٕئت ث ألعمت سث امصتشٔ ف اخعش ءفثَ ااعشحثعلّثمذِث م  وٕت ث طلٕت

ٌتتز ثعلتتّث  عٕتت ثحعتتطث امم سعتت  ثمدتت :ثلع إتت ث العتتا ط حثَ ااُتٕتتاثَ ااتتذسٔ ثَإد سةث

َ ُ تتلاثواتت ئجث اذس عتت ثإاتتّث لتتُسثمعيتت ثلتتشَضثومتتُر ثث ألد ءثَم تت سم ث امتتُت ٕه 

ش ءثعلتّث اذس ع فثممت ثٔ تٕشثإاتّثَجتُدث  تشثااطلٕت ثم ٍتُيثإد سةث امتُ سدث ال تشٔ ث اخعت

ث  عٕ ث حشصثمم سع  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ثلٓثحٕئ ث ألعم سث امصشٔ  

 ,.Guerci et alمتت ثعتت ٌماثحتتًثدس عتت ث)ثدتت ثلتتٓثراتتاف احذَٔمتتهث اذس عتت  ث

فثامتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثَ عتتتتاذ م ث ا تتتتشم   اا تتتت غاثحتتتتٕهثإد سةث متتتتهث ُظتتتتٕ ثث 2019

إد سةثمم سعتتتت  ث ال تتتتشٔ ث) امغتتتتاذ م ثالمتتتتُ سدثاخصتتتتُ فث اد سةثَعلتتتتّثَجتتتتًث 

 ٍتتتتذحثإاتتتتّث ااتتتتٓث ث عتتتتاذ م ث ا تتتتشم   ث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث املىٕتتتت ثعلتتتتّثملتتتت د

َ  لاتتتتاث ث ثَ الٕئٕتتتت ثَ ال تتتتشٔ  العتتتتاذ م ث ال اصتتتت دٔ ثَ الجام عٕتتتت ااتتتتُ صنثحتتتتٕهث

واتتتت ئجث اذس عتتتت ث نثمغتتتتاُِث اشظتتتت ث اتتتتُتٕ ٓثاتتتتذِثمتتتتذٔشْثَمم سعتتتتٓث امتتتتُ سدث

إد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثلمغتتت دسةثمتتتهث تتت سث ى ٕتتتزث ال تتتشٔ ثٔضٔتتتذثَ تتتىخ طثوٕتتتاٍ ثا

ث امغاذ م ث اآث عطٓثمعىّثاعم ث امُ سدث ال شٔ  

مم سعتت  ثإد سةثث  تتشإاتتّث  التت سثث Manzoor et al., 2019ٌَتتذلاثدس عتت ث)

علتتتتّث ألد ءث اتتتتُتٕ ٓفثَ اُ تتتتُحثعلتتتتّث اتتتتذَسث اُعتتتتٕػث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ث
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الاتتتتتتذسٔ ثاا ٕتتتتتتٕ ث اع  تتتتتت ثحتتتتتتٕهثمم سعتتتتتت  ثإد سةث امتتتتتتُ سدثثModerator ااتتتتتت  ٕشْث

لتتتٓثثَ ألد ءث اتتتُتٕ ٓثالمتتتُت ٕه) ال إتتت سثَ ام تتت سم ثَ اام تتتٕه ث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ث

ثَ  لاتتتاث اىاتتت ئجثَجتتتُدث تتت  ٕش  ثمعىُٔتتت ثمل .تتتشةثا تتت ثمتتتهث اخ معتتت  ث اع متتت ثحل مغتتتا ن 

 ٕه ثممتتت ث َظتتتحاثعلتتتّث ألد ءث اتتتُتٕ ٓثالمتتتُتث  إتتت سثَم تتت سم ثَ م تتتٕهث امتتتُت ٕه

ث سثَعٕػثمعىُْثالاذسٔ ثعلّثٌزيث اع     اىا ئجثَجُدثدَ

َمتتتهث ألَجتتتًث أل تتتشِثالعتتتاذ م ث امتتتُ سدث ال تتتشٔ فثمتتت ثسمتتتض ثعلٕتتتًثدس عتتت ث

(Shao et al., 2019 متتتتهث  التتتت سثمتتتت ثإر ثمتتتت نثإدس  ث امتتتتُت ٕهث نثإد سةثث

ااىيٕمتتتٓثَ ألد ءث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتئُا ثإجام عٕتتت  ثٔم تتتهث نث غتتتٍ ثلتتتٓث ألد ءث 

َ َظتتتتتحاثواتتتتت ئجثث الجامتتتتت عٓثلتتتتتٓثعتتتتتٕ  ث ام تتتتتشَع  ث اصتتتتتى عٕ ث اصتتتتتٕىٕ  

 اذس عتتت ثَجتتتُدث تتت  ٕشثإٔختتت حٓثمعىتتتُْثادس  ث امتتتُت ٕهثاد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث

 امغتتتئُا ث جام عٕتتت  ثعلتتتّثمتتت ثمتتتهثعتتتلُ ث امُ غىتتت ث ااىيٕمٕتتت ثَ اعمتتت ث ااطتتتُعٓث

 أٍُتتتت ث الجام عٕتتتت ثَ ااعتتتت غاثالمتتتتُت ٕهثمتتتتهث تتتت سث اتتتتذَسث اُعتتتتٕػثا تتتت ثمتتتتهث

فثممتت ثدعمتتاث اىاتت ئجث اتتذَسث امعتتذسث ااتت  ٕشْثاعذ اتت ث ااُصٔتتاثلتتٓث اع  تت ث الو عتت آ

ث الٔخ حٕ ثاد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغئُا ثَ أٍُ ثَ ااع غا 

َمتتتهث تتت سث لاتتتش ضث نثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثلتتتٓثم عغتتت  ث ألعمتتت سث ا لٕتتتشةث

 Wuen et)ٌتتتذلاثدس عتتت ثثف اصتتتغٕشةثَ اماُعتتتط   حلتتت ثالاطلٕتتت ثعلتتتّث ا تتتشم  ث

al., 2020ٔثعلتتتتتّث د ءث ثإاتتتتتّث  التتتتت سث تتتتت  ٕشثمم سعتتتتت  ثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتش 

ثعلتتتتّث اىيشٔتتتت ث ا  ئمتتتت ثعلتتتتّث امتتتتُ سدثث ا تتتتشم  ث اصتتتتغٕشةثَ اماُعتتتتط   ثRBVحىتتتت ء 

 ثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث نثمم سعتتتت لمتتتتهث تتتت سثإجتتتتش ءثدس عتتتت ث عا  تتتت لٕ ث  عتتتت ث

 العتتتتا ط حثَ ال إتتتت سفث ااتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتت فث  ٕتتتتٕ ث ألد ءفث ام  لتتتتا ث)مدتتتت :ث امحتتتتذدةث

ث  د ءث ا شم  ث اصغٕشةثَ اماُعط    ٕشثملٕشثعلّثاٍ ث ثَ احُ لض

لتتتتتٓثثAMOَ عامتتتتت د  ثعلتتتتتّثملتتتتت د ثويشٔتتتتت ث ا تتتتتذس  ثَ احتتتتتُ لضثَ ا تتتتتش ث

ال التتت سثث Jerónimo et al., 2020)إد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ فث جشٔتتتاثدس عتتت ث

 تتتت  ٕشثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ثعلتتتتّث د ءث امتتتتُت ٕهثمتتتتهث تتتت سث اتتتتذَسث

 ثاىيٕمتتتتٓث امتتتتذس ثَ اام  تتتت ث ااىيٕمتتتتٓ اث امىطتتتت  اُعتتتتٕػث اا غتتتتٕشْثا تتتت ثمتتتتهث
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علتتتتّث امغتتتاذ م ثد سةث امتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث أختتت حٓثااتتتت  ٕشث اَ َظتتتحاث اىاتتت ئجث نث

متتتتتهث تتتتت سث امٕتتتتتُسث اذ  لٕتتتتت ثثحتتتتت ثٔتتتتتا ث د ءث امتتتتتُت ٕهثاتتتتتٕظثَ ظتتتتتح  ثَمل .تتتتتش  ث

ثHRMَٔىلغتتتتٓث نث اطتتتت ح ثمم سعتتتت  ثث  امتتتتذس  ث امىطتتتت َث اام  تتتت المتتتتُت ٕهث)

 امغتتتاذ م ثمتتتاث ُجتتتًث امىيمتتت ثح العتتتاذ م ثَ نثٔتتتذس ث امتتتُت ٕهثٌتتتز ث امىطتتت ثا تتتٓث

ثَ د ء ث وخش غ  ثٔضٔذث م  لٍ ثماثمىيماٍ ثَح اا آثٔ ُوُ ث مدشث

حٍتتتذحث طتتتُٔشثإغتتت سثم تتت ٌٕمٓثٔتتتشحػثث Karman, 2020َ جشٔتتتاثدس عتتت ث)

ح ا ٕمتتتت ث ااىيٕمٕتتتت فثَ حذٔتتتتذثمتتتتذِث تتتتُةثويتتتت يثثد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م إ

فثَراتتتتتاثمتتتتتهث تتتتت سث حلٕتتتتت ث خمٕعتتتتتٓثألدحٕتتتتت  ث امتتتتتُ سدثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ 

 ال تتتتشٔ ثر  ث اصتتتتل ثحمُظتتتتُ ث اذس عتتتت  ثَ .تتتت س ثواتتتت ئجث اذس عتتتت ثإاتتتتّث نثإد سةث

 امغتتتتتاذ م ث لعتتتتت ثدَس  ثمٍمتتتتت  ثَ ٔخ حٕتتتتت  ثلتتتتتٓث ح ٕتتتتت ث اىاتتتتت ئجث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث

 ااىيٕمٕتتت ثمتتتهث تتت سث   ٕشٌتتت ثعلتتتّث تتت  ثمغتتتأُ  :ث امىيمتتت ث) اختتتُدةثَ ا  تتت ءةث

َ امشَوتتتتت ثَ الحا تتتتت سثَ اتتتتتشح  فثَ امخامتتتتتاث)سظتتتتت ث  تتتتتح حث امصتتتتتلح ثَومتتتتتُث

 ااُتٕتتتتتتاثَ ا تتتتتتمُسث الجامتتتتتت عٓ فثَ ا تتتتتتشدث) ااتتتتتتُ صنثحتتتتتتٕهث اعمتتتتتت ثَ احٕتتتتتت ةفث

 اتتتذَسث اُعتتتٕػث امعتتتذسثا تتتُةثويتتت يثثَظتتتُعفثح الظتتت ل ثإاتتتّثَ ااُتتتتا ثَ ام تتت سم 

ث امُ سدث ال شٔ  

 يشكهخ انجؾش /3

"سؤٚةةةخ  امغتتتاذ م ثث ااىمٕتتت ث عتتتاش  ٕخٕ ثسعتتتمٕ  ثث اخذٔتتتذةث اح ُمتتت ثإغتتت  ثمىتتتز

فثجتتتشِث اعمتتت ثعلتتتّثَظتتتاثمصتتتشثحتتتٕهث لعتتت ث2016لتتتٓثللش ٔتتتشثث"2232يظةةةش 

دَاتتتت ثلتتتتٓث اعتتتت ا ثمتتتتهث ٕتتتتخث احختتتت ث ال اصتتتت دْفثَ ا تتتتذسةث ااى لغتتتتٕ ثالغتتتتُ فثث30

مش  تتتضةثث2030َ ااىمٕتتت ث ال تتتشٔ فثَوُعٕتتت ث احٕتتت ةثَم  لحتتت ث ا غتتت دثححلتتتُسثعتتت يث

ثلتتتٓثراتتتاثعلتتتّث اخُ وتتت ث اد  تتت ث ال اصتتت دٔ ثَ الجام عٕتتت ثَ الٕئتتت فثممتتت ثٔغتتتاذعٓ

ظتتتشَسةث طتتتُٔشث و تتتطاٍ ثَمُ سدٌتتت ثحمتتت ث ألعمتتت سث اع متتت ثَ اخ  تتت ثثمىيمتتت  ثمتتته

ث  Chen, 2018م ث) ااىمٕ ث امغاذ ٔذع ث ح ٕ ث ٌذ حث
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علمتتتت ءث اد سةثَ امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ثلتتتتٓثم تتتت  ٍ ث اتتتتزْثثحتتتت اشا ثمتتتتهث عتتتتامش سَ

ااُظتتتتٕ ثمتتتت ثإر ثم وتتتتاث العتتتتاذ م ث ث1990s)حتتتتذ ثمىتتتتزث غتتتتعٕى  ث ا تتتتشنث ام ظتتتتٓث

ثمغتتتاُِثجذٔتتتذصتتت ثإاتتتّثا ٌامتتت يفث الث نث اختتتذسث اعلمتتتٓث طتتتُسثإ عتتتٕ ثمدٕتتتشةث

ٌَتتتتُث ااشمٕتتتتضثعلتتتتّث ٌتتتتذ حث ااىمٕتتتت ث امغتتتتاذ م ثحتتتتذال ثمتتتتهث عتتتتاذ م ث ا تتتتشم   ث

َح ااتتت آث حتتتُسث ٌامتتت يث الحتتتخثإاتتتّث ىتتت َسثمٕ ٕتتت ث عضٔتتتضثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث

اذ م ثألٌتتتتتذ حث العتتتتتاذ م ث ااىيٕمٕتتتتت ثَ ااىمٕتتتتت ث امغتتتتتاذ م ث ا تتتتت مل فثَمٕ ٕتتتتت ث عتتتتت

 ,.Aust et alعملٕتتت  ثَمم سعتتت  ثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثلتتتٓث تتتذثر  ٍتتت ث)

2019; Dyllick & Muff, 2016  ث

 تتتُسثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثث ألححتتت  ث امى تتتُسة اعتتتذدث اماض ٔتتتذثمتتتهثإتتتشث نث

ث  ثَ عا  تتتتت لٕث  ثم  ٌٕمٕتتتتتمتتتتت نثمعيمٍتتتت ثثذ م ثَ  تتتتت سٔشث العتتتتاذ م ث ام عغتتتتتٕ  امغتتتتا

ثد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ا ا متتتتٓثَ ال التتتت سث ااطلٕ تتتتٓث ا حتتتتدثحطلٕعاتتتتًفثَ ٌملتتتتاث

َ ظتتح ثمُجٍتت ثآ تت سثعملٕتت ثاطتتُٔشثٔتتذثمتتهث الحتتخثامض امغتتاذ م فثممتت ثٔغتتاذعٓث ا

 ٖ تتت سثغُٔلتتت ث ث ْث حذٔتتتذثمم سعتتت  ثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م فثَاللحتتتخ

 Ehnert et al., 2016; Guerci)ث امتتذِثاٍتت ثعلتتّث ألد ءث ااى لغتتٓثالمىيمتت  

et al., 2019; Wuen et al., 2020  ث

ثٔاعتتتتت ث نثف اىيشٔتتتتت ثَ ااطلٕ ٕتتتتت لتتتتتٓثظتتتتتُءثمش جعتتتتت ث اذس عتتتتت  ث اغتتتتت ح  ثَ

إد سةثمم سعتتت  ثحذس عتتت ث التتت  دٕهث ٌامتتت يثث وخ تتت ض امدتتت ثلتتتٓثثفغةةةٕح ثؾضٛةةةخٌىتتت  ث

لعتتت  ثعتتتهث نث امىطتتت ث اىيتتتشْث اتتتزْثٔتتتشحػثإد سةثثف امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م 

فثَ الىتتتتّث اذس عتتتت  ث اغتتتتت ح  ثَ العتتتتاذ م ثلتتتتٓثمش لتتتت ثحذ ئٕتتتت  تتتتشٔ ث امتتتتُ سدث ال

عذعتتت  ثويشٔتتت ثمخال تتت ثح تتت وٍ فثَمتتت ثص سث تتت  ٕشثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ث

َحخ  تتتتت ثلتتتتتٓثعتتتتتٕ  ثم عغتتتتت  ثعلتتتتتّث ألد ءث ااىيٕمتتتتتٓثإتتتتتشثم ا تتتتتاثعملٕتتتتت  فث

ث  امصشٔ  اعٕ ل ثلٓثحٕئ ث ألعم سث

  اىحُث اا آ:َمهث  فثٔ م هث ٕ ا ث غ  ال ث الحخثعلّث
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 انفُةةةةبدقيًبسعةةةةبد إداسح انًةةةةٕاسد انجشةةةةشٚخ انًغةةةةزذايخ فةةةةٙ يةةةةب ْةةةةٙ أْةةةةى  -1

 ؟انًظشٚخ

داء جشةةةشٚخ انًغةةةزذايخ ػهةةةةٗ األْةةةم ُْةةةبن رةةةرصٛش نًًبسعةةةةبد إداسح انًةةةٕاسد ان -2

 انًظشٚخ؟نهفُبدق  ًٛٙانزُظ

 أْذاف انجؾش /4

ث ث  ح حث امصلح  ثامل د ثويشٔ  ث ا  ئم ثStakeholder Theoryَل    ثَ اش ٔ  ف

ث ث امُ سد ثResource-Based Viewعلّ ث ام عغٕ  ثَ اىيشٔ   Institutionalف

Theoryَمل دس  ث ااىمٕ ث امغاذ م ث اع امٕ ثفثSustainable Developmentٍٔذحثفث

ث امغاذ م ثعلّث أل  ث ال شٔ  ث امُ سد ثإاّث  ال سث  شثإد سة د ءثالحخث اح آثحص  ثع م 

ث  امصشٔ ثال ى د  ااىيٕمٓث

ثعلٕتتتً فثٔم تتتهث  غتتتٕ ثٌتتتز ث اٍتتتذحث اعتتت يثإاتتتّثعتتتذدثمتتتهث ألٌتتتذ حث ا شعٕتتت ثَحىتتت ء 

ث اا إ :

   امصشٔ ث ا ى د مم سع  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ثلٓث  صٓث  1

 ألد ءثثعلتتتتتتّث امغتتتتتتاذ م ث ال تتتتتتشٔ ثإد سةث امتتتتتتُ سدثمم سعتتتتتت    التتتتتت سث تتتتتت  ٕشث  2

   امصشٔ ث اللاص دْثال ى د 

مم سعتتتتتت  ثإد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث امغتتتتتتاذ م ثعلتتتتتتّث ألد ءث  التتتتتت سث تتتتتت  ٕشث  3

  الجام عٓثال ى د ث امصشٔ  

  التتت سث تتت  ٕشثمم سعتتت  ثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ثعلتتتّث ألد ءث الٕئتتتٓث  4

ثال ى د ث امصشٔ  

 أًْٛخ انجؾش /5

ٔم تتتهث  غتتتٕ ث ٌمٕتتت ث الحتتتخث احتتت آثإاتتتّث ٌمٕتتت ثويشٔتتت ثَ ٌمٕتتت ثعملٕتتت ثعلتتتّث

ث اىحُث اا آ:

 األًْٛخ انُظشٚخ 5/1

ثسحطٍتت متتهث تت سثث العتتاذ م ثَ ااىمٕتت ث امغتتاذ م علمٕتت ثلتتٓثويشٔتت ث امغتت ٌم ث ا  1
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  ح حثإعام د  ثعلّث اخماثحٕهثمل د ثويشٔ  ثثإد سةث امُ سدث ال شٔ ثمم سع  ح

ث   ام عغَ امصلح ثَ ااىمٕ ث امغاذ م ثَ اش ٔ ث ا  ئم ثعلّث امُ سدث

ثإد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ ث امغتتاذ م ومتت ر ثمغتت عذةث التت  دٕهثلتتٓث  اتتش عثَ صتتُٔشث  2

فث ٕتخث اغ ح  ثاٍ ثمٍٕ  ث   دْع دثحذال ثمهث اصٕ ا ث الوع  عٕ ثمٍٕ  ثماعذدث ألح

ممت ثٔت دْثإاتّثلٍت ثلٓثدس ع ث   ٕشيثعلّث اىات ئجث ااىيٕمٕت ثثٔعالشثم ثحعذثمخالا

ث  ااطلٕ ٓثاالاث اىم ر ثَ حغٕهث ال ال سث لع 

  تتذٔ ثإغتت سثعلمتتٓثٔخمتتاثحتتٕهث ٌتت ث ألغتتشث اىيشٔتت ثامع اختت ث ا ختتُ  ث الحدٕتت ثلتتٓث  3

فث   تت  ثلتتٓثمختت سث اغتتٕ   ثَ د ءث امىيمتت -إد سةث امتتُ سدث ال تتشٔ دس عتت ثع  تت ث

َ اعٕ ل فثَرااثلٓثمح َا ثا  اث اغمُضثلٓثٌزيث اع   ث امٍمل ثو دسةث الحتخث

   ألدحسثمح ثجذسثحٕهث ال  دٕهثلٓثلٍٕ ثَ اآثالث ض 

 األًْٛخ انؼًهٛخ 5/2

ثااُجٕتًث اخٍتُدث ُجٍٕت  ث تحٕح  ثوحتُث ا ىت د مغ عذةث ا ت دةث اخلتش ءثلتٓث تى ع ث  1

ر  ث ألد ءث اعتتت آثاتتتٕظثل تتتػثمتتتهثج وتتت ث الصدٌتتت سثعمتتت ثثحٕئتتت ث لتتت ثَ عضٔتتتض

فثَراتاثمتهثالمىيمت ثَ الٕئٕت ث الجام عٕت  الٌام م  ثثدع  ال اص دْفثَا هث ٔع  ث

 اآثٔخ ث لىٍٕت ثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م ثثمم سع  ا  سث امعشل ث اخٕذةث

  إاّث اخٍ  ث امعىٕ ث امخال  ثَ عضٔضٌ ثَ ُ ٕلٍ 

دعتت ث اشالتت ثَ ال ختت يثاتتذِث ا تت دةث اخلتتش ءثلتتٓث اد سةث اعلٕتت ثوحتتُث تتىاث ا تتش س  ث  2

 الٌام متتت  ث امخال تتت ثأل تتتح حث امصتتتلح ث اتتتذ  لٕٕهثَ اختتت سجٕٕهث املىٕتتت ثعلتتتّث

 ىيٕمتتٓثمامٕتتضثعلتتّثم لتت ث امغتتأُ  ث ال اصتت دٔ ث تت دْثإاتتّث د ءثاتتٓثالمىيمتت ثَ ا

 المىيم  َ الٕئٕ ثثَ الجام عٕ 

 اعتتٕ ل ثوحتتُثس ٔتت ث ااىمٕتت ث امغتتاذ م ثَ ح ٕتت ث اىختت عثلتتٓثثمىيمتت  إس.تت دث تت دةث  3

 ألجتت ث اطُٔتت ثمتتهث تت سث امعشلتت ث اخٕتتذةثالىاتت ئجث ااىيٕمٕتت ثالاُجتتًثح امغتتئُإ ث

 ااى لغتتٕ ث امغتتاذ م ثلتتٓث اغتتُ ثر  ث ااى لغتتٕ ث اع إتت ثَ العتتاذ م ثممصتتذسثالمٕتتضةث

دعتت ث اش ٔتت ث ا لٕتت ثالذَاتت ثوحتتُث ااىمٕتت ث امغتتاذ م ث) اعتتٕ ل  فثَ ااتتٓث غتت ٌ ثلتتٓث

   امى ُدةثع امٕ  ث
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 يُٓغٛخ انجؾش /6

 اإلؽبس انًفبًْٛٙ نهجؾش 1/ 6

ملىتتتٓثعلتتتّث اخمتتتاثحتتتٕهثَجٍاتتتٓثويتتتشثث  ثم  ٌٕمٕتتتث  ثومُرجتتتثٔ اتتتشعث الحتتتخث احتتت آ

لمتتتهثج وتتت ثٔم تتتهث نث اع  تتت ثحتتتٕهثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثَ العتتتاذ م ث ااىيٕمٕتتت فث

 اعتتتتتاش  ٕخٕ ثح امغتتتتت ٌم ثلتتتتتٓثإد سةثث ٌمٕاٍتتتتت  ضٔتتتتتذثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثمتتتتتهث

) ْثدَسٌتتت ثثالمىيمتتت ثَ اُتٕ ٕتتت ثَ ٕتتت طث ٖ تتت سث ال اصتتت دٔ ثَ الجام عٕتتت ثَ الٕئٕتتت 

ث  عاذ م ث ااىيٕمٕ لٓث ح ٕ ث ال

ث ثج و ثآ ش ثَمه ث امُ سد ثمم سع  ثإد سة ث  ُن ث ن ث ُٕٔ  ثع م  ثعلّ ال شٔ 

ث ث الااض ي ثح العاذ م  ثٔ ث ااىيٕمٕ  ثوي ي ثإو  ء ثع ثمهث  س ثَإعذ دث امُت ٕهثحم  سم ذ ف

 عاذ م ثمم سع  ث ْثث  ثإظثل ػثالح ظشثح ثالمغا ل ث ٔعثع مل ثمىاخ ثَ حٕ ث ُِ

HRMث(Aust et al.,2019; Dyllick & Muff, 2016; Ehnert et al., 

2016; Guerci et al., 2019; Karman, 2020; Wuen et al., 2020  ث

َلٕمتتتت ثٔاعلتتتت ثحتتتت ألد ءث ااىيٕمتتتتٓفث مٕتتتت ث الحتتتتُ ث اغتتتت ح  ثإاتتتتّث ااشمٕتتتتضثعلتتتتّث

م تتتت ٕٔظث ألد ءث اعتتتتٕ  ث امش لطتتتت ثح ا  تتتت ءةثَ الوا جٕتتتت ثَإٌمتتتت سث ا تتتتٕ ث الجام عٕتتتت ث

َ اعذ اتتتت فثَمتتتتزااثعتتتتذيث عالتتتت سث تتتتٕ ث اغتتتت م ث الٕئٕتتتت  ثث اوصتتتت ح أل تتتتشِثمدتتتت :ث

إاتتتتّث عتتتتاىا ج  ثمعتتتتلل ثَح ااتتتت آثٔم تتتتهثام تتتت ٕٔظث ألد ءث اعتتتتٕ  ثٌتتتتزيث نث تتتت دْث

ث  Brewer & Selden, 2000ح  نث ا ع إ ث ااىيٕمٕ ث)

َلتتتتٓثظتتتتُءثراتتتتافثٔاعتتتت ث نث ألد ءث ااىيٕمتتتتٓثمُظتتتتُ ثححتتتتخثلشعتتتتٓثاد سةث

 ىتتت َسث اتتتلعطث امغتتت َإ ث الجام عٕتتت ثث امعىتتتّ امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م  ثَحٍتتتز ث

علتتتتّث ألد ءث الٕئتتتتٓث ثَآ  سٌتتتت ثGRIال تتتتشم  ثَملتتتت دسةثإعتتتتذ دث اا تتتت سٔشث اع امٕتتتت ث)

َ امتتت آثال تتتشم   ثلتتتٓث تتتٕهثلحتتتدثآ تتتشَنث تتت  ٕشث امغتتت َإ ث الجام عٕتتت ثَإد سةث

 امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثعلتتتتتّث د ءث ا تتتتتشم ث امامدتتتتت ثلتتتتتٓثمعتتتتتذال ث اىمتتتتتُثَ اخُ وتتتتت ث

 ام إتتتتت  ثَعتتتتتلطُ ث اعتتتتتُءثعلتتتتتّث نث اع  تتتتت ثحتتتتتٕهثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثَ د ءث

   Santana et al., 2020 ا شم  ثٔخ ث طُٔشٌ ثلٓث امغا ل ث)
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انًزغٛةةش انًغةةزمم  اغتت سث ام اتتشعثاللحتتخث احتت آثثٔ تتم َحىتت ءثعلتتّثمتت ث  تتذيفث

Independentم تتتتامل ثعلتتتتّث)ث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ثإد سة امامدتتتت ثلتتتتٓثث

 امغتتتتاذ يفث ااتتتتذسٔ ث امغتتتتاذ يفثث ااُتٕتتتتا ااخطتتتتٕػث امغتتتتاذ يفث متتتتظثمم سعتتتت  :ث

 ث ااتتتتٓثٔم تتتتهث نث غتتتتٍ ثلتتتتٓث ح ٕتتتت ث  ٕتتتتٕ ث ألد ءث امغتتتتاذ يفثَ ااعتتتتُٔطث امغتتتتاذ ي

ٔانًزغٛةةةةةش انزةةةةةبثغ فث العتتتتتاذ م ث ااىيٕمٕتتتتت ثَ ٌتتتتتذ حث ااىمٕتتتتت ث امغتتتتتاذ م ث ا تتتتت مل 

Dependentال اصتتتتتتتت دْفثَ الجامتتتتتتتت عٓفث ااىيٕمتتتتتتتتٓث امامدتتتتتتتت ثلتتتتتتتتٓث ألد ءثث (

ث: الحخ ٕخثُٔظ ث ا   ث اا آث اع   ثحٕهثماغٕش  ثفثَ الٕئٓ 
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 فشٔع انجؾش 2/ 6

ثعلتتتتّثمتتتت ث  تتتتذيثمتتتتهث ٌتتتتذ حث الحتتتتخثَ اغتتتت سث ام اتتتتشعثٔم تتتتهث تتتتٕ ا ث حىتتتت ء 

ثلشَضث الحخثم اا آ:

 ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ إلداسح األٔل انفةةةةةشع انةةةةةشئٛظ :

 نهفُةةةةةبدقانزُظًٛةةةةةٙ سد انجشةةةةةشٚخ انًغةةةةةزذايخ ػهةةةةةٗ األداء ارلزظةةةةةبد٘ انًةةةةةٕا

 انًظشٚخ

ثَٔىلد ثمهثٌز ث ا شضث اشئٕظث ا شَضث ا شعٕ ث اا إ :

  ٙنهزخطةةةةةٛؾ : ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ (1-1)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق ػهٗ األداء ارلزظبد٘  انًغزذاو

 ( ٕٙٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ 2-1انفةةةةةشع انفشػةةةةة :)  نهزٕظٛةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق انًغزذاو ػهٗ األداء ارلزظبد٘ 

 ( ٕٙٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزةةةةةذسٚت 3-1انفةةةةةشع انفشػةةةةة :)

 انًظشٚخنهفُبدق ٔانزًُٛخ انًغزذايخ ػهٗ األداء ارلزظبد٘ 

 ( ٕٙٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد درنةةةةخ إؽظةةةةبئٛخ نزمٛةةةةٛى 4-1انفةةةةشع انفشػةةةة :) األداء

 انًظشٚخنهفُبدق انًغزذاو ػهٗ األداء ارلزظبد٘ 

 ( ٕٙٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ 5-1انفةةةةةشع انفشػةةةةة :)نهزؼةةةةةٕٚغ 

 انًظشٚخنهفُبدق انًغزذاو ػهٗ األداء ارلزظبد٘ 

  ٕٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد درنةةةةخ إؽظةةةةبئٛخ إلداسح انضةةةةبَٙانفةةةةشع انةةةةشئٛظ :

 نهفُةةةةةبدق انزُظًٛةةةةةٙارعزًةةةةةبػٙ  انًةةةةةٕاسد انجشةةةةةشٚخ انًغةةةةةزذايخ ػهةةةةةٗ األداء

 انًظشٚخ

ثَٔىلد ثمهثٌز ث ا شضث اشئٕظث ا شَضث ا شعٕ ث اا إ :

 ( ٕٙٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزخطةةةةةٛؾ 1-2انفةةةةةشع انفشػةةةةة :)

 انًظشٚخ نهفُبدق ارعزًبػٙانًغزذاو ػهٗ األداء 

  ٙ(: ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزٕظٛةةةةة  2-2)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق ارعزًبػٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 
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  ٙ(: ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزةةةةةذسٚت 3-2)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق ارعزًبػٙ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ ػهٗ األداء 

  ٙدرنةةةةخ إؽظةةةةبئٛخ نزمٛةةةةٛى األداء  (: ٕٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد4-2)انفةةةةشع انفشػةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق ارعزًبػٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 

  ٙ(: ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزؼةةةةةٕٚغ 5-2)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق ارعزًبػٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 

  ٕٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد درنةةةةخ إؽظةةةةبئٛخ إلداسح انضبنةةةةشانفةةةةشع انةةةةشئٛظ :

نهفُةةةةةةةبدق انزُظًٛةةةةةةٙ  انجٛئةةةةةةٙانًةةةةةةٕاسد انجشةةةةةةشٚخ انًغةةةةةةزذايخ ػهةةةةةةةٗ األداء 

 انًظشٚخ

ثَٔىلد ثمهثٌز ث ا شضث اشئٕظث ا شَضث ا شعٕ ث اا إ :

 ( ٕٙٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزخطةةةةةٛؾ 1-3انفةةةةةشع انفشػةةةةة :)

 انًظشٚخنهفُبدق انجٛئٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 

  ٙ(: ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزٕظٛةةةةة  2-3)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق انجٛئٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 

  ٙ(: ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزةةةةةذسٚت 3-3)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق انجٛئٙ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ ػهٗ األداء 

  ٙ(: ٕٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد درنةةةةخ إؽظةةةةبئٛخ نزمٛةةةةٛى األداء 4-3)انفةةةةشع انفشػةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق انجٛئٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 

  ٙ(: ٕٚعةةةةةذ رةةةةةرصٛش إٚغةةةةةبثٙ راد درنةةةةةخ إؽظةةةةةبئٛخ نهزؼةةةةةٕٚغ 5-3)انفةةةةةشع انفشػةةةةة

 انًظشٚخنهفُبدق انجٛئٙ انًغزذاو ػهٗ األداء 

 يمبٚٛظ ٔأدٔاد انجؾش 3/ 6

  (انجششٚخ انًغزذايخإداسح انًٕاسد انًزغٛش انًغزمم ) -

ٔتتتتا ث ٕ عتتتتٍ ثمتتتتهث تتتت سث ألحعتتتت دث اخمغتتتت ث امامدلتتتت ثلتتتتٓث ااخطتتتتٕػث امغتتتتاذ يفث

َ ااُتٕتتتتتتاث امغتتتتتتاذ يفثَ ااتتتتتتذسٔ ث امغتتتتتتاذ يفثَ اا ٕتتتتتتٕ ث امغتتتتتتاذ يفثَ ااعتتتتتتُٔطث

 ااتتتٓث"ثItemsفثَٔتتتا ث ٕتتت طثمتتت ثحعتتتذثمتتتهث تتت سثمخمُعتتت ثمتتتهث اعلتتت س  ث" امغتتتاذ ي
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ر  ث اصتتتتل ثحمُظتتتتُع  ث الحتتتتخثث اذس عتتتت  ث اغتتتت ح   لتتتتاث تتتتذ ٍ ثَ ل  ٍتتتت ثلتتتتٓث

 ;Diaz-Carrion et al., 2018; Ehnert et al., 2016)ثشصٌتت  حَ ااتتٓث

Esfahani et al., 2017; Guerci et al., 2019; Randeva & Jhab, 

2019; Santana & Lopez‐ Cabrales, 2019; Stankevičiūtė & 

Savanevičienė, 2018  متتتت ٖ ٓ:ثث اتتتتُص ثعلتتتت س  ث ا ٕتتتت طثعلتتتتّث ألحعتتتت دَث

 فثَ ااتتتتذسٔ ثعلتتتت س  ث6فثَ ااُتٕتتتتاث امغتتتتاذ يث) علتتتت س  ث4 ااخطتتتتٕػث امغتتتتاذ يث)

 فثعلتتتتتتت س  ث3 فثَ  ٕتتتتتتتٕ ث ألد ءث امغتتتتتتتاذ يث)علتتتتتتت س  ث7َ ااىمٕتتتتتتت ث امغتتتتتتتاذ م ث)

 Likertنٛكةةةةشد علتتتتّثم ٕتتتت طثَجمٕعٍتتتت ثث فعلتتتت س  ث5َ ااعتتتتُٔطث امغتتتتاذ يث)

Scale ثإتتتشثمُ لتتت فث2)ثفإغ  تتت  ث ثإتتتشثمُ لتتت ث1ٔاتتتش َعثحتتتٕهث)ثاًبعةةةٙ انُمةةةبؽ 

   1-ملح ثويش) ثجذ  ث ثمُ ل ث5 ثمُ ل فثإاّث)4 ثمح ٔذفث)3)

 (انزُظًٛٙانًزغٛش انزبثغ )األداء  -

مُصعتتتتت ثعلتتتتتّث ألحعتتتتت دث اد  تتتتت ث ال اصتتتتت دٔ ثةث ثعلتتتتت س15ٔتتتتتا ث ٕ عتتتتتًثلتتتتتٓث)

المصتتتت دسث احذٔدتتتت ثَل تتتت  ثثعلتتتت س  ثا تتتت ثحعتتتتذ ث5َ الجام عٕتتتت ثَ الٕئٕتتتت ثح ااغتتتت َْث)

ث  ,.Coutinho et al)مدتتت :ثثعلتتتّثملتتت د ث ااىمٕتتت ث امغتتتاذ م ا ٕتتت طث ألد ءثحىتتت ء 

 Martínez & del Bosque, 2014;Elkington, 1998; 2018; 

Pérez & Del Bosque, 2013; Van Marrewijk & Hardjono, 

 ثَجمٕتتتاث الج حتتت  ثا تتت ثعلتتت س  ثماغٕتتتش  ث اذس عتتت ث اتتتُص ثعلتتتّثم ٕتتت طث 2003

 ثإتتتشثمُ لتتت ث م متتت  فث1 اتتتش َعثحتتتٕهث)ثاًبعةةةٙ انُمةةةبؽ Likert Scaleنٛكةةةشد

 ثمُ لتتتت ث م متتتت   ثلتتتتٓث  ئمتتتت ث5 ثمُ لتتتت فثإاتتتتّث)4 ثمح ٔتتتتذفث)3 ثإتتتتشثمُ لتتتت فث)2)

ث العا ص ءث امٍٕ ل  

 رظًٛى انجؾش 4/ 6

 اُ تتتتتت ٓث الحتتتتتتخثحث الحتتتتتتخث احتتتتتت آث صتتتتتتمٕ ث ٌتتتتتتذ ٔى عتتتتتت ثمُظتتتتتتُ ثَ

Descriptive researchاتتتتزْثٔ تتتتُيثعلتتتتّثَ تتتتاث اع  تتتت  ثحتتتتٕهثماغٕتتتتش  ثث 

َ اا حعتتتتتت ث) ألد ءث ثإد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتتاذ م  ل ث) حعتتتتت دث الحتتتتتخث امغتتتتتتا
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 ث اذس عتتت ثَ ااعلٕتتتتشثُمُظتتتتث ا ىتتتت د ث امصتتتشٔ  ااىيٕمتتتٓ ثممتتتت ث ُجتتتذثلتتتتٓثَ  تتتاث

لتتٓث امٍٕ لتت ثَ طلٕ ٍتت ثثأداح ارعزمظةةبءعىٍتت ث علٕتتش  ثمٕ ٕتت  ثَممٕتت   ثَراتتاثح عتتاخذ يث

ثاخمتتتاث الٕ وتتت  ثمتتتهثم تتتشد  ث الحتتتخثCross-sectionalلاتتتشةثَ  تتتذةثمتتتهث اتتتضمهث

ث   ا ى د ث امصشٔ ثمذٔشْ)

َ  تتتام ث د ةث الحتتتخث)  ئمتتت ث العا صتتت ء ثعلتتتّث   تتت ث  غتتت يثمتتتهث ألعتتتئل ث اعلتتت ث

ح تتتتتت ثمتتتتتتهثمم سعتتتتتت  ثإد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث امغتتتتتتاذ م فثَ ألد ءث ااىيٕمتتتتتتٓفث

وختتتُيثَمعلُمتتت  ثدٔمُجش لٕتتت ثََتٕ ٕتتت ثعتتتهث امتتتذٔشٔهث امعىٕتتتٕهثح ا ىتتت د ث اخمتتتظث

 لٓثمصش 

 يغزًغ ٔػُٛخ انجؾش 5/ 6

 ا ىتتت د ث امتتتذٔشٔهث امغتتتئُإهثلتتتٓثم اتتتشعثلتتتٓثجمٕتتتاث اثمخامتتتاث الحتتتخثٔامدتتت 

فثَ اخٕتتضةث ا تت ٌشةثَ اُ  عتت ثلتتٓثمحتت ليآثمصتتشلتتٓثث امصتتشٔ ثلئتت ث اخمتتظثوختتُي

 ث25ٔعملتتتُنثلتتتٓث مدتتتشثمتتتهث)ثمُتتتتاث 10000)ث مدتتتشثمتتته غتتتاحُرثعلتتتّثَ ااتتتٓث

 صتتت ئٕ  ث اشعتتتمٕ ث) اخٍتتت صث اَل تتت  ثأل تتتذ ثثلىتتتذ ثٔىامتتتٓثإاتتتّثلئتتت ث اخمتتتظثوختتتُي

ث  2018 امشمضْثالاعلئ ث اع م ثَ ا ص ءفث

ثstratified random sampleثعٕىتتت ثع تتتُ ئٕ ثغل ٕتتت  تتت ث ااطلٕتتت ثعلتتتّثَ

 اد سةثفث اد سةث اعلٕتتتتت )ث اد سةمُصعتتتتت ث غتتتتت ثلئتتتتت  ثفثح ا ىتتتتت د ث امتتتتتذٔشٔهمتتتتتهث

م تتتشدةثث 370 ختتت ث اعٕىتتت ث) احتتتذث ألدوتتتّثمتتتهثَٔ تتتذسثث   اد سةث امل .تتتشةفث اُعتتتطّ

ث العاش.تتتتتت دث تتتتتت َ  ثSekaran, 2003)ثَل تتتتتت  ثاختتتتتتذ َسث ااُصٔتتتتتتاث اع تتتتتتُ ئٕ 

ثحغتتتتتتخ  ثإد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث ااتتتتتتٓث  تتتتتتم ث امتتتتتتذٔشٔهثَ امغتتتتتتئُإهثلتتتتتتٓ

 امغتتتتئُإهث امغتتتتأُ  ث اد سٔتتتت ث امخال تتتت ثح ا ىتتتت د ثمُظتتتتُ ث ااطلٕتتتت ثحمغتتتت عذةث

ث ح ا ى د ث د سةث امُ سدث ال شٔ ح

 ؽذٔد انجؾش /7

ث امد ث ذَدث الحخثلٓث اى  غث اا إ :
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ٔ اصتتتتتشث الحتتتتتخث احتتتتت آثعلتتتتتّثمخمُعتتتتت ث امم سعتتتتت  ث امغتتتتتاذ م ث اخمغتتتتت ث  1

) ااخطتتتتتٕػفثَ ااُتٕتتتتتافثَ ااتتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتتت فثَ  ٕتتتتتٕ ث ألد ءفثَ ااعُٔعتتتتت   ث

اد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ فثَل تتت  ثألحتتتشصث اذس عتتت  ثر  ث اصتتتل ث اغتتت ح ث ا.تتت سةث

 لٓثمش جع ث ألدحٕ  ثَ ا ٕ ط ثإإٍ 

ٔىصتتت ث شمٕتتتضث الحتتتخثعلتتتّث ا ىتتت د ث اع ملتتت ثلتتتٓثمصتتتشثر  ث اذسجتتت ث اغتتتٕ  ٕ ث  2

عتتتتتذدثمتتتتتهثإجمتتتتت آث% ث50) متتتتتظثوختتتتتُي ث ااتتتتتٓث غتتتتتاحُرثعلتتتتتّث تتتتتُ آث)

 اعتتتتتت ملٕهثلتتتتتتتٓث ا ىتتتتتتت د ث امصتتتتتتتشٔ ث) اخٍتتتتتتت صث امشمتتتتتتتضْثالاعلئتتتتتتت ث اع متتتتتتت ث

ث  2018َ ا ص ءفث

َ اا ل تتت ثعتتتٕا ث ال اصتتت سثلتتتٓث ااطلٕتتت ثعلتتتّثَل تتت  ثاماطللتتت  ث اُ تتتاثَ اخٍتتتذث  3

  ل ػَ اخٕضةثث ا  ٌشةثآ ا ى د ثلئ ث اخمظثوخُيث اع مل ثلٓثمح لي

 اعلٕتتت ثَ اُعتتتطّثَ امل .تتتشةثلتتتٓث ا ىتتت د ثث اد سٔتتت عتتتٕا ث ااطلٕتتت ثعلتتتّث ا ئتتت  ث  4

  مُظُ ث اذس ع 

مُ تتتذةثمع ٔىتتت ثاخمتتتاثحٕ وتتت  ث)َاتتتٕظثمخمُعتتت  ث ا تتتشدثث امتتتذٔشعتتتٕا ث عتتتاخذ يث  5

ث  امٕذ وٕ خث الح

 انذساعخ انًٛذاَٛخ /8

 ٔيؼذل ارعزغبثخ انجٛبَبدعًغ  8/1

 عامتتتذ ث ال  دتتت ثلتتتٓثجمتتتاثحٕ وتتت  ث الحتتتخثعلتتتّث ٌتتت ثَ حتتتشصث ألدَ  ث الحدٕتتت ث

 امٕذ وٕتتتتت ثلتتتتتٓث ألدحث اد سْثٌَتتتتتٓث  ئمتتتتت ث العا صتتتتت ءفثَ ااتتتتتٓث .تتتتتاملاثعلتتتتتّث

م تتتتت ٕٔظثماغٕتتتتتش  ث الحتتتتتخث امغتتتتتا ل ثَ اا حعتتتتت ثح الظتتتتت ل ثإاتتتتتّثمخمُعتتتتت ثمتتتتتهث

 دتتتت ث اماغٕتتتتش  ث ا خصتتتتٕ ثَ اُتٕ ٕتتتت ثالمتتتتذٔشٔهث امعىٕتتتتٕهثح الحتتتتخ ثَ  متتتتاث ال 

ح العامتتت دثعلتتتّثعتتتذدثمتتتهث ألححتتت  ثَ ام ا تتت  ثر  ث اصتتتل ثحمختتت سث الحتتتخث امش  تتتضث

علتتتتّثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م فثممتتتت ث تتتت ث الغتتتت  ثعلتتتتّث اعذٔتتتتذثمتتتتهث

 ام تتت ٕٔظثَ تتتُ ئ ث العا صتتت ءثلتتتٓث اذس عتتت  ث اغتتت ح   ثَح اىغتتتل ثا عتتتئل ث اماعل تتت ث

ٕ تتتتش ث م عتتتتٓث اى تتتت غثحماغٕتتتتش  ث الحتتتتخث تتتت ثمش عتتتت ةث صتتتتمٕمٍ ثَلتتتت ثم ٕتتتت طثا
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 ثعتتتذيث امُ ل تتت فث2 ث اتتتزْثٔمدتتت ثعتتتذيث امُ ل تتت ثعلتتتّث اغتتت  فثَ)1ٔاتتتش َعثحتتتٕهث)

ث ث مد ث امُ ل  ث امطل   5 ث امعلشةثعهث امُ ل  فثَ)4 ثعلّث احٕ دفثَ)3َ)

عتتتذدث تتتُ ئ ثثحعتتتذثمش عتتت ةثصٔتتت دةثٌتتتز فثَ تتتذث تتت ثجمتتتاث الٕ وتتت  ثمتتتهثعٕىتتت ث الحتتتخ

متتتتت ثَل تتتتت  ثاحختتتتت ث اعٕىتتتتت ث امغتتتتتاٍذل ثمتتتتتهث  ئث(422) العا صتتتتت ءث امُصعتتتتت ثإاتتتتتّث

 ا ىتتتت د ثلئتتتت ث اخمتتتتظثوختتتتُيثمُظتتتتُ ث اذس عتتتت فثَ تتتت ثلحتتتتدثَمش جعتتتت ثمتتتتذٔشْث

  ئمتتت  ثَ صتتت ٕاٍ ثَ عتتتالع دث لتتتاث ا تتتُ ئ ثإتتتشثث300 تتتُ ئ ث العا صتتت ءث امغتتتالم ث)

جتتتتذثلٍٕتتتت ث حٕتتتتضثَ ظتتتت ثح  إتتتت سث  ئمتتتت  ثث15) اصتتتت اح ثَإتتتتشث ام املتتتت ث  َ َ ااتتتتٓث

إج حتتت ثَ  تتتذةثعلتتتّثجمٕتتتاث ألعتتتئل ث َثَجتتتُدث تتت ح ثم ملتتت ث َثوغتتتل ثملٕتتتشةثمتتتهث

 اعلتتت س  ثاتتت ثٔختتت ثعلٍٕتتت ثمتتتاث اج حتتت ثعلتتتّثح ٕتتت ث ألعتتتئل فث ٕتتتخثحلتتت ثعتتتذدث ا تتتُ ئ ث

فثَ تتتتذث تتتت ث%(71,25)  ئمتتتت ثجٕتتتتذةثحمعتتتتذسث عتتتتاخ ح ثث(285) اصتتتت اح ث ام املتتتت ث

 امع اخاٍ ثَ حلٕلٍ ثممٕ    SPSS مجث شمٕضٌ ثَإد  اٍ ثالشو

 انمٛبطاازجبس طذق ٔصجبد  8/2

 ام ٕتتتت طثالُ تتتتُحثعلتتتتّث ذس تتتتًثثValidityمصتتتتذ  ٕ ثث  متتتتاث ال  دتتتت ثح  التتتت س

ح تتت  ثَ امعتتتمُنث اح ٕ تتتّثاليتتت ٌشةثمُظتتتُ ث اذس عتتت ث ام ٍتتتُيثث نثٔع تتتظعلتتتّث

ث ا ٕتتتتت طث َد تتتتت ثا حتتتتتدثثReliability ادلتتتتت  ث  التتتتت سثفثَمتتتتتزااثجتتتتت ماثمتتتتت وا

َعتتتذيث ى  عتتتًثَ  غتتت  ًثلتتتٓث ٕتتت طث ا تتتشَ ثلتتتٓث ايتتت ٌشةثحتتتٕهثَ تتتذ  ثث ام  يتتت 

ث  Sekaran, 2003 2012إدسٔظفث) ٔع  ثث امع ٔى ثَعلشث اُ ا

 عتتتتت إ ث تتتتتذ ث امحاتتتتتُِثَ ال غتتتتت  ث اتتتتتذ  لٓثثََل تتتتت  ثاتتتتتزاافث تتتتت ث عتتتتتاخذ ي

الا متتتذثمتتتهثمتتتذِث نثم تتت ٕٔظث الحتتتخثثAlpha Cronbachَمع متتت ث ا تتت ثمشَولتتت ،ث

 تتتتذثو لتتتتاث اطلٕعتتتت ث اح ٕ ٕتتتت ثإٍ تتتت ث الحتتتتخفثَإم  وٕتتتت ث اعامتتتت دثعلتتتتّث ام تتتت ٕٔظث

 امغتتتاخذم ثلتتتّث ٕتتت طثماغٕتتتش  ث الحتتتخفثحخ وتتت ث اا متتتذثمتتتهث نث ام ٕتتت طثٔغطتتتّث

م لتتت ث امعتتت وٓث ااتتتٓثٔاعتتتمىٍ ث ام ٍتتتُيث امتتتش دث ٕ عتتتًثمتتتاث حذٔتتتذث اعُ متتت ث ام ُوتتت ث

ث ث اا آ:1َرااثعلّث اىحُث امُظ ثح اخذَسث)ث  2013)حذَْفثثالي ٌشة
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 نًمبٚٛظ انجؾش( َزبئظ اازجبساد انظذق ٔانضجبد 1عذٔل )

 يؼبيم انظذق يؼبيم انضجبد ػذد انؼجبسادثيزغٛشاد انجؾش

 انًزغٛشاد انًغزمهخ

 )إداسح انًٕاسد انجششٚخ انًغزذايخ(
25 .921 .959 

 817. 669. 4 انزخطٛؾ انًغزذاو (1

 918. 843. 6 انًغزذاو انزٕظٛ  (2

 930. 865. 7 نزًُٛخ انًغزذايخٔانزذسٚت  (3

 917. 842. 3 رمٛٛى األداء انًغزذاو (4

 907. 823. 5 انزؼٕٚغ انًغزذاو (5

 انًزغٛش انزبثغ

 )األداء انزُظًٛٙ انًغزذاو(
15 .872 .933 

 805. 649. 5 األداء ارلزظبد٘ (1

 793. 630. 5 األداء ارعزًبػٙ (2

 866. 751. 5 األداء انجٛئٙ (3

 ث نثجمٕتتتتاثمعتتتت م  ث لتتتت  ثَ تتتتذ ث ال غتتتت  ث1ٔاعتتتت ثمتتتتهث تتتت سث اختتتتذَسث)

مغتتتأُ  ثع إتتت ثمتتتهث ثممتتت ثٔ تتتٕشثإاتتتّث60 0 اتتتذ  لٓث ختتت َص ث تتتذث ا لتتتُسث اعتتت يث)

َ اذ تت ثَ اد تت ث اع إتت ثلتتٓث العامتت دثعلتتّث ام تت ٕٔظثال التت سثصتتذ ثَ لتت  ث ا ٕتت طث ا

َ ش َ تتتاث تتتٕ ثمعتتت م  ث ادلتتت  ثحتتتٕهث ث الحتتتخ اع  تتت  ث اا  ٕشٔتتت ثحتتتٕهثماغٕتتتش  ث

حماغٕتتتتتتشث ث اختتتتتت  ث03865إاتتتتتّث)ث ألد ءث الجامتتتتتت عٓث ثح اىغتتتتتل ثاماغٕتتتتتتش03630)

 اتتتتزْثمتتتت نث ألعلتتتتّث  غتتتت    ثد  لٕتتتت  ثحتتتتٕهثماغٕتتتتش  ث ااتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتت ث امغتتتتاذ م ث

 ث03930 ثَ)03793 اذس عتتتت فثممتتتت ثحلغتتتتاثمعتتتت م  ث اصتتتتذ ثاتتتتى ظث اماغٕتتتتشٔهث)

اد سةث امتتتُ سدثذثحلتتت ثمع متتت ث ال غتتت  ث اتتتذ  لٓث ا لتتتٓثا تت ثمىٍمتتت ثعلتتتّث ااتتتُ آ ثَ تتت

َلتتتتٓثث  03959 ثَمع متتتت ث اصتتتتذ ثالذسجتتتت ث ا لٕتتتت ث)03921)ث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م 

 ثعىتتتتتذث03872 تتتتتٕهثحلتتتتت ثمغتتتتتاُِث ادلتتتتت  ثاخمٕتتتتتاثماغٕتتتتتش  ث ألد ءث ااىيٕمتتتتتٓث)

 فثممتتتت ثٔ تتتتٕشثإاتتتتّثمضٔتتتتذثمتتتتهث933 0مغتتتتاُِثمصتتتتذ  ٕ ثال ٕتتتت طثم تتتتذسةثحىحتتتتُث)

 ا تتت م ثحتتتٕهثماغٕتتتش  ث الحتتتخثَ اد تتت ثَ اذ تتت ث اع إتتت ثلتتتٓثواتتت ئجث ال غتتت  ث اتتتذ  لٓث

   ال سث اع    ثحٕىٍ  
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جمٕتتتاثمعتتت م  ث س لتتت غثث نثواتتت ئجث ااحلٕتتت ثمتتتهَمضٔتتتذ  ثعلتتتّثراتتتافثل تتتذثاتتتُ  ث

 ثَعتتتتذيث0.30)ث س  عتتتاثعتتتتهث تتتتذث ا لتتتتُسث تتتتذثالم ٕتتتت ط اعلتتت س  ثح اذسجتتتت ث ا لٕتتتت ث

ىاتتت ئجثلتتتٓثجٌُشٔتتت ث حغتتتهثلتتتٓث اَجتتتُدث  اش  تتت  ثمعتتت م  ث ا تتت ثمشَولتتت ،ثملٕتتت ث

فثممتتتت ثٔتتتتذسثعلتتتتّثمضٔتتتتذثمتتتتهث العام دٔتتتت ثَ ال غتتتت  ث اتتتتذ  لٓث  اتتتت ث تتتتزحث الىتتتتُد

ثإم  وٕتتتتت ث العامتتتتت دثعلتتتتتّث الٕ وتتتتت  ثحىغتتتتتل ثع إتتتتت ث اماغٕتتتتتش  ث الحتتتتتخفثَمتتتتتهث  تتتتت  

َ اغمئىتتت نثالىاتتت ئجث ااتتتٓثٔم تتتهث ااُ تتت ثإإٍتتت ثمتتتهث تتت سث ااطلٕتتت ثلتتتٓث اذس عتتت ث

ث  2013 ثحذَْفث2012 اح إ ث)إدسٔظفث

 يؼبيرد طذق ٔصجبد انًمٛبط فٙ ؽبنخ ؽزف ثُٕد( 2عذٔل )

يزغٛشاد 

 انجؾش

سيٕص 

 انؼجبساد

انًزٕعؾ فٙ 

ؽبنخ ؽزف 

 انجُذ

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

انزجبٍٚ فٙ ؽبنخ 

 ؽزف انجُذ

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

 ثبنكم-اسرجبؽ انجُذ

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

أنفب ؽبنخ يؼبيم 

 انؾزف

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

يؼبيم أنفب 

كشَٔجبؿ 

نهذسعخ 

 انكهٛخ

انزخطٛؾ 

 انًغزذاو

SHRM1 94.89 187.728 .629 .920 .921 

SHRM2 94.48 184.103 .507 .919 

SHRM3 94.31 181.609 .635 .916 

SHRM4 94.69 186.483 .452 .920 

انزٕظٛ  

 انًغزذاو

SHRM5 94.68 181.388 .616 .917 

SHRM6 94.92 184.776 .479 .919 

SHRM7 94.56 180.197 .664 .916 

SHRM8 94.68 181.112 .663 .916 

SHRM9 94.74 178.418 .658 .916 

SHRM10 95.04 178.893 .502 .920 

انزذسٚت 

 ٔانزًُٛخ

SHRM11 94.18 181.713 .637 .916 

SHRM12 94.40 183.854 .529 .918 

SHRM13 94.58 185.745 .543 .918 

SHRM14 94.48 183.469 .654 .916 

SHRM15 94.33 185.047 .565 .918 

SHRM16 94.38 186.947 .511 .919 

SHRM17 94.16 183.260 .754 .915 
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رمٛٛى 

 األداء

SHRM18 94.32 187.296 .607 .918 

SHRM19 94.28 186.908 .557 .918 

SHRM20 94.23 185.529 .614 .917 

انزؼٕٚغ 

 انًغزذاو

SHRM21 94.69 188.630 .370 .921 

SHRM22 94.55 188.001 .424 .920 

SHRM23 94.66 184.283 .452 .920 

SHRM24 94.24 181.844 .635 .916 

SHRM25 94.29 187.235 .544 .918 

األداء 

 انزُظًٛٙ

ECO1 54.77 74.775 .491 .866 .872 

ECO2 54.72 74.401 .503 .865 

ECO3 54.50 76.349 .475 .866 

ECO4 54.72 76.646 .428 .868 

ECO5 54.57 73.436 .668 .858 

SOC1 55.07 75.068 .362 .874 

SOC2 54.65 71.341 .596 .860 

SOC3 54.40 73.981 .604 .860 

SOC4 54.82 77.288 .380 .870 

SOC5 54.48 73.898 .666 .858 

ENV1 54.65 73.159 .561 .862 

ENV2 54.42 72.934 .561 .862 

ENV3 54.56 72.747 .566 .862 

ENV4 54.84 76.572 .490 .866 

ENV5 54.55 75.925 .565 .863 

 

 انزؾهٛم انٕطفٙ 8/3

ٌتتتتزيث اخطتتتتُةث ااحلٕتتتت ث اُ تتتت ٓث اا تتتتش سْثالعُ متتتت ث اذٔمُجش لٕتتتت ثث غتتتتاٍذح

َ امغتتتتتتتاُِث اد سْ ثثفَ ااعلتتتتتتتٕ ثفَ اعمتتتتتتتشثفَ اخصتتتتتتت ئدث اُتٕ ٕتتتتتتت ث) اىتتتتتتتُ 

لتتتٓث امغتتتأُ  ث اد سٔتتت ث امخال تتت ثح ا ىتتت د ث امغتتتئُإهثثالمغا صتتتّثمتتتىٍ ث امتتتذٔشٔه

 اُ تتت ٓث ث ااتتت آثٔلتتتٕهث ااحلٕتتت ث3 ثَ اختتتذَسث) اع ملتتت ثح طتتت  ث اعتتتٕ ل ث امصتتتشْ

اعٕىتتتت ث اذس عتتتت ثَلتتتت ث اخصتتتت ئدث اذٔمُجش لٕتتتت ثر  ث اصتتتتل ثَ ألٌمٕتتتت ثحمُظتتتتُ ث

ث الحخ:
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 ( انخظبئض انذًٕٚعشافٛخ ٔانٕظٛفٛخ نؼُٛخ انجؾش3عذٔل )

 انفئبد انخظبئض

 (285ػُٛخ انذساعخ )

 انُغجخ انًئٕٚخ % انزكشاس

 انُٕع
 55.8% 159 ركٕس

 44.2 126 إَبس

 انؼًش

 5.3 15 عُخ 32ألم يٍ 

32-45 39 13.7 

46-62 200 70.2 

 10.9 31 62أكجش يٍ 

 انزؼهٛى

 13 37 شٓبدح يزٕعطخ

 36.8 105 خعبيؼٛ

 50.2 143 دساعبد ػهٛب

 انًغزٕٖ اإلداس٘

 31.6 90 إداسح يجبششح

 60.7 173 إداسح ٔعطٗ

 7.7 22 إداسح ػهٛب

تتتتتت ثالخصتتتتتت ئدث ا خصتتتتتتٕ ث3 اختتتتتتذَسث)ثُٔظتتتتتت  المتتتتتتذٔشٔهث ث اغتتتتتت ح ثملخص 

فثم تتتتتٕش  ثإاتتتتتّث س  تتتتت  ثوغتتتتتل ث اتتتتتزمُسث ام تتتتت سمٕهثح ا ىتتتتت د ثمُظتتتتتُ ث ااطلٕتتتتت 

% ثل تتتتػثوغتتتتل ث اوتتتت  فثحمتتتت ثٔ تتتتٕشثإاتتتتّثدسجتتتت ثم لُاتتتت ثمتتتتهث44% ثم  حتتتت ث)56)

   ط  ث ا ى د ث امصشٔ ث ااىُ ثلٓثعٕى ث الحخفثَحم ثٔ ئ ثغلٕع ثََ  ا

تتت ثمتتتهث تتت سثواتتت ئجث ااحلٕتتت ث نثا الٕتتت ث امغا صتتتّ % ث70متتتىٍ ث)ثَٔ  تتت ث ٔع 

 ثع متتتت  فث60-46متتتتهثرَْث ا ئتتتت ث اعمشٔتتتت ث)ث امتتتتزمُسةث ا ىتتتت د متتتتهث امتتتتذٔشٔهثلتتتتٓث

وغتتتتلاٍ ث ٕتتتتخثحلغتتتتاث ث45-30ٔلتتتتٍٕ ثلئتتتت ث امتتتتذٔشٕٔهث اتتتتزٔهث  تتتتاث عمتتتت سٌ ثحتتتتٕهث)

 تتت ثٔلتتتٍٕ ثملتتت سثمتتتهثإجمتتت آث امتتتذٔشٔهث ام تتت سمٕهثلتتتٓث اذس عتتت ث امٕذ وٕتتت فثث% 14)

حٕىمتتت ث% فث11ع متتت  ثحىغتتتل ث)ث60س اغتتتهثمتتتهث امتتتذٔشٔهث اتتتزٔهث اختتت َصث عمتتت سٌ ث 

ع متتت  ثإاتتتّث اتتتزٔهثاتتت ثٔاختتت َصَ ث اد  تتتٕهثث تتتغ سث اغتتتهث وخ عتتتاثوغتتتل ث امتتتذٔشٔه

% ثل تتتػثمتتتهثإجمتتت آث ام تتت سمٕهثلتتتٓث العا صتتت ءفثممتتت ثٔ تتتٕشثإاتتتّث نث التتت ث5)

ثم وُ ثمهث ا  دةث ا ل س ث امغئُإهٌ الءث
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ث اذس عتتتتت ث تتتتتُ آثوصتتتتتاث ام تتتتت سمٕهثلتتتتتٓ ث ااعلٕمٕتتتتت فثٔاعتتتتت ث نثاتتتتتََل  تتتتت ثالح 

رَْث امغتتتتتاُِث ألعلتتتتتّثمتتتتتهث ااعلتتتتتٕ ثث% ثمتتتتتهثٌتتتتت الءث امتتتتتذٔشٔهثمتتتتت وُ ثمتتتتته50)

حىغتتتتل ثث احتتتت ملٕهثا تتتتٍ د  ثج معٕتتتت ثَ   تتتتلٕهثعلتتتتّث.تتتتٍ د  ثدس عتتتت  ثعلٕتتتت فثٔلتتتتٍٕ 

ث.تتتتٍ د  ثماُعتتتتط وغتتتتل ث اح  تتتتلٕهثعلتتتتّثث وخ عتتتتاثحذسجتتتت ثملٕتتتتشةحٕىمتتتت ثفث% 37)

ث اذس ع  حم  سمٕهث امصشٔ ث اثح ا ى د مهثإجم آث امذٔشٔهث% ثل ػث13إاّث)

 اىغتتتتل ثَ متتتت ثمتتتتهث ٕتتتتخث امغتتتتاُِث اد سْث اتتتتزْثٔىامتتتتٓثاتتتتًث امتتتتذٔشَنفثلتتتت نث

% ثٔىامتتتتُنثإاتتتتّثمغتتتتاُِث اد سةث اُعتتتتطّفثَحلغتتتتاث61 امتتتتذٔشٔهث)ث ألعلتتتتّثمتتتته

% ثمتتتتتتتهثإجمتتتتتتت آث32) ام تتتتتتت سمٕهثلتتتتتتتٓث اد سةث امل .تتتتتتتشةثوغتتتتتتتل ث امتتتتتتتذٔشٔهث

 تتتتت سمٕهثمتتتتتهث ام تتتتت سمٕهثلتتتتتٓث اذس عتتتتت فثَا تتتتتهث وخ عتتتتتاثوغتتتتتل ث امتتتتتذٔشٔهث ام

ث% ثل ػ 8) ُ آثثإاّث اعلٕ مغاُِث اد سةث

ٔاعلتتتت ثح ااحلٕتتتت ث اُ تتتت ٓثاماغٕتتتتش  ث الحتتتتخثمتتتتهثَجٍتتتت ثويتتتتشث امتتتتذٔشٔهثثَلٕمتتتت 

 ااخطتتتٕػثمُظتتتُ ث اذس عتتت ثَ ااتتتٓث امدتتت ثلتتتٓثماغٕتتتش  ث اذس عتتت ث امغتتتا ل ث)ثح ا ىتتت د 

فث امغتتتتاذ ي  ٕتتتتٕ ث ألد ءثفث ااتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتت ث امغتتتتاذ م فث ااُتٕتتتتاث امغتتتتاذ يفث امغتتتتاذ ي

 ال اصتتت دْثَ الجامتتت عٓثَ الٕئتتتٓث ألد ءث فثَ اا حعتتت ث امامدلتتت ثلتتتٓثَ ااعتتتُٔطث امغتتتاذ ي

 تتتذث تتت ثإجتتتش ءث ااحلٕتتت ث اُ تتت ٓثاج حتتت  ث لتتتش دث اعٕىتتت ثعلتتتّثحىتتتُدث  ئمتتت ثلث  امغتتتاذ ي

ث اا آ: ث4 العا ص ءثَ اماغٕش  ث اشئٕغٕ ث امُظح ثح اخذَسث)

 انذساعخ( اإلؽظبء انٕطفٙ إلعبثبد ػُٛخ 4عذٔل )

 ارَؾشاف انًؼٛبس٘ انًزٕعؾ انؾغبثٙ يزغٛشاد انجؾش

 إداسح انًٕاسد انجششٚخ انًغزذايخ

 74373. 3.8553 انزخطٛؾ انًغزذاو

 81600. 3.6778 انزٕظٛ  انًغزذاو

 65247. 4.0902 انزذسٚت ٔانزًُٛخ انًغزذايخ

 65038. 4.1719 رمٛٛى األداء انًغزذاو

 72161. 3.9628 انزؼٕٚغ انًغزذاو

 األداء انزُظًٛٙ انًغزذاو

 63724. 3.8961 األداء ارلزظبد٘

 68182. 3.8653 األداء ارعزًبػٙ

 71762. 3.9488 األداء انجٛئٙ

 ث نث ش ٕتتت ث  ٕتتتٕ ث امتتتذٔشٔهث ام تتت سمٕهثلتتتٓث اذس عتتت ث4ٔ  تتت ثمتتتهث اختتتذَسث)

 امٕذ وٕتت ثاماغٕتتش  ثومتتُر ث الحتتخثَ ألحعتت دث ا شعٕتت ثاٍتت ثٔع تتظث ٌمٕتت ثمتت ثماغٕتتشث
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َ الىتتتُدث ااتتتٓثٔ تتتام ثعلٍٕتتت  ثَح ااتتت آثٔاعتتت ث نثٌىتتت  ث ُ لتتت ثعتتت يثحتتتٕهث امتتتذٔشٔهث

م تتت ثلتتتٓثثانجشةةةشٚخ انًغةةةزذايخإداسح انًةةةٕاسد علتتتّث ٌمٕتتت ثح ا ىتتت د ثعتتت ا  ث اتتتزمشث

 ٕتتتتخثثٔانزةةةةذسٚت ٔانزًُٛةةةةخ انًغةةةةزذايخ رمٛةةةةٛى األداء انًغةةةةزذاوَ حشصٌتتتت ثث ا ىتتتت د 

ث 0365ح وحش لتتتتت  ثمعٕ سٔتتتتت ث)ث(4,29( ٔ)4,17) صتتتتت ثعلتتتتتّث  ٕتتتتتٕ ثماُعتتتتتػث

 وتتتًثالثٔتتتا ث طلٕتتت ث امض ٔتتت ثَ امىتتت لاثثفثَحخ  تتت ثإدس مٍتتت ا تتت ثمىٍمتتت ثعلتتتّث ااتتتُ آ

عتتتتتذيث للٕتتتتت ث ألٌتتتتتذ حث الجام عٕتتتتت ثَ الٕئٕتتتتت ثثلتتتتتٓثويتتتتت يثإد سةث ألد ءثلتتتتتٓث  اتتتتت 

 امُظتتتتُع فثَ نث ااتتتتذسٔ ثح اُ تتتتذةث اد سٔتتتت ثٔتتتتا ثعلتتتتّث عتتتت طث ااىتتتتُ ثَ  تتتت ل ث

فثَع تتتذثحتتتش مجث ذسٔلٕتتت ثاضٔتتت دةث اتتتُعٓث الٕئتتتٓثَ الجامتتت عٓثاتتتذِث امتتتذٔشٔهث ا تتتش 

ث َ امُت ٕه

ثانزؼةةةةةٕٚغ ٔانزخطةةةةةٛؾ انًغةةةةةزذاؤَلتتتتتٓثراتتتتتاثمتتتتتهث ٕتتتتتخث ألٌمٕتتتتت ثماغٕتتتتتشْث

 ث3,86َ)ث(3,96)حمغتتتأُ  ثما  سحتتت ثجتتتذ  ث ٕتتتخث صتتت ثعلتتتّثماُعتتتػث غتتت حٓث

 ثا تتتتت ثمىٍمتتتتت ثعلتتتتتّث ااش ٕتتتتت  ثَحخ  تتتتت  ث0374 ثَ)0372معٕ سٔتتتتت ث)ثح وحش لتتتتت  

ٔتتتتا ثمىحٍتتتت ثعلتتتتّث عتتتت طث الوختتتت ص  ث الٕئٕتتتت ثث امتتتتذٔشٔهثحتتتت نث ااعُٔعتتتت   عا تتتت دث

ةثعلتتتّث امتتتُت ٕهث اماعتتتشسٔهثمتتتهثعتتتذيث ا تتتذسث م تتتٕهث وتتتًثٔتتتا ثممتتت ثفَ الجام عٕتتت 

ث  العامش سثلٓثَت ئ ٍ ثمهث  سث ش ٕ ثع ع  ث اعم ثَإشٌ ثمهث جش ء  

  تتتت ثماغٕتتتتش  ث اذس عتتتت ثعلتتتتّثثانزٕظٛةةةة  انًغةةةةزذاولتتتتٓث تتتتٕهثم وتتتتاثعملٕتتتت ثَ

 ا ىتتتت د ث اغتتت  ث  تتتتذٔش  ثَ  ٕٕمتتتت  ثمتتتتهثج وتتتت ث امتتتتذٔشٔهث امعىٕتتتتٕهثحتتتت ا ش س  ثلتتتتٓث

 ث3,68حماُعتتتػث غتتت حٓث)فثا تتتهثمتتت ص سثٔاماتتتاثحذسجتتت ثع إتت ثمتتتهث ا لتتتُسث امصتتشٔ 

 امتتتتزمُسةثح ا ىتتتت د ث امصتتتتشٔ ث فث ٕتتتتخث نث امتتتتذٔشٔهث0382َ وحتتتتش حثمعٕتتتت سْث)

ث  نثلى د ٍ ث اغ ثح اع م ث اخعش ءثَ امغئُإ ث الجام عٕ ثٔذسمُن

علتتتتتّثس طث َأُتتتتت  ثثاألداء انجٛئةةةةةٙجتتتتت ءث، ثةةةةةبألداء انزُظًٛةةةةةَٙلٕمتتتتت ثٔاعلتتتتت ث

فثَحلتتت ث الوحتتتش حث(3,95) احغتتت حٕ ثث اماُعتتتط  متتتهث ٕتتتخث ألٌمٕتتت ثَلتتت ث اا ٕتتتٕ ث

 فث ٕتتتتخثٔاعتتتت ث نث امتتتتذٔشٔهث0371)ثسْثاج حتتتت  ث ام تتتت سمٕهثح اىغتتتتل ثاتتتتً امعٕتتتت 

 ا ىتتتتذ ثٔعمتتتت ثعلتتتتّث خ تتتتٕطث عتتتتاٍ مًثمتتتتهث امصتتتتشٔ ثٔتتتتشَنث نثث ا ىتتتت د لتتتتٓث
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ٔختتتشْثعملٕتتت  ث امش جعتتت ث الٕئٕتتت ث اغتتتىُٔ ثعلتتتّث عتتت طثفثَمتتتزااث امتتتُ سدث اطلٕعٕتتت 

ث الٕئٕ مغامشثَٔ  س ثلٓث ا ٍ د  ث 

َ   سحتتتاثمغتتتأُ  ث  ٕتتتٕ ث امتتتذٔشٔهثا تتت ثمتتتهث ألد ءث ال اصتتت دْثَ الجامتتت عٓث

 ثعلتتتتّث ااتتتُ آفثَح وحش لتتتت  ث3,87 ثَ)3,89حماُعتتتطٓث  ٕتتتتٕ ث غتتت حٓث)ثال ىتتت د 

 ثا تتتت ثمىٍمتتتت ثعلتتتتّث ااش ٕتتتت ث0368 ثَ)0363معٕ سٔتتتت ثا ج حتتتت  ثم تتتتذسةثحىحتتتتُث)

َمتتتهث حتتتشصث صتتتُس  ث امتتتذٔشٔهث نثلىتتت د ٍ ثاتتتذٍٔ ثدسجتتت ثع إتتت ثمتتتهث ا  تتت ءةثثمتتتزاا 

فثَ وٍتتتتت ث لعتتتتت ثدَس  ثلتتتتت ع  ثلتتتتتٓث ذمتتتتت ثمصتتتتت ا ث امخامتتتتتاثلتتتتتٓثإد سةث ألمتتتتتُ س

 امصتتتشْفثَ وٍتتت ث ع متتت ث امتتتُت ٕهثحعذ اتتت ثَإوصتتت حثَعتتتذيث مٕٕتتتضثعلتتتّث ْث عتتت طث

ث عىصشْ

 ُ لتتت ثثَوخلتتتدثمتتتهثراتتتاث ااحلٕتتت ث اُ تتت ٓثاماغٕتتتش  ث الحتتتخثإاتتتّث نثٌىتتت  

 امصتتتتشٔ ثعلتتتتّث ألٌمٕتتتت ث ا لٕتتتتشةثاخمٕتتتتاثماغٕتتتتش  ثح ا ىتتتت د ثعتتتت يثحتتتتٕهث امتتتتذٔشٔهث

َ  صتتتتٓثث الحتتتتخفثََجتتتتُدث  جتتتت ثاذس عتتتت ثٌتتتتزيث اعُ متتتت ث اٍ متتتت ثاتتتتذِث امتتتتذٔشٔه

ثحم ثٔاى ع ثماث ٌذ حث الحخث اح آ  اع    ث اا  ٕشٔ ثحٕىٍ ث

 انزؾهٛم ارعزُزبعٙ ٔاازجبس انفشٔع 8/4

 ااطلٕتتتت ث اعملتتتتٓثألعتتتتلُحث حلٕتتتت ث الوحتتتتذ سث اماعتتتتذدثثٔعتتتتشضثٌتتتتز ث امحتتتتُس

Multiple Regression Analysisالعامتتت دْث اتتتزْثث ا متتتٌَٓتتتُث ألعتتتلُحثث 

فث ااخطتتتتتٕػٔ تتتتُيثح  التتتت سث ااتتتت  ٕش  ث اغتتتتللٕ ثحتتتتٕهثماغٕتتتتش  ث الحتتتتخث امغتتتتا ل ث)

 ثَ اماغٕتتتتشث ااتتتت حاث امعٕتتتت سْثَ ااعتتتتُٔطث امغتتتتاذ يفث اا ٕتتتتٕ فث ااتتتتذسٔ فث ااُتٕتتتتا

 ا ىتتتت د ثلتتتتٓثث ألد ءث ااىيٕمتتتتٓث) ال اصتتتت دْفث الجامتتتت عٓفثَ الٕئتتتتٓ ث امامدتتتت ثلتتتتٓ

ث  Hair et al.,2010 امصشٔ ث)

 ٔفشٔػّ اازجبس طؾخ انفشع انشئٛظ األٔل -

ٕٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد درنةةةةخ ٔتتتتىدث ا تتتتشضث اتتتتشئٕظث ألَسثعلتتتتّث وتتتتًث"

إؽظةةةبئٛخ إلداسح انًةةةةٕاسد انجشةةةةشٚخ انًغةةةةزذايخ ػهةةةةٗ األداء ارلزظةةةةبد٘ انزُظًٛةةةةٙ 

 تتت ثإجتتتتش ءث حلٕتتتت ث الوحتتتتذ سثثَال التتتت سث تتتح ثٌتتتتز ث ا تتتتشض" ثنهفُةةةبدق انًظةةةةشٚخ

 اماعتتتتتتذدثال التتتتتت سث تتتتتت  ٕشث ألحعتتتتتت دث ا شعٕتتتتتت ث اخمغتتتتتت ثاد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث
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 ث5َلٕمتتتت ثٔلتتتتٓث اختتتتذَسث) ث امغتتتتاذ م ثعلتتتتّث ألد ءث ال اصتتتت دْثال ىتتتت د ث امصتتتتشٔ 

جث حلٕتتت ث الوحتتتذ سثواتتت ئَث اا  ٕشٔتتت ثحتتتٕهثماغٕتتتش  ث الحتتتخث اع  تتت  ث  التتت سُٔظتتت ث

ث اماعذد 

 نزرصٛش إداسح انًٕاسد انجششٚخ ػهٗ األداء ارلزظبد٘ نهفُبدق ( َزبئظ رؾهٛم ارَؾذاس انًزؼذد5عذٔل )

ًَٕرط 

 اإلَؾذاس*

يؼبيرد اإلَؾذاس غٛش 

 انًؼٛبسٚخ

Unstandardized 

Coefficients 

يؼبيرد اإلَؾذاس 

 انًؼٛبسٚخ

Standardized 

Coefficients 

لًٛخ 

 "د"

T 

يغزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

 لًٛخ "ف"

F 

 )ٔيؼُٕٚزٓب(

يؼبيم 

ارسرجبؽ 

 انكهٙ

R 

يؼبيم 

 انزؾذٚذ

R
2 

B Std. Error Beta 

 

 003. 2.951  163. 481. انضبثذ

132.501 

(.000) 
.839 .704 

انزخطٛؾ 

 انًغزذاو
.101 .042 .118 2.400 .017 

انزٕظٛ  

 انًغزذاو
.154 .040 .197 3.824 .000 

انزذسٚت 

 ٔانزًُٛخ
.456 .053 .467 8.682 .000 

 

رمٛٛى 

األداء 

 انًغزذاو

.276 .043 .282 6.457 .000 

 
انزؼٕٚغ 

 انًغزذاو
.142 .042 .161 3.359 .001 

 األداء ارلزظبد٘* انًزغٛش انزبثغ: 

 ث نث اىاتتتتت ئجث تتتتتالخدثلتتتتتٓثعتتتتتذدثمتتتتتهث ام .تتتتتش  ث5َٔاعتتتتت ثمتتتتتهث اختتتتتذَسث)

اىمتتتتُر ث الوحتتتتذ سث اماعتتتتذدفثث" نهزٕفٛةةةةك انكهةةةةFٙ"ث امُظتتتتح ث ااتتتتٓث حشصٌتتتت ث  التتتت س

ٌتتتز فث ث 05. ثعىتتتذثمغتتتاُِثمعىُٔتتت ثإ صتتت ئٕ ث  تتت ثمتتتهث)f (132.501َ تتتذثحلغتتتاث ٕمتتت ث

إاتتتّثَجتتتُدثع  تتت  ث   ٕشٔتتت ثإٔخ حٕتتت ثا  لتتت ثث" نًؼةةةبيرد اإلَؾةةةذاسTاازجةةةبس "َٔ تتتٕشث

 ألد ءث ال اصتتتت دْثال ىتتتت د ث امصتتتتشٔ ثعلتتتتّث حعتتتت دثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ث

"ثTلئتتت ث اخمتتتظثوختتتُيفثَراتتتاثعىتتتذثمغتتتأُ  ثمعىُٔتتت ث َثدالاتتت ث  صتتت ئٕ ثال التتت س  ث"

 ثإاتتّث1-1 ا شعٕتت ثمتتهث)ضثَ ا تتشجمٕتتاثممتت ثٔ تتٕشثإاتتّث لتتُسث تتح ثث 05.متتهث)ث  تت 
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شث اتتتتزْثٔعىتتتتٓثحُجتتتتُدث" تتتت  ٕلجةةةةٕل طةةةةؾخ انفةةةةشع انةةةةشئٛظ األٔل  َح ااتتتت آ،  1-5)

اد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث امغتتتتتتاذ م ثعلتتتتتتّث ألد ءث  صتتتتتت ئٕ ثإٔختتتتتت حٓثر  ثدالاتتتتتت ث

ث %95ثمهثفثَرااثحذسج ث   ث علّ ال اص دْث ااىيٕمٓثال ى د ث امصشٔ 

اماغٕتتتتش  ثإد سةثثRارسرجةةةةبؽ انكهةةةةٙ  نثمع متتتت ثث ٔعتتتت  ثث َظتتتتحاث اىاتتتت ئجممتتتت ث

 ثممتتتت ث839. تتتتذثحلتتتت ث)ثحتتتت ألد ءث ال اصتتتت دْثال ىتتتت د ث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م 

ثمم سعتتت  ثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ٔ تتتٕشثإاتتتّث س لتتت غث تتتُْثإٔختتت حٓثحتتتٕهث

ثيؼبيةةةم انزؾذٚةةةذحلتتت ثثممتتت فثمصتتتشثَ ألد ءث ال اصتتت دْث امغتتتاذ يثال ىتتت د ث اع ملتتت ثلتتتٓ

R-Square (R
2
 نثماغٕتتتتتتش  ثإد سةثممتتتتتت ثٔ تتتتتتٕشثإاتتتتتتّث ث%7034م تتتتتتذ سث)ث(

َ ااتتتذسٔ ثَ اا ٕتتتٕ ثَ ااعتتتُٔطث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م ث) ااخطتتتٕػثَ ااُتٕتتتاث

لتتتٓثومتتتُر ث الوحتتتذ سث  غتتتشثوغتتتل ثملٕتتتشةثمتتتهث ألد ءث ال اصتتت دْثال ىتتت د ثث امغتتتاذ ي 

ثمُظُ ث ااطلٕ   ا ى د ث امصشٔ ثاذِث امذٔشٔهثلٓث

َٔم تتتتهث تتتتٕ ا ثمع داتتتت ث الوحتتتتذ سثَل تتتت  ثاىاتتتت ئجث عتتتتلُحث الوحتتتتذ سث اماعتتتتذدثعلتتتتّث

ث اىحُث اا آ:

 (1يؼبدنخ )

Ý1= .481+ .101(X1)+ .154(X2)+ .456(X3)+ .276 (X4)+ .142(X5)+ e 

 

: (X2) ث: لًٛةةخ انزخطةةٛؾ انًغةةزذاو(X1)ث؛)انزةةبثغ(األداء ارلزظةةبد٘ : Ý1ثؽٛةةش أٌ:

: لًٛةةةخ انزمٛةةةٛى (X4) ثانزةةةذسٚت ٔانزًُٛةةةخ: لًٛةةةخ (X3) ثانزٕظٛةةة  انًغةةةزذاولًٛةةةخ 

 .: ْٙ أاطبء انمٛبطe ثانزؼٕٚغ انًغزذاو: لًٛخ (X5)ث؛انًغزذاو

ث ث اخ    ث اىا ئج ثَ  ٕش  Standardizedثًؼبيرد اإلَؾذاس انًؼٛبسٚخ ٌز ف

Coefficients (Beta)ثمم سع  ثث ث علّ ثٌٓ ث امغاذ م  ثَ ااىمٕ  ث ااذسٔ  ث ن إاّ

ث امصشٔ ث ثال ى د  ث ال اص دْ ث ألد ء ثعلّ ث   ٕش   ث امغاذ م  ث ال شٔ  ث امُ سد إد سة

ث) ثمعٕ سْ ث   ٕش ث أل467.حمع م  ث  ٕٕ  ثٔلًٕ ث) ف ث امغاذ ي ث282.د ء ث ااُتٕاث ف   

ث) ث)197. امغاذ ي ثَ ااعُٔط ث ااش ٕ ث161. ف ثلٓ ث امغاذ ي ث ااخطٕػ ثٔ  ٓ ثحٕىم   ف

ث  118. أل ٕشثمهث ٕخث اا  ٕشثحمع م ثم ذسثحىحُث)
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 اازجبس طؾخ انفشع انشئٛظ انضبَٙ ٔفشٔػّ -

ٕٚعةةةةذ رةةةةرصٛش إٚغةةةةبثٙ راد درنةةةةخ علتتتتّث وتتتتًث"ث ادتتتت وٓٔتتتتىدث ا تتتتشضث اتتتتشئٕظث

نهفُةةةةبدق ارعزًةةةةبػٙ إؽظةةةةبئٛخ إلداسح انًةةةةٕاسد انجشةةةةشٚخ انًغةةةةزذايخ ػهةةةةٗ األداء 

ال التتت سثممتتت ث  متتتاث ال  دتتت ث ٔعتتت  ثحتتت جش ءث حلٕتتت ث الوحتتتذ سث اماعتتتذدث" ثانًظةةةشٚخ

 ثَلٕمتت ثٔلتتٓث امىلد تت ثمىتتً ا شعٕتت ث اخمغتت ثث اتتشئٕظثَ ا تتشَضث تتح ثٌتتز ث ا تتشض

 اا  ٕشٔتتتت ثحتتتتٕهثماغٕتتتتش  ثإد سةث امتتتتُ سدثثلتتتت سث اع  تتتت   ثُٔظتتتت ث  ا6 اختتتتذَسث)

 ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ثَ ألد ءث الجامتتتت عٓثال ىتتتت د ث اع ملتتتت ثلتتتتٓثمصتتتتشثمتتتتهث تتتت سث

ث اماعذد  حشصثوا ئجث حلٕ ث الوحذ سث

 نهفُبدق ارعزًبػٙ( َزبئظ رؾهٛم ارَؾذاس انًزؼذد نزرصٛش إداسح انًٕاسد انجششٚخ ػهٗ األداء 6عذٔل )

ًَٕرط 

 اإلَؾذاس*

يؼبيرد اإلَؾذاس غٛش 

 انًؼٛبسٚخ

Unstandardized 

Coefficients 

يؼبيرد اإلَؾذاس 

 انًؼٛبسٚخ

Standardized 

Coefficients 

لًٛخ 

 "د"

T 

يغزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

 لًٛخ "ف"

F 

 )ٔيؼُٕٚزٓب(

يؼبيم 

ارسرجبؽ 

 انكهٙ

R 

يؼبيم 

 انزؾذٚذ

R
2 

B Std. Error Beta 

 

 000. 3.523  173. 610. انضبثذ

135.740 

(.000) 
.842 .709 

انزخطٛؾ 

 انًغزذاو
.087 .045 .095 1.947 .053 

انزٕظٛ  

 انًغزذاو
.240 .043 .287 5.615 .000 

انزذسٚت 

 ٔانزًُٛخ
.573 .056 .549 10.280 .000 

 

رمٛٛى 

األداء 

 انًغزذاو

.115 .045 .110 2.539 .012 

 
انزؼٕٚغ 

 انًغزذاو
.199 .045 .211 4.441 .000 

 ارعزًبػٙ* انًزغٛش انزبثغ: األداء 

اىمتتتتُر ث الوحتتتتذ سثث" نهزٕفٛةةةةك انكهةةةةFٙ"  التتتت سثثإاتتتتّث ن ث6 اختتتتذَسث)ثٔ تتتتٕش

إ صتتتت ئٕ ث  تتتت ثمتتتتهثثدالاتتتت  ثعىتتتتذثمغتتتتاُِث135.740)اتتتتًث تتتتذثحلغتتتتاث ٕمث اماعتتتتذد
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َمغتتتتتأُ  ث اذالاتتتتت ثث" نًؼةةةةةبيرد اإلَؾةةةةةذاسTاازجةةةةةبس " تتتتتٕ ث تتتتتٕشثممتتتتت ث  ث 05.)

إد سةث امتتتُ سدث حعتتت دثاغ الٕتتت ثإٔخ حٕتتت ثث ال صتتت ئٕ ث ام  حلتتت ثاٍتتت ثإاتتتّثَجتتتُدث تتت  ٕش  

ث الجامتتتتتت عٓعلتتتتتتّث ألد ءثث-ح عتتتتتتادى ءث ااخطتتتتتتٕػث امغتتتتتتاذ يث– ال تتتتتتشٔ ث امغتتتتتتاذ م 

ال ىتتتت د ث امصتتتتشٔ ثلئتتتت ث اخمتتتتظثوختتتتُيفثَراتتتتاثعىتتتتذثمغتتتتأُ  ثمعىُٔتتتت ث َثدالاتتتت ث

 ا تتتشَضثٔ تتتٕشثإاتتتّث لتتتُسث تتتح ث ثممتتت ث05."ث  تتت ثمتتتهث)T  صتتت ئٕ ثال التتت س  ث"

 ٕتتتخث (1-2ٔسفةةةغ طةةةؾخ انفةةةشع انفشػةةةٙ )،  5-2 ثإاتتتّث)2-2 ا شعٕتتت ثمتتتهث)

فثَمتتتهث 05.ٌَتتتُث ملتتتشثمتتتهث)ث 053.حلتتت ثمغتتتاُِث اذالاتتت ث ال صتتت ئٕ ثال التتت سيث)

 تت  ٕشثإٔختت حٓثحُجتتُدث اتتزْثٔعىتتٓثٔعضئٛةةب   انضةةبَٙلجةةٕل طةةؾخ انفةةشع انةةشئٛظ    تت  ث

متتتتت ثعتتتتتذ ث ااخطتتتتتٕػثث-د سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتاذ م ر  ثدالاتتتتت ث  صتتتتت ئٕ ثا

ال ىتتت د ث امصتتتشٔ فثَراتتتاثحذسجتتت ث  تتت ث علتتتّثمتتتهثث الجامتتت عٓعلتتتّث ألد ءثث- امغتتاذ ي

ث% 95

 نثمع متتتتت ثث َظتتتتتحاث اىاتتتتت ئجثَلٕمتتتتت ثٔاعلتتتتت ثح اع  تتتتت ث الس ل غٕتتتتت ث ا لٕتتتتت ف

 ا تتتتتت م ثاماغٕتتتتتتش  ثإد سةث امتتتتتتُ سدث ال تتتتتتشٔ ث امغتتتتتتاذ م ثحتتتتتت ألد ءثثRارسرجةةةةةةبؽ 

 تتتُْثغتتتشدْث س لتتت غثَجتتتُدث ثممتتت ثٔ تتتٕشثإاتتتّث842.ال ىتتت د ث تتتذثحلتتت ث)ث الجامتتت عٓ

ث الجامتتتتت عٓإٔختتتتت حٓثحتتتتتٕهثمم سعتتتتت  ثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتاذ م ثَ ألد ءث

R-Square (Rثيؼبيةةةم انزؾذٚةةةذحلتتت ثَ امغتتتاذ يثال ىتتت د ث اع ملتتت ثلتتتٓثمصتتتشفث
2
ث(

إد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ثثمم سعتتتتت   نثٔتتتتتذسثعلتتتتتّثممتتتتت ث  شٔلتتتتت  ث% ث71)ث تتتتتُ آ

 ااُتٕتتتاثَ ااتتتذسٔ ثَ اا ٕتتتٕ ثَ ااعتتتُٔطث امغتتتاذ ي ث  غتتتشثمامدلتتت ثلتتتٓ:ث امغتتتاذ م ث)

 امصتتتتشٔ ثمتتتتهثَجٍتتتت ثال ىتتتت د ثث الجامتتتت عٓث امغتتتتاذ يمتتتتهث ألد ءث% ث  شٔلتتتت  ث71)

ثمُظُ ث ااطلٕ  ث ا ى د  لاث امذٔشٔهثلٓثويشث

 تتتتٕ ا ثمع داتتتت ث الوحتتتتذ سثَل تتتت  ثاىاتتتت ئجث عتتتتلُحث الوحتتتتذ سث اماعتتتتذدثعلتتتتّثثَ م تتتته

ث اىحُث اا آ:

ث

ث
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 (2يؼبدنخ )

Ý2= .610+ .087(X1)+ .240(X2)+ .573(X3)+ .115 (X4)+ .199(X5)+ e 

علتتّث اىحتتُثث(X1-X5)ثمتتهث اماغٕتتش  ث امغتتا ل  الجامتت عٓفثَ:ث ألد ءثÝ2ث ٕتتخث ن:

ث اغ ح ث ا. سةثإإً 

 Standardizedيؼةةةةةةبيرد اإلَؾةةةةةةذاس انًؼٛبسٚةةةةةةخ ثواتتتتتت ئجثممتتتتتت ث  تتتتتتٕش

Coefficients (Beta)إاتتتتتّث نث ااتتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتتت ث امغتتتتتاذ م ثٌتتتتتٓث علتتتتتّثث

ث الجامتتتتت عٓمم سعتتتتت  ثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتاذ م ث تتتتت  ٕش  ثعلتتتتتّث ألد ءث

 ااُتٕتتتتتاث امغتتتتتاذ يثث فثٔلٕتتتتت549ً.ال ىتتتتت د ث امصتتتتتشٔ ثحمع متتتتت ث تتتتت  ٕشثمعٕتتتتت سْث)

م  تتت ثث امغتتتاذ ي  ٕتتتٕ ث ألد ءث فثحٕىمتتت ثٔتتت  ٓث211.) امغتتتاذ يث ااعتتتُٔطثث تتت فث 287.)

 وحتتتتتذ سثمعٕتتتتت سْثحمع متتتتت ث تتتتت  ٕش  ثعلتتتتتّث ألد ءث الجامتتتتت عٓثال ىتتتتت د ث امم سعتتتتت  ث

معىتتتُْثالاخطتتتٕػث امغتتتاذ يثعلتتتّثثلتتتٓث تتتٕهثالثُٔجتتتذث تتت  ٕشث  110.م تتتذسثحىحتتتُث)

مغتتتتاُِثث ثعىتتتتذ09.حلتتتت ثمع متتتت ث الوحتتتتذ سث امعٕتتتت سْث)ث ألد ءث الجامتتتت عٓفث ٕتتتتخ

ث  05.دالا ث ملشثمهث)

 ٔفشٔػّ انضبنشاازجبس طؾخ انفشع انشئٛظ  -

ٕٚعةةةذ رةةةرصٛش إٚغةةةبثٙ راد علتتتّث وتتتًث"ثاللحتتتخث اد اتتتخٔتتتىدث ا تتتشضث اتتتشئٕظث

نهفُةةةبدق  انجٛئةةةٙدرنةةةخ إؽظةةةبئٛخ إلداسح انًةةةٕاسد انجشةةةشٚخ انًغةةةزذايخ ػهةةةٗ األداء 

ال التتت سث حلٕتتت ث الوحتتتذ سث اماعتتتذدث ٔعتتت  ثإجتتتش ءثَمتتتهث جتتت ثراتتتافث تتت ث" ثانًظةةةشٚخ

 ثإاتتتّث1-3)ث تتح ثٌتتتز ث ا تتشضث اتتتشئٕظثَ ا تتشَضث ا شعٕتتت ث اخمغتت ث امىلد تتت ثمىتتً

 ثُٔظتتتتتت ث  التتتتتت سث اع  تتتتتت  ث اا  ٕشٔتتتتتت ثحتتتتتتٕهث7 ثَلٕمتتتتتت ثٔلتتتتتتٓث اختتتتتتذَسث) 3-5)

ال ىتتتت د ث اع ملتتتت ثلتتتتٓثث الٕئتتتتٓإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ثَ ألد ءثثمم سعتتتت  

ثوا ئجث حلٕ ث الوحذ سث اماعذد ث ٌ مصشثمهث  سث
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 نهفُبدق انجٛئٙ( َزبئظ رؾهٛم ارَؾذاس انًزؼذد نزرصٛش إداسح انًٕاسد انجششٚخ ػهٗ األداء 7عذٔل )

ًَٕرط 

 اإلَؾذاس*

يؼبيرد اإلَؾذاس غٛش 

 انًؼٛبسٚخ

Unstandardized 

Coefficients 

يؼبيرد اإلَؾذاس 

 انًؼٛبسٚخ

Standardized 

Coefficients 

لًٛخ 

 "د"

T 

يغزٕٖ 

 انًؼُٕٚخ

Sig. 

 لًٛخ "ف"

F 

 )ٔيؼُٕٚزٓب(

يؼبيم 

ارسرجبؽ 

 انكهٙ

R 

يؼبيم 

 انزؾذٚذ

R
2 

B Std. Error Beta 

 

 000. 4.668  211. 984. انضبثذ

87.151 

(.000) 
.781 .610 

انزخطٛؾ 

 انًغزذاو
.149 .055 .155 2.739 .007 

انزٕظٛ  

 انًغزذاو
.136 .052 .154 2.603 .010 

انزذسٚت 

 ٔانزًُٛخ
.791 .068 .720 11.648 .000 

 

رمٛٛى 

األداء 

 انًغزذاو

.016 .055 .014 .282 .778 

 
انزؼٕٚغ 

 انًغزذاو
.066 .055 .066 1.199 .231 

 انجٛئٙ* انًزغٛش انزبثغ: األداء 

اىمتتتتتُر ثث" نهزٕفٛةةةةةك انكهةةةةةFٙ"  التتتتت سث ٕمتتتتت ثث ن ث7 اختتتتتذَسث)ثٔاعتتتتت ثمتتتتته

ث 05. ثعىتتتذثمغتتتاُِثدالاتتت ثإ صتتت ئٕ ث  تتت ثمتتتهث)87.151)حلغتتتاثث الوحتتتذ سث اماعتتتذد

  تتتتٕشث تتتتٕ ثَثٌتتتتز ف ثم تتتتٕش  ثإاتتتتّث ااُ لتتتت ث ا تتتت م ثاىمتتتتُر ث الوحتتتتذ سثمتتتتاث الٕ وتتتت  

َمغتتتأُ  ث اذالاتتت ث ال صتتت ئٕ ث ام  حلتتت ثاٍتتت ثإاتتتّثث" نًؼةةةبيرد اإلَؾةةةذاسTاازجةةةبس "

امغتتتاذ يثَ ااُتٕتتتاث امغتتتاذ يثَ ااتتتذسٔ ثألحعتتت دث ااخطتتتٕػث َجتتتُدث تتت  ٕش  ثإٔخ حٕتتت ث
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 الٕئتتتتتتتٓثال ىتتتتتتت د ثلتتتتتتتّث ألد ءثعثد سةث امتتتتتتتُ سدث ال تتتتتتتشٔ ث امغتتتتتتتاذ م َ ااىمٕتتتتتتت ثا

إاتتتّثث ثممتتت ثٔ تتتٕش05.)  تتت ثمتتتهثثعىتتتذثمغتتتأُ  ثدالاتتت ث  صتتت ئٕ فثَراتتتاث امصتتتشٔ 

 .(3-3( إنٗ )1-3لجٕل طؾخ انفشٔع انفشػٛخ يٍ )

دث تتت  ٕش  ثر  ثعتتتذيثَجتتتُلتتتٓث اختتتذَسث اغتتت ح ث ٔعتتت  ثإاتتتّث اىاتتت ئجثث  تتتٕشحٕىمتتت ث

دالاتتتت ث  صتتتت ئٕ ثا تتتت ثمتتتتهث  ٕتتتتٕ ث ألد ءثَ ااعتتتتُٔطث امغتتتتاذ يثعلتتتتّث ألد ءث الٕئتتتتٓث

 ثا تتتت ث231. ثَ)778.)ثTال ىتتتت د فث ٕتتتتخثحلغتتتتاثمغتتتتأُ  ث امعىُٔتتتت ثال التتتت س  ث

 ٍٛسفةةغ طةةؾخ انفشػةة ثممتت ثٔ تتٕشثإاتتّث05.متتهث)ث ملتتشمىٍمتت ثعلتتّث ااتتُ آثٌَتتٓث

 انضبنةةةةةشلجةةةةةٕل طةةةةةؾخ انفةةةةةشع انةةةةةشئٛظ  َح ااتتتتت آث.(5-3ٔ) (4-3) ٍٛانفةةةةةشػٛ

َجتتتُدث تتت  ٕشثإٔختتت حٓثر  ثدالاتتت ث  صتتت ئٕ ثاد سةث امتتتُ سدثٔ  تتتٕشثإاتتتّثَ اتتتزْثعضئٛةةةب  

ث الٕئتتتتٓعلتتتتّث ألد ءثث- اا ٕتتتتٕ ثَ ااعتتتتُٔطث امغتتتتاذ يمتتتت ثعتتتتذ ثلٕث- ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م 

ث% 95حذسج ث   ث علّثمهثال ى د ث امصشٔ فثَ

 ا تتتتتت م ثثRارسرجةةةةةةبؽ  َظتتتتتتحاث اىاتتتتتت ئجث نثمع متتتتتت ثعتتتتتت َةثعلتتتتتتّثراتتتتتتافث

ال ىتتتتت د ث تتتتتذثحلتتتتت ثث الٕئتتتتتٓاماغٕتتتتتش  ثإد سةث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتاذ م ثحتتتتت ألد ءث

حتتتتٕهثمم سعتتتت  ثث إٔخ حٕتتتتث  ُٔتتتتٕتتتت ث س ل غع  تتتت ث ثممتتتت ثٔ تتتتٕشثإاتتتتّثَجتتتتُدث781.)

 امغتتتتاذ يثال ىتتتت د ث اع ملتتتت ثلتتتتٓثث الٕئتتتتٓإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م ثَ ألد ءث

ممتتت ث  غتتتشثمم سعتتت  ث ااخطتتتٕػث امغتتتاذ يثَ ااُتٕتتتاث امغتتتاذ يثَ ااتتتذسٔ ثمصتتتشفث

% ثمتتتتهث ألد ءث الٕئتتتتٓث امغتتتتاذ يثال ىتتتت د ث امصتتتتشٔ ثَل تتتت  ث61َ ااىمٕتتتت ث امغتتتتاذ م ث)

R-Square(Rثيؼبيم انزؾذٚذا ٕم ث
2
ث (

 الوحتتتذ سث اماعتتتذدثعلتتتّث الوحتتتذ سثَل تتت  ثاىاتتت ئجث عتتتلُحثَٔم تتتهث تتتٕ ا ثمع داتتت ث

ث اىحُث اا آ:

 (3يؼبدنخ )

Ý3= .984+ .149(X1)+ .136(X2)+ .791(X3)+ .016 (X4)+ .066(X5)+ e 

مم سعت  ثث مدت ث(X1-X5) ألد ءث الجام عٓفثَ اماغٕش  ث امغتا ل ثمتهثثÝ3 ٕخث ن:ث

  إد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م 
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 َزبئظ انجؾشيُبلشخ  /9

اطلٕ ٕتتتت فثٔم تتتتهث لختتتتٕدثَواتتتت ئجث اذس عتتتت ث اث اىيشٔتتتت لتتتتٓثظتتتتُءث امش جعتتتت ث

ثوا ئجث الحخثم اا آ:

علتتتّثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ثث احتتت آثلتتتٓث مذٔتتتذث شمٕتتتضث دحٕتتت  ث الحتتتخثٔ غتتتٍ  -1

-HRMَ ألد ءث ااىيٕمتتتتتتتتتتٓث)ث- اع  تتتتتتتتتت ثحتتتتتتتتتتٕهثإد سةث امتتتتتتتتتتُ سدث ال تتتتتتتتتتشٔ 

Performanceاىمتتتتُر ث اد  تتتتٓثالعتتتتاذ م ثثس ٔتتتت  اتتتتشحػثحتتتتٕهث ثمتتتتهث تتتت سث 

ثَعملٕتتتتت  ثَمم سعتتتتت  ثإد سةث امتتتتتُ سدثtriple bottom line ألعمتتتتت سث

ث ألداتت ثلتتٓثإ تتش ءث ا  تتشْث اد سْثمتتهث تت سثممتت ثٔغتتٍ ثف امى عتتل ثاٍتت ث ال تتشٔ 

 اعلمٕتتتت ث حشصٌتتتت ثثَٔاُ لتتتت ثراتتتتاثمتتتتاثمدٕتتتتشثمتتتتهث ألل تتتت سثَ اخٍتتتتُدث  ااطلٕ ٕتتتت 

(Colbert & Kurucz, 2007; Ehnert, 2009   

ثاتتتذع ث ا صمتتت ث ال تتتشٔ ث امتتتُ سدثٔ  تتتذيث الحتتتخث احتتت آثمخمُعتتت ثمتتتهثمم سعتتت   -2

 َثحتتتتت أل شِثدعتتتتت ث اع  تتتتت ث اد  ٕتتتتت ثحتتتتتٕهثث العتتتتتاذ م ثَ طلٕتتتتت ث عتتتتتاش  ٕخٕ 

 ال تتتتتتتتتشٔ ث العتتتتتتتتتاش  ٕخٕ ث ااىيٕمٕتتتتتتتتت ثَ ألد ءث ااىيٕمتتتتتتتتتٓثَإد سةث امتتتتتتتتتُ سدث

(Buller & McEvoy, 2016; Jerome, 2013ممدلتت ثلتتٓثمم سعتت  ث ث

ثس ٔتتتت ث ااىمٕتتتت ث امغتتتتاذ م ثٌَتتتتٓ:ث ااخطتتتتٕػث امغتتتتاذ يفثمتتتتاثَعملٕتتتت  ث اى عتتتت 

َ ااُتٕتتتتاث امغتتتتاذ يفثَ ااتتتتذسٔ ثَ ااىمٕتتتت ثَ  ٕتتتتٕ ث ألد ءث امغتتتتاذ يثَ ااعتتتتُٔطث

  امغاذ ي 

م ٍتتتتُيثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث نثٔتتتتذع ث الحتتتتخث احتتتت آثَوا ئختتتتًث ااطلٕ ٕتتتت ث -3

ٔخالتتتاثمتتت ثح عتتتذث َثمم سعتتت ثلتتتٓث تتت  ٕشيثعلتتتّث اىتتتُ  جثث ألحعتتت دثماعتتتذدم ٍتتتُيث

لتتٓث حغتتٕهثم اش تت  ٍ ثث ااىيٕمٕتت ثعلتتّث امغتتاُِث ا لٕتتشفثممتت ثٔغتت عذث التت  دٕه

َ تتتتذعٕ ثع    ٍتتتت ثث  تتتتُسث تتتتٕ ا ثَ ٕتتتت طثإد سةث امتتتتُ سدث ال تتتتشٔ ث امغتتتتاذ م

ثلتتتتٓثعتتتتٕ    ثمخال تتتت َمخال تتتت ثعلتتتتّثمغتتتتأُ  ث حلٕلٕتتتت ثح اعُ متتتت ث ااىيٕمٕتتتت ث

(Diaz-Carrion et al., 2018; Ehnert et al., 2016; Guerci et 

al., 2019; Santana & Lopez‐ Cabrales, 2019   
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فثاتتتذٍٔ ثلتتتٓثمصتتتشث نثمىيمتتت  ث اعتتتٕ ل ثحصتتت  ثع متتت فثَ ا ىتتت د ثحصتتت  ث   تتت  -4

لتتتٓثث الٌامتتت يثحمم سعتتت  ثإد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث امغتتتاذ م دسجتتت ثع إتتت ثمتتتهث

-COVIDتتتت ث ايتتتشَحث الٕئٕتتت ث اع امٕتتت ثَ وا تتت سثَحتتت ءثمُسَوتتت ث امغتتتاخذث)

 ااتتتذسٔ ثعلتتتّث عتتت طث ااىتتتُ ثَ  تتت ل ث فثَ حتتتشصثمتتت ثٔتتتذع ثراتتتاثاتتتذٍٔ ثٌتتتُث19

 ا تتتتش فثَع تتتتذثحتتتتش مجث ذسٔلٕتتتت ثاضٔتتتت دةث اتتتتُعٓث الٕئتتتتٓثَ الجامتتتت عٓثاتتتتذِث

 امتتتتذٔشٔهثَ امتتتتُت ٕهفثَمتتتتى ث ااعُٔعتتتت  ثعلتتتتّث عتتتت طث الوختتتت ص  ث الٕئٕتتتت ث

جام عٕتتتتت فثَ م تتتتتتٕهث امتتتتتتُت ٕهث اماعتتتتتتشسٔهثمتتتتتهثعتتتتتتذيث ا تتتتتتذسةثعلتتتتتتّثَ ال

  العامش سثلٓثَت ئ ٍ  

 غتتت عذثواتتت ئجث الحتتتخث ٔعتتت  ثلتتتٓثسعتتت ث تتتُسةثما  ملتتت ثٖ تتت سثمم سعتتت  ثإد سةث -5

 امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتاذ م ثعلتتتتتّث ألد ءث ااىيٕمتتتتتٓثمتتتتتهث تتتتت سث عتتتتتمٕهث

َح ااتتتتتت آثث ام تتتتتت ٕٔظث ال اصتتتتتت دٔ ثَ الجام عٕتتتتتت ثَ الٕئٕتتتتتت ثاتتتتتت د ءث امغتتتتتتاذ يف

 ألعمتتت سث اع متتت ثَ اخ  تتت ثعلتتتّث طتتتُٔشث و تتتطاٍ ثَ تتتذس  ٍ ثثمىيمتتت  مغتتت عذةث

َمُ سدٌتتتتت ثحمتتتتت ثٔتتتتتذع ث ااتتتتتُ صنثحتتتتتٕهث الٌام متتتتت  ث ااىيٕمٕتتتتت ث ال اصتتتتت دٔ ث

 ;Chen, 2018َ الجام عٕتتت ثَ الٕئٕتتت ثَ ح ٕتتت ث ٌتتتذ حث ااىمٕتتت ث امغتتتاذ م ث)

Guerci et al., 2019; Karman, 2020   

 تتت  ٕشثمم سعتتت  ثإد سةثلتتتٓثث االتتت ٔه نثثمتتتزااالحتتتخث احتتت آث ثواتتت ئجثَمتتتهث حتتتشص -6

حتتتتت  ا حثم تتتتت ٕٔظث ألد ءث ااىيٕمتتتتتتٓثث امتتتتتُ سدث ال تتتتتشٔ ث امغتتتتتاذ م ثٔخالتتتتتا

 ال اصتتت دٔ ثَ الجام عٕتتت ثَ الٕئٕتتت فث ٕتتتخثٔ  تتت ث نثٌىتتت  ث تتت  ٕشثم متتت ثعلتتتّث

 ألد ءث ال اصتتتتت دْثالمىيمتتتتت  ث ا ىذ ٕتتتتت فثحٕىمتتتتت ث  التتتتتاث ااتتتتت  ٕشثعلتتتتتّث ألد ءث

َ الٕئتتتتتتٓثمتتتتتتهث ٕتتتتتتخث امم سعتتتتتت  ث امغتتتتتتاذ م ثاد سةث امتتتتتتُ سدثث الجامتتتتتت عٓ

ث ال تتتشٔ فثَحخ  تتت  ثمم سعتتت  ث ااخطتتتٕػثَ  ٕتتتٕ ث ألد ءثَ ااعتتتُٔطث امغتتتاذ م  

ثٔاعتتت ث اا تتت َ ثلتتتٓث ا تتتذس  ث ااىيٕمٕتتت ثاد سةث امتتتُ سدث ال تتتشٔ ث ااتتتٓث َمتتتهث  تتت  

ثَٔتتتتذع ثراتتتتاثواتتتت ئجث  تتتتُدث ألد ءث ااىيٕمتتتتٓثعىتتتتذث التتتتاث عتتتتاش  ٕخٕ ث العتتتتاذ م  

 & Aust et al., 2019; Dyllickَدعتتُ  ث ا لٕتت ثمتتهث التت  دٕهثمدتت :ث)

Muff, 2016; Wuen et al., 2020   
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 رٕطٛبد انجؾش /12

ثعلتتّثمتت ث  تتذيف إاتتّث تت دةثَمتتذٔشْثٔ م تتهث  تتذٔ ثمخمُعتت ثمتتهث ااُ تتٕ  ثثَحىتت ء 

  امصشٔ ثعلّث اىحُث اا آ:ث ا ى د 

امٍتت يث ا ٕ دٔتت ثمتتهث  ألد ءث ااىيٕمتتٓثإنث ح ٕتت ثَ ال ا تت تثحمغتتأُ  ثع إتت ثمتتهث -1

غٕ عتٕ ثَ اا ىُاُجٕتت ثلتتٓثتت ث ااغٕتش  ث الٕئٕتت ث ال اصت دٔ ثَ اَ اد سٔت ث اصتعل ث

ث ا  دةثَ امغتئُإهثظتشَسةث عتاغ سث امتُ سدثَ الم  وت  ثمهثٔاطل  اغشٔع فثاز ث

 لتاثثامُ جٍ َ ا ذس  ث اما   ثاذٍٔ ثَحخ   ث"مم سع  ثإد سةث امُ سدث ال شٔ "ث

  ااحذٔ  ث امحلٕ ثَ اع امٕ  

 الٌامتت يث امغتتامشثح و تتط ثَعملٕتت  ث ا ىتت د ث امصتتشٔ ث تت دةثَمتتذٔشْثٔىلغتٓثعلتتّث -2

 غت عذثعلتّثامت ث لتاثاٍت ثمتهث دَ سث عتاش  ٕخٕ ثفثإد سةث امُ سدث ال شٔ ث امغاذ م 

ال ىت د ثلتٓثث ال اصت دْثَ الجامت عٓثَ الٕئتٓث ألد ءث ااىيٕمتٓث عضٔضث ااُ صنثحتٕه

َ ح ٕتت ث ٌتتذ حثاتتذع ثَ طلٕتت ث عتتاش  ٕخٕ ث العتتاذ م ثثمختت سث اعتتٕ ل ث امصتتشٔ 

 لٓثحٕئ ث ألعم سث امحلٕ ثَ اع امٕ   ااىمٕ ث امغاذ م ث

 امصشٔ ثظشَسةث الٌام يثح عذ دثَ ى ٕزثحش مجث ذسٔلٕ ث ا ى د ثعلّث  دةثَمذٔشْث -3

 عٓثاتتتذِث امتتتذٔشٔهثاضٔتتت دةث اتتتُعٓث الٕئتتتٓثَ الجامتتتَدَس  ثَوتتتذَ  ث ُجٍٕٕتتت ث

َ الجام عٕت ثث الٕئٕت ثَ عام دثَمى ث عُٔع  ثعلّث ع طث الوخت ص  فثَ امُت ٕه

  ا  م ثَدع ث ااى لغٕ  ثمهث ألد ءث ااىيٕمٓثٔعضصث ٔع  فثمم 

علتتّث تتٕ ث اعذ اتت ث الجام عٕتت ثث تتُ لشث ا ٕتت دةثَ اد  لتت ث ااىيٕمٕتت ث امشمتتضةظتتشَسةث -4

ٔضثمم سع  ث عاذ م ثإد سةثَ عضَ اغ م ث الٕئٕ ثإاّثج و ث الصدٌ سث ال اص دْفث

 ااخطتتٕػث العتتاش  ٕخٓث امغتتاذ يثالمتتُ سدث ال تتشٔ فثث امتتُ سدث ال تتشٔ ثمتتهث تت س

 تتذثفثلَإد سةث امُ ٌتت فثَ ااتتذسٔ ثَ ااىمٕتت ث اماغتت  ثمتتاثس ٔتت ث العتتاذ م ث ااىيٕمٕتت 

ٔح  ث اىخ عثَ ا ع إت ثَثملًثعلّثصٔ دةثمح ي ث اخٕ س  ث العاش  ٕخٕ فثٔعم ثراا

  ااىيٕمٕ  
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صٔت دةث الٌامت يثحاعتمٕهث العتاذ م ثلتٓث تٕ ا ثَ ى ٕتزثَمش  لت ثمهث ألٌمٕ ث ٔعت  ث -5

إاتّثمت ثٔخت َصث اىخت عث ال اصت دْثث ااىيٕمٓث ألد ءث  ُدث اآ اخطػث العاش  ٕخٕ ث

 امض ٔت ثثفثلعت  ثعتهثإعتذ دثَ طلٕت ثحتش مج امخال ت َ امصت ا ثثَ للٕ ث الٌام مت  

ثلٕتتت ث ألٌتتتذ حث الجام عٕتتت ثَ الٕئٕتتت  ل ألد ءثمتتتهث جتتت ثثإد سةثويتتت يثلتتتٓثَ امىتتت لا

 َ ال اص دٔ  

 ثؾٕس يغزمجهٛخ /11

  اتتشعث ال  دتت ثلتتٓثظتتُءث اىاتت ئجث اىيشٔتت ثَ ااطلٕ ٕتت ثعتتذدثمتتهث ألل تت سث الحدٕتت ث

ث امغا للٕ ث حشصٌ ثم ثٔلٓ:

 اىمُر ث ام  ٌٕمٓثاللحخث اح آثعلتّث تى ع  ث َثمىيمت  ث ذمٕت ثإع دةث طلٕ ث -1

  تتتشِفث حشصٌتتت ث الىتتتُ ثَ.تتتشم  ث ااتتت مٕهثَم عغتتت  ث ااعلتتتٕ ث اعتتت آفثامتتت ث تتتذث

 ٔ غاخلدثمهثوا ئجثححدٕ ثمخال  ثَمٍم ثلٓثمخ سثإد سةث امُ سدث ال شٔ  

متتتتهث امى عتتتت ثاللحتتتتخث امغتتتتا للٓث ٔعتتتت  ث عتتتتمٕهثماغٕتتتتش  ثَعتتتتٕط ث  غتتتتٕشٔ ث -2

Mediatorsَث   ٕشٔتتت ثمعذاتتت ثث Moderatorsاىمتتتُر ث الحتتتخث احتتت آفثَراتتتاثث

ال  اثعهثمضٔذثمهث اع    ثَ اا غٕش  ثر  ث اصتل ثحمُظتُ ث الحتخث ام اتشعث

 َوُ  خًث ااىيٕمٕ ثعلّث امغاُِث ا لٕش 

ثMixed Methodٔىلغٓثعلّث ال  دٕهثلٓث امغا ل ث  ل  ثمىٍخٕ ثححتخثمخالطت ث -3

ثQualitativeَ اىُعٕتتتت ثثQuantitativeا مٕتتتت ث خمتتتتاثحتتتتٕهثمتتتتذ   ث الحتتتتخث 

ا عا  دةثمهثو  غث ا ُةثا  ثمىٍم فثمم ثٔإ ث م  وٕ  ث ااعمٕ ثَ ااعم ثلٓث    ٕ ث

 مش لط ثحم  ل ث الحخث اح آ 

ٔم تتتتتهثاللحتتتتتخث امغتتتتتا للٓث ٔعتتتتت  ث العتتتتتا  دةثمتتتتتهث صتتتتتمٕ ث اذس عتتتتت ث اطُإتتتتت ث -4

Longtudinal designااطلٕ ثم  ٕٔظث الحخث اح إ ثعلّثعٕىت ثع تُ ئٕ ثعلتشثث

ثلاش  ثصمىٕ ثمخال   
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 أٔر : انًشاعغ انؼشثٛخ
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 يهؾك انجؾش

 )لبئًخ ارعزمظبء(

 انؼجبساد سلى انجُذ

 يٕافك

ثعذا  

ث(5)

 يٕافك

(4) 

 يؾبٚذ

(3) 

 غٛش

 (2يٕافك)

غًٕافك 

 (1إؽرلب )

 انًزغٛش انًغزمم: إداسح انًٕاسد انجششٚخ انًغزذايخ 

      انًغزذاو/ انزخطٛؾ 1

SHRM1 

ٚمةةٕو انفُةةذق ثزطةةٕٚش اطةةؾ ٔظٛفٛةةخ ػبدنةةخ 

ٔشةةفبفخ نغًٛةةغ انًةةٕظفٍٛ دٌٔ رًٛٛةةض ػهةةٗ 

 أ٘ أعبط )كبنُٕع أٔ انؼًش أ انؼشق(.

     

SHRM2 

ٚزى رمذٚى عذأل انزٕاصٌ ثةٍٛ انؼًةم ٔانؾٛةبح 

)يضةةةم: انؼًةةةم انًةةةشٌ، ٔانؼًةةةم يةةةٍ انًُةةةضل، 

 ٔانؼًم ػٍ ثؼذ(.

     

SHRM3 

انًةةةةٕظفٍٛ انًزؼةةةةشسٍٚ يةةةةٍ ػةةةةذو رًكةةةةٍٛ 

انمةةةذسح ػهةةةٗ ارعةةةزًشاس فةةةٙ ٔظةةةبئفٓى يةةةٍ 

اةةةرل رشرٛةةةت عةةةبػبد انؼًةةةم ٔغٛشْةةةب يةةةٍ 

 اإلعشاءاد.

     

SHRM4 
رمةةذٚى عةةذأل يشَةةخ نهًشةةبسكخ فةةٙ األَشةةطخ 

 انجٛئٛخ ٔارعزًبػٛخ ارل عبػبد انؼًم.
     

      / انزٕظٛ  انًغزذاو2

SHRM5 
انًغؤٔنٛبد رشًم يٕاطفبد شغم انٕظٛفٛخ 

 انجٛئٛخ ٔارعزًبػٛخ
     

SHRM6 
ٚزى عزة انًششؼ نهٕظٛفخ يٍ اةرل ارنزةضاو 

 انجٛئٙ ٔارعزًبػٙ
     

SHRM7 
ٚزغى انفُذق ثبنؼريةخ انخؼةشاء ٔانًغةئٕنٛخ 

 ارعزًبػٛخ
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SHRM8 

ٚةةةةزى رمةةةةذٚى اعةةةةزمشاءاد ٔكزٛجةةةةبد ٔدٔساد 

نهًششةةةةةةؾٍٛ انغةةةةةةذد نهؼًةةةةةةم ػةةةةةةٍ انضمبفةةةةةةخ 

 ٔارعزًبػٛخ نهفُذق.انخؼشاء 

     

SHRM9 
انزُةةٕع انةةٕظٛفٙ ٔركةةبفؤ انفةةشص ٔانشةةفبفٛخ 

 فٙ ػًهٛبد ارازٛبس ٔانزٕظٛ .
     

SHRM10 
فةةةةةٙ ؽبنةةةةةخ إػةةةةةبدح انٓٛكهةةةةةخ، ٚةةةةةزى رؾٕٚةةةةةم 

 انًزطٕػٍٛ إنٗ يٕظفٍٛ.
     

     ث/ انزذسٚت ٔانزًُٛخ انًغزذايخ3

SHRM11 

انجٛئةٙ ٚزى ػمذ ثشايظ رذسٚجٛخ نضٚبدح انةٕػٙ 

ٔارعزًبػٙ ٔانًٓبساد ٔانخجةشاد نهًةذٚشٍٚ 

 ٔانًٕظفٍٛ.

     

SHRM12 

ٚةةزى رمةةذٚى أَشةةطخ نهًةةٕظفٍٛ نهًشةةبسكخ فةةٙ 

اإلداسح ارعزًبػٛةةةةةخ ٔانجٛئٛةةةةةخ، يضةةةةةم اطةةةةةؾ 

 ارلزشاؽبد ٔفشق ؽم انًشكرد.

     

SHRM13 
ٚمةةةةٕو انفُةةةةذق ثزًٕٚةةةةم انجةةةةشايظ انزؼهًٛٛةةةةخ 

 ارعزًبػٛخ ٔانخؼشاء.
     

SHRM14 .رؼضٚض صمبفخ انؾًبٚخ انجٛئٛخ ٔارعزًبػٛخ      

SHRM15 
دػى رٕظٛ  األفشاد يٍ ارل يجبدساد انزؼهى 

 انًغزًش.
     

SHRM16 

رؼضٚةةةةض انزفبػةةةةم ٔيشةةةةبسكخ انًؼشفةةةةخ ثةةةةٍٛ 

انًةةةةةٕظفٍٛ يةةةةةٍ اةةةةةرل انزةةةةةذٔٚش انةةةةةٕظٛفٙ 

انذااهٙ أٔ ارعزًبػبد انغًبػٛخ أٔ انؼظة  

 انزُْٙ.

     

SHRM17 
انزةةذسٚت ثبنٕؽةةذح اإلداسٚةةخ ػهةةٗ أعةةظ ٚةةزى 

 انزُٕع ٔركبفؤ انفشص.
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      / رمٛٛى األداء انًغزذاو4

SHRM18 
ٚةزى ٔػةغ أْةذاف ثٛئٛةخ ٔاعزًبػٛةخ ٔاػةؾخ 

 داام انفُذق.
     

SHRM19 

ٚةةزى رؼةةًٍٛ يؤشةةشاد األداء انجٛئةةٙ )يضةةم: 

رششةٛذ اعةزٓرن انطبلةخ، رخفةٛغ انزكةةبنٛ ( 

ارعزًبػٙ )انًشركضح ػهةٗ ٔيؤششاد األداء 

يجةةةبدل انؼذانةةةخ ٔاإلَظةةةبف ٔانشةةةفبفٛخ( فةةةٙ 

 رمٛٛى انًذٚشٍٚ ٔانًٕظفٍٛ

     

SHRM20 

ر ٚزى رطجٛك انًضاٚب ٔانًُبفغ فةٙ َظةبو إداسح 

األداء فةةةةةةٙ ؽبنةةةةةةخ ػةةةةةةذو رهجٛةةةةةةخ األْةةةةةةذاف 

ارعزًبػٛةةخ ٔانجٛئٛةةخ انًٕػةةٕػخ ٔانًؾةةذدح 

 عٛذا .

     

     ث/ انزؼٕٚغ انًغزذاو5

SHRM21 

ٚةةزى رؼةةٕٚغ ٔعةةبئم انؾفةةبظ ػهةةٗ انؼةةبيهٍٛ 

)يضةةةم: سػبٚةةةخ األؽفةةةبل، ٔانًةةةُؼ انذساعةةةٛخ، 

ٔانزةةةةريٍٛ ػهةةةةٗ انؾٛةةةةبح، ٔاطةةةةؾ انزمبػةةةةذ، 

 ٔانخذيبد انطجٛخ(.

     

SHRM22 

ٚزى رمةذٚى أعةٕس يزغٛةشح، ٔؽةٕافض، ٔيكبفة د 

رمذٚشٚةةةةخ ثُةةةةةبء  ػهةةةةةٗ اإلَغةةةةةبص ارعزًةةةةةبػٙ 

انشةٓشٚخ ٔانجٛئٙ نهًٕظفٍٛ )يضةم: انًكبفة د 

نًًبسعبد اإلداسح انجٛئٛخ انغٛذح، ٔاإلعةبصاد 

 انًذفٕػخ(.

     

SHRM23 
ٚةةةزى يةةةُؼ انًةةةةٕظفٍٛ األعةةةش انًؼزًةةةذ ػهةةةةٗ 

 انًٓبساد ارعزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ
     

SHRM24 
ٚزى رؼٕٚغ انًذٚشٍٚ ػهٗ أعبط اإلَغةبصاد 

 انجٛئٛخ ٔارعزًبػٛخ.
     

SHRM25 
ٔػةبدل، ٚزى رةٕفٛش رؼةٕٚغ يزكةبفش ٔشةفبف 

 دٌٔ رًٛٛض ػهٗ أعبط انغُظ أٔ انؼشق.
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 ًٙٛانًزغٛش انزبثغ: األداء انزُظ 

      / األداء ارلزظبد1٘

ECO1 
ٚؾبٔل انفُةذق رؾمٛةك انُغةبػ انًغزًؼةٙ فةٙ 

 األعم انطٕٚم.
     

ECO2 

انفُةةذق نذٚةةّ دسعةةخ ػبنٛةةخ يةةٍ انشةةفبفٛخ فةةٙ 

إداسح األيةةةةةٕال انًخظظةةةةةخ ن َفةةةةةبق ػهةةةةةٗ 

 انًغزًؼٛخ.انخذيبد 

     

ECO3 
انفُةةذق نذٚةةّ دسعةةخ ػبنٛةةخ يةةٍ انكفةةبءح فةةٙ 

 إداسح األيٕال.
     

ECO4 
ٚهزضو انفُذق ثزُفٛز ارعزضًبساد انزٙ رؾغٍ 

 يٍ األداء انجٛئٙ ٔارعزًبػٙ نّ.
     

ECO5 
ُْةةبن دسعةةخ ػبنٛةةخ يةةٍ انفؼبنٛةةخ فةةٙ إَغةةبص 

 انًٓبو ٔانًغئٕنٛبد اإلداسٚخ.
     

      ارعزًبػٙ/ األداء 2

SOC1 
ٚهزضو انفُذق ثزؾغٍٛ سفبْٛخ انًغزًةغ انةز٘ 

 ٚؼًم فّٛ.
     

SOC2 
ٚشةةةةةةبسن انفُةةةةةةذق ثُشةةةةةةبؽ فةةةةةةٙ األؽةةةةةةذاس 

 ارعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ.
     

SOC3 
ٚهؼةةت انفُةةذق دٔسا  فةةبػر  فةةٙ اذيةةخ يظةةبنؼ 

 انًغزًغ.
     

SOC4 
ٚؼًةةم انفُةةذق ثبعةةزًشاس ػهةةٗ ؽةةم يشةةكرد 

 انًغزًغ.
     

SOC5 
ٚزؼبيم انفُذق يغ انًٕظفٍٛ ثؼذانخ ٔإَظةبف 

 ٔػذو انزًٛٛض ػهٗ أ٘ أعبط ػُظش٘.
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      / األداء انجٛئ3ٙ

ENV1 .ٚؼًم انفُذق ػهٗ ؽًبٚخ انجٛئخ      

ENV2 
ٚؼًةةم انفُةةذق ػهةةٗ رخفةةٛغ اعةةزٓركّ يةةٍ 

 انًٕاسد انطجٛؼٛخ.
     

ENV3 
ٚمةةةةةٕو انفُةةةةةةذق ثؼًهٛةةةةةةبد إػةةةةةةبدح انزةةةةةةذٔٚش 

Recycles 
     

ENV4 
ٚمةةةةٕو انفُةةةةذق ثبعةةةةزغرل انطبلةةةةخ انًزغةةةةذدح 

 انًزكبيهخ يغ انجٛئخ.
     

ENV5 
ٚغةةةش٘ انفُةةةذق ػًهٛةةةبد انًشاعؼةةةخ انجٛئٛةةةخ 

 انغُٕٚخ ٔٚشبسن فٙ انشٓبداد انجٛئٛخ.
     

 

  



 
 "دراسة تطبيقية على قطاع الفنادق في مصر" إدارة الموارد البشرية المستدامة وأثرها على األداء التنظيمي

 عبير عباس عبد الحميد عباسد/  

 0202المجلد الثاني عشر                                                                العدد الثاني 
244 

 
 

 صبَٛب : يؼهٕيبد شخظٛخ ٔٔظٛفٛخ

 انُٕع: (1

 ركش                أَضٗ    

 انؼًش: (2

 عُخ 45-32  -             عُخ 32ألم يٍ  -

 عُخ 62فٕق   -عُخ                 46-62 -

 انزؼهٛى: (3

 شٓبدح يزٕعطخ -

 شٓبدح عبيؼٛخ )ثكبنٕسٕٚط/ نٛغبَظ( -

 دكزٕساِ(-يبعغزٛش-دساعبد ػهٛب)دثهٕو -

 انًغزٕٖ اإلداس٘ انز٘ رُزًٙ نّ (4

 اإلداسح انًجبششح -

 اإلداسح انٕعطٗ -

 اإلداسح انؼهٛب -

 

ث

ث

ث

                                                َاحعش    ثَ لشث ا  شثَ اا ذٔشثعلّث غهث ع َو  ثَدعم  ثاى ثففف

 

 انجبؽضخ/ ػجٛش ػجبط ػجذ انؾًٛذ

01068844633 

 

 

الحصول عمى نسخة الكترونية من ممخص لنتائج البحث في حالة الرغبة في 
.بعد استكماله برجاء كتابة البريد اإللكتروني الخاص بكم  

E.mail / 


