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 مؤسسػلت الػط ا اليويةدػةفػ   دراسة الواقع الحػلل  لمملرسػة الادػلدات  انبحث انحبني إنييسؼي      
األداء و  الادػلدة المسػةدامة، وةحديػد طػوع وقػوة الة قػة  ػيف لهػل األداء المؤسسػ و  للادلدة المسةدامة

، إلػ  الطػب الدراسػة الميداطدػة لامػع وةحليػا ال دلطػلت ال  مػة  مؤسسلت الط ا اليويةدةل المؤسس 
لةحايػػأ أاػػداؼ الدراسػػة، حيػػث ةػػـ إ ػػداد قل مػػة اسةاىػػلء، اجػػةملت  لػػ     ػػة مامو ػػلت ر دسػػة 

، إلػ  الطػب المةريػرات الددموارافدػة لم ػردات  يطػة األداء المؤسسػ ، الادػلدة المسػةدامةةم لت فػ  
مؤسسػلت فػ   الةػلمليف( م ػردة مػف 360لت الخلىػة اللدراسػة مػف  الدراسة، وقد ةػـ ةامدػع ال دلطػ

، وةػػـ ةحليػػا ةلػػؾ ال دلطػػلت السػػةخداـ  ػػدد مػػف الماػػليدص واةخةاػػلرات ا حىػػل دة  الػػط ا اليويةدػػة
 لػػ   مةوسػػا  الادػػلدة المسػػةدامةوقػػد أظهػػرت طةػػل ث الاحػػث أف واقػػع  ،المطلسػػاة لط دةػػة ال دلطػػلت

 مةوسػطل  كػلف  األداء المؤسسػ أف مسػةوى  دالمسةوى ا املل  واللطساة ليا اةد مػف أاةػلد ، وواػ
وكج ت الطةل ث أف اطػلؾ   قػة طرددػة  ات  واللطساة ليا اةد مف أاةلد  ،  ل  المسةوى ا املل 

إل  مامو ة  الالح لفوةوىا األداء المؤسس  ، وأاةلد  الادلدة المسةدامةدةلة احىل دة  يف أاةلد 
للادػػػلدة مػػػف خػػػ ؿ ا اةمػػػلـ ا مؤسسػػػلت الػػػط ا اليويةدػػػةل األداء المؤسسػػػ لةػػػد دـ مػػػف الةوىػػػدلت 

 .المسةدامة
 .المؤسس  األداء،  الادلدة المسةدامة: اليلملت الم ةلحدة

Abstract:  

The current research seeks to examine the current reality of the practice 

of leaders in Kuwaiti oil institutions for sustainable leadership and 

institutional performance, and to determine the type and strength of the 

relationship between sustainable leadership and the institutional 

performance of Kuwaiti oil institutions, as well as the field study to 

collect and analyze the data needed to achieve the objectives of the study, 

where a survey list was prepared, which included three main groups 

consisting of sustainable leadership, institutional performance, as well as 

demographic variables of the vocabulary of the sample study, the data 

for the study were compiled from (360) A single of the workers in 

kuwait's oil institutions, and these data were analyzed using a number of 

statistical measures and tests appropriate to the nature of the data, the 

results of the research showed that the reality of sustainable leadership is 

average at the overall level and for each dimension, and the results 

revealed that there is a statistically significant expulsion relationship 

between the dimensions of sustainable leadership and the dimensions of 

institutional performance, and reached The researchers made a series of 

recommendations to strengthen the institutional performance of Kuwaiti 

oil companies by taking care of sustainable leadership.  

Keywords: sustainable leadership, Institutional performance. 

 
 



 

3 
 

 مادمة: -1
ةرةي  الادػلدة المسػةدامة  لػ  األىػللة واةط ةػلح واػ  مةلحػة للامدػع ويطارػ  د ػـ امدػع أ  ػلء 

ور ػػػليةهـ فػػػ   ملدػػػة ةطػػػوير إمكلطدػػػلةهـ الادلددػػػة الخلىػػػة، وةهػػػدؼ الادػػػلدة  المطظمػػػ الماةمػػػع 
، المطظمػ المسةدامة  ل  واه الةحديد إل  خلأ وةة يػ  الة قػلت المةالدلػة  ػيف أ  ػلء الماةمػع 

 (.2017 يوطص، والماةمع المحل  المطظم واسةدامة الة قلت  يف أ  لء الماةمع 
مسؤولدة مجةركة ةهةـ اةدـ اسةط اؼ الموارد الاجرية أو المللدػة  ػدوف ةم ا الادلدة المسةدامة و   

 لػػ  المطظمػػة وال ي ػػة المحدطػػة  هػػل، ف ػػ   ػػف  م ػػرر، واة ةةػػلد  ػػف المملرسػػلت السػػل دة ال ػػلرة
المجلركة ال ةللة لمخةلف الاوى المؤ رة ف  المطظمة، واةاةملـ اللةطوع الةطظدم  الػ   دةػ   ة قػ  

 . (Avery,2005)  ة والمملرسلت الطلاحةاألفيلر الايد

وةرك  الادلدة المسةدامة  ل  أفةلؿ أول ؾ ال يف لديهـ مططأ اسةراةيا  ف  الةمػا ودمكػطهـ        
   وال الفدػػة الةػػي ير  لػػ  انخػػريف والمطظمػػلت لةل دػػة اةحةدلاػػلت اةقةىػػلددة واةاةمل دػػة وال ي دػػة

2011 ،Brownامة  ل  كوطهػل مامو ػة مػف ا اػراءات أو السػلوكدلت ( وةةاةىر الادلدة المسةد
طمل ال  لفة إلػ   لػؾ فهػ  سػلوؾ أخ قػ  ية ػمف  الة  ةة طلال المطظمة وةسة  إل  ةاسيدال ، وا 
الطدة والةي ير لمسل دة مامو ػلت األفػراد  لػ  ةحايػأ الطةػل ث الهلمػة والةػ  لػف ةةحاػأ  ػدوف  لػؾ 

 Little &(Hargreaves&Fink, 2003 ;Bendell، 2015السلوؾ  

دةد األداء المؤسس  وةطوير  داخا المؤسسلت مف أي ر المو و لت حدا ػة وأامدػة فػ  ماػلؿ و   
ا دارة  مومل، وخلىة ف  ظا الةحددلت الةللمدة الاديدة وا ددلد الةاػلدؿ الهل ػا للمةلومػلت، وةركػ  

لةميػػػ  وال مرك يػػػة وة ػػػودض  الفػػػة األداء المؤسسػػػ   لػػػ  أامدػػػة ا  ػػػداع والجػػػ لفدة والي ػػػلءة وا
 (.2019 الخال ، الى حدلت والةمكيف ا دار  

الادلدة المسةدامة ف  ةحسيف األداء المؤسس   دور ودسة  الاحث الحلل  ال  ةحديد    
 لمؤسسلت الط ا اليويةدة.

المؤسس   واألداء،  وأاةلدال الادلدة المسةدامةا طلر الطظر :  دجما ا طلر الطظر  ؛   -2
 ، و لؾ  ل  الطحو الةلل :وأاةلد  

  :   للادلدة المسةدامةا طلر الم لادم  -2/1
دمكػف ةةريػػف الادػلدة المسػػةدامة  لػ  أطهػػل اةلػػؾ الادػلدة الةػػ  ةةطلػب اةاػػلع مطظػور طويػػا األمػػد    

 مػا ةةسػـ لىطع الارارات؛ وةطمدة ا  داع المطظوم  الهلدؼ إل   يػلدة قدمػة الةمػ ء؛ وةطمدػة قػوة 
 & Averyاللمهلرة والطجلط الةلل  ف  الةمػا؛ وةاػدـ مطةاػلت وخػدملت وحلػوؿ ةةسػـ اػللاودة   ،

Bergsteiner,2011.) 
 (.Avery & Bergsteiner,2011  ،وةةم ا أاةلد الادلدة المسةدامة  فدمل يل  :    
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الوددػة مػع الةػلمليف،  : وةة مف الةما  لػ  ةطمدػة األفػراد، والة قػةالمملرسلت الةيسدسدة -2/1/1
وا سةاالء طويا األمػد لطػلقـ الةمػا، وةخطػدا الةةلقػب الػوظد   الػداخل ، وةاػدير األفػراد، والسػلوؾ 
األخ ق ، والمططور طويا األمد، وأخ  الةريير الةطظدمػ  اةػيف ا  ةاػلر، وا سػةا لدة  ػف األسػواؽ 

ةاػلع مػدخا المةطيػيف اػل ألمر، ورؤدػة قودػة ومجػةركة ، وةةم ػا اػ   المللدة، والمسؤولدة ال ي دػة، وا 
المملرسػػلت فػػ  الةطلىػػر الر دسػػدة الةػػ  ياػػب أف ةيػػوف مةػػوافرة لػػد  المطظمػػة ق ػػا أف يػػةـ ةحايػػأ 

 المملرسلت  للدة المسةو .
المملرسػػلت  للدػػة المسةو :وةة ػػمف ىػػطع الاػػرار ال امػػلع والةرا ػػ ، وا دارة ال اةدػػة،  -2/1/2

 ؽ، و الفة الةمكيف، والح لظ  ل  المةرفة ومجلركةهل ، وال اة .والةواه طحو الةما ف  فر
حواف  األداء الر دسدة: وةة مف ا  داع ا سػةراةيا  المطظػوم ، ومجػلركة طػلقـ الةمػا ،  -2/1/3

 والاودة.
إل  قدلص أ ػر ة طػ  طمػا الادػلدة المسػةدامة والةواػه الريػلد  ( 2021دراسة  دمحم وآخروف، ادفت 

فػػػ  جػػػركة مىػػػر للطيػػػراف  لػػػ  كػػػا مػػػف ا  ػػػداع الةيطولػػػوا ، وا  ػػػلدة اطدسػػػة الةملدػػػلت، واألداء 
فػ  الة قػة  ا كمػل اػدفت إلػ  ةايػدـ الػدور الوسػدا لا ػداع الةيطولػو  ،والة وؽ الةطظدم  ا  دا  ،

ا  لدة اطدسة الةملدػلت واألداء ا  ػدا   والة ػوؽ الةطظدمػ ، وكػ لؾ  يف كا مف الادلدة المسةدامة و 
ولةحايػأ اػدؼ ، وؽ الةطظدمػ  ػالةملدػلت واألداء ا  ػدا   والة اطدسػة يف الةواػه الريػلد  وا  ػلدة 

اسةاىلء وةو يةهل  ل   يطة  جػوا دة مػف الةػلمليف فػ  جػركة مىػر  اسةملرةالدراسة؛ ةـ ةىمدـ 
وقػد  ،اسػةملرة ىػللحة 243اسةملرة،  يطمل ةػـ اة ةمػلد  لػ  ةحليػا  320للطيراف، حيث ةـ ةو يع 

ػػ يػػؤ رافةوىػػلت الدراسػػة إلػػ  أف الادػػلدة المسػػةدامة والةواػػه الريػػلد   ػػ لمةطود  يال د   لػػ  كػػا مػػف  لوا 
كمػػل ةوىػػلت  ،ا  ػػداع الةيطولػػوا ، وا  ػػلدة اطدسػػة الةملدػػلت، واألداء ا  ػػدا  ، والة ػػوؽ الةطظدمػػ 

فػ  الة قػة  ػيف الادػلدة المسػةدامة وكػا مػف  لا وسػدط  يلةػب دور   الةيطولػوا الدراسة إل  أف ا  داع 
كػػ لؾ أ ػػر ت الطةػػل ث أف ا  ػػػداع  ،إ ػػلدة اطدسػػة الةملدػػلت، واألداء ا  ػػدا  ، والة ػػػوؽ الةطظدمػػ 

إ ػػلدة اطدسػػة الةملدػػلت،  فػػ  الة قػػة  ػػيف الةواػػه الريػػلد  وكػػا مػػف لا وسػػدط  الةيطولػػوا  يلةػػب دور  
 والة وؽ الةطظدم .   ،واألداء ا  دا 

إلػ  الةةػرؼ  لػ  ا دارة الرجػداة فػ  ةحسػيف األداء المؤسسػ  ( 2021وادفت دراسة   ل ،      
ف  الجركة الةلمة لمطلحف اطوب الالارة، ومةرفة مدى ةػوفر المةطلاػلت األسلسػدة ال  مػة لةط يػأ 

أاداؼ الاحث اسةخدـ الالحث  ولةحايأ، ة، وأ رال  ل  ةحسيف األداء فيهلا دارة الرجداة ف  الجرك
المطهث الوى   الةحليلػ ، وةيوطػت  يطػة الاحػث مػف كػا مػوظ   الجػركة  رؤسػلء األقسػلـ ومػدراء 

 إلػػ سػػةالطة كػػيداة ر دسػػدة لامػػع ال دلطػػلت، وةوىػػلت الدراسػػة ، وةػػـ اسػػةخداـ اة(داريػػيف و ػػلمليفإ
الةملدػلت ا داريػة وةاليػا ال لقػد والهػدر  ياطهل أف  ملدة إ لدة ةىمدـ وةسػهمامو ة مف الطةل ث م
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 فػػ  المؤسسػػ  األداء ةحسػػيف فػػ %  63٫11  ػػر ةط يػػأ ماػػلدئ ا دارة الرجػػداة ةسػػلاـ  طسػػاة 
 الرجػػػداة ا دارة ماػػػلدئ ةط يػػػأ  ػػػيف قودػػػة إيال دػػػة طرددػػػة   قػػػة واػػػود الدراسػػػة وبيطػػػت الجػػػركة،
ةط يأ ا   المالدئ كلمل سلاـ  لؾ  جركةال وة طت د مت كلمل أطه حيث المؤسس ، األداء وةحسيف

 .ف  ةحسيف مسةوى األداء المؤسس  فيهل
ةحسػػيف األداء    لػػ  أ ػػر الاػػدرات الديطلمدػػة  لػػ( الةةػػرؼ 2021واسػػةهدفت دراسػػة    ػػد الهػػلد ، 

سػل د  لػ  المؤسس  ف  الجػركلت الىػطل دة، وةاػددـ مامو ػة مػف الماةرحػلت والةوىػدلت الةػ  ة
ممػػػل دةػػػود اػػػللط ع وال ل ػػػدة  لػػػ   ؛ةط يػػػأ الاػػػدرات الديطلمدػػػة، وةحايػػػأ الةحسػػػيف األداء المؤسسػػػ 

خةدػلر لالةلمليف اللجركلت الىطل دة اى ة خلىة والماةمع ككػا اىػ ة  لمػة، حيػث قػلـ الالحػث ا
وا دة مػف خةدلر  يطة  جاماةمع الاحث مف الةلمليف اللجركلت الىطل دة لىطل ة ال الج، وقد ةـ 

للاػػدرات الديطلمدػػة  لػػ  ةحسػػيف األداء  ي يرةوىػػا الاحػػث إلػػ  واػػود ةػػ، و (245الةػػلمليف و ػػدداـ  
ولػػػـ دظهػػر لاػػػدرات  (،الاػػػدرات ال الفدػػة -الاػػػدرات ا  دا دػػة -الػػةةلـ درات قػػػ حيػػثالمؤسسػػ  مػػػف 

 .اةةىلؿ أ  ةي ير  ل  ةحسيف األداء المؤسس 
فػ  المةػة مديطػة  اليجف  ف واقع ةط يأ االادلدة المسةدامة  (2016و اسةهدفت دراسة غلطـ ،  

السلدات  امهوريػة مىػر الةربدػة ال ةاػلر  مػدخ  لةطػوير الةةلػدـ الاػلمة ، و لػؾ مػف واهػة طظػر 
 يطة مف أ  لء اي ة الةدريص. ودجكا أي ر ةحديدا، يرك  الاحث  ل  رىد دراػة ةط يػأ الادػلدة 

اقػػع يخةلػػف اػػلخة ؼ المةريػػرات الجخىػػدة للمجػػلركيف فػػ  الاحػػث المسػػةدامة، ومػػل إ ا كػػلف اػػ ا الو 
وقػد ةوىػلت الدراسػة إلػ  أف ةط يػأ الادػلدة المسػةدامة فػ  ، الاطص، والمرةاػة الةلمدػة والةخىػص

المةػػة مديطػػة السػػلدات  دراػػة امةوسػػطةا، و ػػدـ واػػود فػػروؽ دالػػة فػػ  ةىػػورات أ  ػػلء اي ػػة 
 والمرةاة الةلمدة، والةخىص.  ص،الةدريص الخة ؼ المةريرات الجخىدة: الاط

إلػ  اليجػف  ػف مسػةوى مملرسػة الادػلدة المسػةدامة لػدى  (Kalkavan، 2015  وادفت دراسػة 
ومػػف أاػػا ةحايػػأ اػػ ا الهػػدؼ، ةػػـ اسػػةخداـ مػػطهث ،  يطػػة مػػف المػػديريف فػػ  قطػػلع الةػػيميف  ةركدػػل

مػف المػديريف فػ   70الاحث الوىػ    ػف طريػأ المسػ  الةسػة دلف، والمط ػأ  لػ   يطػة قوامهػل 
وقػد أ ػر ت طةػل ث اػ   الدراسػة أطػػه  لػ  الػرغـ مػف واػود اةػض المهػلرات الادلددػػة ، قطػلع الةػيميف

الهلمة لدى المػديريف، فػ ف مسػةوه مهػلرات الادػلدة المسػةدامة لػديهـ كػلف أقػا مػف المطةظػر؛ حيػث 
 كلطت مسةوى ا   المهلرات لدى المديريف أقا مف المةوسا. 

إلػػ  اليجػػف  ػػف الة قػػة  ػػيف مملرسػػلت الادػػلدة المسػػةدامة وفاػػل  (Avery، 2014اػػدفت دراسػػة  
وقػد ةػـ ةط يػأ اػ   الدراسػة السػةخداـ مػطهث الاحػث ، الطمو ج إفر ا وا رياسةطرا ور ل الموظ يف

مػػف المػػوظ يف فػػ   ػػدد مػػف  ۲۱۲۱الوىػػ   المسػػحس السػػةخداـ اةسػػة دلف  لػػ   يطػػة قوامهػػل 
وقػػػد  يطػػػت طةػػػل ث الدراسػػػة أف ،  ةلد طػػػد –الحاػػػـ فػػػ  اػػػلطكوؾ  المجػػػرو لت الىػػػريرة والمةوسػػػطة
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مملرسلت الادلدة المسةدامة كلف لهل ارةالط داؿ  ر ل الموظ يف ف  ا   الجركلت، كمل  يطػت طةػل ث 
الدراسػة أف اةػض مملرسػػلت الادػلدة المسػةدامة كلطػػت أي ػر قػػوة فػ  الةط ػؤ  ر ػػل المػوظ يف مالرطػػة 

ف أ ل  المملرسلت قدرة  ل  الةط ؤ  ه ا الر ل او المسةوى الةلل  مف اللمملرسلت األخرى؛ فاد كل
كمل كلطت المملرسلت الةللدة أد ل مرةاطة  دراة  للدة  ر ػل المػوظ يف: ةاػدير ، إجراؾ طلقـ الةما

قدمة الموظ يف، واةالع السلوؾ األخ ق ، وأخ  الةرير الةطظدم  اةيف اة ةالر، وواػود رؤدػة قودػة 
 واود ةالفة ةمكيطدة، والحرص  ل  الاودة ف  المطةالت والخدملت.ومجةركة، و 
رىد واقع ةط يأ مملرسلت الادػلدة المسػةدامة فػ  إحػدى  (Kantabutra، 2013  وادفت دراسة

وقػػد اسػػةطدت اػػ   ، واػػ  مامو ػػة سػػدـ سػػدمطت فػػ  ةلد طػػد الجػػركلت الىػػطل دة الي ػػرى فػػ  آسػػدل
وقػد ةػـ ةط يػأ الدراسػة  لػ   يطػة مػف ، لادػلدة المسػةدامةالدراسة إل  طمو ج اإفػر  و  رياسػةرا ل

وقد ةـ اسةخداـ مدخا مةةدد ال دلطلت لامع ال دلطلت ف  إطلر دراسة الحللػة ، الالدة ف  ا   الجركة
 ل   يطة مػف أىػحلب المطلىػب الادلددػة فػ  الجػركة السػةخداـ الم حظػلت المطةاػدة فػ  الجػركة 

اػػراء  ماػػلا ت جخىػػدة جػػاه ماططػػة، وةحليػػا الو ػػل أ والمطجػػورات وم حظػػة السػػلت الةػػدريب، وا 
وقد ركػ ت الدراسػة  لػ  ةحليػا سػةة أاةػلد ر دسػدة لةط يػأ مملرسػلت الادػلدة المسػةدامة، ، المادمة

وا  المطظور طويا األمد، واةسة ملر ف  األفراد، وةةديا ال الفػة الةطظدمدػة، وا  ػداع، والمسػؤولدة 
وقد  يطت طةل ث الدراسة أطه يةـ ةط يأ مملرسلت ، ةىرؼ  ل  طحو أخ ق اةاةمل دة وال ي دة، وال
مملرسػة مػطهـ  19اجكا مةاليف ف  المطظمة، واجكا إامػلل  ةػـ ةط يػأ  ۱۲الادلدة المسةدامة اؿ

  ل  طحو قو  ف  حيف ةـ ةط يأ الق  المملرسلت  ل  طحو مةوسا. 
  اليجف  ف واقع مملرسلت الادلدة إل (Kantabutra &Saratun،  2013  كمل ادفت دراسة 

وقػد ، ف  إحدى الالمةلت ال ةلد طدا، و لؾ اسةطلدا لطمػو ج اإفػر ا وا رياسػةطرا للادػلدة المسػةدامة
ةـ ةىطيف المالدئ الة  قدمهل ا اف الالح لف إل  ست ف ػلت ر دسػدة واػ : المطظػور طويػا األمػد، 

ع، والمسػػؤولدة اةاةمل دػػة، والسػػلوؾ األخ قػػ ، وةطػػوير طػػلقـ الةمػػا، وال الفػػة الةطظدمدػػة، وا  ػػدا
و لؾ كطمػو ج لةحليػا واقػع ةط يػأ مملرسػلت الادػلدة المسػةدامة فػ  الالمةػة. وقػد ةػـ ة طػ  مػدخا 

الم حظة اللمجلركة،  مةةدد األدوات لامع ال دلطلت ف  إطلر مطهادة دراسة الحللة، و لؾ السةخداـ
اراء الماػلا ت الجخىػدة جػاه الماططػة وةحليا الو ل أ والمةلوملت المطجورة ا لمةةلاة اللالمةة، وا 

مػػف مملرسػػلت الادػػػلدة  23مػػف اىػػا  21وقػػد  يطػػت الطةػػػل ث ةحاػػأ ، مػػع الةػػلمليف فػػ  الالمةػػة
المسةدامة مو  ة  ل  ست مامو لت ر دسدة مف المملرسلت وا : المطظور طويا األمد، وةطػوير 

ا  ػػػداع، والمسػػػؤولدة اةاةمل دػػػة وال ي دػػػة، والسػػػلوؾ طػػػلقـ الةمػػػا، وال الفػػػة الةطظدمدػػػة الاودػػػة، و 
 األخ ق .
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إلػػ  الةةػػرؼ  لػػ  اةطػػلر الطظػػر  الػػ   دحكػػـ ةاويػػد األداء  ( 2017و اػػدفت دراسػػة   ػػوض  ، 
المؤسسػ  م ػا ملادػة األداء المؤسسػ  وماومػػلت األداء المؤسسػ ، والةةػرؼ  لػ  اةطػلر الطظػػر  

ة وم هومهل ومالد هػل ودور مػدخا الادػلدة المسػةدامة فػ  ةاويػد ال   دحكـ مدخا الادلدة المسةدام
األداء المؤسس  اللمدارص ال لطودػة الةلمػة امىػر، طػرح مامو ػة مػف الماةرحػلت الةػ  ةسػهـ فػ  
ةاويػػد األداء المؤسسػػ  اللمػػدارص ال لطودػػة الةلمػػة امىػػر مػػف خػػ ؿ مػػدخا الادػػلدة المسػػةدامة، 

الاحث أف ةاويد األداء المؤسس  ا ء ة يةا أ مف الةملدة  اسةخدـ الاحث المطهث الوى  ، وأظهر
الةةلدمدػػة، وأف الادػػلدة المسػػةدامة ةهػػدؼ إلػػ  ةحسػػيف الةملدػػة الةةلدمدػػة والةربودػػة وةاويػػد األداء 
المؤسس  اللمدارص ال لطودة الةلمػة و لػؾ  ػف طريػأ ةو دػة الةػلمليف اللمدرسػة  واااػلةهـ والةمػا 

  ل  ةحايأ أاداؼ المدرسة.
إل  ةحديػد واقػع أداء الادػلدات األيلددمدػة فػ  الالمةػلت السػةوددة  ( 2019دراسة  الةرداف،ادفت 

الطلج ة ف   وء الادلدة المسةدامة، وةـ اة ةملد  لػ  اسػةالطة أ  ػلء اي ػة الةػدريص فػ  كجػف 
أ  ػلء واقع أداء الادلدة المسةدامة. واسةخدـ المطهث الوى  ، وةـ ةط يأ الدراسة  ل   يطة مف 

المةػػة  -المةػػة الالحػػة -المةػػة حل ػػا   اي ػػة الةػػدريص  ػػ  ث مػػف الالمةػػلت السػػةوددة الطلجػػ ة
(   و، وخلىت الدراسة إل  أف دراة واقع أداء الادػلدات األيلددمدػة ۲۲5المامةة( وةةيلف مف  

ف   وء الادلدة المسةدامة مةوسطة، حيث حىلت امدػع أاةػلد المحػور  لػ  دراػة أداء مةوسػطة 
اسػػةدامة اسػػة ملر المػػوارد  ،المسػػ ولدة الماةمةدػػة وال ي دػػة، اػػ   لػػ  الةػػوال   ال الفػػة الةطظدمدػػةو 

 الةو يع اةسةراةيا (.  ،اسةدامة قدلدة انخريف ،الاجرية والملددة
ةحليا مملرسلت الادلدة الهلدفة إل  إحداث الةحػوؿ واةسػةدامة  (Farooq،(2016 وادفت دراسة 

الةلل . واطط قل ممػل أو ػحه الالحػث مػف أطػه ة ةػ اؿ اطػلؾ فاػوة فػ  أطػر الةمػا ف  قطلع الةةلدـ 
المواودة والمطااة ف  مؤسسلت الةةلدـ الةلل ، فاد وظف الالحث الطةػل ث الميداطدػة المسػةمدة مػف 

لةحليا الطةػل ث المسػةمدة مػف الدراسػلت السػلااة الةػ  ةػـ ةط يػ ال فػ   ۱۲۲۱ةط يأ اةم رتا لةلـ 
الةمػػا الخػػلص  ورقةػػه الاح دػػة. واسػػةخدمت الدراسػػة مطهادػػة اح دػػة  و ػػوع لةوادػػه إطػػلراػػ ا الم

ةحديػد سػت مػف  وى دة قل مة  ل  مرااةة األد دلت الطظرية وةحليلهل. وخلىت طةل ث الدراسػة إلػ 
الةػػ اـ الاػػلدة ، و الػػةةلـ الةميػػأ وقدمػػة الط ااػػة المو ػػو لت المط  اػػة اةػػد المرااةػػة الةحليلدػػة، واػػ 

مػف خػ ؿ ةةلقػب الادػلدة فػ   لدمييف   دلطلت المهمػة المحػددة، والرؤدػة اةسػةراةيادة، واةمةػدادالةة
كمهػلرة  اةةسلع وال   دمكف ةحاداه مف خ ؿ الةةلوف والةجلرؾ والةيييد  لػ  أاميةػه، و المؤسسة 

ة. و الةدالػػة والةػػ  مػػف خ لهػػل يػػةـ الةرلػػب  لػػ  المىػػلل  الجخىػػد، و يومدػػة لمجػػلركة المةلومػػلت
سػةة الحيلػة والةػ  فيهػل دسػةخدـ الاػلدة الجػرايلت الداخلدػة ، و الةطوع مػف خػ ؿ الةملسػؾ والةػرااا 

الماةمةػلت المحلدػة والح ػلظ  لػ  ميػ ة مسػةدامة، واةةىػلؿ والػ   يػةـ الةيييػد  والخلرادة لةحسيف
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ف أاػا مسػةا ا المل   مػ  ل  أاميةه كمهلرة يومدة لمجلركة المةلوملت، وأخيرا الةةلـ مف دروص
 أف ا لمؤسسلت الةةلدـ الةلل . 

إل  الةحاأ مف  (Dalati , Raudeliunient 2017 &Davidavitient   كمل ادفت دراسة
فةللدة إطلر م لادم  دحدد أسلليب وسلوكدلت الادلدة المةمي ة الة  ةرةاا اللادلدة المسةدامة، 

 م  هـ، والر ل الوظد    ل  المسةوى الةطظدمدة كمل ةحددال  اة أفراد المطظمة ف   وال اة
واسةخدمت الدراسة المطهث اليم  ف  الاحث وةـ امع ال دلطلت مف خ ؿ أداة اةسة دلف ، المؤسس 

المسح . وةـ إاراء ةحليا  لمل  اسةيجلف  لادلص األاةلد المةةددة المة مطة ف   واما 
سسلت الةةلدـ الةلل  وةيوطت مف كمل وقد اجةملت الدراسة  ل   يطة  ر دة مف مؤ  ،المادلص

( فردا أخةيروا مف المةةيف ف  مديطة دمجأ. واةد الةحليا ا حىل   خلىت طةل ث الدراسة ۳۲ 
أف ال اة الةطظدمدة والادلدة المسةدامة مؤجرات  ل  الر ل الوظد   لدى ا دارييف واأليلددمييف  إل 

ةحديد سلوكدلت قدلددة محددة ال ةالرال السلوكدلت الة  ةمي  ، و الةلمليف امؤسسلت الةةلدـ الةلل 
. والة  ةجةما  ل  ةوفر الاىيرة، والةواىا، والةةلوف، ۱۲۲۲الادلدة ف   وء رؤدة المملية 

والةواه الل ريأ ال ةالرال السلوكدلت الة  يةةيف د مهل والحث  ليهل وة طيهل مف ق ا المديريف 
 الةةلدـ الةلل . والالدة الةةلدميف ف   ي ة 

اخةالر إل   (Ibrahim ،& Farooq , Othman , Nordin 2017,   كمل ادفت دراسة  
دارة الموااب، والىحة الةطظدمدة؛  وى هل ۱۲۲۲الة قة  يف الادلدة ف   وء رؤدة المملية  ، وا 

حة كمل ادفت الدراسة إل  اليجف  ف الةي ير الوسدا للى ، ل  إحداث ةحوؿ الالمةة مؤجرات
حداث الةحوؿ ف  الالمةة.  دارة الموااب وا  الةطظدمدة ف  الة قة  يف مةريرات الادلدة المسةدامة وا 
واسةخدمت الدراسة مطهث احث وى   قل ـ  ل  ةىمدـ المسد    ر األقسلـ السةخداـ أداة 

ال   للادلدة المسةدامة. و  ۱۲۲۱اةسةالطة وال   ةـ ا داد  اسةطلدا إل  طمو ج االرد ا لةلـ 
ية مف األاةلد الةللدة:  طلء الادرات الطلقـ الةما، والةطودع، والمحلفظة، وةو يع الادلدة 

( إداريل ومحل را أخةيروا  جوا دل مف ست المةلت ۰۱۲اةسةراةيادة. وةيوطت  يطة الدراسة مف  
الوى  .  حكومدة وخلىة ةاع ف  أوغطدا، وقد امةت ال دلطلت السةخداـ أسلليب الةحليا ا حىل  

دارة الموااب والىحة  وخلىت طةل ث الدراسة إل  أف اطلؾ   قة إيال دة  يف الادلدة المسةدامة وا 
دارة الموااب والىحة الةطظدمدة مادلص حادا  ومو وؽ اه ، و الةطظدمدة أف الادلدة المسةدامة وا 

 الادلص ةحوؿ الالمةة.
إل  ةامدع وةوليف  (Silalaiy , Ratanaolarn ,Thaveesuk 2017دراسة  وهدفت   

واسةخدمت الدراسة مطهادة ،مكوطلت الادلدة المسةدامة وةط دالةهل ف  كلدلت الةةلدـ ال ط   ةلد طد
اح دة وى دة قل مة  ل  مدخا الاحوث الو ل ادة مف خ ؿ امع وةحليا ال دلطلت ال لطودة المةةلاة 
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وخلىت طةل ث الدراسة إل  أف ،  طداللمؤسسلت الخل ةة  جراؼ مكةب الةةلدـ ال ط  ف  ةلد
ةط يأ الادلدة المسةدامة اللطساة لمدير  اليلدلت ال طدة ياب أف ديخ  ف  اة ةالر  دد مف 
المكوطلت مطهل  ل  س يا الم لؿ ة الحىر: أامدة الادلدة المسةدامة، وا االء  ل  الادلدة لي  

  ر أرالء اليلدة، والةدالة ف  ةط يأ الادلدة ةيوف مسةدامة ومةةلقاة، وةو يع الادلدة المسةدامة 
المسةدامة، واة ةراؼ اللةطوع، وةجادةه وةروياه ف  أرالء اليلدة، والةطمدة المسةدامة للموارد 

 الاجرية، واةحةراـ المةالدؿ والةةلـ مف أف ا الخ رات السلااة.
الةطمدة قدرات  اليجف  ف ةي ير  رطلمث (Alkaher  &Avissar ، 2018دراسة   وادفت 

أ  لء اي ة الةدريص كالدة ل سةدامة  المةة كي وة يـ ف  ةا أ يب. واسةخدمت الدراسة مطهث 
( مف أ  لء اي ة الةدريص ال يف ح روا ا ا 16دراسة الحللة، وةيوطت  يطة الدراسدة مف  

ة الدراسة. واةد مف خ ؿ إاراء مالا ت جاه ماططة مع أفراد  يط ال رطلمث، وامةت  دلطلت الدراسة
الةحليا الطو  /اليد   لل دلطلت؛ خلىت طةل ث الدراسة إل  أف  رطلمث ةطوير الادلدة المسةدامة وقر 

وأف المجلركة ال للة ف  الطالجلت حوؿ ، لألفراد ال رص للةةلـ مف انخريف المجلركيف ف  ال رطلمث
ةطوير قدلدة اةسةدامة أ را ف   ي ة أف ل رطلمث ، و اةسةدامة؛  ادت مف و يهـ اادلدة اةسةدامة

وأف الد ـ ال   يةلاوطه مف إدارة الالمةة لةطوير ، الةلل  الموظ يف الةلمليف امؤسسلت الةةلدـ
 قدلدة اةسةدامة غير كلؼ. 

( إل  الةحاأ مف آراء خ راء الةدريب  ل  الادلدة فدمل يةىا Shaw، 2018دراسة  وادفت    
ألطجطة الرااطة للالدة المسةداميف، والةط ؤ اللةواهلت المسةا لدة الممكطة اللمهلرات، والمةلرؼ، وا

للالدة المسةداميف اررض المسل دة ف  إ داد ال رامث الةدري دة والالدة المسةداميف والطلاحيف. 
واسةخدمت الدراسة أسلوب دل   المةدؿ للمسل دة ف  اسةيجلؼ أراء الخ راء اجيف الالدة 

( مدربيف اللوةدلت المةحدة األمريكدة أال وا  ف    ة أدوات ۲۲ف  الدراسة   وجلرؾ المسةداميف
لامع ال دلطلت ا : أس لة م ةوحة الطهلدة، ومس  ةىطد   وةادير  لةحديد ةوافأ انراء  يف اؤةء 

 أف الالدة الخ رات فدمل يةةلأ اللادلدة المسةدامة الحللدة والمسةا لدة. وخلىت طةل ث الدراسة إل 
المسةداميف الرااطيف يرك وف  ل  الةطلىر ال ل لة الداخلدة والخلرادة، امل ف   لؾ م لادـ 
الةةلوف، والةطوع، والةما الامل  ،  دة مف الةما  ل  ةحايأ الةوا ف  يف الركل   األسلسدة األربع 

والجخىدة محور أطه ف  المسةا ا، سةىا  ا ةالرات مف ق يا الةطمدة الةاطدة ، و للادلدة المسةدامة
ارةيل  الـ للادلدة المسةدامة احسب مل يرا  فريأ الخ راء ال يف ارى اسةط ع آراءاـ ف  ا   

 الدراسة 
إل  احث كيف دمكف للمةطييف الألمر Azeiteiro,2018، (Aleix , leal  وادفت دراسة

مر الخلراييف( ف  الر دسييف  الالدة، أ  لء اي ة الةدريص، طلقـ الةما، الط ب، المةطييف الأل
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مؤسسلت الةةلدـ الةلل  الحكومدة ال رةرللدة إدراؾ م لادـ اةسةدامة ومؤسسلت الةةلدـ الةلل  
المسةدامة، ودور الةةلدـ الةلل  ف  الةطمدة المسةدامة، والمةوقلت والةحددلت والىةوالت المرةاطة 

خ ؿ مدخا اح   کد    ومف ،للدة ةط ي  المالدرات المسةدامة ف  مؤسسلت الةةلدـ الةلل  ال رةر
اراءات ةحليا المحةوى ةـ ةط يأ ا   الدراسة لاحث  الة ةملد  ل  المالا ت جاه الماططة وا 

( مف المةطييف الألمر ف  مؤسسلت الةةلدـ الةلل  الحكومدة ال رةرللدة. وخلىت ۱۲واهلت طظر  
مة ف ف المةطييف الألمر المخةل يف لـ طةل ث الدراسة إل  أطه  ل  الرغـ مف الو   ام هـو اةسةدا

كلف طاص الموارد المللدة طةياة ، و  ل  أل ة ام هـو مؤسسلت الةةلدـ الةلل  المسةدامة دكوطوا
لةالدص الةمويا المخىص للةةلدـ الةلل  و يلدة أ داد الطلاة الالمةييف ال رةرللييف الراس يف 

ة ف  قطلع الةةلدـ الةلل . . وقد ألات ا   ام لاة المةوؽ الر دس  لةحايأ الةطمدة المسةدام
الدراسة ال وء  ل  أامدة إحداث الةرير الم لادم  والةطظدم  ف  مؤسسلت الةةلدـ الةلل  اجكا 
ةلحة أجكلؿ ةطظدمدة أي ر مروطة، وبدلطلت مهمة  خلص مف خ ؿ ةحديد موارد اديدة للةمويا، وا 

دارة أي ر اسةراةيادة للموارد أي ر جموة، واهود ةربودة أي ر ةخىدىل، والة   اـ اللةةلـ مدى الحدلة وا 
 الاجرية. 

 :  المؤسس   األداء -2/2   
ة ل لهل مع  طلىر  ي ةهل الداخلدة  المطظومة المةيلملة لطةل ث أ ملؿ المؤسسلت ف  او    

وا  أداء األفراد ف  إطلر وحداةهـ ال ر دة المةخىىة،  لـوالخلرادة، يدؿ  ل  أاةلد    ة مه
وأداء الوحدات ال ر دة ف  إطلر السدلسلت الةلمة للمؤسسة، وأخيرا أداء المؤسسة ف  إطلر ال ي ة 

 (.2020  الة ب،       اةقةىلددة واةاةمل دة وال الفدة
 وةةم ا أاةلد األداء المؤسس  فدمل يل  : 

: داػلص أداء ال ػرد فػ  المطظمػة امامو ػة مةطو ػة مػف ف  وحداةهـ الةطظدمدةأداء األفراد  -2/2/1
الماليدص يةـ مف خ لهل ةايدـ أدا ه وىوة  إل  الةييد مف أف أطظمة الةما ووسػل ا الةط يػ  فػ  كػا 
إدارة ةحاأ أي ر قدر ممكف مف ا طةلج ايقا قدر مف الةيل ة، وف  أقا وقػت و لػ  مسػةو  مطلسػب 

 (.2004 الوق  ،مف الاودة 
: داػػػلص أداء كػػػا وحػػػدة أداء الوحػػػدات الةطظدمدػػػة فػػػ  إطػػػلر السدلسػػػلت الةلمػػػة للمطظمػػػة -2/2/2

امامو ػػة أخػػر  مػػف المةػػليير إة أف الماػػليدص الةػػ  ةسػػةخدـ  ماػػليدص فل لدػػة المطظمػػة( لادػػلص 
لدػػة األداء فيهػػل للوقػػوؼ  لػػ  مػػد  قػػرب المطظمػػة مػػف ال ل لدػػة ، وةجػػما كػػا مػػف ماػػليدص ال ةل

 (.2004ا قةىلددة الداخلدة والخلرادة  الوق  ،
أداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة وا اةمل دة وال الفدة: مػف الم ػلادـ المرةاطػة  -2/2/3

الألداء م هـو الي ػلءة وال ل لدػة ، حيػث ةجػير ال ل لدػة إلػ  األاػداؼ المحااػة أو ةحايػأ األاػداؼ 
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الطظر  ف الةيلليف المةرةاة  ف ا   األاداؼ ، أمل الي لءة فةجير المحددة مف ق ا المطظمة ارض 
إل  طساة المدخ ت إل  المخرالت، حيث أطه كلمل كلطت قدمة المخراػلت أي ػر مػف قدمػة المػدخ ت 
ف ف الي لءة ةيوف أ ل  ، ف  ا ةـ ةحايأ مخرالت مةيطة امػدخ ت أقػا فػ ف الي ػلءة ةيػوف أ لػ  ، 

يدص أخر  كماليدص الحوادث ومةدةت الدورات والردلب والةيخير ، حيث أف ك لؾ األداء ية مف مال
ال ػرد الةلمػا الايػد اػو الػػ   ةيػوف إطةلايةػه  للدػة، وكػ لؾ الػػ   دسػلاـ أدا ػه فػ  ةاليػا المجػػليا 

 (.2004المرةاطة اللةما كلةطةظلـ ف  الدواـ وقلة حوادث الةما   الوق  ،
اةمت دراسة  الطايب،و   ل  الدرالت الةاديرية لواقع األداء المؤسس  لاةض  رؼ( اللةة2022ا 

أظهرت الطةل ث واود   قة ارةالطدة دالة ، و كلدلت المةة  ورسةيد ف  ظا ال حة فيروص كوروطل
إحىل دل  يف اطةجلر فيروص كوروطل واألداء المؤسس  امحلورة المخةل ة  اةض اليلدلت  ل  

اي ة الةدريص والهي ة المةلوطة والموظ يف حيث  مسةو  المةة  ورسةيد مف واهة طظر أ  لء
كلطت الدرالت الةاديرية له ا الواقع مةوسطة ف  امدع المالةت، فدمل  دا مالؿ اودة الحدلة 

(، وقد الء 2,16األيلددمدة فاد الء امسةو  ةحاأ مطخ ض وبلرت قدمة المةوسا الحسل   له  
الؿ األداء ا دار  ف  المرةاة األول   و ف طس   مالؿ ا اراءات اةحةرا ية ل يروص كوروطل وم

(  ل  الةوال ،  يطمل الء محور الاحث الةلم  وةطوير الماةمع ومالؿ ةطوير 39,32(،  35,4 
 .(  ل  الةوال 30,07(،  31,89الهدكا ا دار  ف  المرةاة األخيرة  و ف طس    

سةهدفت دراسة   دالهلد ،  مةرفة أ ر الادرات الديطلمدة  ل  ةحسيف األداء المؤسس   (2021وا 
ف  الجركلت الىطل دة، وةاددـ مامو ة مف الماةرحلت والةوىدلت الة  ةسل د  ل  ةط يأ 
الادرات الديطلمدة، وةحايأ الةحسيف األداء المؤسس ، ممل دةود اللط ع وال ل دة  ل  الةلمليف 

ع ككا اى ة  لمة، حيث قلـ الالحث الخةدلر ماةمع اللجركلت الىطل دة اى ة خلىة والماةم
الاحث مف الةلمليف اللجركلت الىطل دة لىطل ة ال الج، وقد ةـ اخةدلر  يطة  جوا دة مف 

ةوىا الاحث إل  واود ةي ير للادرات الديطلمدة  ل  ةحسيف األداء  ،و(245الةلمليف و دداـ  
الادرات ال الفدة( ولـ دظهر لادرات اةةىلؿ - دة الادرات ا  دا-المؤسس  مف حيث  قدرات الةةلـ 

 .أ  ةي ير  ل  ةحسيف األداء المؤسس 
اةمت دراسة  ددلب،    ادلص مد  ةوافر أاةلد الادارات الوظد دة ف  الجركلت محا ( ا2021وا 

الدراسة، وك لؾ قدلص مد  ةوافر أاةلد األداء المؤسس  ف  الجركلت محا الدراسة، وأد ل ةحديد 
ةي ير أاةلد الادارات الوظد دة  الادارات الادلددة، الادارات الةاطدة، الادارات ا طةلادة، مد  

ادارات الاحث والةطوير، الادارات الجخىدة(  ل  األداء المؤسس  ف  الجركلت محا الدراسة. 
 وةسةطد الدراسة إل  المطهث الوى   الةحليل ، وقد ا ةمدت الالح ة  ل  قل مة اةسةاىلء ف 
ةامدع ال دلطلت األولدة، ويةيوف ماةمع الدراسة مف مدير  ا دارات الةلدل والوسط  ف  قطلع 
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الىطل لت الدوا دة المىرية، وقد  لغ حاـ ماةمع الدراسة مف مدير  ا دارات الةلدل والوسط  
 ، وقد قلمت الالح ة السةخداـ ال رطلمث ا حىل   ف  ةحليا ال دلطلت. وةوىلت( م ردة 266 

الدراسة إل  مامو ة مف الطةل ث أامهل ةوافر أاةلد الادارات الوظد دة لد  مدير  ا دارات ف  
الجركلت محا الدراسة  دراة مةوسطة، ف    ل  أطه ةواد اخة فلت  ات دةلة مةطودة ف  أاةلد 

ء المؤسس  الادارات الوظد دة طةياة اخة ؼ مليدة الجركلت محا الدراسة، كمل ةةوافر أاةلد األدا
ف  الجركلت محا الدراسة  دراة مرة ةة، كمل أو حت طةل ث ةحليا اةطحدار  ف واود ةي ير 

 .مةطو  ألاةلد الادارات الوظد دة  ل  األداء المؤسس  ف  الجركلت محا الدراسة
إل  ةحليا ةط يأ مالدئ إدارة الاودة الجلملة  ل  األداء  (2020وادفت دراسة   الة ب،

جركة اةةىلةت األردطدة، ولةحايأ أاداؼ الدراسة ةـ ةطوير اسةالطه لررض امع  المؤسس  ف 
( وادت 553( م ردة، أ يد مطهل مل مامو ة  620ال دلطلت، و  ت  ل  ماةمع الدراسة الاللغ  

( SPSS.16أطهل ىللحة للةحليا ا حىل  . واسةخدمت الر مة ا حىل دة للةلـو اةاةمل دة  
أف مسةوى  ةسةالطة، وقد ةوىلت الدراسة إل  مامو ة مف الطةل ث كلف مف أ ر اللةحليا  دلطلت ا

مالدئ إدارة الاودة  ةىورات الةلمليف ف  جركة اةةىلةت األردطدة لمدخ ت و ملدلت ةط يأ
واود أ ر لمدخ ت ةط يأ مالدئ إدارة الاودة ،و الجلملة واألداء المؤسس  الءت  دراة مرة ةة

داء المؤسس ، وأف أاةلد مدخ ت ةط يأ مالدئ إدارة الاودة الجلملة ة سر مل الجلملة ف  األ
واود أ ر لةملدلت ةط يأ مالدئ إدارة الاودة ، و مف الةاليف ف  األداء المؤسس %( 58,5مادار   

%( 61,7 الجلملة ف  األداء المؤسس ، وأف أاةلد ةط يأ إدارة الاودة الجلملة ة سر مل مادار  
 ف  األداء المؤسس .  مف الةاليف

الةةرؼ إل  مسةوى األداء المؤسس  ف  ( 2019كمل ادفت دراسة   حةلملة &دراوجة،     
ةحسيف إطةلادة الالمةلت الخلىة جملؿ األردف مف واهة طظر الالدة األيلددمييف، وقد ةـ اسةخداـ 

ةخداـ اةسةالطة أداة ( قل دة أيلددمدة، وقد ةـ اس85المطهث الوى  ، وةيوطت  يطة الدراسة مف  
للدراسة. وقد أظهرت طةل ث الدراسة: أف دراة فل لدة األداء المؤسس  ف  الالمةلت الخلىة جملؿ 
األردف مف واهة طظر الالدة األيلددمييف الءت  دراة ةادير  ك يرة، كمل أظهرت طةل ث الدراسة  دـ 

ةة، والرةاة األيلددمدة،  دد سطوات واود فروؽ  ات دةلة إحىل دة أل ر مةريرات:  الاطص، والالم
الخ رة، والمسم  الوظد   السة طلء مةرير اليلدة والءت لىلل  اليلدلت ا طسلطدة، ا رورة  اد 
دورات ةدري دة للةلمليف ةسهـ ف  ةطمدة ا  داع األدا   لديهـ، وةة   مف مهلراةهـ وك لءةهـ 

المؤسس  الالمة ، اةيدا  ف الةةايد  ال اةدة مف أاا الحىوؿ  ل  اودة مةمي ة ف  األداء
 والرةلاة ف  الةةلما.
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( دراسة ف  وةدة فلوريدا اللوةدلت المةحدة ادفهل ةايدـ األداء Douglas،2004أارى   و    
المؤسس  للمديريف وةايدـ األداء الادلد  ف  الةةلدـ. ةـ اسةخداـ المطهث الوى   المسح ، ةيوطت 

لد ، ةـ اسةخداـ اةسةالطة كيداة للدراسة. وقد ا  ةت الطةل ث الطه لـ ( قد510 يطة الدراسة مف  
%( مف الادلدييف ال   ملدة ةايدـ مط   ملهـ ف  مطلى هـ الحللدة اللطساة المو وع 18دحظ  

%( مف الادلدييف الف طما الةايدـ الادلد  غير مةسأ 82أدا هـ المؤسس  داخا المكلةب، ودةةاد  
%( مف الةيطة  ل  أف ةايدمهـ الحلل  يرةاا   طال ات 47لادة، واة أ  وغلمض ودةيأ اةطة

%( 47%( مف الادلدييف الف ةايدمهـ م ط   ل  اسص وا حة، وأف  54الطلاة ف  اليلدلت، واقر 
  ملهـ. مف الادلدييف اقروا ايف الةايدـ سل داـ  ل  ةحسيف أدا هـ المؤسس  ف  امليف

سة ادفت اليجف  ف الة قة  يف الةطظدـ ا دار  واألداء ( درا2007 ،وأارى  كطةلف     
المؤسس  للالمةلت. ةيوف ماةمع الدراسة مف امدع أ  لء اي ة الةدريص والالدة األيلددمييف 
ف  الالمةلت الحكومدة ف  األردف، ةـ اسةخداـ المطهث الوى   المسح ، أمل  يطة الدراسة فاد 

ةسةالطة كيداة للدراسة، وقد أظهرت الطةل ث أف واقع الةطظدـ ( فردة، ةـ اسةخداـ ا496ةيوطت مف  
ا دار  ف  الالمةلت الحكومدة مف واهة طظر أ  لء اي ة الةدريص والالدة األيلددمييف كلف 
 دراة مةوسطة، وواود فروؽ  ات دةلة إحىل دة ةة   لمةريرات الاطص والمسم  الوظد   

، وأف مسةوى األداء المؤسس  ف  الالمةلت الحكومدة مف والرةاة األيلددمدة  ل  األداء اليل 
 واهة طظر  يطة الدراسة كلف  دراة مةوسطة  ل  امدع مالةت الدراسة.

دراسة ادفت إل  ةحليا وةايدـ الاحوث المطجورة حوؿ مو وع  (Beckhard، 2007وأارى      
ةه  ةطوير األداء المؤسس  المملرسلت ا دارية لرؤسلء األقسلـ ف  الالمةلت واليلدلت و  ق

لادارييف ف  الاطلع الةةلدم  ال ريطلط ، ةـ اسةخداـ المطهث الوى   الةحليل ، وةيوطت  يطة 
، والسةخداـ مطهادة الاحث 2005-1999( اح ل مطجورة ف  ال ةرة مف  لـ 16الدراسة مف  

مامو ة مف الطةل ث الة   الطو   الال مة  ل  ةحليا الو ل أ وقراءةهل طاددل، خلىت الدراسة إل 
كلف مف أ ر ال: واود  را للةريير مف ال ي ة الداخلدة إل  ال ي ة الخلرادة احيث يةمكف رؤسلء 
األقسلـ مف مملرسة  ملدة الةخطدا ألقسلمهـ اةيدة  ف مرك ية ا دارة، وواود مملرسلت إدارية 

وف الط ب وجؤوف الموظ يف، ةةةلأ ال دارة م ا إدارة الموارد الاجرية و اا الطظلـ، وجؤ 
 ومملرسلت ةةةلأ اللمراقاة والةاودـ، إل  الطب المملرسلت المةةلاة الألدوار والة قلت ا طسلطدة.

(   اراء دراسة ادفت إل  ةحليا الة قة  يف فل لدة طظلـ ةايدـ أداء 2010 ،جلايف وقلـ      
الةلمليف اللالمةلت ال لسطيطدة وأ ر   ل  األداء الوظد   والوةء الةطظدم  وال اة الةطظدمدة، ةـ 

( موظ ل، ةـ اسةخداـ اةسةالطة 179اسةخداـ المطهث الوى  ، وةـ اخةدلر  يطة طاادة مكوطة مف  
سة، وكلف مف طةل ث الدراسة واود ر ل لدى الةلمليف  ف طظلـ ةايدـ األداء و لس  دالةه أداة للدرا
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المط أ ف  الالمةة ا س مدة، وأف مسةوى األداء الوظد   والوةء الةطظدم  كلف مةوسطة، ف  
حيف الء مسةوى ال اة الةطظدمدة مرة ةة ف  الالمةة ا س مدة أي ر مطه ف  المةة األ ار، 

 مسةوى مةدط  مف الر ل الوظد   حوؿ طظلـ الحواف  ف  الالمةةيف. وواود
( دراسة ادفت اليجف  ف دور الةخطدا اةسةراةيا  ف  اودة األداء 2010،الداط  أارى و      

المؤسس ، واليجف  ف واقع مسةوى اودة األداء المؤسس  ف  الالمةلت ال لسطيطدة، ةـ 
( 78( فردا، مو  يف  ل   130وطت  يطة الدراسة مف  اسةخداـ المطهث الوى   الةحليل ، ةي

( إدارية، ةـ اسةخداـ اةسةالطة كيداة للدراسة، حيث أظهرت طةل ث 52  و اي ة ةدريص، و  
الدراسة أف دور الةخطدا اةسةراةيا  ف  اودة األداء المؤسس  ف  الالمةلت ال لسطيطدة الء 

مةرير الالمةة والء لىلل  الالمةة ا س مدة، ولـ  دراة ك يرة ادا، والءت ال روؽ اللطساة ال
 ةظهر فروؽ لىلل  مةرير الاطص.

( دراسة ادفت إل  ةاودـ واقع اودة وك لءة أقسلـ الةربدة ال دطدة Heyward،2011وقلـ        
   وةدة إطددلطل اللوةدلت المةحدة األمريكدة اادلمهل  وظل  هل ومهلمهل، ومةرفة الةواما المؤ رة ف

مسةوى ةلؾ الي لءة وألغراض الدراسة اسةخدمت اةسةالطة وطاات  ل   يطة اخةيرت  جوا دة 
(   و مف أ  لء اي ة الةدريص، وةوىلت طةل ث الدراسة إل  37( طللاة، و 212مكوطه مف  

ارة لع الي لءة المرةاطة اللةدريص، والاحث الةلم ،  يطمل ة يف اطخ لض ك لءة خدمة الماةمع، كمل 
 ظهرت الطةل ث واود فروؽ ةاةل للاطص، الرةاة األيلددمدة، الةخىص،  يف األسلة ة والطلاة.أ

( دراسة ف  السةوددة لليجف  ف دور إدارة الةطوير اةدار  ف  2013 ،أارت  الجريفو     
ةحسيف األداء الوظد   للموظ لت اةداريلت ف  المةة الملؾ   د الة ي ، ةـ اسةخداـ المطهث 

( موظ ة، ةـ اسةخداـ اةسةالطة كيداة للدراسة، 241الوى   المسح ، ةيوطت  يطة الدراسة مف  
ف للةطوير ا دار  أ رة ك يرة  ل  أداء الةلمليف، وأف اطلؾ دورا فل   حيث أظهرت الطةل ث ل  أ

لادلـ ا دارة الةلدل ف  كا اهة  ةط يأ  ملدلت الةطوير اللةةلوف مع إدارة الةطوير ا دار ، كمل 
أظهرت الطةل ث  دـ ةوفير المواد الةلمدة والحلةت الدراسدة ف  مالؿ الةطوير ا دار  ف  ةحسيف 

الوظد   للموظ لت اةداريلت ف  المةة الملؾ   د الة ي ، وأظهرت طةل ث الدراسة واود  األداء
اةض الةحددلت الة  ةوااه  ملدة الةطوير، و دـ واود مجلركة  يف ا دارة الةلدل والةلمليف ف  
دة  ملدة الةريير. أظهرت المةلوملت  دـ واود مةلاةة و طلدة اللمةدات واألاه ة واألدوات المكة 

 المسةةملة ف  الالمةة و دـ إ داد دراسلت لةرجيد اسةةمللهل.
 الاحث: مجكلة وةسلؤةت -3
ػػه مؤسسػػة ال ةػػروؿ اليويةدػػة ةقةػػراض مػػل دىػػا إلػػ         ملدػػلر دوةر،  لػػ  مػػدار  20ي يػػر ةوا 

السػػطوات الخمػػص الما لػػة، لسػػد  اػػ  مةوقػػع فػػ  الةمويػػا، ك يػػرا  مػػف األسػػ لة، لػػدص فاػػا ل ػػخلمة 
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الم لػػغ المسػػةهدؼ ل قةػػراض،  ػػا أد ػػل  ألف إاػػراء اةقةػػراض احػػد  اةػػه دػػية  مطلق ػػل لمػػل أ لطةػػه 
مؤسسة ال ةروؿ ق ا أقا مف  لـ ف  اةالاهل طحو ةالدص المىروفلت  ل  المجلريع االرأسػمللدةا 

اػيي ر مػف واةلة املت ا دارية كللس ر وال دلفة والةدريب والمؤةمرات واألطجػطة اةاةمل دػة وغيراػل 
 ف  الم ة ل ةرة الخطة الخمسدة. 25

ملدػػلر دوةر، مػػدة خمػػص  20واػػ ا دةطػػ  أف المؤسسػػة رغػػـ أطهػػل خ  ػػت ا ط ػػلؽ امػػل دةػػلدؿ     
سطوات، ف طهل ةةةـ  اةقةراض  ط ص الم لغ لةرطدة الة املت ا   المدة، واو أمر فده قػدر  ػلؿ مػف 

وؿ اليويةدػة، خىوىػل  أطػه دػية  فػ  وقػت حلولػت الةطلقض اللسدلسلت اةسةراةيادة لمؤسسة ال ةػر 
فدػػه قدػػلدات المؤسسػػة ةيايػػا أو إلرػػلء ةوريػػد األربػػلح المحةاػػ ة الػػ  الخ يطػػة الةلمػػة للدولػػة، ليػػف 
ال فت أد ل  ف  مسػيلة اةقةػراض أطهػل ةػية  اػللةوا   مػع إطػ ؽ المؤسسػة خطةهػل لػدمث جػركلةهل 

 و ةالدص المىروفلت ا دارية والرأسمللدة.كدلطلت ر دسدة، اررض أسلس  ا 4الةلاةة ف  
وحسب مل ورد ف  ةارير  لوم يرغ، فػ ف أاػـ أسػالب ةواػه مؤسسػة ال ةػروؿ طحػو اةقةػراض        

ا   المرة، او المحلفظة  ل  مسةودلت إطةلج الخلـ ف  اليويت، خ ؿ ال ةرة الالدمة، واو مل د ة  
لةللمدػة وةحوةةهػػل، خػ ؿ ال ةػرة الاىػيرة المل ػػدة، الماػلؿ للةوسػع فػ  الطظػر الػػ  اسػواؽ الطلقػة ا

ةسدمل فدمل يةةلأ اللواه األخ ر لجركلت الطلقة الةاليددة ف  الةللـ، وخىوىل  رودلؿ داةش جا 
وبريةش  ةروليػـو وايسػوف موبيػا وةوةػلؿ وغيراػل، الةػ  ا لطػت خػ ؿ األجػهر المل ػدة، ةواهلةهػل 

مةاػػػددة، مػػػع ةطػػػلم  مواػػػة اةقةىػػػلد األخ ػػػر المهػػػةـ ل سػػػة ملر فػػػ  مجػػػلريع  ػػػخمة للطلقػػػة ال
مكلطدػػة  اللمةػػليير ال ي دػػة، واللةػػلل  فػػ ف الة ػػلت مؤسسػػة ال ةػػروؿ لهػػ ا الةواػػه الةػػللم  ودراسػػةه وا 
الةوسع فده أمر ادير الةاةملـ، خىوىػل ا ا  لمطػل اف اسػةراةيادة المؤسسػة خلػت مػف أ  ةواػه 

طلقة المةاددة، ف     ف إلرػلء مجػروع الد داػة للطلقػة مةلف طحو اةسة ملر ف  أ  مف مجلريع ال
 الجمسدة الةلـ المل  .

 مف خ ؿ الدراسة ا سةط  دة إل  مل يل  :  لفوةوىا الالح 
  المةرفػػة لػػد  الةػػلمليف فػػ  مؤسسػػلت الػػط ا اليػػوية  فدمػػل يةةلػػأ ام هػػـو الادػػلدة طاػػص

 المسةدامة .

 مسػةدامة فػ  مؤسسػلت الػط ا اليػوية  مطهػل ةواد اةض المملرسػلت الةيسدسػدة للادػلدة ال
الةما  ل  ةطمدة األفراد، والة قة الوددة مع الةلمليف، وةادير األفراد، والسلوؾ األخ قػ ، 

ةالع مدخا المةطييف الألمر، ورؤدة قودة ومجةركة.  والمسؤولدة ال ي دة، وا 

  الػط ا اليويةدػة المملرسػلت  للدػة المسػةو  للادػلدة المسػةدامة فػ  مؤسسػلت ةواد اةض
ومطهل ىطع الارار ال املع والةرا  ، والةواه طحػو الةمػا فػ  فػرؽ، و الفػة الةمكػيف، ، 

 وال اة.
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  ةواد اةض حواف  األداء الر دسدة ف  مؤسسلت الػط ا اليويةدػة ومطهػل وةة ػمف مجػلركة
 طلقـ الةما ، والاودة.

 ةدة مةوسا.ف  مؤسسلت الط ا اليوي أداء األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدة 

 ف  مؤسسلت الػط ا اليويةدػة  أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر السدلسلت الةلمة للمطظمة
 مةوسا.

 .أداء مؤسسلت الط ا اليويةدة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة وا اةمل دة وال الفدة مةوسا 

 ودمكف الةة ير  ف مجكلة الدراسة مف خ ؿ الةسلؤةت الةللدة : 
 الادلدة المسةدامة ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة ؟ مل واقع اسةخداـ (1 

 مل مسةو  األداء المؤسس  لمؤسسلت الط ا اليويةدة؟  (2 

 األداء المؤسس  لمؤسسلت الط ا اليويةدة ؟ةحسيف مل دور الادلدة المسةدامة ف    (3 

 أاداؼ الاحث:  -4
 يهدؼ الالحث مف خ ؿ ا   الدراسة إل  ةحايأ األاداؼ الةللدة: 

 .للادلدة المسةدامة مؤسسلت الط ا اليويةدةاالةةرؼ  ل  مسةو  مملرسة الادلدات   (1 

 .مؤسسلت الط ا اليويةدةلالمؤسس   األداءالةةرؼ  ل  مسةو    (2 

مؤسسػػلت الػػط ا المؤسسػػ  فػػ   واألداء الادػػلدة المسػػةدامةةحديػػد طػػوع وقػػوة الة قػػة  ػػيف   (3 
 .اليويةدة

 فروض الاحث:  -5
ف  ةطمدة فروض الاحث  ل  ال دلطلت ال لطودة مةم لة ف  الدراسلت والاحوث  لفا ةمد الالح 

السلااة المطجورة وغير المطجورة، وك لؾ الدراسة اةسةط  دة الة  ةـ الادلـ  هل، وف   وء 
  لؾ ةمت ةطمدة فروض الاحث و لؾ  ل  الطحو انة :

مؤسسلت الط ا ف  لدات ة ةواد   قة  ات دةله إحىل دة  يف مسةو  مملرسة الاد (1 
 .المؤسس   واألداء للادلدة المسةدامة اليويةدة

 ل   الالح لفللحىوؿ  ل  ال دلطلت ال  مة لةحايأ أاداؼ الاحث، ا ةمد   مطهادة الاحث: -6
 الةيف الدراسةيف فدمل يل : دراسة مكة دة ودراسة ميداطدة، ودمكف ةو د  

    الدراسة المكة دة: اسةهدفت الدراسة المكة دة امع الم يد مف ال دلطلت ال لطودة المةةلاة
 ل  مىلدر مةةددة،  لفالالح  ل  ا   ال دلطلت، ا ةمد امو و لت الاحث، وللحىوؿ 

 كلف مف أامهل: المؤل لت الةلمدة، والمالةت، والدوريلت، والاحوث.
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  الدراسة الميداطدة امع وةحليا ال دلطلت األولدة ال  مة لاالاة الدراسة الميداطدة: اسةهدفت
 دـ ىحة فروض الاحث، ومف  ـ ةحايأ أو   ل  ةسلؤةت الاحث، إ لفة إل  اخةالر ىحة

 أادافه.
  ماةمع و يطة الاحث:   -7

دجير ماةمع الاحث مف واهة الطظر ا حىل دة  ل  أطها امدع الم ردات الة  ةم ا      
وف   مو وع الاحث، وةجةرؾ ف  ى ة مةيطة أو أي ر، ومطلوب امع ال دلطلت حولهلا الظلارة

 ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة .الةلمليف  وء  لؾ ةـ ةحديد ماةمع ا   الدراسة مف امدع 
مف الةلمليف ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة محا ( ماةمع الدراسة 1ويو   الادوؿ رقـ  

 الدراسة
 (1ادوؿ رقـ  

 محا الدراسةمف الةلمليف ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة حاـ ماةمع الدراسة 
 

 ا املل   دد الةلمليف الجركة  ـ
 إطلث   كور 

 10414 2039 8375 جركة ط ا اليويت 1
 5520 615 4905 جركة ال ةروؿ اليويةدة الوططدة  2
 329 57 272 جركة ىطل ة اليدملودلت ال ةرولدة 3
 694 119 575 طلق ت الط ا اليويةدةجركة  4
 228 83 145 الجركة اليويةدة لايةجلفلت ال ةرولدة الخلرادة  5
 1710 69 1641 الجركة اليويةدة لط ا الخليث 6
 146 37 109 جركة ال ةروؿ اليويةدة الةللمدة 7
 221 36 185 جركة خدملت الاطلع الط ط  8
 1064 131 933 ال ةرولدة المةيلملةجركة اليويةدة للىطل لت  9
 899 426 473 مؤسسة ال ةروؿ اليويةدة  10

 3612 17613 ا املل 
 21225 

 30/6/2021المىدر: ا دارة المرك ية لاحىلء،     
( مف الةلمليف امؤسسلت الط ا 21225الدراسة ال   ي لغ  دد   حاـ ماةمع  لي ر ا  طظر و  

اليويةدة، وارة لع الةيل ة وطوؿ الوقت كةلمليف أسلسييف ة د مف مرا لةهـ ف   ملدة الاحث 
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الةلم ، ق د ةارر اخةدلر أسلوب الةيطلت لامع ال دلطلت الخلىة اللدراسة حيث ا ةمد الالحث  ل  
الة ةملد   يطة الدراسة ةـ ةحديد الاحث محا الدراسة، واللةلل  قد  يطة  جوا دة مم لة لماةمع

 (2016 إدريص،  ل  الالطوف انة : 

n=                  

                  
 

 حيث :
(nحجم العينة = ) 
(N حجم مجتمع = )الدراسة 
(z حدود الخطأ المعياري وهى = )9.عند درجة ثقة  1..6% 
(P نسبة عدد المفردات بالعينة التى تتوافر فيها خصائص مجتمع = )95وهى =  الدراسة% 
(e = خطا العينة المسموح به في تقدير النسبة وهو = )59, 
 والسةخداـ المةلدلة السلااة ية   أف حاـ الةيطة: 
 

 

         76799 ( ×6,.1)2 ×5,95 (6- 5,95) 
 م ردة 378  =                                                         =  حاـ الةيطة

             76799 ( ×5,59)2 ( +6,.1)2 × 5,95 (6- 5,95) 
 

وفدمل يل  ةو يع  يطة الةلمليف امؤسسلت الط ا اليويةدة، مع مرا لة طساة ةم يا كا ف ة إل  
 ( ةو يع حاـ الةيطة 2ا املل ، ويو   الادوؿ رقـ  

 (2ادوؿ رقـ  
 ةو يع حاـ الةيطة ف  كا مؤسسة مف مؤسسلت الط ا اليويةدة

 الجركة  ـ
  دد الةلمليف

 حاـ الةيطة 
 %  ا املل  

 185 49 10414 جركة ط ا اليويت 1
 98 26 5520 جركة ال ةروؿ اليويةدة الوططدة  2
 6 1,5 329 جركة ىطل ة اليدملودلت ال ةرولدة 3
 12 3,3 694 جركة طلق ت الط ا اليويةدة 4
 4 1,1 228 الجركة اليويةدة لايةجلفلت ال ةرولدة الخلرادة  5
 30 8,1 1710 الجركة اليويةدة لط ا الخليث 6
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 3 0,7 146 جركة ال ةروؿ اليويةدة الةللمدة 7
 4 1,1 221 جركة خدملت الاطلع الط ط  8
 19 5 1064 جركة اليويةدة للىطل لت ال ةرولدة المةيلملة 9
 17 4,2 899 مؤسسة ال ةروؿ اليويةدة  10

 378 100 21225 ا املل 

 مةريرات الاحث والماليدص المسةخدمة: -8
(، أاةػػلد ر دسػػدة سػػتةطلولػػت الدراسػػة مامو ػػة مػػف المةريػػرات  مةريػػريف ر دسػػييف د ػػملف      

الادػلدة محػا الدراسػة ألاةػلد  مؤسسػلت الػط ا اليويةدػةالةػلمليف فػ  وةةةلػأ اػ   المةريػرات  ػ دراؾ 
 المؤسس  ، و لؾ  ل  الطحو المو   فدمل يل : واألداء، المسةدامة

 مةريرات ر دسدة ةةم ا فدمل يل : أربةة: وة ـ الادلدة المسةدامةأاةلد  ( أ 
 ة(  الرا14: ويططو   ل   المملرسلت الةيسدسدة. 
   ات(  الر 6: ويططو   ل   المملرسلت  للدة المسةو . 
 الرات.3: ويططو   ل   حواف  األداء الر دسدة  ) 

الادػلدة وال   دةكػص أاةػلد   Avery & Bergsteiner,2011)  ل  مادلص   لفوقد ا ةمد الالح 
 ، مع إاراء اةض الةةديا والح ؼ وا  لفة امل يةطلسب مع مالؿ الةط يأ . ال   ة المسةدامة

 مةريرات ر دسدة ةةم ا فدمل يل :    ثالمؤسس : وة ـ  األداء ب( مةريرات     
 الرات.5: ويططو   ل   أداء األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدة  ) 
 الرات.5: ويططو   ل   السدلسلت الةلمة للمطظمة أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر  ) 
 9: ويططػػو   لػػ   أداء المؤسسػػة فػػ  إطػػلر ال ي ػػلت ا قةىػػلددة وا اةمل دػػة وال الفدػػة )

  الرات.
األداء والػ   دةكػص أاةػلد  (2004،الػوق   مادػلص  لػ   لفالمؤسس  ا ةمد الالح  األداءولادلص 
، مػػع إاػػراء اةػػض الةةػػديا والحػػ ؼ وا  ػػلفة امػػل يةطلسػػب مػػع ماػػلؿ الةط يػػأ  ال   ػػة المؤسسػػ 

 األداء،  الادػػلدة المسػػةدامة لػػ  مػػل سػػ أ، دمكػػف ةو ػػد  طمػػو ج ةحليػػا مةريػػرات الاحػػث   وبطػػلء  .
 (1(، مف خ ؿ الجكا رقـ  المؤسس  
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 ( طمػػػػو ج الاحث1جكا رقـ  
 

 

 .نهذراسبث انسببقت وفقب   انببحثبٌيٍ إػذاد انًصذر: 

 أسلليب ةحليا ال دلطلت واخةالر فروض الاحث:  -9
الخةالر فروض الاحث السةخداـ  دة اخةالرات إحىل دة، ةةطلسب وةةوافأ مع  لفالالح قلـ      

 . (SPSS)أسلليب الةحليا المسةخدمة، و لؾ مف خ ؿ ح مة ال رامث ا حىل دة الالا ة 
 ُدمكف ةو د  أسلليب ةحليا ال دلطلت المسةخدمة ف  الدراسة مف خ ؿ الةرض الةلل :و  
مةلما اةرةالط أل ػل: ةػـ اسػةخداـ أسػلوب مةلمػا اةرةاػلط أل ػل و لػؾ ارػرض الةحاػأ مػف أسلوب ( 1 

دراػة اة ةملددػػة وال اػلت فػػ  الماػػليدص مةةػددة المحةػػوى، ولاػد ةػػـ اخةدػػلر اػ ا األسػػلوب ا حىػػل   
 كي    ل  دراػة الةطلسػأ الداخلػػػػػػ   ػيف المةريػرات الةػ  يةيػػػوف مطهػل المادػلص الخل ػع ل خةاػلرلةر 
 (2016إدريص، 
ا حىػػػل دة  األسػػػلليب( أسػػػلوب ةحليػػػا اةطحػػػدار المةةػػػدد: دةة ػػػر ةحليػػػا اةطحػػػدار المةةػػػدد مػػػف 2 

الةط ؤدة حيث دمكف مف خ له الةط ؤ اللمةرير الةلاع  ل  أسلص قدـ  دد مػف المةريػرات المسػةالة، 
:تحليل االنحدار المتعدد فيما يأتي ألسلليبول لؾ ةةم ا اةسةخداملت الر دسدة 

 (2016إدريص،) 
 .ة هـ طوع الة قة  يف مامو ة مف المةريرات الةلاةة والمسةالة 
  مف دراة قوة الة قة  يف المةرير الةلاع والمةريرات المسةالة.الةحاأ 
 .الةط ؤ اسلوؾ المةرير الةلاع  ل  أسلص  دد مف المةريرات المسةالة 
   ةحديد األامدة الطس دة للمةريرات المسةالة ف   وء مل يةمةع اه كا مطهل مف قوة ةي ير ف

 المةرير الةلاع.
المةةػػدد فػػ  الدراسػػة لليجػػف  مػػل إ ا كػػلف اطػػلؾ   قػػة  ػػيف  وةػػـ اسػػةخداـ أسػػلوب ةحليػػا اةطحػػدار

 .مؤسسلت الط ا اليويةدةواألداء المؤسس  ف   الادلدة المسةدامة
 وا ةمد الالح لف  ل  اةخةالرات ا حىل دة انةدة:

  )اخةالر  ؼF-Test  واخةالرT-Test  المىلحب ألسلوب ةحليا اةطحدار المةةدد، و لؾ
 .األوؿ اررض اخةالر ال رض

 

   انقيبدة انًستذايت

  الةيسدسدةالمملرسلت. 

   المملرسلت  للدة المسةو. 

 حواف  األداء الر دسدة. 

 

 

 أداء األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدة . 

  أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر السدلسلت
 . الةلمة للمطظمة

  أداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة
 . وا اةمل دة وال الفدة

 المؤسسي  األداء
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 الةحاأ مف مسةوى ال الت والىدؽ ف  الماليدص: -10
ةم لت الخطوة األول  ف  محلولة ةايدـ اة ةملددة للماليدص الة  ا ةمدت  ليهل الدراسة      

 ،الحللدة، والهدؼ مف ا   الخطوة يةم ا ف  الرغاة ف  ةاليا أخطلء الادلص الةجوا دة مف طلحدة
ل للمالدئ الةلمة  و يلدة دراة ال الت ف  الماليدص المسةخدمة ف  الدراسة مف طلحدة أخرى، ووفا 

الخةالر الماليدص ف  الاحوث اةاةمل دة فاد ةارر اسةاةلد أ  مةرير مف المةريرات  الخلىة
ط ص  يطه وبيف المةريرات األخرى ف   إاملل الخل ةة ل خةالر وال   دحىا  ل  مةلما ارةالط 

 (.2016 إدريص، 0,30المادلص أقا مف 

، األداء المؤسس ، الادلدة المسةدامةوةـ ةط يأ أسلوب اةرةالط أل ل  ل  كا مف مادلص 
للمادلص الواحد ككا وليا مامو ة مةريرات مف المامو لت الة  يةيوف مطهل  إامللدةو لؾ اىورة 

فاد أظهرت طةل ث ةحليا اة ةملددة أف  المسةدامةالادلدة واللطساة لمادلص  ،كا مادلص  ل  حدة
، واو مؤجر لدراة  للدة مف اة ةملددة، حيث أف 0,806مةلما أل ل للمادلص ككا دم ا طحو 

ل لمسةودلت اة ةملددة  0,80إل   0,60الحدود الما ولة لمةلما أل ل يةراوح  يف  و لؾ وفا 
 .(2016،المسةخدمة ف  الةلـو اةاةمل دة  إدريص 

 (3ادوؿ رقـ  
   الادلدة المسةدامة ةايدـ دراة اةةسلؽ الداخل   يف محةودلت مادلص 

 السةخداـ مةلما اةرةالط أل ل 

 المتغير 
عدد 

 العبارات

معامل ارتباط 

 ألفا 

 04845 14 الممارسات التأسيسية

 04741 6 الممارسات عالية المستوي

 04836 3 حوافز األداء الرئيسية

 04806 23   للقيادة المستدامة  المقياس الكلي 

 المىدر: طةل ث الةحليا ا حىل                       
ومف خ ؿ الادوؿ السل أ ية   أف الطةياة الم د دة لةايدـ اة ةملددة ةةكص أف المادلص 

  اليويةدة.امؤسسلت الط ا  الادلدة المسةدامةف  قدلص   لدهالخل ع ل خةالر دمكف اة ةملد 
، فاد ةـ ةط يأ أسلوب األداء المؤسس  لمؤسسلت الط ا اليويةدةأمل اللطساة لمادلص 

، وليا مامو ة مةريرات مف المامو لت الة  إامللدةاةرةالط أل ل  ل  المادلص و لؾ اىورة 
األداء يةيوف مطهل المادلص  ل  حدة، ودمكف ةو د  دراة اةةسلؽ الداخل   يف محةودلت 

 و لؾ مف خ ؿ الادوؿ انة : Alpha Correlation Coefficientالسةخداـ  سس المؤ 
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 (4ادوؿ رقـ  
  األداء المؤسس  ةايدـ دراة اةةسلؽ الداخل   يف محةودلت مادلص 
 السةخداـ مةلما اةرةالط أل ل

مةلما ارةالط   دد الةالرات المةرير
 أل ل

 0,892 5 أداء األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدة
أداء الوحدات التنظيمية في إطار 

 0,871 5 السياسات العامة للمنظمة
أداء المؤسسة في إطار البيئات 

 0,752 9 اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  
 0,788 19  لألداء المؤسس  المادلص اليل  

 انًصذر: َتبئج انتحهيم اإلحصبئي                        

ومف خ ؿ الادوؿ السل أ ية   أف طةل ث ةحليا اة ةملددة أظهرت أف مةلما أل ل لمادلص 
واو مؤجر لدراة  للدة مف اة ةملددة، وأف الطةياة  ،0,788 حوال األداء المؤسس  ككا 

ف  قدلص   لدهالم د دة لةايدـ اة ةملددة ةةكص أف المادلص الخل ع ل خةالر دمكف اة ةملد 
  مؤسس  لمؤسسلت الط ا اليويةدة.األداء ال

 طةل ث الدراسة الميداطدة: -11
 الةحليا الوى   لمةريرات الدراسة الميداطدة:  -11/1

ف  ال دادة الوسا الحسل   واةطحراؼ المةدلر  ومةلم ت ا رةالط   يف مةريرات  الالح لفيو   
 الدراسة ، و لؾ مف خ ؿ الادوؿ الةلل  : 

(  يف مةريرات الدراسة،  دا المةريرات Pearsonمةلما اةرةالط الاسدا   يرسوف  ةـ حسلب
الددموارافدة، و لؾ للةةرؼ  ل  قوة واةال  ومةطودة الة قة  يف مةريرات الدراسة، فيلمل اقةربت 
قدمة مةلما اةرةالط مف الواحد الىحد  كلمل دؿ  لؾ  ل  قوة اةرةالط  يف المةريريف، وةدؿ 

رة الموااة  ل  أف الة قة طرددة وةدؿ ا جلرة السل دة  ل  أف الة قة  كسدة، ويو   ا جل
 المؤسس : األداءوأاةلد  الادلدة المسةدامةالادوؿ انة  مى وفة مةلم ت اةرةالط  يف أاةلد 
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 ( 5ادوؿ رقـ  

 واألداء المؤسس   الادلدة المسةدامةمةلم ت اةرةالط  يف 
 8 7 6 5 4 3 2 1 األاةلد

        1 المملرسلت الةيسدسدة 
المملرسلت  للدة 

 المسةو  
0,62** 1       

      1 **0,67 **0,54 حواف  األداء الر دسدة 
     1 **0,73 **0,70 **0,64 الادلدة المسةدامة 

أداء األفراد ف  
 وحداةهـ الةطظدمدة

0,58** 0,60** 0,67**  1    

أداء الوحدات 
الةطظدمدة ف  إطلر 
السدلسلت الةلمة 

 للمطظمة

0,71** 0,48** 0,50** 0,54** 0,56** 1   

أداء المؤسسة ف  
إطلر ال ي لت 

ا قةىلددة 
 وا اةمل دة وال الفدة

0,48** 0,49** 0,39** 0,41** 0,66** 0,44** 1  

 1 **0,50 **0,62 **0,48 **0,66 **0,58 **0,55 **0,50 األداء المؤسس  
 (5,56** دال إحصائيًا عند مستوى )

 د حظ مف الادوؿ السل أ:
واود   قة ارةالط طرددة مةطودة  يف أاةلد الادلدة المسةدامة،  وطاد أف مةلم ت اةرةالط  -1

، حيث 0,01 طد مسةوى مةطودة  ل  إحىل د دالة( وامدةهل 0,73(،  0,54ةراوحت  يف  
المملرسلت  للدة المسةو  و  لرت قدمة مةلما اةرةالط  يف ُاةد  المملرسلت الةيسدسدة 

( ف  حيف  لرت قدمة مةلما اةرةالط  يف ُاةد  المملرسلت الةيسدسدة وحواف  األداء 0,62 
الةالرات ف  قدلص  ( ومف اهة أخر  ةؤكد ا   الة قة اةرةالطدة  ل  ىدؽ0,54الر دسدة  

، وأطهل مرةاطة حادادل  غير محا الدراسة مؤسسلت الط ا اليويةدةأاةلد  الادلدة المسةدامة ف  
 رااع للىدفة، وأطهل مةساة مع األاةلد  الداخلدة ف  ةم يلهل.
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،  وطاد أف مةلم ت اةرةالط األداء المؤسس  واود   قة ارةالط طرددة مةطودة  يف أاةلد -2
، حيث 0,01 طد مسةوى مةطودة  دالة إحىل دل  ( وامدةهل 0,71(،  0,39ف  ةراوحت  ي

أداء األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدة و أداء الوحدات  لرت قدمة مةلما اةرةالط  يف ُاةد  
( ف  حيف  لرت قدمة مةلما اةرةالط  يف 0,56 الةطظدمدة ف  إطلر السدلسلت الةلمة للمطظمة 

وحداةهـ الةطظدمدة وأداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة  أداء األفراد ف ُاةد  
ومف اهة أخر  ةؤكد ا   الة قة اةرةالطدة  ل  ىدؽ ،( 0,66 وا اةمل دة وال الفدة 

، وأطهل محا الدراسة مؤسسلت الط ا اليويةدةالةالرات ف  قدلص أاةلد  األداء المؤسس   ف  
 وأطهل مةساة مع األاةلد  الداخلدة ف  ةم يلهل.مرةاطة حادادل  غير رااع للىدفة، 

 و دةلة إحىل دة  طرددل  يرةاا ُاةد المملرسلت الةيسدسدة كيحد أاةلد الادلدة المسةدامة ارةالطل   -3
األداء المؤسس ، حيث  لرت قدمة اةرةالط  يف ُاةد المملرسلت الةيسدسدة وكا  مع امدع أاةلد

أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر (، وُاةد 0,58 الةطظدمدة أداء األفراد ف  وحداةهـ مف ُاةد 
أداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة (، وُاةد الةريير 0,71  السدلسلت الةلمة للمطظمة

 .(0,48  وا اةمل دة وال الفدة
ةلة كيحد أاةلد الادلدة المسةدامة ارةالطل  طرددل   و د المملرسلت  للدة المسةو  يرةاا ُاةد   -4

المملرسلت  للدة أاةلد األداء المؤسس ، حيث  لرت قدمة اةرةالط  يف ُاةد امدع إحىل دة مع 
ُاةد أداء الوحدات الةطظدمدة ، (0,60  األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدةوكا مف ُاةد أداء  المسةو  

ا قةىلددة (، وُاةد أداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت 0,48ف  إطلر السدلسلت الةلمة للمطظمة  
 .(0,49وا اةمل دة وال الفدة  

كيحد أاةلد الادلدة المسةدامة ارةالطل  طرددل   و دةلة إحىل دة  حواف  األداء الر دسدةيرةاا ُاةد   -5
وكا  حواف  األداء الر دسدةأاةلد األداء المؤسس ، حيث  لرت قدمة اةرةالط  يف ُاةد  امدعمع 

ُاةد أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر  ،(0,67  الةطظدمدة األفراد ف  وحداةهـمف ُاةد أداء 
(، وُاةد أداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة 0,50السدلسلت الةلمة للمطظمة  

 (.0,39وا اةمل دة وال الفدة  
ةحليا اةرةالط دةط  مؤجرا  م د دل  مد  ةي ير أاةلد كا  أفوبطلءا   ل  مل س أ، دمكف الاوؿ 

أف الحكـ امد  ةي ير كا ُاةد مف أاةلد الادلدة  ةإمف الادلدة المسةدامة  ل  األداء المؤسس ، 
 المسةدامة  ل  األداء المؤسس  مةروؾ لطةل ث ةحليا اةرةالط واةطحدار المةةدد.
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 الةحليا الوى   للادلدة المسةدامة :  -11/2

 (6ادوؿ رقـ  
 الةحليا الوى   للادلدة المسةدامة

 انًتغيراث
انىسط 

 انحسببي

االَحراف 

 انًؼيبري

 0471 3454 انًستذايت نهقيبدة انًقيبس انؼبو 

 0481 3466 انًًبرسبث انتأسيسيت 

 0479 3464 علي نحو مستمر .يسعي المدير إلي تنمية جميع المرإوسين مهنياً  -1
 0494 3471 يتعامل المدير مع المرإوسين بشكل عدائي في أغلب األحيان. -2
 0493 3469 يري المدير أنه من المهم اإلعتماد علي الترقيات الداخلية بدالً من القيام بتعييات جديدة. -3
 0499 3455 لدي المدير قدر كبير من اإلهتمام برفاهية العاملين. -4

 0476 3464 يعمل المدير كعضو رئيسي في فريق أو متحدث عنه . -5

 0489 3491 يركز المدير علي األهداف طويلة األمد أثناء العمل علي تحقيق األهداف قصيرة األمد. -6

 0487 3478 يتعامل المدير مع التغيير باعتباره عملية متطورة ويتعين أخذها بعين اإلعتبار دائماً. -7

 0495 3456 يركز المدير علي تعزيز اإلعتمادية المتبادلة بين المرإوسين لتحقيق األهداف المنشودة. -8

 0483 3480 يركز المدير علي حماية البيئة أثناء تحديد أهداف العمل. -9

 0479 3471 يري المدير أنه يتعين أخذ المجتمع المحيط بالشركة بعين اإلعتبار. -11

 0477 3469 أن أي فرد إما أنه مفيد للعمل أو أنه ال يعنينا في شيء. يري المدير -11

يري المدير أن الرإية المشتركة للمستقبل المحددة في بيانات الرإية اإلستراتيجية للشركة تعد  -12

 بمثابة أداة إستراتيجية رئيسية.
3414 0493 

 0495 3430 يع المستويات.يقدر المدير أهمية بقاء طاقم العمل لفترة طويلة علي جم -13

ينظر المدير إلي السلوك األخالقي باعتباره قابل للتفاوض، وبمثابة مخاطرة محسوبة -14  3438 0498 

 1401 3494 انًًبرسبث ػبنيت انًستىي 

 0489 3467 يري المدير أن صنع القرار يجب أن يتم بالتراضي والمشاركة من الجميع. -15

 1410 3461 طاقم العمل باعتبارهم غير قادرين علي إدارة أنفسهم بؤنفسهم.يتعامل المدير مع  -16

 0494 3467 يإكد المدير علي العمل في فريق كعامل مساعد علي تمكين المرإوسين. -17
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 0458 3478 يشجع المدير علي مشاركة ثقافة تمكينية قوية تركز علي المنظور طويل األمد. -18

 0467 3480 مشاركة المعرفة علي كافة المستويات التنظيمية.يشجع المدير علي  -19

 0487 3450 يسعي المدير إلكتساب قدر كبير من الثقة من خالل العالقات الجيدة والمودة مع المرإوسين. -21

 0484 3455  حىافز األداء انرئيسيت 

فإنه يجب أن يديره أو يتابعه يتعامل المدير مع اإلبداع باعتباره أمراً يإدي لمخاطر، ومن ثم  -21

 القادة فقط.
3453 1409 

 0498 3462 يري المدير أن المكافآت المالية وحدها كافية كعوامل دافعة للموظفين. -22

 1414 3449 يري المدير أن الجودة يجب أن تكون مترسخة في ثقافة الشركة. -23

 انًصذر: َتبئج انتحهيم اإلحصبئي

 السل أ مل دية :ية   لطل مف الادوؿ 
  المملرسلت الةيسدسدة:الةحليا الوى   لاةد  -1
مةوسا  المملرسلت الةيسدسدةلةحديد  الةلمليف ف  مؤسسلت الط ا اليويةدةدةة ر مسةوى إدراؾ    

  3,66 المملرسلت الةيسدسدةطس دل  حيث  لرت قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  لةحديد 
 :المملرسلت  للدة المسةو  الةحليا الوى   لاةد  -2 ،  0,81الطحراؼ مةدلر  

 المملرسلت  للدة المسةو   امؤسسلت الط ا اليويةدةدةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف     
  3,94 المملرسلت  للدة المسةو  مةوسا طس دل  حيث  لرت قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  

 : حواف  األداء الر دسدةالةحليا الوى   لاةد  -3، 1,01الطحراؼ مةدلر  
مةوسا طس دل   لحواف  األداء الر دسدة امؤسسلت الط ا اليويةدةدةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف 

الطحراؼ مةدلر    3,55 لحواف  األداء الر دسدةحيث  لرت قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  
0,84 . 

 المؤسس   :  لألداءالةحليا الوى    -11/3
 (7ادوؿ رقـ  

 الةحليا الوى   لألداء المؤسس 
 انًتغيراث

انىسط 

 انحسببي

االَحراف 

 انًؼيبري

 0471 3474 نألداء انًؤسسي  انًقيبس انؼبو 

 1409 3471 األفراد في وحذاتهى انتُظيًيتأداء 

 1410 3468 يلتزم العاملون بؤساليب العمل المقررة  من قبل الشركة في أداء مهام وظائفهم. -1
 0476 3470 اإلدارة في الشركة مدي إلتزام العاملين باألنظمة والتعليمات. تتابع -2
 0489 3477 يحرص العاملون علي اإللتزام بالقوانين والتعليمات. -3
 0498 3469 يحرص العاملون علي اإللتزام بالعمل إلنجازه خالل ساعات الدوام . -4

 0468 3452 بشكل كفإ.يحرص العاملون علي اإللتزام بخدمة العمالء  -5
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 0484 3458 أداء انىحذاث انتُظيًيت في إطبر انسيبسبث انؼبيت نهًُظًت

 0497 3461 تطبق الشركة مواصفات ومعايير ضمان الجودة بشكل صارم في جميع األقسام. -6

تشجع الشركة العاملين فيها علي المبادرات لإلرتقاء بالمنتجات بما يميزها عن الشركات  -7

 األخري.
3454 0468 

 0497 3455 لدي الشركة توجه واضح للعمل للحصول علي جوائز الجودة والتميز. -8

 1408 3480 لدي الشركة سياسة وإجراءات واضحة وموثقة للجودة. -9

 0486 3471 تحرص الشركة علي القيام بكافة العمليات المطلوبة بكفاءة وإتقان. -11

 0487 3452 انبيئبث اإلقتصبديت واإلجتًبػيت وانثقبفيتأداء انًؤسست في إطبر 

 1407 3451 تتناسب كمية العمل المطلوبة في الشركة مع قدرات العاملين. -11

يتقبل العاملون القيام باألعمال اإلضافية التي يتم تكليفهم بها من قبل رإسائهم في الشركة  -12

 حسب مقتضيات العمل .

3448 0468 

 0485 3438 العاملون علي إنجاز جميع المهام المطلوبة منهم كماً ونوعاً.يحرص  -13

 0484 3471 تتناسب المهام المطلوبة من العاملين في الشركة مع قدراتهم وخبراتهم.  -14

 0472 3466 توفر الشركة للعمالء المعلومات الكافية عن المنتجات والخدمات التي تقدمها. -15

 0477 3468 بؤن الشركة لديها قدرات كافية لتلبية إحتياجاتهم .يعتقد العمالء  -16

 0468 3486 تتوافر لدي عمالئنا الثقة في منتجاتنا وخدماتنا . -17

 0461 3452 يرغب عمالء الشراء في اإلستمرار في التعامل معها . -18

 0469 3446 يعتقد العمالء أن الشركة لديها سمعة بيئية جيدة. -19

 َتبئج انتحهيم اإلحصبئي انًصذر:

 ية   لطل مف الادوؿ السل أ مل دية :
 : األفراد ف  وحداةهـ الةطظدمدةالةحليا الوى   لاةد أداء  -1
األفراد ف  وحداةهـ دةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة لةحديد أداء    

األفراد ف  لاةد أداء مةوسا طس دل  حيث  لرت قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل   الةطظدمدة
 1,09الطحراؼ مةدلر   3,71 وحداةهـ الةطظدمدة

 :أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر السدلسلت الةلمة للمطظمةالةحليا الوى   لاةد  -2
أداء الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر د لاةدةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف امؤسسلت الط ا اليويةدة     

داء ألمةوسا طس دل  حيث  لرت قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  السدلسلت الةلمة للمطظمة 
 ، 0,84الطحراؼ مةدلر    3,58الوحدات الةطظدمدة ف  إطلر السدلسلت الةلمة للمطظمة 

 :ا قةىلددة وا اةمل دة وال الفدةأداء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت الةحليا الوى   لاةد  -3
داء المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة ألدةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف امؤسسلت الط ا اليويةدة 

داء ألمةوسا طس دل  حيث  لرت قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  وا اةمل دة وال الفدة 
 . 0,87الطحراؼ مةدلر    3,52ال الفدة المؤسسة ف  إطلر ال ي لت ا قةىلددة وا اةمل دة و 

 : األداء انًؤسسيو انقيبدة انًستذايتَىع ودرجت انؼالقت بيٍ أبؼبد   -11/4
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يطلقش ا ا الا ء طةل ث الةحليا ا حىل   الخلص ال الاة  ف السؤاؿ المةةلأ  ةحديد طوع 
، محا الدراسة اليويةدة مؤسسلت الط ال األداء المؤسس و  الادلدة المسةدامةودراة الة قة  يف 

 Multiple ةط يأ أسلوب ةحليا اةرةالط واةطحدار المةةدد  لفولةحايأ  لؾ قلـ الالح 
Regression Analysis  الادلدة المسةدامةللةحاأ مف طوع ودراة ا   الة قة  يف مةريرات 

كمةرير ةلاع. وك لؾ األامدة الطس دة  مؤسسلت الط ا اليويةدةل األداء المؤسس كمةريرات مسةالة، و 
ميخو ة اىورة  لألداء المؤسس الخل ةة للدراسة ف    قةهل ا الادلدة المسةدامةلمةريرات 

 إام لىة، واخةالر ىحة ال رض ال للث مف فروض الدراسة، ال   يطص  ل :
للادلدة ة ةواد   قة  ات دةله إحىل دة  يف مسةو  مملرسة الادلدات ال رض الةدـ:  (1 

 .مؤسسلت الط ا اليويةدةل األداء المؤسس و  المسةدامة

للادلدة اطلؾ   قة  ات دةله إحىل دة  يف مسةو  مملرسة الادلدات ال رض ال ديا:  (2 
 .مؤسسلت الط ا اليويةدةل األداء المؤسس و  المسةدامة

 ودمكف ةو د  طةل ث ةط يأ أسلوب ةحليا اةطحدار المةةدد كمل يل : 
 ية   الطةل ث انةدة:  (8رقـ  ومف خ ؿ الادوؿ 

  اللطسػػاة للطمػػو ج ككػػا، فاػػد أظهػػرت طةػػل ث ةحليػػا اةطحػػدار المةةػػدد أف اطػػلؾ   قػػة  ات دةلػػة
 مؤسسػلت الػط ا اليويةدػةفػ   األداء المؤسسػ وبػيف  الادػلدة المسػةدامةإحىل دة  ػيف مةريػرات 

%  وفاػػل  لمةلمػػا اةرةاػػلط المةةػػدد فػػ  60 مػػيخو ة اىػػورة إام لىػػة( وأف اػػ   الة قػػة ةم ػػا
(، واػػػ  69,48 المحسػػػواة  F%(، وبلرػػػت قدمػػػة R2  36(، حيػػػث  لرػػػت قدمػػػة Rالطمػػػو ج 

 (.0,000مةطودة  طد مسةو  مةطودة  
 (8جذول رقى )

   األداء انًؤسسيو انقيبدة انًستذايتأبؼبد  َىع ودرجت انؼالقت بيٍ

 (Multiple Regression Analysis)يخرجبث تحهيم االَحذار انًتؼذد 

   انقيبدة انًستذايت

   األداء انًؤسسي

 يؼبيم االَحذار

Beta  

 يؼبيم االرتببط 

R 

 يؼبيم انتحذيذ

R
2

 

 0425 0450 04240  المملرسلت الةيسدسدة

 0430 0455 04154 المملرسلت  للدة المسةو  

 0434 0458 04352 حواف  األداء الر دسدة

R      االرتببطيؼبيم  0460 

R
2
 0436 يؼبيم انتحذيذ     

 69448 قيًت ف (F)   انًحسىبت

 44524 قيًت ف (F)   انجذونيت
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 356-3 درجبث انحريت

 04000 يستىي انذالنت اإلحصبئيت

 

 ةرةيب المةريرات مف األ ل  إل  األي ر أامدة لألقا  ل  أسلص قدمة مةلما اةطحدار  يةل:  ةـ
وقدمة لمةلما اةطحدار ةسلو    حواف  األداء الر دسدةاو  األي ر ةي يرا  ف المةرير أحيث 
والمرك  ال لط   0,05قا مف أ  0,000ومةطودة    3,684وقدمة  ت  ةسلو     0,352

ومةطودة   3,541وقدمة  ت  ةسلو     0,240اادمة مةلما اطحدار   المملرسلت الةيسدسدة
اادمة مةلما  المملرسلت  للدة المسةو  ال للث  ، والمرك 0,05قا مف أ  0,000ةسلو   
 0,05قا مف أ  0,000ومةطودة    3,662وقدمة  ت  ةسلو     0,154اطحدار  

  األداء المؤسس وبيف  الادلدة المسةدامةطػوع وقػوة الة قػة  يف مملرسلت: 
مؤسسػػػلت الػػػط ا ل األداء المؤسسػػػ و  الادػػػلدة المسػػػةدامةاطػػلؾ   قػػػة  ات دةلػػػة إحىػػػل دة  ػػػيف   

%  وفال  لمةلما اةرةالط المةةدد ف  الطمػو ج  60للدراسة وأف ا   الة قة ةم ا الخل ةة  اليويةدة
R)،  امملرسػلت محػا الدراسػة  مؤسسػلت الػط ا اليويةدػةوا   الة قػة طرددػة حيػث كلمػل  اد ااةمػلـ

 لهل. األداء المؤسس  اد  لؾ مف  الادلدة المسةدامة
%  36 حػوال محػا الدراسػة دمكػف أف د سػر  مؤسسػلت الػط ا اليويةدػةفػ   المسةدامةالادلدة إف   
مؤسسػػلت الػػط ا ل األداء المؤسسػػ ( مػػف الةاػػليف اليلػػ  فػػ  R²وفاػػل  لمةلمػػا الةحديػػد فػػ  الطمػػو ج  

 .اليويةدة
 المسػػةدامةالادػػلدة مةريػػرات  (، طسػػةطةث أف8 طػػلء   لػػ  الطةػػل ث الػػواردة اللاػػدوؿ السػػل أ رقػػـ  و    

مؤسسػػلت فػػ   األداء المؤسسػػ ةةمةػػع اة قػػة خطدػػة موااػػة  ات دةلػػة إحىػػل دة فدمػػل  يطهػػل وبػػيف 
األداء دمكطهػػل د ػػـ وةة يػػ   مؤسسػػلت الػػط ا اليويةدػػةمحػػا الدراسػػة، واػػ ا دةطػػ  أف  الػػط ا اليويةدػػة

الةيسدسدة، المملرسلت المملرسلت مف خ ؿ  الادلدة المسةدامةمملرسلت  مف خ ؿ  يلدة المؤسس 
 . للدة المسةو ، حواف  األداء الر دسدة

وف   وء مل ةادـ، فاد ةارر رفض فرض الةدـ الال ا ا ة ةواػد   قػة  ات دةلػه إحىػل دة 
،  مؤسسػػلت الػػط ا اليويةدػػةل  األداء المؤسسػػ و   للادػػلدة المسػػةدامة ػػيف مسػػةو  مملرسػػة الادػػلدات 

وةـ ق وؿ ال رض ال ديا ال   يطص  ل : ا ةواد   قة  ات دةلػه إحىػل دة  ػيف مسػةو  مملرسػة 
، و لػػؾ اةػػد أف أظهػػر  مؤسسػػلت الػػط ا اليويةدػػةل  األداء المؤسسػػ و   للادػػلدة المسػػةدامةالادػػلدات 

ل  وفاػ 0,05و  0,01طمو ج ةحليا اةطحدار المةةدد أف اطلؾ   قة اوارية  طػد مسػةوى مةطودػة 
كمةريػػر  األداء المؤسسػػ كمةريػػر مسػػةاا و  الادػػلدة المسػػةدامة ػػيف مةريػػرات  F-Testةخةاػػلر ؼ 

 ةلاع. 
 انُتبئج وانتىصيبث:  -12
مف خ ؿ ا ا الاحث إل  مامو ة مف الطةل ث ةةم ا فدمل  الالح لفةوىا  طةل ث الاحث: -12/1

 دية : 
 -اسةدامة قدلدة األخريف  -الموارد الاجرية والمللدة ةةد الادلدة المسةدامة اياةلدال  اسةدامة اسة ملر  (1 
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الماةمةدة وال ي دة(؛ مف األسلليب الحدي ة الة   المسؤولدة –ال الفة الةطظدمدة  -الةو يع اةسةراةيا  
 .ةسل د  ل  ةطوير مملرسلت الالدة ف  الةما؛ لمل لهل مف آ لر إيال دة ف  مالةت مخةل ة

أحد األطملط الادلددة الحدي ة الة  ةد ـ قدرة الجركلت  ل  ةط يأ مالدئ ةةة ر الادلدة المسةدامة  (2 
 .الةريرات الة  ةجهدال  ي ة الةما ظااةسةدامة ف  

طهث اسةراةيا  مةيلما لةحايأ الطالح المسةمر للمؤسسلت مف خ ؿ ةحسيف  اواألداء المؤسس   (3 
 .أداء وةطوير قدرات فرؽ الةما للحىوؿ  ل  المي ة الةطلفسدة

مةوسا طس دل  حيث  لرت  للادلدة المسةدامةدةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة  (4 
  0,71الطحراؼ مةدلر    3,54قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  لةحديد المملرسلت الةيسدسدة 

مةوسا طس دل  حيث  لرت  لألداء المؤسس دةة ر مسةوى إدراؾ الةلمليف ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة     (5 
 0,71الطحراؼ مةدلر   3,74 لألداء المؤسس قدمة الوسا الحسل   للمادلص اليل  

 مؤسسلت الط ا اليويةدةواألداء المؤسس  ل الادلدة المسةدامةاطلؾ   قة  ات دةلة إحىل دة  يف  (6 
(، وا   R%  وفال  لمةلما اةرةالط المةةدد ف  الطمو ج  60الخل ةة للدراسة وأف ا   الة قة ةم ا 

 الادلدة المسةدامةمحا الدراسة امملرسلت  مؤسسلت الط ا اليويةدةالة قة طرددة حيث كلمل  اد ااةملـ 
  اد  لؾ مف األداء المؤسس  لهل.

%  وفال   36ل  إف الادلدة المسةدامة ف  مؤسسلت الط ا اليويةدة محا الدراسة دمكف أف د سر حوا   (7 
 ( مف الةاليف اليل  ف  األداء المؤسس  لمؤسسلت الط ا اليويةدة.R²لمةلما الةحديد ف  الطمو ج 

 
  

 ةوىدلت الاحث: -12/2
 والة  ةةم ا فدمل يل : الةوىا إل  مامو ة مف الةوىدلت  لفف   وء الطةل ث السلااة أمكف للالح 

مالؿ  ـ
 المس ػػوؿ  ػػف الةوىيػػػػػػػػػػػة الةوىدة

 مةطلالت وآلدلت الةط ي  الةط يػ 

األداء  1
 المؤسس  

ةحسيف األداء 
المؤسس  
لجركلت الط ا 
 اليويةدة

إدارة الموارد 
الاجرية 

اجركلت الط ا 
 اليويةدة

 ةجكيا ال ريأ، ةطظدـ  ما ال ريأ، وةحديد مدة الخطة،:أوة  -
  لطدل:اسةةراض الادـ، -
-مامو ة األاداؼ اةيدة المدىا  و الرؤدة: و ع   لل ل:   -

 ةحةوى  ل  أرقلـ، وةلخدص الرؤدة ف  املة واحدة،
املة واحدة ةلخص مف طحف ومل ا وا   الرسللة:و ع  رااةل : -

 طريد،
 خلمسل: ةحديد مالةت الةما،  -
 سلدسل: وحدات الةما اةسةراةيا ، -
 سلاةل :ةحديد مؤجرات اةداء الر دسدة،  -
 وفال   حةدلالةهـ الةدري دة. لمطل : ةدريب الةلمليف  -
 :ةحليا ال اوات،ةلسةل   -
 :ةط ي  الخطة، لجرا   -
 .:الدمث مع الةخطدا الةجريل حلد   جر -
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مالؿ  ـ
 المس ػػوؿ  ػػف الةوىيػػػػػػػػػػػة الةوىدة

 مةطلالت وآلدلت الةط ي  الةط يػ 

ةحسيف األداء 
المؤسس  
لجركلت الط ا 
 اليويةدة

إدارة الموارد 
الاجرية 

اجركلت الط ا 
 اليويةدة

 لجركلت الط ااةسةمرار ف  ةطوير وةحديث الموقع ا ليةروط   -
 .وك لؾ الموقع الخلص  هل  مف  وااة الحكومة ا ليةروطدة

الةما مع لالف  رطلمث الحكومة اةليةروطدة / و ارة اةةىلةت  -
 وةيطولوادل المةلوملت.

المجلركة ف  ة ةيا طظلـ إدارة الموارد المللدة الحكومدة  -
GFMIS   الريلددة. الجركلت مف  جركلت الط اف 

جركلت مةلاةة إدامة وةجريا طظلـ إدارة المسل دات ال طدة ف   -
 ، والاهل  الخلدـ الر دس  الخلص اللطظلـ.JAIMS الط ا

مةلاةة الةما  ل  ةحديث جاكة المةلوملت الداخلدة  اةطةراطت(  -
 (.MenaMEوجاكة خدملت الموظ يف ال اةدة  

 ةطوير وةحسيف وىدلطة األطظمة المحوساة الةلملة وةجما -
طظلـ المط  والمسل دات ال طدة وطظلـ المسةود لت  دارة 
و اا المخ وف ف  مسةودع اللواـ  والارطلسدة، وطظلـ 
الاروض، وطظلـ الدورات والاة لت الخلرادة، وطظلـ الحركة، 
 رطلمث مةلاةة المطحة الخليادة، طظلـ مةلاةة وةايدـ مجلريع 

لموارد الاجرية الامةدلت الخيرية والةةلوطدة، طظلـ إدارة ا
والرواةب، طظلـ الدواـ، طظلـ الطسخ اةحةدلط ، طظلـ جلجلت 

 الةحكـ الة ل لدة.
طواؿ  جركلت الط ااةسةمرار ف  مةلاةة  اا ومراقاة مداخا  -

اليـو و ل  مدار األس وع  ف طريأ إدامة وىدلطة كلميرات 
وطظلـ الةسايا المر   لمراقاة  الجركلتالمراقاة ف  مداخا 

 أدلـ ف  األس وع.  7سل ة  24اخا المد
و ع اسةراةيادة  دارة المةرفة ومةلاةة ةط ي ال، وة ةيا  -

الوسل ا والمملرسلت الم ل  للحىوؿ  ل  المةلوملت 
ومجلركةهل للمسلامة ف   طلء مؤسسة ةةةلـ مف مخ وطهل 

 المةرف .
اسةيملؿ ةطوير أاه ة الحواسيب وملحالةهل وجاكة الحلسوب  -

 حالةهل ومةلاةة إدامةهل.المحلدة ومل
الادلدة  2

 المسةدامة 
ةحسيف مسةو  
إسةخداـ الادلدات 

لطما الادلدة 
 المسةدامة 

إدارة الموارد 
الاجرية 

اجركلت الط ا 
 اليويةدة

ياب أف ةيوف اةسةراةيادة م طدة  ل  أسلص ةيلما  يف  -
 ال ي دة، اةقةىلد، اةاةملع.

الة  ةسةخدـ الموارد مف خ ؿ ةطوير المطةالت ا  ةيلر  -
 الط دةدة اطرياة فةللة .

 .اةاةملـ امةلملة الموظ يف واألفراد اةدالة واحةراـ و مسلواة -
 ف طريأ طجر الحسلالت والةالرير  ف ان لر الج لفدة  -

  اةقةىلددة واةاةمل دة وال ي دة.
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مالؿ  ـ
 المس ػػوؿ  ػػف الةوىيػػػػػػػػػػػة الةوىدة

 مةطلالت وآلدلت الةط ي  الةط يػ 

دارة المخلطر إدارة المخلطر  -  ف طريأ اطةهل  ال رص وا 
 ل دة وال ي دة.اةقةىلددة واةاةم

 مف خ ؿ الدخوؿ ف  حوارةحايأ مىلل  الاهلت  ات الة قة  -

 .مع الاهلت ومحلولة مال لة احةدلالةهـ ا ةللدة

 
 
 
 احوث مسةا لدة ماةرحة:  -13

واألداء  الادلدة المسةدامة ل  الرغـ مف أف الدراسة الحللدة حلولت دراسة الة قة  يف 
الدراسة، إة أف ططلؽ ا   الدراسة واألسلليب  محا الط ا اليويةدةمؤسسلت المؤسس  للةلمليف ا

المسةخدمة فيهل والطةل ث الة  ةوىلت إليهل ةجير إل  واود مالةت لدراسلت أخرى مسةا لدة، 
 ومف  يف ا   المالةت الاح دة مل دية :

 اطلع الخلص، إمكلطدة إاراء ا   الدراسة اللةط يأ  ل  قطل لت أخرى،  ل  س يا الم لؿ  ال
الاطلع المىرف ، المطظملت الةةلدمدة، المطظملت ال طدقدة، الجركلت مةةددة الاطسدلت 

 وغيرال(.
 .دور الريلدة ا سةراةيادة ف  ةحسيف األداء المسةداـ 
  دور السةلدة الوظد دة كمةرير وسدا ف  الة قة  يف األطملط الادلددة المسةادة واألداء

 المؤسس .
 المرااع:  -14

 أوة  : المرااع الةربدة:
 وض  ، وةء   دالحميد سةيد، ميخل يا، إطا  طلةت طىيف، و  يداروص، أحمد طاـ  (1 

(. الادلدة المسةدامة كمدخا لةاويد األداء المؤسس  اللمدارص 2019الديف أحمد.  
 ، 119، ع30كلدة الةربدة، مث -مالة كلدة الةربدة: المةة  طهل  ال لطودة الةلمة امىر.

530 – 564 



 

33 
 

(. دور الادلدة المسةدامة و دورال ف  ةة ي  2013 يداروص، أحمد طاـ الديف أحمد.   (2 
. مالة كلدة الةربدة الط ااة الةطظدمدة امؤسسلت الةةلدـ الةلـ اللمملية الةربدة السةوددة . 

 . 71-1المةة ك رالجيخ ،
ة ف  المةة مديطة (. واقع ةط يأ الادلدة المسةدام2016غلطـ،  ىلـ املؿ سلدـ.   (3 

مسةا ا الةربدة الةربدة: المرك   السلدات كمدخا لةطوير الةةلدـ الالمة : دراسة مسحدة.
 .430 - 239،  103، ع23الةرب  للةةلدـ والةطمدة، مث

اسةراةيادة  (.2019كرير ،  ىلـ  ف دمحم  ف  ل ، و المخ ف ، سلطلف سةيد   د .   (4 
 المةة الملؾ خللد ف   وء طمو ج إفر  ماةرحة لةط يأ الادلدة المسةدامة 

 .]أطروحة دكةورا . المةة الملؾ خللد [. قل دة مةلوملت المطظومة وبرياسةطر
دراة مملرسة مديرى مدارص وكللة  (.2017يوطص، أملط  دمحم، و جلداف، فلي  كملؿ.   (5 

دة لدى الروث الدولدة امحلفظلت غ ة للادلدة المسةدامة و  قةهل  اودة الحدلة الوظد 
 .الالمةة ا س مدة  غ ة(]رسللة ملاسةير غير مطجورة[.  مةلميهـ

(. واقع الة قلت اةاةمل دة  يف أ  لء اي ة الةدريص ف  2016.  ـيأ و الريش، ر  (6 
الالمةلت ال لسطيطدة امحلفظلت غ ة و  قةه  اودة األداء  رسللة ملاسةير غير 

 .مطجورة(، الالمةة ا س مدة، غ ة، فلسطيف
(. أ ر ةط يأ مالدئ الحوكمة ف  األداء المؤسس  ف  امةدة 2018.  تياود ث،يىل (7 

  .اله ؿ األحمر ال لسطيط   رسللة ملاسةير مطجورة، المةة الادص، فلسطيف
ـ(. أ ر الةدالة الةطظدمدة ف  ةحايأ األداء الالمة  المةمي ، 2018أ و ى دة، أل ت.   (8 

رسللة ملاسةير غير مطجورة(، الالمةة ا س مدة، دراسة ةط دادة: الالمةة ا س مدة  
 .غ ة، فلسطيف

(. إدارة الاودة الجلملة المواهة وأ رال  ل  األداء 2018  د الرحمف، مةلل .   (9 
المؤسس  الدور المةدؿ لل الفة الةطظدمدة  أطروحة دكةوراة مطجورة، المةة السوداف للةلـو 

 .والةيطولوادل، السوداف
(. رأص الملؿ ال كر  ودور  ف  ادودة األداء المؤسس  2017مدسوف.    د الهلد ،  (10 

  . رسللة ملاسةير غير مطجورة(.. أيلددمدة ا دارة والسدلسة للدراسلت الةلدل، غ ة، فلسطيف
(. مملرسلت الادلدة اةسةراةيادة و  قةهل  ةمي  األداء المؤسس  2017  د ، رطل.   (11 

مةدة ف  محلفظلت غ ة  رسللة ملاسةير غير مطجورة(. المةة دراسة ةط دادة  ل  اليلدلت الال
  .األ ار، غ ة
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(. أاةلد المطظمة األخ قدة ودورال ف  ةحسيف اودة األداء 2017الرطلـ، اهلد.   (12 
المؤسس  ف  المسةج دلت ال لسطيطدة  رسللة ملاسةير(. أيلددمدة ا دارة والسدلسة للدراسلت 

 الةلدل، غ ة.
(. أ ر ةط يأ طظلـ إدارة الاودة  ل  ةحسيف األداء 2018لـ.    د الر ور ، ريه (13 

المؤسس  ف  المؤسسة السوداطدة للط ا  أطروحة دكةوراة مطجورة(. المةة السوداف للةلـو 
، السوداف  .والةيطولوادل، الخرطـو

(، أ ر الادرات الديطلمدة  ل  ةحسيف األداء المؤسس : 2021  دالهلد ، دمحم املؿ دمحم   (14 
دراسة ةط دادة  ل  الجركلت الىطل دة، المالة الةلمدة لاقةىلد والةالرة، كلدة الةالرة، المةة 

 .1 يف جمص، ع
(، دور ا دارة الرجداة ف  ةحسيف األداء المؤسس : 2021 ل ، اجلـ فو    الص  (15 

ل ي دة، دراسة حللة الجركة الةلمة لمطلحف اطوب الالارة، المالة الةلمدة للدراسلت الةالرية وا
 .2،ع12كلدة الةالرة ال سمل يلدة، المةة قطلة السودص، مث

(، أ ر أاةلد الادارات الوظد دة  ل  األداء 2021ديلب، غلدة   دالمطةـ   دالحميد  (16 
المؤسس :دراسة ةط دادة  ل  جركلت غطةلج الدواء، مالة الاحوث الةالرية، كلدة الةالرة، 

 .3،ع43المةة ال قل يأ، مث
(، ااحوث الةسويأ: أسلليب الادلص والةحليا واخةالر 2016الرحمف إدريص ،   ل ت   د  (17 

  .ال روضا، الدار الالمةدة، ا سكطدرية
(، واقع األداء المؤسس  ف  اةض كلدلت المةة 2022الطايب، مط  دسر  فهم   (18 

ربدة  ورسةيد ف  ظا ال حة فيروص كروطل ، مالة الاحوث ف  مالةت الةربدة الطو دة، كلدة الة
 .39الطو دة، المةة المطدل، ع

(، أ ر ةط يأ مالدئ إدارة الاودة الجلملة  ل  األداء المؤسس  2020الة ب، حسيف دمحم  (19 
ف  جركلت ا ةىلةت األردطدة، مؤةة للاحوث والدراسلت، سلسلة الةلـو ا طسلطدة وا اةمل دة، 

 .2،ع35مث
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