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The Role of Institutional Pressures on the Adoption of Sustainability 

Management Control Systems from an Accounting Perspective          

and their Effect on Sustainable Performance: A Field Study                  

of Egyptian Firms 
 

Abstract  1ممخص البحث

إلدددددد  برددددددط    دددددد  ال دددددد     البحدددددد  هدددددد       
المؤسسرة عم  ت برق الش كطت لنظم ال قطبة اإل ا رة 
ال سمرة لالست امة  تأ ر  ذلد  عمد  اا اا المسدت ام  

االستقصدطا  بطسدتد ام  سدم  تدم تممردا البرطندطت  ق  
صددنطعرة  صدنطعرة  يردد شدد كة  96لعرندة مك نددة مد  
،  تددددم تحمرددددا البرطنددددطت بطسددددتد ام عطممددددة صدددد  مصدددد 

بطالعتمدددط  عمددد   سدددم   نمذمدددة المعدددط الت ال ركمردددة 
 ت صدددا Smart PLS". " الب ندددطمإل اإلحصدددط  

إلدد     ت برددق نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة  بحدد ال
 ،لالسدددت امة رتدددأ   إرمطٍبدددط بكددداا مددد  ال ددد    الق  ردددة

ب دددد    المحطكددددط     ال دددد    المعرط رددددة،  ال رتددددأ  
كمدددط ت صدددا إلددد   مددد   تدددأ ر  إرمدددطب  لت بردددق نظدددم 
ال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالست امة عم  اا اا البر د  

إرمطٍبددددط بدددد   همط رددددؤ  ا     المددددذا اا اا االمتمددددطع  
 االقتصط ي   اا ااعم  

ال ددد    المؤسسدددرة، نظدددم  الكمماااات المحياح ااا  
 مة، اا اا المست امال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالست ا

 
 

 

         The purpose of this study is to co-
nduct an empirical analysis among Egy-
ptian firms to enhance the understandi-
ng of the impact of institutional pressu-
res on the application of sustainability 
formal management control systems an-
d their effect on firm’s sustainable perf-
ormance. Data were collected based on 
a survey from a sample of 96 manufact-
uring and non-manufacturing Egyptian 
firms, and analysed using Partial Least 
Squares (PLS) Structural Equation Mo-
deling. The study finds that coercive pr-
essures and normative pressures are as-
sociated with application of sustainabil-
ity formal management control systems, 
whereas mimetic pressures do not repr-
esent a significant determinant of such 
use. The use of sustainability formal m-
anagement control systems, in turn, is f-
ound to directly influence a firm's both 
environmental and social performance 
and indirectly its economic performan-
ce.  

Keywords: Institutional Pressures; S-
ustainability Management Control Syst-
ems; Sustainable Performance  
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 مقدم  البحث ومشكميو -1
 المط درة ال ال دة العقد   ددالا العدطلم شد      

اهتمطٍمدددط متداردددٍ ا بتدددأ ر  عممردددطت الشددد كة عمددد  البر دددة 
   الت كرددددددددد عمدددددددد  التنمرددددددددة  إ  ا  الممتمددددددددا بعدددددددد  

االقتصددط رة بصدد    من دد    متم مددة صدد  تحقرددق هدد   
 بر ردددة  دمدددطتالنمددد   تعظدددرم اا بدددطي ت تددد  عمرددد  

 المدطا  تمد   البر لد م ، التند    ا صقد: م ا ،د ر  
 صق  م  َ مَّ ، المتم    ير  الم ا    استن ط   ال  اا،
 التنمردة م  د م هد  لمتنمردة شدم ال  ك د  م  د م ظ د 

 تمبردةقد    الشد كة عمد  "  إلد  رشر  الذي المست امة
     مدد   صدحط  المصددمحة الحدطلرر  احترطمدطت
صدددحط  احترطمدددطت  ت ط عمددد  تمبردددة بقددد    المسدددط 

 Dyllick and)المسدددددتقبا المصدددددمحة صددددد  

Hockerts, 2002)   تشدددتما التنمردددة المسدددت امة 
عمدددد   ال ددددة  بعددددط ، هدددد ر تحسددددر  مسددددت   ال صطهرددددة 
االقتصدددط رة،  حمطردددة الدددنظم البر ردددة  المحطصظدددة عمددد  
سدددددالمت ط،  تحقردددددق الع الدددددة االمتمطعردددددة صددددد  ت دردددددا 

 ( 1025الم ا   االقتصط رة  البر رة )الس اصر ي، 
تعما نظم ال قطبة اإل ا رة عم  تح ر   هد ا     

الش كة،  ت صرم ط اصحط  المصمحة   قطبدة اا اا 
عدددد    رددددق تدددد صر  ت ذرددددة عكسددددرة،  صدددد    قطبددددة، 
 تح ردددد العدددطممر  عمددد  تحقردددق  هددد ا  الشددد كة عددد  
  ردددددق قردددددط   تقردددددرم اا اا،   بددددد  نظدددددم الحدددددد اصد 

 Malmi and)  المكطصددددتت بتحقرددددق ااهدددد ا 

Brown, 2008)    مدددددا اتمدددددطن الشددددد كطت نحددددد 
االهتمدددطم بتحقردددق االسدددت امة  م دددت انتقدددط ات ع رددد   

إذ إن ددط ت كددد  نظددم ال قطبددة اإل ا رددة التقمر رددة لت برددق 
بشدددكا  سطسددد  عمددد  تحقردددق  هددد ا  النمددد   تعظدددرم 

عمد  حتد  إ  تحقدق ذلد  اا بطي ص  ااما القصر  
 Figge et)ال برعردة حسدط  دردط   اسدتن ط  المد ا   

al., 2002; Epstein and Wisner, 2005; 

Roth, 2008; Searcy, 2011; Passetti et 

al., 2014; Lueg and Radlach, 2016)   
لدددذل  مدددا اد ردددط  االهتمدددطم بتحقردددق االسدددت امة البر ردددة 
 االسدددددت امة االمتمطعردددددة بطإل دددددطصة إلددددد  االسدددددت امة 
االقتصددط رة ت مدد  اامدد   دد     تعدد را هددذن الددنظم 
 ت  ر هددط بمددط رت اكدد  مددا تحقرددق  هدد ا  االسددت امة 

عدد    رددق ت ددمر   هدد ا  تحقرددق بأبعط هددط ال ال ددة، 
االسددددت امة البر رددددة  االمتمطعرددددة  ددددم  نظددددم ال قطبددددة 

 Gond et al., 2012; Lueg and)اإل ا ردة 

Radlach, 2016)   َّظ ددد  م  ددد م نظدددم   مددد   َدددم
  ردددددددتم  مدددددددإل  بعدددددددطإذ  ال قطبدددددددة اإل ا ردددددددة لالسدددددددت امة 

االسدددت امة  اددددا نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة  لكددد  رتأكددد  
المدددددددد ر    مدددددددد     المدددددددد ا   االقتصددددددددط رة  البر رددددددددة 
 االمتمطعرددددة قدددد  حاصددددا عمر ددددط  اسددددتد مت بك ددددطا  

،  رنظددد  إلددد  نظدددم  صعطلردددة لتحقردددق  هددد ا  الشددد كة
ال قطبة اإل ا رة لالست امة عم   ن دط ت برقدطت دطصدة 

 كطت لتحقرددق  هدد ا  لدنظم ال قطبددة اإل ا رددة تد عم الشدد
  (Henri and Journeault, 2010)االست امة
 بدطل يم مد  دردط   البحد   صد  الممدطا البر دد     

إل ا   االسدددددددت امة التددددددد  تنط لدددددددت اإلصصدددددددطي البر ددددددد  
 ;Gray et al.,2001) ممط سددطت التق ردد  م ددار 

Al-Tuwaijri et al., 2004; Islam and 

Dellaportas, 2011; Bouten and Hoozee, 

،  المقصددددددد   بطلمحطسدددددددبة اإل ا ردددددددة البر ردددددددة، (2013
(،  ادتبدط  Qian et al., 2015 ممط سدطت ط م دار )

    المحطسددددبة اإل ا رددددة  المحطسددددبر  اإل ا رددددر  صدددد  
المحطسدددددبة عددددد  اإل ا   البر ردددددة  التنمردددددة المسدددددت امة، 

 ;Wilmshurst and Frost, 2001)م دددار

Albelda, 2011; Mistry et al.,2014)  
 Petcharat and) محطسبة التكطلر  البر رة م ار  

Mula, 2010;Lee, 2011)   العقبدددطت التددد  ،
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ت امدددددد  ت برددددددق المحطسددددددبة اإل ا رددددددة البر رددددددة، م ددددددار 
(Setthasakko, 2010  صدددددا  هندددددط  نددددد    صددددد )

ال  اسطت الت  تنط لت مسببطت ت برق الش كطت لنظم 
 Henri) ال قطبددة اإل ا رددة لالسددت امة              

and Journeault, 2010)،  ق  استن ت ال  اسدطت 
التدددد  تنط لددددت ت سددددر   سددددبط  تبندددد  الشدددد كطت لددددنظم 
ال قطبددددددددددددة اإل ا ردددددددددددددة لالسدددددددددددددت امة إلددددددددددددد  النظ ردددددددددددددة 

تعمدا   إذ  " Institutional Theory"المؤسسدرة
مد   الش كطت ص  سرطق امتمطع        م  قبدا 

  ر  ددد   محة، تتم دددا صددد المصددد  اسدددا مددد   صدددحط 
  قبا الحك مة  المنظمر ،       معرط رة ق  رة م

مددددد  قبدددددا الم دددددطت الم نردددددة،   ددددد    المحطكدددددط     
 DiMaggio andالتقمرددد  مددد  قبدددا المنطصسدددر  )

Powell,1983) ،  لكدددد  تظددددا الشدددد كة قددددط    عمدددد 
المددددد ا    اكتسدددددط  الشددددد عرة تحدددددط ا ال صددددد ا إلددددد  

  المصدددمحة  صدددحط معتقددد ات ل   لألعددد ا االمت دددطا 
 Lueg)سدت امة الا ممط سدطت كطتلدذل  ت بدق الشد  

and Radlach, 2016)  
صددددد  هددددددذا  قددددد  ت صددددددمت ال  اسدددددطت السددددددطبقة    
 بعددددد  إذ ت صدددددمت  إلددددد  نتدددددط إل مت دددددط بةالممدددددطا 

 ;Wilmshurst and Frost, 2001)طت  اسددال

Hussain and Hoque, 2002; Bansal, 

2005; Phan and Baird, 2015; Qian et 

al., 2015; Williams and O'Donovan, 

2015; Gunarathne et al.,2016)     إلد   مد
رمددطب  لم دد    الق  رددة عمدد  تبندد  الشدد كطت إتددأ ر  

صددد  حدددر  ال قطبدددة اإل ا ردددة لالسدددت امة،  نظدددملدددبع  
   إلددد  عددد م  مددد   تدددأ ر  دددد    طتت صدددمت   اسددد

(Jalaludin et al., 2011; Roxes and 

Coetzer, 2012; Zhu and Geng, 2013)     
( Daddi et al., 2016تدددأ ر   دددعر ) مددد   

 نظدددملم ددد    الق  ردددة عمددد  تبنددد  الشددد كطت لدددبع  

، كمدددددط ت صدددددمت بعددددد  ال قطبدددددة اإل ا ردددددة لالسدددددت امة
 ;Hussain and Hoque, 2002) ال  اسددطت

Setthasakko; 2010; Jalaludin et al., 

2011; Roxes and Coetzer, 2012; Phan 

and Baird, 2015; Daddi et al., 2016)   إلد
عمددد  تبنددد   معرط ردددةرمدددطب  لم ددد    الإ مددد   تدددأ ر  

صد  ال قطبة اإل ا ردة لالسدت امة،  نظمالش كطت لبع  
إلدد   Qian et al.(2015)  اسددة ت صددمت حددر  

عمدددد  تبندددد   معرط رددددةلم دددد    ال سددددمب  مدددد   تددددأ ر  
   الشددد ا لدددنظم المحطسدددبة اإل ا ردددة البر ردددةالشددد كطت 

التقمرد  إذ ت صدمت  ن س  بطلنسبة ل     المحطكدط    
 Bansal; 2005; Zhu and) بعدد  ال  اسددطت

Geng, 2013; Daddi et al., 2016)    إلد   مد
عمدد  تبندد  الشدد كطت  ل دد    المحطكددط رمددطب  إتدأ ر  

صددد  حدددر  ال قطبدددة اإل ا ردددة لالسدددت امة،  نظدددملدددبع  
 ,Hussain and Hoque)  دد   طتت صمت   اس

2002; Jalaludin et al., 2011)   ع م  مد   إل
عمدد  تبندد  الشدد كطت لددبع   ل دد    المحطكددط تددأ ر  

    م   تأ ر  سمب   آلرطت ال قطبة اإل ا رة لالست امة
  Phan and Baird (2015)كمط ص    اسة 

مددد  نطحردددة  دددد  ، صقددد  ت صدددا البطحددد  عددد     
  رددق اسددتق اا ال  اسددطت السددطبقة إلدد     معظددم هددذن 

لمؤسسددرة عمدد  ال  اسددطت قدد  تنط لددت تددأ ر  ال دد    ا
ت بردددددق نددددد اح  معرندددددة مددددد  نظدددددم ال قطبدددددة اإل ا ردددددة 
لالسدددت امة تتعمدددق بدددطلتد ر     الم ادندددطت    قردددط  
 تقردرم اا اا    نظددم الحدد اصد  المكطصدتت، بددطل يم مدد  
 ة    نظم ال قطبة اإل ا رة تتك   م  ممم عة متكطممد

 ,Grabner and Moers)مدد  الددنظم  ة مت ادمدد

 تنط لددتال  اسددطت ممرع ددط قدد  هددذن    كمددط ،  (2013
البعدددد  البر ددددد  بطسدددددت نطا  بعددددٍ ا  احدددددٍ ا لالسددددت امة هددددد 

التددد  ،  Gunarathne et al. (2016)  اسدددة
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الشد كطت استع  ت     ال     الق  رة عم  تبن  
التدددد  ت ددددتم بقرددددط  اا اا  اا اانظم قرددددط   تقرددددرم لدددد

 تحسرن  ب صد   بطلسالمة  الصحة الم نرة  المدتص
 Lisi    اسددةالمسددت امة، لمتنمرددة  طتمطعٍرددام بعددٍ ا 

التدد  تنط لددت   اسددة   دد   دد     صددحط   (2016)
المصددمحة عمدد  اسددتد ام مؤشدد ات اا اا االمتمددطع  
 ددم  نظددطم قرددط  اا اا  كمددط    هنددط  نقددص صددد  
ال  اسددددطت التدددد  تنط لددددت تددددأ ر  ت برددددق نظددددم ال قطبددددة 

 ايأس ًساااا .اإل ا رددددة لالسددددت امة عمدددد  اا اا المسددددت ام
مشكم  البحث ييمثل في اإلجابا  عان فإن عمى ذلك 

 ي   األسئم  البحث   اآل
ال دد    الق  رددة،  –مددط   دد  ال دد    المؤسسددرة   -

عمددددد  - ال ددددد    المعرط ردددددة،   ددددد    المحطكدددددط 
ت برددددق الشدددد كطت لددددنظم ال قطبددددة اإل ا رددددة ال سددددمرة 

 لالست امة؟
مدددددط   ددددد  ت بردددددق نظدددددم ال قطبدددددة اإل ا ردددددة ال سدددددمرة   -

 عم  اا اا المست ام لمش كة؟ لالست امة
 ىدف البحث -2

ر دددددد   البحدددددد  إلدددددد  ادتبددددددط  مدددددد   ت برددددددق    
الشددد كطت العطممدددة صددد  مصددد  لدددنظم ال قطبدددة اإل ا ردددة 
لالسددددت امة ب صدددد  ط اسددددتمطبة لم دددد    المؤسسددددرة، 

اا اا -   دددددددد  ذلدددددددد  عمدددددددد    اا الشدددددددد كة المسددددددددت ام
 االقتصط ي،  اا اا البر  ،  اا اا االمتمطع  

 بحث ودوافعوأىم   ال -3
 يظير أىم   البحث عن طر ق 

بردددط      المحطسدددبة اإل ا ردددة صددد  تحقردددق التنمردددة   -
 المست امة  

اإلسددد طم صددد  اا بردددطت المحطسدددبرة المحددد     التددد    -
تنط لددددددت تبندددددد  الشدددددد كطت لددددددنظم ال قطبددددددة اإل ا رددددددة 

لالست امة كطستمطبة لمح  ات االست امة    د  ذلد  
 عم  اا اا المست ام 

ع امدددا التددد  تسدددطهم صددد  ت بردددق الشدددد كطت ال مص ددد  -
لددنظم ال قطبددة اإل ا رددة لالسددت امة صدد  ظددا قمددة عدد   
ال  اسدددطت التددد  تنط لدددت هدددذا الم  ددد  ، لدددذا سدددرتم 
إلقددددطا ال دددد ا عمدددد  الدددد    الددددذي رمكدددد     تمعبدددد  
ال دددددد    المؤسسددددددرة صدددددد  التددددددأ ر  عمدددددد  ت برددددددق 
الشدددد كطت لددددنظم ال قطبددددة اإل ا رددددة لالسددددت امة، مددددا 

  م  هذن ال     رؤ   ص  الش كطت تح ر   ي ن  
المصددد رة لتبنددد  نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة المسدددت امة، 
 تددد ا   همرددة ص ددم هددذن الع امددا صدد  ظددا ت ددط   
نتددددط إل ال  اسددددطت السددددطبقة صدددد  ممددددطا اإل ا   البر ددددة 
حددددد ا قددددد   تدددددأ ر  كدددددا نددددد   مددددد   نددددد ا  ال ددددد    
المؤسسرة عم  ت برق نظم اإل ا   البر دة كمدط سدبق 

 ذك ن 
نط  صمد ن بح ردة صد  اا بردطت المحطسدبرة  إذ إ  ه  -

معظددم ال  اسددطت التدد  تنط لددت   دد  تبندد  الشدد كطت 
لممط سددددددطت المحطسددددددبة اإل ا رددددددة لتحقرددددددق التنمرددددددة 
المسددددددددت امة قدددددددد   كدددددددددت عمدددددددد  المطندددددددد  البر دددددددد  
لالست امة  لذا ت    ال  اسدة الحطلردة إلد  سد  هدذن 
ال مددددد   عددددد    ردددددق االهتمدددددطم بكددددداا مددددد  المطنددددد  

صدط ي،  المطند  البر د ،  المطند  االمتمدطع  االقت
 لالست امة 

اعتم ت معظم ال  اسدطت التد  اسدتد مت النظ ردة   -
المؤسسدددرة صدددد  ت سددددر  تبندددد  الشدددد كطت لممط سددددطت 
المحطسدبة اإل ا ردة لتحقرددق االسدت امة عمد  من مرددة 
  اسة الحطلة التد  رعدط  عمر دط عد م قطبمردة نتط م دط 

سددددة الحطلرددددة عمدددد  لمتعمددددرم  لددددذا سدددد   تعتمدددد  ال  ا
 من مرة مدتم ة ه  ال  اسة مر انرة 

مددد  نطحردددة عممردددة، تقددد م ال  اسدددة ادتبدددطٍ ا ت برقٍردددط   -
لكددددداا مددددد  محددددد  ات  نتدددددط إل ت بردددددق نظدددددم ال قطبدددددة 
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اإل ا رددة لالسددت امة عمدد  اا اا المسددت ام،  هدد  مددط 
 لم تتنط ل   ي م  ال  اسطت السطبقة 

 البحث منيج -4
االسددددتق ا   صدددد  عمدددد  المددددن إل البحدددد   اعتمدددد    

ال  اسدددددة النظ ردددددة  عددددد    ردددددق اسدددددتق اا ال  اسدددددطت 
السددددددددددطبقة ذات الصددددددددددمة، مددددددددددا اسددددددددددتد ام المددددددددددن إل 
االسدددددتنبط    الشدددددتقطق صددددد    البحددددد    الدتبدددددط  
صدد    البحدد  صقدد   اعدد ت قط مددة استقصددطا   دعدددت 
عمدددد  عرنددددة عشدددد ا رة مم مددددة لممتمددددا البحدددد ، كمددددط 
 اسددددتد م البحدددد  ممم عددددة مدددد  اا  ات اإلحصددددط رة

 لتحمرا النتط إل 
 حدود البحث -5

رتنط ا البح  نظدم ال قطبدة اإل ا ردة لالسدت امة    
عمددد   سدددط  محطسدددب   التددد  ت كدددد صقددد  عمددد  نظدددم 

 Malmi and)ال قطبددددددة اإل ا رددددددة ال سددددددمرة 

Brown,2008, p.288) لدددذا ردددد ط عددد  ن دددطق  
البحدددد    اسددددة   دددد  ال دددد    المؤسسددددرة عمدددد  نظددددم 

لالسددددت امة، كمددددط     ال قطبددددة اإل ا رددددة يردددد  ال سددددمرة 
ب د اب  ادتردط  عرندة  مشد   ةقطبمرة النتط إل لمتعمرم 

 ال  اسة 
 البحث خط  -6

خطاا  البحااث عمااى  يساايكملليحق ااق أىااداف البحااث 
  ييالنحو اآل

 نظم ال قطبة اإل ا رة لالست امة  6-2
 ال     المؤسسرة  6-1
   اشتقطق ص    البح  ال  اسطت السطبقة، 6-3
 انرة ال  اسة المر  6-4
النتدددددددددط إل،  الت صدددددددددرطت،  ممدددددددددطالت البحددددددددد   6-5

 المقت حة 
 

 
 

 يي وس عرض الباحث ما سبق عمى النحو اآل
 نظم الرقاب  اإلدار   لالسيدام  6-1

 ااهددد ا تعددط   صدد   حدد    إلمكطنرددةنظددٍ ا    
ت م  إ ا   الش كة  لك    ،بر  الش كة  العطممر  ب ط

كة الشدددد   تحقرددددق اسددددت اترمرطت حدددد االت ددددط  الممرددددا 
رتم ت برق نظدم لمسدطع   اإل ا   عمد  التأكد    ه اص ط  

مدد  ذلدد    تعدد   هددذن الددنظم بددنظم ال قطبددة اإل ا رددة، 
 هددد  عبدددط   عددد " نظدددم،  ق اعددد ،  ممط سدددطت،  قدددرم، 
  نشدد ة إ ا رددة  ددد   ت  ددا مدد   مددا ت مردد  سددم   
العدددددددطممر  بطلشددددددد كة لتحقردددددددق اسدددددددت اترمرطت الشددددددد كة 

 ,Malmi and Brown, 2008)  هدد اص ط " 

p.290) ،   مددد  نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددةطن عددد ر مددد  ، 
،  نظدم ال قطبدة همط نظم ال قطبة اإل ا رة ير  ال سدمرة

اإل ا رددة ال سددمرة   تتم ددا نظددم ال قطبددة اإل ا رددة يردد  
مصدددممة ال  ات يرددد  اا ال سدددمرة صددد  ممم عدددة مددد 

بشدددكا متعمدددد  لت مردددد  سددددم   العددددطممر  نحدددد  تحقرددددق 
 ،مشددت كة ٍمددط قر ،معتقدد ات  تت ددم  ، هدد ا  الشدد كة

  قطبدة ذاترددة مد  العددطممر   ، تقطلردد  ،  قطصدطت ط،  ع اٍصد
تت ددم  نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة  برنمددط  ن سدد م،

ممم عددة مدد  االت طقددطت التعطق رددة تشددتما عمدد  ق اعدد  
لقردددط   تقردددرم اا اا،  نظدددم الم ادندددطت لم قطبدددة عمددد  

رددددد العددددطممر  اا اا،  نظددددم الحدددد اصد  المكطصددددتت لتح 
 Riccaboni and)عمدد  تحقرددق  هدد ا  الشدد كة 

Leone, 2010)  
 .Malmi and Brown 2008, p)  صدق    

تتك   نظم ال قطبة اإل ا ردة ال سدمرة مد   ال دة  (290
عنطص ، ه ر ال قطبدة عد    ردق التد در ،  ال قطبدة 
عدددد    رددددق الم ادنددددطت  نظددددم قرددددط   تقرددددرم اا اا، 
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وذلااك عمااى صد  المكطصددتت،  ال قطبددة عدد    رددق الحدد ا
 النحو اآليي 

شددكا مدد    هدد  رالرقاباا  عاان طر ااق اليخطاا ط  -
ااهد ا  لممندط ق  تاحد   إذ   شكطا ال قطبة المسبقة

ما ت مر  السم    ،ال ظر رة المدتم ة  ادا الش كة
  دددا  عدد    رددق الم دد   لتحقرددق هددذن ااهددد ا  

معدددددطرر  رمددددد  تحقرق ددددددط صرمدددددط رتعمدددددق بطاهدددددد ا ، 
ت   الم دددددد   السددددددم   المت قددددددا مدددددد  مسددددددتح ردددددد    

 ت د   عممردة التد در  إلد ، كمدط ش كةالعطممر  بطل
ااهدددد ا  بددددر  المنددددط ق صددد  تعددددط     مدددد   عددد م

  بمط رس ا تحقرق طال ظر رة المدتم ة  ادا الش كة 
همددط التد در  قصددر   ،  مدد  التد در ط هندط  ن عد

  د  صتد    قدا مد  سدنة ت  ه ا إذ ت  ا   ااما
ت كردددددد  ا ركددددد   ذ ،تحقرق دددددطالدمدددددة لال  اإلمددددد ااات

 إذ اامددا   رددا  طهنددط  تد رٍ دد   تكتركدد ، كمددط 
  اإلمددددد ااات الالدمدددددة لتحقرق دددددط ااهددددد ا   دددددا ت

 هدد  تد ددر  ذ   ،لممدد   المت سدد   المدد   ال  رددا
 ت كرد است اترم  

الرقابااا  عااان طر اااق الموازناااات ونظااام ق ااااس   -
 الم ادنطت صد  معظدم الشد كطت ع تا  ويق  م األداء 

قددد  ت ط عمددد  لنترمدددة  اإل ا ردددةنظدددم ال قطبدددة   سدددط 
  دددددا د دددددة شدددددطممة تددددد ب  بدددددر  كدددددا الممدددددطالت 

 تسدددددتد م الم ادندددددطت كدددددأ ا  لمتد ددددددر   ،ال ظر ردددددة
ردددتم    الشدددكا الشدددط ا مددد  ال قطبدددة     اا اا تقردددرم 

العط دد   رم ددا ،مسددطالة العددطممر   صددق مقددطرر  مطلرددة
ة، القرمدددة االقتصددددط رة الم ددددطص   عمددد  االسددددت مط  

ان ددددط  ،كمددددط رمكدددد  اسددددتد ام مقددددطرر  يردددد  مطلرددددة
القصددد   صددد  المقدددطرر  المطلردددة    مددد تت مددد  عمددد  
 اا اامقدطرر    صبحتلذا  اا اا   تح   مسببطت
ص   اإل ا رةم  نظم ال قطبة  طهطمٍ  اير  المطلرة مداٍ 

المددتم   اا اانظدم قردط   هندط   ، ال قت الحط  
يرددد    المطلردددة  اا ااكددداا مددد  مقدددطرر  التددد  تحددد ي 

تتحقددددق    القرددددط  المتدددد اد  لددددأل اا  رم ددددا ،المطلرددددة
الت  ت تب   اا ااادترط  مقطرر   ع    رقالقرمة 

 تت اصدق مدا معددطرر  اا اا  االسدت اترمرة، بطاهد ا 
تقددددر  نتددددط إل العممرددددطت التدددد  تحددددط ا    ااسطسددددرة،
 ,Ittner and Larcker) تددد ر هط   الشدد كة 

قرددددط   تقرددددرم اا اا  نظددددمتسددددتد م ، هدددذا   (1997
 اا ااتح ر  نتدط إل  ع    رقسطبقة  ب ص  ط  قطبة

تد صر   عد    ردقالحقدة  ة ب صد  ط  قطبد ،المت قعة
المحددددد     ااهددددد ا تحقرددددق  عددددد    مدددددةمعم مددددطت 

  مسبٍقط
  الحااوافز والمكافاا تعاان طر ااق نظاام رقاباا  ال  -

ت كدددد نظدددم الحددد اصد  المكطصدددتت عمددد  تحسدددر    اا 
عمد  تحقردق  هد ا   تح رددهم  ااص ا   الممم عدطت

الح اصد  المكطصدتت   ب  ؤ يرإذ رت قا      الش كة
 عد    ردق اا ااإل  درط   الم    تحسر  بطا اا 

 عم    اا الم طم الم كمة إلر م   ااص ا ت كرد م   
 قدد  ظ دد ت صدد  األ نددة اادردد   انتقددط ات عدد     

  لت برددق نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة صدد  ظددا ت مدد
ة ت بردق مدامال الش كطت نح  االست امة بسب  ع م 

إذ إ  نظددددم    هدددد ا  االسددددت امةهددددذن الددددنظم لتحقرددددق 
ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة كطنددت مصددممة لمت برددق صدد  
ظا ظد    معرندة ت د   بشدكا  سطسد  إلد  تحقردق 
 هددد ا  النمددد    تعظدددرم اا بدددطي صددد  اامدددا القصدددر  

ن ط  عمددددد  حسدددددط  دردددددط   اسدددددتحتددددد  إ  تحقدددددق ذلددددد  
 Figge et al., 2002; Epstein)ال برعرة الم ا   

and Wisner, 2005; Roth, 2008; Searcy, 

2011; Passetti et al., 2014; Lueg and 

Radlach, 2016) ال ش  صد     حد    ت رد ات  ،
م ه ردة صد  الظد    التدد  كطندت سدط    عند  تصددمرم 
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 إذ دا  االهتمدددددددطم بطالسدددددددت امة البر ردددددددة -هدددددددذن الدددددددنظم
 االسدددددت امة االمتمطعردددددة بطإل دددددطصة إلددددد  االسدددددت امة 

رت مدددد  بطل دددد     تعدددد را هددددذن الددددنظم  -االقتصددددط رة
 ت  ر هددط بمددط رت اكدد  مددا تحقرددق  هدد ا  االسددت امة 

 بأبعط هط ال ال ة   
الشدد كطت التدد  ت يدد  كددط  لداٍمددط عمدد   مدد   َددمَّ   
م  دد م   دد  ت   التنمرددة المسددت امة  حقرددق هدد  صدد  ت
عددد    ردددق ت دددمر  اإل ا ردددة التقمر ردددة ال قطبدددة نظدددم 

هد   تحقردق االسدت امة  دم  نظدم ال قطبدة اإل ا رددة  
صقددددد  ظ ددددد  م  ددددد م نظدددددم ال قطبدددددة اإل ا ردددددة   مددددد   َدددددمَّ 
 Gond et al., 2012;Lueg and) لالسدت امة

Radlach, 2016)  تادددد مإل  بعددددط  االسددددت امة   إذ
 ادا نظم ال قطبدة اإل ا ردة  لكد  رتأكد  المد ر    مد  

الم ا   االقتصط رة  البر رة  االمتمطعرة ق  حاصا    
عمر دددط  اسدددتد مت بك دددطا   صعطلردددة، لتحقردددق  هددد ا  

   رتحقق ذل  عم  النح  األت ر الش كة،
 االسااااااايدام  عااااااان طر اااااااقرقاباااااا   6-1-1

 اليخط ط
رسدتمدم عمدد  الشد كطت التدد  ت د   إلدد  تحقرددق   

االسددددت امة    تدددد مإل  هدددد ا  االسددددت امة االقتصددددط رة 
بر ردددددة  االمتمطعردددددة  دددددم  الد دددددة االسدددددت اترمرة  ال

 Arjalies and Mundy, 2013; Lueg)لمش كة 

and Radlach, 2016) االهتمدددطم  ، كمدددط رمددد
بطام   البر ردة  االمتمطعردة بشدكا  ا د  صد   سدطلة 
الشددددد كة   ؤرت دددددط،   ددددد  إلددددد  ذلددددد  إلددددد  مشدددددط كة 
مس  ل  اإل ا   البر رة  الصحة  السدالمة الم نردة صد  

العددطممر   إشدد ا  ية الد ددة االسددت اترمرة  إذ   صددرط
ردرد  مد    قصدر  اامداتد ر    را عممرطت الص  

 النتدط إل قدق َدمَّ تح مد    بطلمسدطالة إحسطسد ماحتمطلرة 
ممم عدددة ت ممدددة االسددت امة إلددد  المسددت  صة، كمدددط    

    رمكد   ا لمعدطممر ،م رد ٍ  طت ص  ت مرٍ د م  ااه ا 
قددددة   ا  ددددم لمعمددددا بمددددط ت م لت ردددد    رتد دددد  مقددددط م

 Lueg and). رت اصدددق مدددا  هددد ا  االسدددت امة 

Radlach, 2016)  االهتمددطم    رددتم رمدد   َددمَّ  مدد
 م حمددة التد ددر  صدد    نددطااالسددت امة  بتحقرددق  هدد ا 

(Epstein and Roy, 2001 )    رحد   ال رمكد   
لتحقرددق  هد ا  االسددت امة عد    رددق  إذا دا د  ذلد 
لتددددد  ت كدددددد عمددددد  تحقردددددق التقمر ردددددة التد دددددر  انظدددددم 

 ,Riccaboni and Leone)ة صقد  المطلردااهد ا  

2010)  
االسااااااايدام  عااااااان طر اااااااق رقاباااااا   6-1-2

 الموازنات
تدددد ص  عممرددددة   ددددا الم ادنددددة  سددددرمة ل  ددددا    

د دددددد  ت صددددددرمرة قصددددددر   اامددددددا، ب دددددد   تحقرددددددق 
ااهدد ا    رمددة اامددا، بطإل ددطصة إلدد  ك ن ددط  سددرمة 

لمشددددددد كة لممردددددددا إلرصدددددددطا ااهددددددد ا  االسدددددددت اترمرة 
المسدت رطت اإل ا رددة  لمعددطممر    مد   َددمَّ صمدد  الممكدد  
   تسدددتد م الم ادندددطت، لمتأكرددد  عمددد  اابعدددط  ال ال دددة 
لالسدددت امة،  ت صدددرا ااهدددد ا  البر ردددة  االمتمطعرددددة 
بطإل دددطصة إلددد    دددع ط الحدددطل ، لت صدددرا ااهددد ا  

 ;Burritt and Schaltegger, 2001)المطلردة 

Roth, 2008; Henri and Journeault, 

 Burritt and   قدددد   شددددط ت   اسددددة (2010

Schaltegger (2001)  إلددددد   نددددد  لكددددد  تحقدددددق
الشدد كطت الك ددطا  البر رددة رسددتمدم عمر ددط إ  اط الق ددطرط 
البر رددددة  ددددم  نظددددطم الم ادنددددطت عدددد    رددددق   ددددا 
م ادنطت لممست    م ر مش  عطت معطلمة اا  ، 

ت   نشدد ة إعددط    نظددم  قطبددة التمدد  ،  اا ا   المدم ددط
 الت  ر   
 دد     االهتمددطم  Roth (2008)كمددط اقتدد ي   

بدددطام   البر ردددة  االمتمطعرددددة عنددد  إعددد ا  الم ادنددددطت 
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التشدددد رمرة بحردددد  تت ددددم  م ادنددددة لم طقددددة،  م ادنددددة 
لممرددطن،  م ادنددة لمتدد  ر ،  م ادنددة لمتب عددطت  ال عطرددة 
االمتمطعردددددددددة إلدددددددددد  مطنددددددددد  م ادنددددددددددة لممشدددددددددد  عطت 

لبر رددددة،   دددد  إلدددد  ذلدددد  اادددددذ صدددد   المصدددد  صطت ا
الحسددددبط  تددددأ ر   ي مشدددد    اسددددت مط ي مقتدددد ي عمدددد  
البر ة  الصحة  السالمة الم نرة لمعطممر    ذل  لكد  
ت    اإل ا    همرة هدذن ااهد ا  مد  نطحردة،  تد صر  
معددددطرر  رمكدددد  اسددددتد ام ط عندددد  حسددددط  االنح اصددددطت 

هددددذا  قدددد   ايدددد ا  تقرددددرم اا اا مدددد  نطحرددددة  ددددد  ،
 Henri and Journeaultت حدددت   اسدددة  اق

استد ام الم ادندطت ل  دا  هد ا  ت صدرمرة  (2010)
لممصددد  صطت البر ردددة  االمتمطعردددة،  اإلرددد ا  مددد  بردددا 
عدددط   تددد  ر  المدم دددطت،  االسدددت مط ات  بقطردددط المددد ا   اا

 البر رة 
االسااايدام  عااان طر اااق نظااام رقابااا   6-1-3

 ق اس ويق  م األداء
  لتحقردددددق االسددددددت امة نمدددددطي  ي مبدددددط    رعتمددددد   

 دددط  بصددد    كبرددد   عمددد  قددد    الشددد كة عمددد  قردددط    ا
 ،مدد ر  مددط ال رمكدد  قرطسدد  ال رمكدد  تقرإإذ   المسددت ام

 ,Searcy) مددد  ال رمكددد  تحقرقددد ر مدددط ال رمكددد  تقر

نظطم  Searcy (2012,p.240) ع   ق    (2011
نددددددد " نظدددددددطم رعتمددددددد  عمددددددد  بأ اا اا المسدددددددت ام قردددددددط 

التدد  تدد ص  معم مددطت تسددطع  ممم عددة مدد  المؤشدد ات 
 تقرددددددرم   اا  ،  قطبددددددة ،اا ا     ،عمدددددد  تد ددددددر اإل ا   

انشدد ة االقتصددط رة  البر رددة  االمتمطعرددة التدد  تقدد م ا
 القصر   ال  را "  ر ب ط الش كة ص  اامم

إ   مددإل الشدد كطت لالسددت امة صدد  اسددت اترمرطت ط   
  رمددددددة اامددددددا لكدددددد  تاحسدددددد  تأ ر هددددددط عمدددددد  البر ددددددة 

تعددددد   ااهدددط المدددطل  صددد  اامدددا ال  ردددا  الممتمدددا   
  رصطحب  ت ر  ص  نظم قردط   تقردرم اا اا   رم  

يردددددد  لقرددددددط   تقرددددددرم اا اا نظم التقمر رددددددة الدددددد  إإذ 
 مصمم  لقرط  التكطلر   المنطصا البر ردة  االمتمطعردة

(Dutta and Lawson, 2009)   َّرت تد     مد   َدم
عد    اا صشا صد  تكد ر  صد    شدطممة  ط عم  ت برق
مد  ت تم صق  بطلمقدطرر  المطلردة لدأل اا  ان ط  الش كة

 Ittner and)      المقددددطرر  يردددد  المطلرددددة

Larcker, 2003)  لدددذا رمددد  عمددد  الشددد كة     
تقرددرم مدد   ل مطلرددة  يردد  مطلرددة  اا تسددتد م مؤشدد ات 

 مد دددد  ل ددددطتحقرددددق ااهدددد ا  المسددددت امة كمددددط هدددد  
(Figge et al., 2002)     رك   ت كردد ، كمط رم

 ،  رددددا اامددددات كرددددٍدا نظددددم قرددددط  اا اا المسددددت ام 
 ت ددتم بطلم  دد عطت المتعمقددة بطابعددط  ال ال ددة لددأل اا 

   ((Searcy, 2011              المست ام
ذلدد  ظ دد ت محددط الت عدد   تحقرددق  صدد  سددبرا   

لالهتمددطم بددطا اا البر دد   االمتمددطع ، من ددط مبددط  ات 
 GRI))"Global Reportingالتق ردد  العطلمرددة 

Initiative"  مقرط  لأل اا البر د   79الت    عت
 دددم  عمدددت ذلددد  بمقدددطرر   1006 االمتمدددطع  سدددنة 

(، إلدد  مطندد  Searcy, 2011)1020 ددد   سددنة 
 Triple Bottom Lineالتق رد  عد  اا اا ال ال د 

(TBL) المصطل   صحط ، الذي رستن  إل  نظ رة ،
صدددمحة الدددذر  الم  صدددحط مددد    اسدددار دددتم بمددد    إذ

رمد  عمد  الشد كطت قردط   مد   َدمَّ     بطلشد كة رتأ   اٍ 
مدددددددد   ةحم ددددددددط صدددددددد  عالقت ددددددددط بأصددددددددحط  المصدددددددد   ا

منظمدددطت الممتمدددا    ،محمددد الممتمدددا الحك مدددطت،  ال
الشد كة بطا  ا  الت  ت تب  مدا  لر  صق  الم ن ، 

 ،العدددددطممر حممدددددة ااسددددد م،   بعالقدددددطت مبطشددددد   م دددددا 
رشتما نظطم قرط       لذا رم   العمالا ، الم   ر 

 مؤشد ات لدأل اا  ،اا اا عم  مؤش ات لأل اا المطل 
 مؤشدد ات لددأل اا االمتمددطع    رشددر  اا اا  ،البر دد 

البر دد  إلدد  كمرددة المدد ا   التدد  تسددتد م ط الشدد كة صدد  
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عممرطت ددددط  المنتمدددددطت ال  عردددددة النطتمدددددة عددددد   نشددددد ة 
 المدم ددددطت  ، انبعط ددددطت ال دددد اا ،الشددد كة مدددد  ن طرددددطت

البدد امإل كرمط ردة، برنمدط راعبدد  اا اا االمتمدطع  عد  ال
االمتمطعردددددة  اانشددددد ة ذات الم دددددم   االمتمدددددطع  
التددددد  تقددددد م ب دددددط الشددددد كة لم صدددددطا بطحترطمدددددطت  صدددددد ا  
الممتمدددددددددددا سددددددددددد اا  اددددددددددددا الشددددددددددد كة    دط م دددددددددددط 

(Hubbard, 2009)  
 Kapaln and Norton (1992)قد م  قد     

رتكدد   مدد    بعددة نظددطم القرددط  المتدد اد  لددأل اا الددذي 
 ه  البع  المدطل ،  بعد  العمدالا،  بعد   ، بعط  لأل اا

 رعتم   ت  ر  العممرطت ال ادمرة،  بع  النم   التعمم 
نظطم القرط  المتد اد  لدأل اا عمد  ت ممدة اسدت اترمرة 
الشدددد كة إلدددد  ممم عددددة مدددد  المقددددطرر  المطلرددددة  يردددد  
المطلرددة التدد  تعمددا عمدد  ت صددرا اسددت اترمرة الشدد كة 

  رعدددط  عمددد  نددد  إال ،لممسدددت رطت التنظرمردددة المدتم دددة
ندددد   نظددددطم القرددددط  المتدددد اد  لددددأل اا بشددددكم  التقمردددد ي 
 ال  ،رسددتن  إلدد  مددد    ددرق مددد   صددحط  المصدددطل 

رأددددددذ صددددد  الحسدددددبط  الحك مدددددطت  الممتمدددددا المحمددددد  
   باعدد  المسددؤ لرة البر رددة  ، ددم   صددحط  المصددمحة
لددددذا   (Hubbard, 2009 العالقددددطت الممتمعرددددة )

اا اا البر رددددة  مؤشدددد اتاتم ددددت البحدددد   نحدددد   مددددإل 
 االمتمطعرددددددة صدددددد  نظددددددطم القرددددددط  المتدددددد اد  لددددددأل اا 

 ندتإل ، لقردط  اا اا المسدت ام لمعم  منطسدٍبط  التقمر ي
عددددد  ذلددددد  ظ ددددد   نظدددددطم القردددددط  المتددددد اد  لدددددأل اا 

 ,Figge et al., 2002; Hubbard)المسدت ام 

 Figge et al. (2002)اقياار  وقااد   (2009
مداخل لدمج االسيدام  فاي نظاام الق ااس   ثالث

  ييالميوازن لألداء، عمى النحو اآل
 مإل المقطرر  البر رة  االمتمطعردة  المدخل األول  -

 دددم  اابعدددط  اا بعدددة اسدددم   القردددط  المتددد اد  

 ،العنطص  ااسطسرة لالست اترمرة ع    رقلأل اا 
 مدددد   َددددمَّ تاصددددب    مسددددببطت اا اا عدددد    رددددق   

 متكدددطماٍل  امقدددطرر  اا اا البر ردددة  االمتمطعردددة مدددداٍ 
 دددم  اابعدددط  اا بعدددة اسدددم   القردددط  المتددد اد  

 صددددق عالقددددة السددددب   رتكددددطمم     ،لددددأل اا التقمردددد ي
إذ رامكد  ت دمر     اا    الت م  نح  البع  المطل 

المقددددطرر  البر رددددة  ادددددا باعدددد  العممرددددطت ال ادمرددددة، 
ة الم نرددة  ادددا  ت ددمر  مقددطرر  الصددحة  السددالم

باعدد  الددتعمم  النمدد ،  ت ددمر  المقددطرر  االمتمطعرددة 
  (Bulter et al., 2011)  ادددا بعدد  العمددالا

 رعط  عم  ذلد  المد دا عد م ااددذ صد  الحسدبط  
 عد    ردقالبر ردة  اامتمطعردة التد  لدم تدتم  لق دطرطا

  سعط  س قرة ل ط  تاح  التبط ا الس ق   لم 
 مدددددتصطصة باعدددد  دددددطم  إ دددد الماااادخل الثاااااني  -

بطلمطندددد  البر دددد   االمتمددددطع  رأدددددذ صدددد  الحسددددبط  
صد  السد ق  تاق ماام   البر رة  االمتمطعرة الت  لم 

 سددعط   بسدب  كد  رصدع   ب  دط بدطا اا المدطل    
المنتمددطت ال تت ددم  اابعددط  البر رددة  االمتمطعرددة، 
 م  َ مَّ ال تدنعك  هدذن اامد   صد  اابعدط  اا بعدة 

  ن ددطالقرددط  المتدد اد  لددأل اا التقمردد ي، إال اسددم   
التن رددذ  صدد صدد  ال قددت ن سدد  تددؤ   بصدد    م ه رددة 

 الش كة  الست اترمرةالنطم  
ت ددد ر   سدددم   قردددط  متددد اد   المااادخل الثالاااث  -

لدددأل اا ددددطص بدددطا اا البر ددد   االمتمدددطع   إذ ردددتم 
  دددددا  بعدددددط  لدددددأل اا المتددددد اد  المسدددددت ام بصددددد    

رددددددط  المتددددد اد  لددددددأل اا من صدددددمة عدددددد   سدددددم   الق
بطلش كة،  تتم ا اابعدط  اا بعدة صد  باعد   مدتصال

البعددددددد  االسدددددددت امة  رت دددددددم  البعددددددد  االقتصدددددددط ي   
البر د ،  باعد   صدحط  المصدطل  البعد  االمتمطع    

ااد  ،  باع  العممرطت ال ادمرة،  باعد  الدتعمم   قد  
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إلددد   ددد      ال  Figge et al.(2002) شدددط  
  القردددددط  المتددددد اد  لدددددأل اا ركددددد   ت بردددددق  سدددددم  

 لكدددد   ،السددددطبقر  مدددد دمر عدددد  ال المسددددت ام مسددددتقاٍل 
 طرمددددد     ركددددد   ت بردددددق هدددددذا المددددد دا مصدددددطحبٍ 
لت برددددق المدددد دا اا ا    المدددد دا ال ددددطن  بشددددكا 
رامكددددددددد  الشددددددددد كة مددددددددد   بددددددددد  االسدددددددددت امة  اددددددددددا 

 است اترمرت ط 
 .Gunarathne et al قدد  اقت حدددت   اسدددة

نظدددددطم قرددددددط  اا اا  ددددد        رت ددددددم    (2016)
مؤشددددد ات عددددد  معددددد ا إصدددددطبطت العمدددددا التددددد  تاعددددد  

، "Lagging indicators"مؤشددد ات لنتدددط إل اا اا
اإلمددد ااات المتددددذ  لمندددا إصدددطبطت   مؤشددد ات عددد  

رمكددد  النظددد  إلر دددط عمددد   ن دددط مؤشددد ات التددد  العمدددا 
   مدد   َددمَّ "Leading indicators"مسددببطت اا اا

سدددببطت اا اا رمددد  اسدددتد ام مددددرإل مددد  مؤشددد ات م
 مؤش ات نتط إل اا اا، إذ ت ص  مؤش ات نتط إل اا اا 
بم   هددط إ شددط ات قمرمددة حدد ا مددط رمدد  صعمددة لتحسدد  
اا اا صدد  المسددتقبا، لكدد  عندد مط ت كددد الشدد كة عمدد  

مؤشدد ات  -مددط رمدد  صعمدد  مدد   مددا السددالمة الم نرددة
سدددددد   تعكدددددد  مؤشدددددد ات النتددددددط إل  -مسددددددببطت اا اا

رددة  ممددط رد دد  مدد  معدد الت إنمددطدات السددالمة الم ن
اإلصدددطبطت،  تكدددطلر  تع ر دددطت العدددطممر  عددد  هدددذن 

 اإلصطبطت 
برنمددط تدتمدد  مدد  العدد   السددطبق  ندد   ظرالحدد   

 سددددطلر  قرددددط   تقرددددرم اا اا المسددددت ام إال    هنددددط  
ات طٍقدددط عطٍمدددط عمددد      ي نظدددطم لقردددط   تقردددرم اا اا 

رحدددد ي عمدددد   ط،  يركدددد   مت ادٍندددد   رمدددد   المسددددت ام
قددددطرر  مطلرددددة  يردددد  مطلرددددة،  رعمددددا عمدددد  ت صددددرا م

ر كدددددد ااهددددد ا  االسدددددت اترمرة لالسدددددت امة  نشددددد هط،   
عمدددد  العممردددددطت التدددد  تددددد ص  قرمددددة محددددد    ل حددددد ات 

 ذا ركد  كطصدة،    أصحط  المصدمحةااعمطا،  ر تم ب
  لالست امةبطابعط  ال ال ة  ر تم ااما،ت كرد   را 

 
نظااام االسااايدام  عااان طر اااق رقابااا   6-1-4

 الحوافز والمكاف ت 
نظدددم الحددد اصد  المكطصدددتت عمددد  تحسدددر   عمدددات   

عمددددد  تحقردددددق  تح رددددددهم   اا ااصددددد ا   الممم عدددددطت 
إذ رت قدددددددددا    تدددددددددؤ ي الحددددددددد اصد    هددددددددد ا  الشددددددددد كة

عددددد   اا اا المكطصدددددتت إلددددد  دردددددط   الم ددددد   تحسدددددر  
عمدد    اا الم ددطم الم كمددة  ااصدد ا ت كرددد م دد     رددق
 ;Gabel and Sinclair-Desgagne 1993)إلر م 

Goetz, 2010)  سدددتد م الحددد اصد  رت تددد  عمددد  ا
مددد  نظدددم ال قطبدددة  امدددداٍ ب صددد  ط  اا اا  سدددط عمددد  

 ااهمرددددددةاإل ا ردددددة تددددد صر  معم مددددددطت لمعدددددطممر  عددددد  
النسبرة لأله ا  المتنطصسة بمدط رسدطع هم عمد  ت كردد 

تح رددددد العددددطممر  عمدددد  ،   دددد  إلدددد  ذلدددد   م ددد  هم
لكدد  رحصددم ا  ،لمحدد   ا ااهدد ا تحقرددق  عمدد العمددا 
 الحدددطصد، بمدددط ردددنعك  صددد  الن طردددة عمددد  تحسددد عمددد  
كددد   نظدددم الحددد اصد ت  السدددرمط عنددد مطالتنظرمددد   اا اا

 ااعمددددطا حدددد    اسددددت اترمرةمت اصقددددة مددددا  المكطصددددتت 
  (Epstein and Wisner, 2005) بطلش كة
 صب  م  ال ا      استد ام نظدم تقردرم لق     
ة التددددد  تقدددددرم   اا المددددد ر ر   الحددددد اصد التقمر رددددد اا اا

 ت ب  الح اصد بطا اا المطل  قصر  اامدا رمكد     
السددددرمط صدددد  حطلددددة ت مدددد  تددددؤ ي إلدددد  سددددم   دددددط   

الشدددد كطت نحدددد  تحسددددر  اا اا المسددددت ام مدددد  دددددالا 
العمدددددددا عمددددددد  تحسدددددددر  اا اا االقتصدددددددط ي  البر ددددددد  

، (Dutta and Lawson, 2009)  االمتمطع  مٍعط
الحدددد اصد  المكطصددددتت بتحقرددددق  لدددذا رمدددد     رددددتم  بدددد 

 هددد ا  االسدددت امة ل دددمط  المسدددطالة،  دمدددق الددد اصا 
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لدددد   العددددطممر  لتحقرددددق  هدددد ا  االسددددت امة الحطلرددددة، 
  السددع  نحدد  تحقرددق  رددة  هدد ا  مسددتقبمرة لالسددت امة

(Mackenzie, 2007)     َّراعدد  ت برددق نظددم  مدد   َددم
حدددد اصد مال مددددة  مددددٍ ا م ٍمددددط لتشددددمرا المدددد ر ر  عمدددد  

طم بأنشدددد ة االسددددت امة  السددددرمط عندددد مط ركدددد   االهتمدددد
هندددددط  احتمدددددطا ل مددددد   تعدددددط   بدددددر  تحقردددددق اا اا 
البر    االمتمطع  مد  نطحردة،  اا اا المدطل  قصدر  

 ,Arjalies and Mundy)ااما م  نطحرة  د   

رمددد     ركددد   هندددط  تددد اد  بدددر   مددد   َدددمَّ   (2013
 الحدددد اصد عمدددد   سددددط  اا اا المددددطل   الحدددد اصد عمدددد 

ممدددط رد ددد  مددد   ، سدددط  اا اا البر ددد   االمتمدددطع 
حدد   هددذا التعددط  ،  رسددم  بددطلت كرد عمدد  مسددببطت 
القرمددددة صددددد  اامدددددا ال  ردددددا م دددددار سدددددمعة الشددددد كة، 
    ددددطا العددددطممر ،  العالقددددطت المردددد   مددددا الممتمددددا

(Mackenzie, 2007)   
كمدط     بدد  نظدطم الحدد اصد بتحقردق ااهدد ا      

حر  تتم المسطالة عم   ق  ص المطلرة قصر   ااما ص
 سددددددط  اا اا المددددددطل   البر دددددد   االمتمددددددطع  ر ددددددا 
المددد ر ر  صددد  حطلدددة تددددب   ر سدددا إشدددط ات لممددد ر ر  

 Epstein et)بع م  همرة اا اا البر    االمتمطع  

al., 2015) كمط رم     ر اعد  عند  تصدمرم نظدم  
الح اصد  المكطصتت    تتالام ما ال    م  مبدط  ات 

مبدددط  ات ت امة  إذ إ  هندددط   ال دددة  نددد ا  مددد  الاالسددد
إلددددد  ر ددددد   النددددد   اا ا من دددددط  ،تحقردددددق االسدددددت امةل

د دددددد  اسددددددت ال  ال قدددددد    رم ددددددا ،د دددددد  التكم ددددددة
مبددددط  ات قدددد  ال  الندددد   ال ددددطن  مدددد  هددددذن ال ال طقددددة، 

نقدا لمشد كة ن  رمك    إالرت ت  عمر ط د   التكم ة 
  تحقردددق النطتمدددة عددد  سدددعر ط إلدددالتكم دددة صددد  دردددط   ال

التسددد رق ال عدددطا  بطسدددتد امإلددد  المسدددت م  االسدددت امة 
  ممددددط رددددؤ ي إلدددد  درددددط   ل كدددد   المنتمددددطت الد دددد اا

المبرعطت،  ص  ظا نقا ع ا التكم دة إلد  المسدت م   

التد   مبدط  ات الند   ال طلد ر ال، رتحس  اا اا المدطل 
 التددد   ، التشددد رعطت القددد انر لت اصدددق مدددا ا ت ددد   إلددد 

منا التكطلر  الم ت عة لألح ا  التد   عط   مط تحط ا
إلددد   ،تدددؤ ي إلددد  كددد ا   بر ردددة  امتمطعردددة   رمكددد  
 هددد   مدددطم الممتمدددا، تحسدددر  صددد    الشددد كة  مطنددد 

مبددددددط  ات تد دددددد  احتمددددددطا صدددددد   ي امددددددطت عمدددددد  
  مدددددة رصدددددطحب ط اند دددددط  صددددد   مددددد   َدددددمَّ     الشددددد كة

لمدددد ا    التشددد رعطت، لددددذا  االمت دددطا نترمددددة    طددددمال
ت سدددرا نظددددم الحددد اصد  قرددددط   إلدددد  تطتحتدددطط الشددد ك

الد دد   التعبردد  الكمدد  عدد لتح ردد   محط لددة   اا اا
عمدد  قرمددة الشدد كة النطتمددة عدد    اا دد  المدددط  صدد  

 ،   ال تقتص  صق  عم  اا اا المطل م    االست امة

(Dutta and Lawson, 2009)   
 .Campbell et al هذا  ق  ت صدمت   اسدة   

مد  م ت عة لة  م   مدط   حط ن  ص   إل  (2007)
 ددددع  اا اا البر دددد     عدددد م االمت ددددطا لمتشدددد رعطت 

   ر دددطلب  ر طلددد  المددد ر    بحددد اصد م ت عدددة، البر ردددة 
مددد  مند  دددة  قدددا صدد  حطلدددة  مددد   مدددط    حدد اصدب

 رمكن م التحكم صر ط   ع  اا اا البر   
ردمدددص البطحددد  ممدددط سدددبق إلددد  عددد م مال مدددة    

ردة ال سدمرة التقمر ردة لتحقردق ت برق نظم ال قطبة اإل ا  
لددذا تحتددطط الشدد كطت إلدد    التنمرددة المسددت امة  هدد ا 

نظددم لقرددط   تقرددرم اا اا  نظددطم لمحدد اصد تددتالام مددا 
 هددد ا  الشددد كة  الد ددد   اا لددد  هددد  اإلعدددال  عددد  

 معم ددددط  ا دددددحة   ط  هددددد اص ت ددددط سددددطلة الشددددد كة   ؤر
 قتصددددط يلمعددددطممر  مددددا اسددددتع ا  ندددد اح  اا اا اال

 االمتمدددددطع   كمدددددط تحتدددددطط الشددددد كطت إلددددد    ددددد  البر
ت برددق نظددم لقرددط  اا اا المددطل   يردد  المددطل  صرمددط 

ت دددد ر  مقددددطرر     ة،رتعمددددق بأبعددددط  االسددددت امة ال ال دددد
 ددددم بعدددد  ذلدددد  تصددددمرم نظددددطم  ،م معرددددة ل ددددذن اابعددددط 

مكطصتت  حد اصد رد ب  الحد اصد بتحقردق  هد ا  اا اا 
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ا ت دد ر  لكدد  رددتم تأسددر   تعدرددد  تشددمر  المسددت ام
  قطصة المسؤ لرة االمتمطعرة لمش كة 

 المؤسس   ضغوطال 6-2
 بردددددددط     ت كدددددددد النظ ردددددددة المؤسسدددددددرة عمددددددد    

ال     السرطسرة،  االمتمطعرة،  ال قطصرة ص  التأ ر  
عمددددد  ت ررددددد  ال رطكدددددا التنظرمردددددة  الممط سدددددطت التددددد  

 ,DiMaggio and Powell) الشدد كطتتتبنطهددط 

المؤسسددرة كردد  رتشددكا  النظ رددة   دد إذ تا   (1983
ل ددددد    الدط مردددددة التددددد  اسدددددم   الشددددد كطت نترمدددددة 

م ددددددار  ،تمددددددط   عمر ددددددط مدددددد  قبددددددا م ددددددطت دط مرددددددة
ل د    ا الم   ر ،  نترمدة  ، المنطصسر  ،تالحك مط

بطلشدددد كة ن سدددد ط  مدتصددددةال ادمرددددة المتعمقددددة بع امددددا 
 ,.Jalalaudin et al) لمت رر مقط مة العطممر   رم ا

 ،مدددد  النظ رددددطت المؤسسددددرة  ر مدددد  ن عددددط   (2011
همطر النظ ردة المؤسسدرة الق رمدة،  النظ ردة المؤسسدرة 

إذ ت كددد   (Ma and Tayles ,2009) الح ر ددة
النظ رة المؤسسرة الق رمة عم  ت سر  الت رر ات التد  

    مدد  تحدد   عمدد  مسددت   الشدد كة بصدد    من دد    
االهتمددطم بطلق ددط  االقتصددط ي الددذي تنتمدد  إلردد  هددذن 

النظ ردة  Granlund (2001)   قد  اسدتد م الشد كة
لت سددر  لمددطذا رصددع  صدد  بعدد    المؤسسددرة الق رمددة

ااحرددط  ت رردد  الددنظم المحطسددبرة لمشدد كة بددطل يم مدد  
حددد ا  م دددا ال ددد    البر ردددة  التشددد رمرة الم ه ردددة إل

 ،هددددذا الت رردددد ،  ت صددددا إلدددد     الدددد  تر  التنظرمدددد 
لشددد عرة  ال شدددا صددد  اكتسدددط  ا ، ال قطصدددطت التنظرمردددة

لن ارددط الت رردد  ممرع ددط ع امددا  سطسددرة تسددب  مقط مددة 
 العطممر  لمت رر  

 Ribeiro and Scapens) قدد     دد     

مدددددد  النظ رددددددة المؤسسددددددرة  ط   هنددددددط  مطنٍبدددددد 2006)
الق رمددة رحتددطط إلدد  مدردد  مدد  الت دد ر ،  هدد  ت سدددر  

 هد  مدط  ،مد  الب اردة طمعرٍند ابتكدط ٍ المطذا تتبن  الش كة 
اسدددتد ام النظ ردددة  إلددد دددد  مددد  البدددطح ر  آ ا صدددا تردددط ٍ 

لت سر   سبط  ح    ت رر  عمد    المؤسسرة الح ر ة
صددددددددنطعة،  ت ددددددددتم النظ رددددددددة الق ددددددددط     المسددددددددت ي 

المؤسسدددرة الح ر دددة ب كددد   تمدددطن  ال رطكدددا التنظرمردددة 
اسدتمطبة لم دد    المؤسسددرة،     ال رطكددا التنظرمرددة 

سسدرة ص  ك ر  م  الش كطت تعك  ق اعد  البر دة المؤ 
 DiMaggio and))مدد   مددا اكتسددط  الشدد عرة 

Powell, 1983   
 DiMaggio and Powell (1983) رد      

   ع امددا السدد ق،  المنطصسددة،  الحطمددة إلدد  تحسددر  
اا اا تاعددد  مصدددط    سطسدددرة لمت رددد  التنظرمددد  الدددذي 
رح   نترمة عممرطت تمعا الش كطت  ك   تمدط اٍل    

       تمعم دددددط تشدددددطبٍ ط مدددددا بع ددددد ط الدددددبع  مددددد  
 2بطل دددد      ك دددد  ك ددددطا    رسددددتد م م  دددد م التمط مرددددة

"Isomorphism"    لم اللددددة عمدددد  عممرددددة التمددددطن
صدد  البندد  التنظرمرددة،    العممرددة التدد  تامدددم  حدد   صدد  

لتتشدددطب  مدددا  -شددد كة صددد  صدددنطعة معرندددة –الممتمدددا 
الشدددد كطت  - ط حدددد ات  ددددد   ت امدددد  الظدددد    ن سدددد

،  لددر  بطل دد         -ن سدد ط ااددد   صدد  الصددنطعة
ند  صد  إإذ   رح   ذل  التمط دا ب د   تحسدر  اا اا

الب ارددة رددتم تبندد  االبتكددط ات التنظرمرددة ب دد   تحسددر  
بشدددكا  طاا اا،  لكددد  عنددد مط راصدددب  االبتكدددط   اسددددٍ 

صددددب   ك دددد  ر  السددددع  الكتسددددط  الشدددد عرة امردددد  صدددد
                 همرددددددددددددة مددددددددددددد  السدددددددددددددع  امدددددددددددددا تحسدددددددددددددر  اا اا

(DiMaggio and Powell 1983,p.146)   إذ
ت بق الش كطت هرطكا  ممط سطت متشدطب ة الكتسدط  
الشدددددد عرة  السددددددع  نحدددددد  الت اصددددددق االمتمددددددطع  مددددددا 

  (Phan and Baird, 2015) ال د    المؤسسدرة
                                                 

  سٍستتدمهخ لتتلب البفتت  لتظتتً الدمبضغٍتتت والضتتغىط لغد بٍتتز  - 1

 عن نتس الم نى.
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 DiMaggio and Powellولقاااد م اااز 

(1983,p.147)   باا ن ثااالث تل ااات لميماثاال كاال
منياااا ناشاااغ عااان ضاااغوط مع نااا  ياااؤدي إلاااى 

  يياليجانس الينظ مي، عمى النحو اآل
-Coercive Isomorph اليماثم   القير ا  -

ism   رح   هذا الن   م  الت رر  التمدط م  نترمدة
لتأ ر  السرطسد   ال د    ال سدمرة  يرد  ال سدمرة ا

التدددد  تمددددط   عمدددد  الشدددد كة مدددد  منظمددددطت  ددددد   
تعتمدددد  عمر ددددط     دددد    تمط سدددد ط منظمددددة كبردددد   

ااددددد   التدددد  تعمددددا تحددددت مددددؤ    صدددد  المنظمددددطت 
    ،    ددددددددد    حك مردددددددددة ،سدددددددددر  ت ط المبطشددددددددد  
 استمطبة لق   القطن   

-Normative Isomorار ا اليماثم ا  المع  -

phism    رحدد   هددذا الندد   مدد  الت رردد  التمددط م
صطلق اعددد    نترمدددة تدددأ ر  ال ر دددطت التعمرمردددة  الم نردددة

 طالم نردة  التد  ر  المعردط ي رت قدا    رحد  ط تمطنٍسدد
 م  َ مَّ تعتب  المطمعطت     الممط سطت التنظرمرةص

لت ددد ر   م مدددة مؤسسدددطت التددد  ر  الم نددد  م اكدددد 
الشددددبكطت الم نردددددة   عددددالمعددددطرر  التنظرمرددددة، كمددددط تا 

لنشددددد  الق اعددددد    نمدددددط  السدددددم    ط سطسدددددرٍ  امصددددد  ٍ 
 المعرط رة  تعدرد التمطن  التنظرم  

 Mimeticد اليماثم اا  بالمحاكاااة أو اليقم اا -

Isomorphism   حطلدة عد م التأكد  البر د    عدتا
 ،إح   الق   المؤسسرة المسببة لممحطكط     التقمر 

ند  قد  ت امدد  إإذ   تدارد  التمط مرددة المؤسسدرة مد   َدمَّ 
  الش كة مشدكمة مدط  ال تعد   مدط رمد  صعمد  لحم دط
  هطلدددذا تحدددط ا الشددد كة    تقمددد  شددد كطت  دددد   تعددد

ند  تع  د ط نطمحة  ت عا مط ت عم  هذن الش كطت ع
عممردددددة التقمرددددد  مددددد   تدرددددد  لم دددددا هدددددذن المشدددددكمة  

 قددد  ردددتم  ،التمدددطن  صددد  الممط سدددطت بدددر  الشددد كطت

 عدد    رددقالمحطكددط     التقمردد  بشددكا يردد  متعمدد  
انتقددددطا القدددد   العطممددددة مدددد  شدددد كة اددددد    ادددددا 

 تنقا مع ط  سم   العما،  ق  رتم   طالصنطعة ن س
 رة    الشدد كطت االستشددط عدد    رددقبشددكا متعمدد  

 االتحط ات الصنطعرة 
م  المحتما    تؤ   األلرطت ال ال ة لمت ررد      

المؤسس  عم  ت برق الش كطت لنظم ال قطبة اإل ا رة 
ال سددمرة لالسددت امة  إذ إ  اهتمددطم الم ددطت الحك مرددة 
باصد ا  قدد انر   لد ا   لحمطرددة البر دة،  حمطرددة حقدد ق 

لممتمدا، مدا العطممر ،  تنظدرم العالقدة بدر  الشد كة  ا
المتطبعددددددة المسددددددتم   لمدددددد   امت ددددددطا الشدددددد كطت ل ددددددذن 
القددد انر ، مدددا ت عردددا ال  امدددطت  المددددااات صددد  حطلدددة 
المدطل ة  ق  رد صا الشد كطت إلد  ت بردق اسدت اترمرطت 
بر رددددددة  امتمطعرددددددة تت اصددددددق مددددددا مت مبددددددطت الم ددددددطت 
الحك مرة،  رت م  ت عرا هذن االست اترمرطت  د     

ة  االمتمطعردددددة  اددددددا نظدددددم ت دددددمر  الق دددددطرط البر رددددد
ال قطبدددددة اإل ا ردددددة عددددد    ردددددق ت بردددددق نظدددددم ال قطبدددددة 
اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة  مدد  نطحرددة  ددد   رت قددا 
   تدددددؤ   ال ددددد    المعرط ردددددة المتم مدددددة صددددد  اهتمدددددطم 
الم ددددددددطت الم نرددددددددة  التعمرمرددددددددة،  ممعرددددددددطت  مددددددددطا 
ااعمطا،  االتحط ات الصدنطعرة،  منظمدطت الممتمدا 

طرط البر ردددددة  االمتمطعردددددة عمددددد  تبنددددد  الم نددددد  بطلق ددددد
الشدد كطت لددنظم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة، 

رت قا    تؤ        محطكط  المنطصسر  عمد    درٍ ا 
ت بردددددق الشددددد كطت لدددددنظم ال قطبدددددة اإل ا ردددددة ال سدددددمرة 
لالسدددت امة السدددرمط صددد  ظدددا ا ت دددط    مدددة ال مددد   

سددت امة   عد م التأكدد  المصددطح  لتن ردذ اسددت اترمرة اال
 هدددد  مددددط سددددرتم تنط لدددد  بطلت صددددرا صدددد  المدددددا ااتدددد  

 المدصص الستع ا  ال  اسطت السطبقة 
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واشااايقاق فاااروض  الدراساااات الساااابق  6-3
 البحث

ر كددددد البحدددد  الحددددطل  بصدددد     سطسددددرة عمدددد    
ادتبط  تأ ر  ال     المؤسسرة عم  تبن  الشد كطت 
 لددددنظم ال قطبددددة اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة،  تددددأ ر 
ت برددق هددذن الددنظم عمدد  اا اا المسددت ام  لددذا سددد   
رتندددط ا المددددا التددددطل  مددد  البحدددد  ع ٍ دددط لم  اسددددطت 

 عم  النح  األت ر  اشتقطق ص    البح السطبقة 
  اسددددطت تنط لدددددت   ددددد  ال دددد    المؤسسدددددرة عمددددد   -

 ت برق نظم ال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالست امة 
 ا ردددة   اسدددطت تنط لدددت   ددد  ت بردددق نظدددم ال قطبدددة اإل -

 ال سمرة لالست امة عم  اا اا المست ام 
دراساااااات الساااااابق  الياااااي يحم ااااال ال 6-3-1

يناولاااات أثاااار الضااااغوط المؤسساااا   عمااااى 
يطب ااااق نظاااام الرقاباااا  اإلدار اااا  الرساااام   
لالساااااايدام  واشاااااايقاق الحااااااروض األول، 

 والثاني، والثالث لمبحث
اهددددتم عدددد   مدددد  ال  اسددددطت السددددطبقة بمحط لددددة    

رددق الشدد كطت لددبع  نظددم ال قطبددة ت سددر   سددبط  ت ب
اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة بطالسددتنط  إلدد  ال دد    

 Granlund andالمؤسسددرة  إذ ت صددمت   اسددة 

Lukka (1998)   مد   تدأ ر  إرمدطب  لم د    إلد 
لممعردددددطت الم نردددددة المعرط ردددددة متم مدددددة صددددد   ددددد    ا

 التعمرم المطمع  عمد  ت د ر  المحطسدبة اإل ا ردة صد  
  سدطلر تعدرد ممط سطت معرنة م ا    رقع  من ا نص

 Wilmshurst ت صددمت   اسددةكمددط  ،إ ا   التكم ددة

and Frost (2001)  إلددد     اهتمدددطم الشددد كطت
بطلق طرط البر رة مد  ددالا ت بردق نظدم اإل ا   البر ردة 
نطتإل ع  تدار  التشد رعطت  المد ا   الحك مردة المتعمقدة 

 بطلبر ة 

 Hussain and Hoque ق  اهتمت   اسدة    

 صددد  الرطبدددط ت بردددق البنددد     سدددبط حددد  بب (2002)
 ت صددمت ال  اسددة إلدد   ،يردد  المطلرددة اا االمقددطرر  
ر مدا إلدد   د    ق  رددة  هددذن ااسدبط مد   ا   مدداٍ 
 المؤسسدددددددطت  الرطبدددددددطن  البنددددددد  الم كدددددددديقبدددددددا مددددددد  

إلددد  مطنددد   ددد    معرط ردددة مددد  قبدددا  ،االمتمطعردددة
مدد    لرددا عمدد    إلدد  تت صددا ال  اسددة   لددمالم نرددر ، 

 دددط يرددد  المطلردددة  ت برق اا ااتصددمرم نظدددم قردددط     
 ت صدددددمت   اسددددددة   المحطكدددددط   ددددد    نترمدددددة كدددددط  

(Bansal (2005    إلدد     ا ت ددط    مددة ال مدد
 عدد م التأكدد  المصددطح  لتن رددذ اسددت اترمرة االسددت امة 
بطإل طصة إل  مط تت مب  تن رذ هذن االست اترمرطت مد  

ت الشددددد كة،  حقرقدددددة    ت ررددددد  مدددددذ ي صددددد  اهتمطمدددددط
لددذا ال  -م  دد م االسددت امة معقدد   مددطداا حدد ر ٍط نسددبٍرط
هددددذن  -ر مدددد  ص ددددم عددددطم لمددددط رت ددددمن  ذلدددد  الم  دددد م

الظددد    رمكدددد     تددددؤ ي إلدددد  نشددددأ   دددد    عمدددد  
الشدددددد كة لمحطكددددددط  الشدددددد كطت المنطصسددددددة    تقمردددددد هط  
لتصدددددددب  متشدددددددطب ة مع دددددددط بشدددددددكا كبرددددددد  صددددددد  إ ا   

حددددددا اا لدددددد  لت برددددددق السددددددرمط صدددددد  الم ااالسددددددت امة 
، كمدط ت صدمت ال  اسدة إلد   مد   الممط سطت الم ر  

تدددددددأ ر  لم ددددددد    الق  ردددددددة عمددددددد  تبنددددددد  ممط سدددددددطت 
 االست امة 

   سدددع  الشددد كطت  Boiral (2006) رددد     
نح  اكتسط  الش عرة الممتمعرة رم ا مح ٍكط  سطسدٍرط 
لمت رر  التنظرم ،  ه  مط ر صا الش كطت نح  ت برق 

   بر رددددددددة  ممط سددددددددطت إ ا   اسددددددددت امة ممط سددددددددطت إ ا
 Setthasakkoت صددددمت   اسددددة   متشددددطب ة   قدددد

   يرددددددط  ال دددددد    المعرط رددددددة صدددددد    إلدددددد (2010)
تطرالن   المتم مة ص   ع  اهتمطم التعمدرم المحطسدب  

معددددددطرر  المددددددطمع  بطلق ددددددطرط البر رددددددة،  عدددددد م  مدددددد   
محطسبرة بر رة لتنظدرم الممط سدطت المحطسدبرة لمتعطمدا 
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التحددد رطت  رعددد ا  مددد   هدددم  ددد عطت البر ردددةمدددا الم  
عد  الت  ت ام  ت  ر  نظم المحطسبة اإل ا رة البر رة 

 مإل الق طرط البر ردة  دم  الدنظم  الممط سدطت   رق 
 Dimitrov and  اسدة ت صدمت   كمدط المحطسدبرة

Davey (2011)      ت برق  ص الع اما المؤ    إل
عدد  ردد   ممط سددطت التنمرددة المسددت امة تددأت  بصدد    كب

المكطسددد  نترمدددة  لدددر   ال ددد    المؤسسدددرة   ردددق
المت تبة عم  ت بردق هدذن الممط سدطت  إذ  االقتصط رة
ت بردددق ممط سدددطت االسدددت امة رت تددد      تعتقددد  اإل ا  

 عمر  درط   التكم ة  ع م تحس  اا بطي 
-Islam and Dell   اسدددة ت قددد  ت صدددم   

aportas (2011)    إلدددددددددددد     اند ددددددددددددط  مسددددددددددددت
 االمتمددددطع  نددددطتإل عدددد  اند ددددط   البر دددد اإلصصددددطي 

ال دد    الحك مرددة  عدد م  مدد   ت مردد  مدد  ال ر ددطت 
الم نرددددة المحمرددددة  الم ددددطت التنظرمرددددة  المسددددت م ر   

إلد    Jalaludin et al. (2011)ت صدمت   اسدة  
ت برددق  صدد  مدد   بعدد  التددأ ر  لم دد    المؤسسددرة 

من ددط ال دد     ،البر رددةممط سددطت المحطسددبة اإل ا رددة 
 ع دددد رة المحطسددددبر  عرط رددددة متم مددددة صدددد  تدددد  ر  الم

عد م كمط ت صمت ال  اسدة إلد   ،الممعرطت المحطسبرة
  دد     مدد   عالقددة معن رددة بددر  ال دد    الق  رددة 

 ت برددددق ممط سددددطت المحطسددددبة المحطكددددط  مدددد  نطحرددددة 
  معدددت ال  اسدددة ،   مددد  نطحرددة  دددد   اإل ا رددة البر ردددة

مسددت   عدد م معن رددة العالقددة بددر   دد    المحطكددط    
إلدددد       دددد ي  ت برددددق المحطسددددبة اإل ا رددددة البر رددددة

     االستشددددددط رر  رمكدددددد  ط سرطسددددددة الشدددددد كة  نصدددددد
لمحطسدبر  عند  التعطمدا مدا عد م ا إ شط   رستد مط ص

ر مدد  م مددا ،  مدد   َددمَّ التأكدد  المدد تب  بددطام   البر رددة
عدددد م التأكدددد    مددددة  عمردددد  لتد ددددر رمكدددد  االعتمددددط  

ممط سدددددطت  ا ردددددة   المحطسدددددبة اإل بت بردددددق مدتصدددددةال
اقتبددط   إلدد تددند   الحطمددة   مدد   َددمَّ  ،اإل ا   البر رددة

ممط سدددددددطت محطسدددددددبة إ ا ردددددددة بر ردددددددة مددددددد  شدددددددد كطت 
 المنطصسر  
 Roxes and Coetzer)ت صدمت   اسدة  قد  

ال د    الق  ردة كدط  لد   قدا  عطمدا إل     (2012
مقط ندددددددة البر ردددددددة،  سدددددددت امةاالهتمدددددددطم بطال صددددددد تددددددأ ر  

 صدددد  اكبردددد ٍ  ا  دددد ٍ التدددد  كددددط  ل ددددط  رددددة طل دددد    المعرطب
 قبددددامدددد  البر رددددة  ةاالهتمددددطم بطالسددددت اماالتمددددطن نحدددد  
  Bouten and هدد صت   اسددة قد   المد ر  المطلدد  

Hoozée (2013)  بحدد    دد  ال دد    البر رددة  إلدد
عددددد ا  عمددددد  كددددداا مددددد  المحطسدددددبة اإل ا ردددددة البر ردددددة    اا

   م   تدأ ر ق  ت صمت ال  اسة إل   ،التقط ر  البر رة
لم ددد    البر ردددة عمددد  اتمدددطن الشددد كطت نحددد   إرمدددطب 

عددد ا ت بردددق ممط سدددطت المحطسدددبة اإل ا ردددة البر ردددة    اا
 تقط ر  بر رة  

 ندد  مددا  Brandau et al.(2013)  ردد     
  التد -المشد   ت برق الش كطت لنظم تد در  مد ا   

عمد   ص دا  تحد ينم ردة معم مدطت نظم  بأن طتمتطد 
 ردددددد ا -اإل ا ردددددةسدددددبة الممط سدددددطت صددددد  ممدددددطا المحط

لممط سدددددددطت التمط ددددددا بدددددددر  الشدددددد كطت صددددددد  ت برق ددددددط 
 قددد   المحطسدددبة اإل ا ردددة لالسدددت امة نترمدددة المحطكدددط  

إلدد   Zhu and Geng (2013) ت صددمت   اسددة
ع م  م   تدأ ر  معند ي لم د    الق  ردة صد  تح ردد 
الشددد كطت الصدددنطعرة الصدددرنرة عمددد  ت بردددق سالسدددا 

 المد   ر   لتن ردذ ب ندطمإل الت  ر  الممتد   مدا العمدالا 
الحك مددة الصددرنرة لتحقرددق  صدد  صدد  ال طقددة  تد ددر  
االنبعط ددطت، كمددط ت صددمت ال  اسددة إلدد   مدد   بعدد  
التدددأ ر  لم ددد    المعرط ردددة، برنمدددط  ددد    المحطكدددط  
كطنددددددت هدددددد  المح ددددددد ااسطسدددددد  لت برددددددق الشدددددد كطت 
لب نددطمإل الحك مددة عدد    رددق تعمددم الشدد كطت الصددرنرة 

   المنسدرطت العطممدة صد  الصددر   مد  الشد كطت متعد 
إلد   مد   عالقدة  Lisi (2015) قد  ت صدمت   اسدة
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إرمطبرددددة بددددر  اهتمددددطم  صددددحط  المصددددمحة بطلق ددددطرط 
البر ردددددة  اسدددددتد ام الشددددد كطت لمقدددددطرر  اا اا البر ردددددة 
ب صد  ط   ا  لت مردد  اهتمددطم المد ر ر  نحدد  اا ل رددطت 
البر رددددة اصددددحط  المصددددمحة حتدددد  تكتسدددد  الشدددد كة 

 رة الممتمعرة الش ع
 Phan and Baird   قدد  هدد صت   اسددة  

  دد  ال دد    المؤسسددرة عمدد   إلدد  ادتبددط  (2015)
ت صدددمت ال  اسدددة إلددد  ،   شدددم لرة نظدددم اإل ا   البر ردددة

رمدددددطب  لكددددداا مددددد  ال ددددد    الق  ردددددة إ مددددد   تدددددأ ر  
 ، ال     المعرط رة عم  شم لرة نظدم اإل ا   البر ردة

بددددا الحك مددددة ال دددد    التدددد  تمددددط   مدددد  ق السددددرمط
 ، مددد  المددد ظ ر  ،المددد ا    الحددد اصد العطمددة بطسددتد ام
كمددط ت صددمت  ااعددالم،  ، ال ر ددطت الم نرددة ، العمددالا
إل   مد     د  سدمب  ل د    المحطكدط  عمد  ال  اسة 

الشدد كطت    ممددط رعندد   ،نظددم اإل ا   البر رددة الشددطممة
ال تتبدددا المنطصسددددر     الشدددد كطت ال ا دددد   التدددد  ت بددددق 

 ق  ت صمت  استبطق   شكارمرطت الد  اا باالست ات
الش كطت  إل     قرطم Qian et  al.(2015)    اسة

كدددددط  ت ددددد ر  المحطسدددددبة اإل ا ردددددة البر ردددددة بالصدددددرنرة 
لت بردددق نظدددم م ددد    التنظرمردددة المتدارددد   ل اسدددتمطبة
عددد ا البر ردددة اإل ا    البر ردددة، كمدددط ت صدددمت  التقدددط ر   اا

ة كدددط  ل دددط تدددأ ر  ل ددد    المعرط ردددال  اسدددة إلددد     ا
بسددب  سددمب  عمدد  ت برددق المحطسددبة اإل ا رددة البر رددة 

 نقدددص الددد ع   الم دددط ات   مددد    عدددم حكددد م   عددد م
  مددددد   َدددددمَّ تمعددددد  ال ددددد    ،لددددد   العدددددطممر  البر ردددددة

االرمطبرددددددة  األ ددددددط قمددددددا مدددددد  را  اقردددددد ٍ ما  االمعرط رددددددة    ٍ 
لت برددددددق  اإل ا  اسددددددتع ا   إ إذ   لم دددددد    الق  رددددددة
رة البر رة رعتم  عم  تد   عد   مد  المحطسبة اإل ا  

    العقبطت المعرط رة م ا مقط مة الت رر 
-Williams and O'D ت صدمت   اسدةكمدط    

onovan (2015)   سددددع  الشدددد كطت إلدددد إلدددد    

 د ددددد   ،الم دددددطت الحك مردددددةتددددد دا د ددددد  د ددددد  
    ااعدددددددالم االنتبدددددددطن السدددددددمب  ل سدددددددط ا  ،الشددددددد عرة
مسدببطت ت بردق  مرم م    هدالحمطرة البر رة  لمنظمطت

 ممط سطت االست امة ص  الش كطت الص ر    مت س ة
 Daddi et al. (2016)هد صت   اسدة قد  الحمدم  

إلدد  برددط      ال دد    الق  رددة  المعرط رددة   دد    
المحطكدددددددط  صددددددد  تح ردددددددد الشددددددد كطت عمددددددد  االبتكدددددددط  

لالهتمددددطم بددددطام   البر رددددة،  االسددددت اترمرة االسددددتمطبة 
شددددد كة  141 ان  لعددددد    بطالسدددددتنط  إلددددد  بحددددد  مرددددد

ت صمت ال  اسة إل     ص  الب  صة     برة مسممة 
 طرمطبٍردددإ الم دد    المعرط رددة   ددد    المحطكددط  تددأ ر ٍ 

االبتكددط   االسددتمطبة  عمدد تح رددد الشدد كطت  صدد  طق ٍردد
 .لألم   البر رة مقط نة بطل     الق  رة االست اترمرة

 .Gunarathne et al   اسدة ع  دت قد     

  اسدددة حطلدددة إلحددد   شددد كطت التعددد ر  صددد   (2016)
سددددد رالنكط،  التددددد  اسدددددتح ذت عمر دددددط شددددد كة تعددددد ر  
م كدهددط الدد  ر  صدد  ه لندد ا،  كطنددت معددطرر  السددالمة 
الم نرددة لشدد كة التعدد ر  صدد  سدد رالنكط قبددا االسددتح اذ 
 قا م  المعطرر  التد  ت بق دط الشد كة ال  لن ردة  ممدط 
نكط   ددددا  دددد    عمدددد  اإل ا   المحمرددددة صدددد  سدددد رال

لت برق سرطسة الصحة  السالمة الم نرة  البر رة الت  
  عت ط الش كة اام لتد ر  عد   إصدطبطت العمدا، 
 مدد   َدددمَّ صددا   مددد    ددد    ق  رددة مددد  الشددد كة اام 
    إل  ت برق الش كة المحمرة ص  س رالنكط لسرطسة 
صدددحة  سدددالمة م نردددة  بر ردددة م رددد   تت مددد  ت برٍقدددط 

صحة  السالمة الم نرة  ب    صط ٍمط لم قطبة عم  ال
تحسدر  اا اا عد    ردق ت بردق مددرإل مد  مؤشدد ات 
مسدددببطت اا اا  نتدددط إل اا اا، كمددددط ت صدددمت   اسددددة 

Lisi (2016)      إل  ع م  م   تأ ر  معن ي لم
الدط مردة مدد  قبددا  صدحط  المصددمحة عمدد  اسددتد ام 
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الشددددددد كطت اإلر طلردددددددة لمؤشددددددد ات اا اا االمتمدددددددطع  
  تقررم اا اا   م  نظطم قرط 

    بطسدتق اا البطحد  لم  اسددطت السدطبقة  رت قددا   
بطلم ددطت الحك مرددة  ةالم تب ددالق  رددة ركدد   لم دد    

القددد انر   المددد ا   البر ردددة  قددد انر    السدددرمط المنظمدددر  
بعددد م االلتددددام   المددددااات الم تب دددةالعمددا  ال  امدددطت 
ت برددق الشددد كطت       سطسددد  صدد بددطلق انر   المدد ا   

،  رت مدددد  اسددددتبطقرة  امتمطعرددددة سددددت اترمرطت بر رددددةال
ت برق هدذن االسدت اترمرطت بنمدطي تعد را نظدم ال قطبدة 
اإل ا ردددة التقمر ردددة  التحددد ا إلددد  ت بردددق نظدددم ال قطبدددة 

كمددددط رمكدددد     تددددؤ   اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة، 
الم ددددددطت التعمرمرددددددة مدددددد  قبددددددا  عرط رددددددةال دددددد    الم

نظم ال قطبدددة كطت لدددالشددد  عمددد  مسدددت   تبنددد   الم نردددة 
  مددط رحدد   ال  رقددة إذ إ ال سددمرة لالسددت امة اإل ا رددة 

صددد    اا ااعمدددطا التددد     التددد  رسدددتد م ط المحطسدددب
الدددددذي تددددد  ر  التعمدددددرم   الرق مددددد   ب دددددط هددددد  مسدددددت   

كمدددط تدددؤ   المعم مدددطت التددد  رحصدددا عمر دددط  رتمق نددد ،
ال  رقددة التدد   صدد المحطسدد  مدد  المحطسددبر  الدددمالا 

لعممددددد ، كمدددددط رت قدددددا    تدددددؤ     ددددد  ارسدددددتد م ط صددددد   
 دددد    محطكددددط  المنطصسددددر  عمدددد  ت برددددق الشدددد كطت 
لددنظم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة السددرمط صدد  
ظددا ا ت ددط    مددة ال مدد    عدد م التأكدد  المصددطح  

 مكان لتن رذ است اترمرة االست امة، تأسرٍسط عم  ذلد  
 لمباحث اشيقاق فروض البحث اآلي   

تددؤ   ال دد    الق  رددة إرمطٍبددط عمدد    الحاارض األول
 ست امةال سمرة لالت برق نظم ال قطبة اإل ا رة 

إرمطٍبدددط  ال ددد    المعرط ردددةتدددؤ     ثاااانيالحااارض ال
 ست امةال سمرة لالعم  ت برق نظم ال قطبة اإل ا رة 

إرمطٍبدط عمد   محطكدط تدؤ    د    ال  ثالاثالحرض ال
 ت امةسال سمرة لالت برق نظم ال قطبة اإل ا رة 

دراساااااات الساااااابق  الياااااي يحم ااااال ال 6-3-2
يناولت أثر يطب اق نظام الرقابا  اإلدار ا  
الرسااااااااام   لالسااااااااايدام  عماااااااااى األداء 

 المسيدام واشيقاق فروض البحث
رقصدددد  بددددطا اا المسددددت ام، اا اا االقتصددددط ي    

، (Searcy, 2012) البر ددد   االمتمدددطع  لمشددد كة 
المددد ا    بطلح دددطظ عمددد  مدتٍصدددط   ااٍ  رت دددم  الدددذي 

 ،بر ردددددة   نشددددد ة االنبعط دددددطت، مسدددددت رطت  ،ال برعردددددة
 الصددحة  ، مبددط  ات  ددد  ،  ندد اح  دطصددة بطلعمطلددة

 مشدددط كة  ، العالقدددطت الممتمعردددة ، السدددالمة الم نردددة
 تدددددددأ  ات اقتصدددددددط رة لمشددددددد كة  ة، صدددددددحط  المصدددددددح

المطلرددة المسددتد مة صدد  الحسددطبطت   المقددطرربدددال  
   (Adams et al., 2014) المطلرة
السدددددطبقة التددددد   تبدددددطل يم مددددد  نددددد    ال  اسدددددط     

تنط لددددت العالقددددة بددددر  ت برددددق نظددددم ال قطبددددة اإل ا رددددة 
لالسددددت امة  اا اا المسددددت ام، صددددا  هنددددط  ك رددددٍ ا مدددد  
البحدد   صدد  ممددطا المحطسددبة اإل ا رددة ت صددمت إلدد  
 م   عالقة إرمطبرة بر  ت برق نظدم ال قطبدة اإل ا ردة 

 ;Ittner and Larcker, 1997)   اا الشدد كة 

Ittner et al., 2003;Baines and Langfield-

Smith, 2003) إذ تتددددر  نظددددم ال قطبددددة اإل ا رددددة  
معم مددددطت ت ذرددددة عكسددددرة عدددد    رددددق المقط نددددة بددددر  
النتددددط إل ال عمرددددة  النتددددط إل المت قعددددة،  مدددد   َددددمَّ تسددددم  
لمم ر ر  بتعد را اإلمد ااات  االسدت اترمرطت حرنمدط ال 

ت قعدددددة، كمددددط  ن دددددط تسدددد ا عممردددددة تتحقددددق النتددددط إل الم
ت صرا اإلم ااات الت  رم  اتدطذهط لتحقرق النتط إل 
المت قعة،  تح د اإل ا   تمطن تحقرق مسدببطت القرمدة، 
 ت م  اهتمطمدطت المد ر ر  لممندط ق التد  تحتدطط إلد  
اهتمطم ددطص مد  ددالا تح رد  اا ل ردطت بندطٍا عمد  

ص دددم ااهددد ا  التنظرمردددة، كمدددط تسدددطع  عمددد  تحقردددق 
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 ص ددددا لمعالقددددة بددددر  ااهدددد ا   اإلمدددد ااات  النتددددط إل            
(Ittner and Larcker, 1997)   

 قدد  تنط لددت   اسددطت سددطبقة عدد   بحدد  تددأ ر    
ت برددق بعدد  نظددم ال قطبددة اإل ا رددة لالسددت امة عمدد  
اا اا االقتصدددددط ي  البر ددددد   االمتمدددددطع  لمشددددد كطت، 

مت دط بة  ص  حر  ت صمت هذن ال  اسطت إل  نتط إل 
عمدددددددد  اا اا البر دددددددد   اا اا   صرمددددددددط رتعمددددددددق بددددددددطا 

، إال  ن دددط لدددم تت صدددا إلددد   مددد   عالقدددة  االمتمدددطع
مبطشددد   بدددر  ت بردددق نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة لالسدددت امة 

 ,Henri and Journeault) اا اا االقتصدط ي 

2010; Lisi, 2015; Journeaul-t, 2016; 

Lisi, 2016)        مدإل الق دطرط  ق  ر ما ذل  إلد
البر ردددددة  االمتمطعردددددة  دددددم  نظدددددم ال قطبدددددة اإل ا ردددددة 
رصددطحب  عدد ا دا دد  لممعم مددطت،  درددط     مددة تعقردد  
نظم ال قطبة،  تشترت م د   المد ر ر  لتحقردق  هد ا  

 اصعرددة المدد ر ر  نترمددة تعدد   ااهدد ا    ك ردد  ،  ت نردد
يرددددد  المت اصقدددددة صددددد  اامدددددا القصدددددر ،  دردددددط   صددددد  

مقط نة بت برق نظم ال قطبدة اإل ا ردة التكطلر  اإل ا رة 
التقمر رددددة  لددددذا رت قددددا    رددددؤ   ت برددددق نظددددم ال قطبددددة 
اإل ا رددددة لالسددددت امة صدددد  اا اا االقتصددددط ي ب  رقددددة 
يردددد  مبطشدددد   عدددد    رددددق تأ ر هددددط صدددد  اا اا البر دددد  
 اا اا االمتمددطع    سدد   رتنددط ا المدددا التددطل  مدد  

 لددت تددأ ر  البحدد  ع ٍ ددط لم  اسددطت السددطبقة التدد  تنط
ت بردددق نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة لالسدددت امة عمددد  اا اا 

عمدد  النحدد    اشددتقطق بددطق  صدد    البحدد المسددت ام 
 األت ر

  اسدددطت تنط لدددت   ددد  ت بردددق نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة  -
ال سدددددددمرة لالسدددددددت امة عمددددددد  اا اا البر ددددددد   اا اا 

 االمتمطع  
  اسدددددددددددطت تنط لدددددددددددت   ددددددددددد  اا اا البر ددددددددددد   اا اا  -

   عم  اا اا االقتصط ي االمتمطع

دراساااات الساااابق  الياااي يحم ااال ال 6-3-2-1
يناولت أثر يطب اق نظام الرقابا  اإلدار ا  
الرساام   لالساايدام  عمااى األداء الب ئااي 
واألداء االجيمااااعي واشااايقاق الحرضااا ن 

 الرابع، والخامس لمبحث
إلدد    دد   نشدد ة الشدد كة اا اا البر دد   رشددر     

م ددددار  ،الددددنظم ال برعرددددةعمدددد  البر ددددة بمددددط صدددد  ذلدددد  
 الكط ندددطت  اإلنسدددط   كدددذل ،  ال ددد اا،  المدددطا  اا  

،   صدق (Phan and Baird, 2015,p.46)الحردة 
راشددر  اا اا البر دد  إلدد   Hubbard (2009)  اسددة

كمردددة المددد ا   التددد  تسدددتد م ط الشددد كة صددد  عممرطت دددط 
)م ددار ال طقددة،  اا  ،  المرددطن(  المنتمددطت ال  عرددة 

  هددذن العممرددطت )م ددار الن طرددطت الصددمبة، النطتمددة عدد
نظدددم   دددتمت انبعط ددطت ال ددد اا،  المدم دددطت الكرمط ردددة(  

اإل ا رة ال سمرة لالسدت امة بتحقردق االسدت امة ال قطبة 
البر ردددة  دددم   تاالهتمطمدددط مدددإل البر ردددة عددد    ردددق 

تدد عم اإل ا   ال عطلددة   ن ددطالتنظرمرددة، كمددط  اإلمدد ااات
تددد صر  معم مددددطت  عددد    رددددقالبر دددد    اا االممددد ا   

 يرد  مطلردة،  ت  در  اسدت اترمرة الشد كة بر رة مطلرة 
 ت ممت ددددط إلدددد  ممم عددددة مدددد  ااهدددد ا  التدددد  ت مدددد  
المد ر ر  نحدد  المنددط ق الح مدة لمق ددطرط البر رددة، كمددط 
 ن ددط ت  دد  العالقددة بددر  تصدد صطت ااصدد ا   ااهدد ا  
البر رددددة،  تاحسدددد  تدصددددرص المدددد ا  ،  تشددددما عمدددد  

 Henri) ل رطت  صق تم  ااهد ا  البر ردة  ا اا  

and Journeault, 2010)   
نظدددددددم ال قطبدددددددة اإل ا ردددددددة ال سدددددددمرة تسدددددددتد م      

لالسددت امة لم اقبددة مدد   االمت ددطا لمسرطسددطت  المدد ا   
 ااهدددد ا  البر رددددة، إذ إن ددددط تدددد عم تحقرددددق ااهدددد ا  
البر ردددددة المحددددد    مسدددددبٍقط،  ت اقددددد   ي انحددددد ا  عددددد  

  عدددددد    رددددددق نظددددددطم الت ذرددددددة المدددددد ا    رتحقددددددق ذلدددددد
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العكسدددرة  إذ تا  دددا ااهددد ا  البر ردددة بشدددكا مسدددبق، 
 تاقدددددط  النتددددددط إل  تاقددددددط   بطاهددددد ا ،  تدددددد ص  ت ذرددددددة 
عكسدرة التددطذ الد د ات التصدحرحرة إذا لددم اامدد ، 
 بطإل دددطصة إلددد  اسدددتد ام نظدددم ال قطبدددة البر ردددة كدددأ ا  
لم قطبددددددة تعادددددد   رٍ ددددددط   ا  لالتصددددددطا بددددددر  المدددددد ر ر  

 ؤ سدددددر  لتبدددددط ا المعم مدددددطت المتعمقدددددة بطلق دددددطرط  الم
رصددطا ااهدد ا  اسدد ا إلعددالم الم ؤ سددر   البر ردة،  اا
بت قعدددددددددطت اإل ا  ، كمدددددددددط    التقدددددددددط ر  التددددددددد  تقددددددددد م 
لممسددت رطت اإل ا رددة العمرددط  تقددط   بددر  اا اا ال عمدد  
 المسدددت    ت رددد  المددد ر ر  صددد  ال قددد   عمددد  مددد   

  ت امدد  اإل ا   تحقددق ااهدد ا   مع صددة المشددطكا التدد
الدددددد نرط  عمدددددد  مسددددددت   العددددددطممر  التح ردددددد  ال ا دددددد  
لألهدد ا   الت ذرددة العكسددرة راحسدد  اا اا البر دد  عدد  
  رددددددق ت  ددددددر  الت قعددددددطت،  الحدددددد  مدددددد  ال مدددددد   

المدتصددددة بتحقرددددق االسددددت اترمرطت  مالمدددد تب  بطلم ددددط
 ,Chenhall) البر رة،  ت صر    ل رطت بر رة مت اب ة

2005)   
ال قطبددددة البر رددددة صدددد  تعدرددددد نظددددم  كمددددط تسدددد م   

الت اصددددددق بددددددر   هدددددد ا  العددددددطممر   ااهدددددد ا  البر رددددددة 
لمشدددد كة،  تح رددددد العددددطممر  عمدددد  بددددذا  قصدددد  م دددد  
لتحقردددددددق تمددددددد  ااهددددددد ا  بسدددددددب  ا تبدددددددط  الحددددددد اصد 
 المكطصتت بتحقرق ااه ا  البر رة بمط ردنعك  إرمطٍبدط 

 ,.Bonner et al) عمدد  تحسددر  اا اا البر دد 

طحرددة  ددد   تدد ص  نظددم ال قطبددة البر رددة ، مدد  ن(2000
ال ادمردة   تمص   لممعم مطت الالدمدة التددطذ القد ا ا

إذ  رتددطبا المدد ر    بطسددتم ا  مدد   التقدد م صدد  تحقرددق 
ااهدد ا  االسددت اترمرة  التشدد رمرة  لددذا تددد ا  حددطمت م 
إلدد  كمرددة كبردد   مدد  المعم مددطت لدد عم اتدددطذ القدد ا ات 

 ددطا  العممرددطت  اإلنتددطط المتعمقددة بتد ددر  التكم ددة  ك
لمدد ا    تحسددر  المنددتإل  هدد  مددط تدد ص ن نظددم  االمت ددطا 

، كمددط  ن ددط تح ددد (Burritt, 2004) ال قطبددة البر رددة

عمددد  التحسدددر  المسدددتم  عددد    ردددق ت كردددد االنتبدددطن 
التنظرمددد  تمدددطن االهتمطمددددطت البر ردددة،  ت سدددا  سددددطلة 
ٍصط  ا حة م  اإل ا   العمرط بدط  اا اا البر د  رعاد  هد 

هطٍمدددط  لمشددد كة رمددد  تحقرقددد ، كمدددط     بددد  الحددد اصد 
بتحقرددق ااهدد ا  البر رددة ردد صا المدد ر ر  نحدد  الت كرددد 
عم  اانش ة الم تب دة بطا بدطي  اانشد ة الم تب دة 

 بطا اا البر   
 Epstein and Wisner ق  ت صمت   اسة    

إلدد   مدد   عالقددة ارمطبرددة بددر  ت برددق نظددم  (2005)
 رددددددة المتعمقدددددة بددددددطلتد ر ،  نظدددددم قرددددددط  ال قطبدددددة البر

اا اا،  نظم الح اصد  اا اا البر  ،  ذلد  بطسدتد ام 
شددد كة صدددنطعرة عطممدددة صددد   136برطندددطت عرندددة مددد  
 Henri and ت صددددمت   اسددددة المكسددددر   كمددددط

Journeault (2010)  إلددد   مددد   عالقدددة إرمطبردددة
  نظم ال قطبة البر رة  اا اا البر د بر  ت برق  معن رة
 َددمَّ صددط   مددإل الق ددطرط البر رددة  ادددا نظددم ال قطبددة   مدد 

إذ تدددد ص    اا اا البر دددد  تحسددددر صدددد   رسدددد ماإل ا رددددة 
ال قطبدددة البر ردددة معم مدددطت بر ردددة منطسدددبة تددد عم اإل ا   

ت مرددد  المددد ر ر  لممندددط ق  عددد    ردددقال عطلدددة لممددد ا  
 ت ترد عمد  كمدط  ن دط تسدطع   ،لمق دطرط البر ردة م مةال

كمدددط ة  همردددة الق دددطرط البر ردددة،   مددد  صدددقاا ل ردددطت 
تددددددد ص  معم مدددددددطت تددددددد عم اتددددددددطذ القددددددد ا ات  تحسددددددد  

  تدصرص الم ا   
إلددد      Lisi (2015) قددد  ت صدددمت   اسدددة   

اسددددددتد ام مقددددددطرر  اا اا البر رددددددة ايدددددد ا  اتدددددددطذ 
القددددد ا ات تسدددددم  بددددد مإل االهتمطمدددددطت البر ردددددة  اددددددا 
الدددد  تر   العممرددددطت التنظرمرددددة لمشدددد كة، ممددددط رعدددددد 

اا البر   ع    رق ت  ر  الت قعطت،  تد ر  اا 
ال مددددد   المددددد تب  بتحقردددددق االسدددددت اترمرطت البر ردددددة، 
 برط  اا ل رطت البر رة  كمط رؤ ي ت برق نظم قردط  
اا اا البر ددددد  إلددددد  تحسددددد  عممردددددة اتددددددطذ القددددد ا ات، 
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 رسددد م صددد  تحسدددر  اا اا البر ددد  عددد    ردددق تددد صر  
ا ات المتعمقددددة المعم مددددطت الالدمددددة لدددد عم اتدددددطذ القدددد  

بد   التكم ة،  ك دطا  العممردطت  اإلنتدطط،  االمت دطا 
لمددد ا    تحسدددر  المندددتإل  مددد  نطحردددة  دددد   اسدددتد ام 

م ددار تقرددرم –مقددطرر  اا اا البر دد  ايدد ا  ال قطبددة 
رعددددد ت اصدددق ااهددد ا  البر ردددة بدددر  -اا اا  الحددد اصد

العطممر   الش كة   م  َ مَّ راسدطع  عمد  ت مرد  سدم   
طممر  نحدد  تحقرددق ااهدد ا  البر رددة لمشدد كة،  بددذا العدد

 مم     ك    ممط رؤ ي إل  تحسر  اا اا البر    
 Phan and Baird  قدد  ت صددمت   اسددة   

 ا   إنظددددم التدددد  ت بددددق الشدددد كطت إلدددد      (2015)
 تحقدددق مسدددت   م ت دددا مددد  اا اا شدددم اٍل   ك ددد بر ردددة 
ط   ااسدب      معت ال  اسة ذل  إل  ع   مد البر  
بدددد ه  عمدددد  رق نظددددم إ ا   بر رددددة شددددطممة رددددت بإذ إ  

اا اا تمدددطن تحسدددر   مددد  الشددد كة  مددد   التددددام كبرددد 
نظددم اإل ا   البر رددة المصددممة ، كمددط    ت برددق البر دد 
الم انددد  البر ردددة صددد   إ ا  عمددد   اإل ا  سدددطع  را مرددد ٍ 

عدد م   ط،  رد دد  احتمطلرددة تحسددرن  طعممرطت ددط  قرطسدد
  ا  مسدطع   اإل، بطإل طصة إلد  ر رةاالمت طا لم ا   الب

البر رة  ااه ا ص  تح ر  ال  ق االقتصط رة لتحقرق 
لمحتمددا ا مدد اا اا، كمددط  ندد  تحسددر   بمددط رددؤ ي إلدد 

الحد   عد    ردق عدد صعطلرة اسدتد ام المد دالتر   
 م  الن طرطت 

 ت صدددددددددددددددددددددمت   اسدددددددددددددددددددددةصددددددددددددددددددددد  حدددددددددددددددددددددر          
2016))Journeault   إل  عد م  مد   تدأ ر  مبطشد 

لت برددق نظددم ال قطبددة البر رددة عمدد  اا اا البر دد ،     
تأ ر هدددط عمدددد  اا اا البر دددد  تدددأ رٍ ا يردددد  مبطشدددد  عدددد  
  ردددق تحسدددر  القددد  ات البر ردددة لمشددد كة المتم مدددة صددد  
تشددمرا التعمددرم البر دد ،  االبتكددط ات البر رددة المسددتم  ، 
 اهتمطم  صحط  المصمحة،  الق    عم  نشد  ال ؤردة 

مَّ دمصدت ال  اسدة إلد     ت بردق نظدم البر رة   م   َ 

ال قطبة البر رة  مط ت ص ن م  معم مدطت  ت ذردة عكسدرة 
متعمقددة بطاهدد ا   الد دد  البر رددة لدد عم عممرددة اتدددطذ 
ق ا ات  ت مر  االهتمطم نح  الق دطرط البر ردة ال رسد م 
بشكا مبطش  ص  تحسر  اا اا البر د   لكن دط تحسد  

عمددددد  تحسدددددر  اا اا القددددد  ات البر ردددددة بمدددددط ردددددنعك  
 البر   
 بطسددددتق اا نتددددط إل ال  اسددددطت السددددطبقة رت قددددا      

رك   لت برق نظم ال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالسدت امة 
إرمددطب  معندد ي عمدد  اا اا البر دد  لمشدد كة  لددذا   تدأ ر

رمكددد  لمبطحددد  اشدددتقطق ال ددد   ال ابدددا لمبحددد  عمددد  
 النح  األت ر 

 قطبددة اإل ا رددة ت برددق نظددم ال رددؤ    رابااعالحاارض ال
 اا اا البر   لمش كة  ست امة إرمطٍبط عم ال سمرة لال

راشدددر   صرمدددط رتعمدددق بدددطا اا االمتمدددطع  الدددذي   
البدددد امإل االمتمطعرددددة  اانشدددد ة ذات الم ددددم   إلدددد  

االمتمددطع  التدد  تقدد م ب ددط الشدد كة لم صددطا بطحترطمددطت 
 صدددددد ا  الممتمددددددا سدددددد اا  ادددددددا الشدددددد كة    دط م ددددددط 

Hubbard, 2009.p.180)) ،نظدددم ال قطبدددة   دددتمت
اإل ا ردددددددة ال سدددددددمرة لالسدددددددت امة بتحقردددددددق االسدددددددت امة 

 متمطعرددةاال تاالهتمطمدط مدإل االمتمطعردة عد    رددق 
تددد عم اإل ا     ن ددطالتنظرمردددة، كمددط  اإلمدد ااات ددم  

مدد  دددالا تدد صر   متمددطع اال  اا ااال عطلددة لممدد ا   
 يردددد  مطلرددددة،  ت  ددددر  مطلرددددة  امتمطعرددددةمعم مددددطت 

سددددددت اترمرة االمتمطعرددددددة لمشدددددد كة  ت ممت ددددددط إلدددددد  اال
ممم عدددددة مددددد  ااهددددد ا   ممدددددط رد ددددد  مددددد    مدددددة 
ال م   الم تب  بطلم طم الدطصة بتن رذ االست اترمرة 
االمتمطعردددددة،  تسدددددم  بتددددد صر  هركدددددا متمطسددددد  مددددد  

 .(Chenhall, 2005)اا ل رطت االمتمطعرة 
 Gunarathne et قددد  ت صدددمت   اسدددة    

al.(2016)      تعدددد را نظددددطم قرددددط  اا اا صدددد  إلدددد
إحدددددد   شدددددد كطت التعدددددد ر  صدددددد  سدددددد رالنكط لرت ددددددم  
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مؤشدددد ات مسددددببطت   اا مدتصددددة بطلسددددالمة الم نرددددة 
 مؤشددد ات نتدددط إل   اا السدددالمة الم نردددة قددد      إلددد  
تد دددددر  عددددد   اإلصدددددطبطت،  دردددددط     مدددددة السدددددالمة 
لعمددددطا المصددددنا   مدددد   َددددمَّ صددددا  ت برددددق مدددددرإل مدددد  

 "Leading Indicators"مؤشددد ات مسدددببطت اا اا
 "Lagging Indicators" مؤشددد ات نتدددط إل اا اا 

المدتصدددة بطلسدددالمة الم نردددة قددد   سددد م صددد  التحسدددر  
المسدددتم  صددد   قطصدددة السدددالمة الم نردددة ب صددد  ط حدددطصٍدا 

 لمت رر  ص  ت  ر    اا السالمة الم نرة  
إلد   مد    Lisi (2016) كمدط ت صدمت   اسدة  

مؤشددددددددد ات اا اا عالقدددددددددة معن ردددددددددة بدددددددددر  اسدددددددددتد ام 
االمتمددددددددددطع   ددددددددددم  نظددددددددددطم قرددددددددددط  اا اا  اا اا 
االمتمددددددطع  لمشدددددد كطت  إذ رت تدددددد  عمدددددد  اسددددددتد ام 
 تمؤشددددد ات اا اا االمتمدددددطع  ت  دددددر  اسددددددت اترمرط

  هددددد ا  الشددددد كة االمتمطعردددددة  ت صدددددرم ط لمعدددددطممر ، 
 تشمرا   ا اا ل رطت  صدق ااهد ا  االمتمطعردة، 

  تح ردددددد إلددددد ة تدصدددددرص  م دددددا لممددددد ا  ، بطإل دددددطص
العدددطممر  لرت اصدددق سدددم ك م مدددا ااهددد ا  االمتمطعردددة 

 لمش كة 
 بطسددددتق اا نتددددط إل ال  اسددددطت السددددطبقة رت قددددا      

رك   لت برق نظم ال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالسدت امة 
إرمطب  معن ي عم  اا اا االمتمطع  لمشد كة    تأ ر
رمكددد  لمبطحددد  اشدددتقطق ال ددد   الددددطم  لمبحددد  لدددذا 

 األت ر  عم  النح 
ت برق نظدم ال قطبدة اإل ا ردة  رؤ    خامسالحرض ال
اا اا االمتمددددطع   سددددت امة إرمطٍبددددط عمدددد ال سددددمرة لال

 لمش كة 
 
 

دراساااات الساااابق  الياااي يحم ااال ال 6-3-2-2
يناولاااااااات أثاااااااار األداء الب ئااااااااي واألداء 
االجيماااااااعي عمااااااى األداء االقيصااااااادي 
واشاااايقاق الحرضاااا ن السااااادس والسااااابع 

 لمبحث
البر رددددددة  االمتمطعرددددددة  قرددددددق ااهدددددد ا إ  تح    
 االقتصدط ي اا اا صد تدأ ر  كبرد   ركد   لد    رمك  

لمش كة، ع    رق تد ر  المدم طت    الح  من دط، 
لمدددد ا    التشدددد رعطت  تد ددددر  تكم ددددة عدددد م االمت ددددطا 

،  تد ددددددر  تكم ددددددة المدددددد ا  العمددددددا  البر رددددددة  قدددددد انر
ة، المسددددتد مة صدددد  اإلنتددددطط  مدددد   َددددمَّ درددددط   اإلنتطمردددد

 تحسر  م    المنتإل  ه  مط رؤ ي إلد  تحقردق مداردط 
   كمددط رمكدد   ،(Dunk, 2007)تنطصسددرة لمشدد كة  

 ؤ ي االهتمددددطم بطلق ددددطرط البر رددددة  االمتمطعرددددة إلدددد ردددد
ت دددد ر  المدارددددط  عدددد    رددددقدرددددط   مبرعددددطت الشدددد كة 

 الدددد  ي  مدددطم تحسدددر  صددد    الشددد كة  دددط، التنطصسدددرة ل
 م االهتمدددددطم   عدددددرت تددددد  عمددددد   كمدددددط رمكددددد   ،العدددددطم

 بسدب د د  المبرعدطت  بطلق طرط البر ردة  االمتمطعردة
 ,Henri and Journeault) ال عطرة السمبرة لمش كة

كمط    ت برق نظم  قطبردة صعطلدة ردؤ ي إلد    (2010
ت صر  معم مطت محطسبرة مال مة تد عم اإل ا   ال عطلدة 
لممددددددد ا  ،  تسددددددد م صددددددد  تحسدددددددر  اا اا االقتصدددددددط ي 

(Baines and Langfield-Smith, 2003)   
 مدددد   َددددمَّ صددددا  ت برددددق نظددددم ال قطبددددة اإل ا رددددة    

ال سمرة لالست امة رمكد     رد عم اا اا االقتصدط ي 
لمشددد كطت مددد  ددددالا تددد صر  معم مدددطت إ دددطصرة عددد  
الق دددطرط البر ردددة  االمتمطعردددة التددد  رمكددد  اسدددتد ام ط 
ص  إ ا   التكم ة، إلد  مطند  تمند  ال  امدطت النطتمدة 

 م االمت دددددددطا لمددددددد ا    التشددددددد رعطت البر ردددددددة عددددددد  عددددددد
 االمتمطعرددة،  مددذ  مدد ا   بشدد رة مددطه  ،  االحت ددطظ 
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بدددطلم ا   البشددد رة الحطلردددة،  تحسدددر  سدددمعة الشددد كة، 
بطإل طصة إل  تحقرق مداردط تنطصسدرة تدنعك  صد  دردط   

 المبرعطت  تحس  اا اا االقتصط ي 
 .Al-Tuwaijri et al ت صدمت   اسدة قد     

 اا اامعن ي بدر  إرمطب   م   ا تبط   إل  (2004)
التكم دة اند دط   ندطتإل عد  االقتصدط ي  اا ااالبر   

تد ددر  المتم مددة صدد  التشدد رمرة نترمددة الك ددطا  البر رددة 
عددددط   اسددددتد ام  ،الن طرددددطت  الح ددددطظ عمدددد  ال طقددددة،  اا
 طتحسددددر  اا اا البر دددد  ردددد ص   سطٍسدددد   كمددددط  ،المدددد ا 

درددددط   اإلردددد ا ات مدددد  تنطصسددددرة  صدددد ص ل دارددددطلدمددددق م
ددددددددالا تمبردددددددة احترطمدددددددطت المسدددددددت مكر  الد ددددددد اا  

إلدد   .Guenster et al(2011) ت صددمت   اسددة 
رمطبردددددة بدددددر  الك دددددطا  البر ردددددة  اا اا إ مددددد   عالقدددددة 

تعكدد  الك ددطا  البر رددة قدد    الشدد كة عمدد   إذ  المددطل 
اسدتد ام المد ا   البر ردة  ت نر تعظرم القرمة م  دالا 

 المدددددد ا   النددددددط     ، ال طقددددددة ، ال دددددد اا ،م ددددددا المرددددددطن
 ااد   
قدد        Epstein et al. (2015) ردد      

اإل ا   عمدد  تحسددر  اا اا ال ال دد  نددطتإل عدد  إ  اك ددط 
لمقرمدة االقتصدط رة لد   صعدا  صدحط  المصدمحة تمددطن 
اا اا البر ددددددددد   اا اا االمتمدددددددددطع   إذ راعددددددددد  اا اا 

ا اا االقتصط ي االمتمطع   اا اا البر   مدا م  ا
 رعادد ا  عنطصدد   سطسددرة لتحسددر  اا اا االقتصددط ي 
لمشدد كة عدد    رددق د دد  التكم ددة النطتمددة عدد   صدد  
ال طقددددة،  د دددد  مدم ددددطت المدددد ا ،  تحسددددر  صدددد    

 Lisi الشد كة  مددطم الممتمددا  كمددط ت صدمت   اسددة 

إل   مد   عالقدة إرمطبردة معن ردة بدر  اا اا (2015)
ي، إذ رت تدددد  عمدددد  تحسدددد  البر دددد   اا اا االقتصددددط 

ردرددد  مددد  ممدددط التمددد   معددد الت د ددد  اا اا البر ددد  
 رتحسدد   د   التكم ددةنتدد  مدد   َددمَّ  اإلنتطمرددة الك ددطا  

  اا اا االقتصط ي 

 Gunarathne et ت صدددمت   اسدددة قددد    

al.(2016)   إلددد     تحسدددر  اا اا االمتمدددطع  عددد
  رددق تحسددر  السددالمة الم نرددة قدد  ت تدد  عمردد  درددط   

إلنتطمردددة،  تد دددر  مددد ص عطت اامدددطدات الم  دددرة ا
 تكددددددطلر  تع ر ددددددطت اإلصددددددطبطت،  تحسددددددر  الدددددد  ي 
المعن رة، بطإل طصة إل  تد در  عد   العدطممر  بقسدم 
الصحة  السالمة الم نردة نترمدة ت نرد  العمدا اإل ا ي 
صرمط رتعمق بطلتق ر  ع  اإلصطبطت لمم طت الحك مردة 

 اا ذات الصدددددددددمة ممدددددددددط انعكددددددددد  صددددددددد  تحسدددددددددر  اا
( (2016 االقتصددددددددددددددددددط ي   ت صددددددددددددددددددمت   اسددددددددددددددددددة 

Journeault  إلدد  عدد م  مدد   تددأ ر  مبطشدد  لت برددق
نظدددم ال قطبدددة البر ردددة عمددد  اا اا االقتصدددط ي،  لكددد  
رتحقددق التددأ ر  عمدد  اا اا االقتصددط ي بصدد    يردد  
 طمبطشددد   مددد  ددددالا التدددأ ر  عمددد  اا اا البر ددد   كمددد

 إلدددد   مددد   تددددأ ر  Lisi (2016)ت صدددمت   اسدددة 
ارمددطب  لددأل اا االمتمددطع  عمدد  اا اا االقتصدددط ي، 
 مدد   َددمَّ دمصددت ال  اسددة إلدد     اسددتد ام مؤشدد ات 
اا اا االمتمدددطع  لددد    ددد  يرددد  مبطشددد  عمددد  اا اا 
 االقتصط ي ع    رق تأ ر ن عم  اا اا االمتمطع  

رت قدددا     بطسدددتق اا نتدددط إل ال  اسدددطت السدددطبقة        
 اا االمتمدطع  تدأ ر  إرمدطب  رك   لأل اا البر    لدأل

لااذا  مكان لمباحااث معند ي عمد  اا اا االقتصدط ي  
اشااايقاق الحرضااا ن الساااادس، والساااابع لمبحاااث 

 عمى النحو اآليي  
إرمطٍبدط  اا اا البر د  لمشد كة رؤ    سادسالحرض ال

   ا  ط االقتصط ي  عم 
 اا اا االمتمدددطع  لمشددد كة ردددؤ    ساااابعالحااارض ال

 ط االقتصط ي   ا   عم إرمطٍبط 
 الدراس  الم دان   6-4
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رتنددددددط ا هددددددذا المدددددددا مدددددد  البحدددددد  العنطصدددددد    
ااسطسرة لم  اسة المر انردة مد  حرد   هد اص ط  تح رد  
مدددد ااات  ممتمددددا  عرنددددة ال  اسددددة  من مرددددة     ات  اا
قردددددددط  مت رددددددد ات ال  اسدددددددة  ااسدددددددطلر  اإلحصدددددددط رة 

 المستد مة ص  تحمرا البرطنطت 
 دان  ىدف الدراس  الم  6-4-1

ت ددددد   ال  اسدددددة المر انردددددة إلددددد  ادتبدددددط  مددددد     
صحة ال     الت  قطم البطح  بطشدتقطق ط صد  المددا 

 النظ ي لم  اسة 
 أسموب جمع الب انات  6-4-2

-اسدددتد م البطحددد   سدددم   قط مدددة االستقصدددطا   
ك سرمة  سطسرة لمما البرطنطت، كمط -( 2ممحق  قم )

ا ااصدددد ا  قددددطم البطحدددد  بددددام اا مقددددطبالت شدصددددرة مدددد
المشددددددط كر  صدددددد  االستقصددددددطا عندددددد  تسددددددمرم م قدددددد ا م 
االستقصطا، ب    ش ي مشكمة البح   ال    مند ، 
 شددد ي المصددد محطت التددد  تح ر دددط القط مدددة  التددد  قددد  
رمتدددددب  عمددددد  بع ددددد م ص م دددددط،  عنددددد  اسدددددتالم قددددد ا م 
االستقصددطا مددن م كدد  ت المقطبمدددة ن سدد ط ب دد   الددد   

   دددددد   رة عمدددددد   ي است سددددددط ات ر اهددددددط المشددددددط ك  
 لإلمطبة ع  االستقصطا 

 مجيمع الدراس  والع ن  6-4-3
رتم ددددا ممتمددددا ال  اسددددة صدددد  ممرددددا الشدددد كطت   

الصدددددنطعرة  يرددددد  الصدددددنطعرة العطممدددددة صددددد  مصددددد ، 
 لتحقرددق هدد   ال  اسددة  دعددت قدد ا م استقصددطا عمدد  
عرنددددددة عشدددددد ا رة مدددددد  هددددددذن الشدددددد كطت، متم مددددددة صدددددد  
  مسددددد  لر  رشددددد م    ظدددددط   مددددد ر  تن ردددددذي،  مددددد ر

مددطل ،  مدد ر  إنتددطط،  مدد ر  إ ا   بر رددة،  مدد ر  إ ا   
صحة  سالمة م نرة،  محطسدبر  مدطلرر ،  محطسدبر  
إ ا ردددددددر   محطسددددددددب  تكددددددددطلر ،  قددددددد  بم ددددددددت قدددددددد ا م 
االستقصددددطا الم دعدددددة عمددددد  ااصدددد ا  المشدددددط كر  صددددد  

قط مدددة،  بم دددت عددد   القددد ا م  240ال  اسدددة المر انردددة 
 /204سددددتمطبة قط مددددة بنسددددبة ا 204المسددددتممة مددددن م 

%،  ب حددددددص تمدددددد  القدددددد ا م تبددددددر     1 74= 240
القدد ا م الصدددحرحة الممددط  عن دددط بصدد    كطممدددة تبمددد  

%مدد  القدد ا م المسددتممة  3 91قط مددة تم ددا نسددبة  96
( دصددط ص الشدد كطت محددا 2 رمدددص مدد  ا  قددم )

 عرنة ال  اسة م  حر   برعة النشط  
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(    الشددددد كطت 2 رت ددددد  مددددد  مددددد  ا  قدددددم )   
م ددد    بنسدددبة  63الصدددنطعرة صددد  عرندددة البحددد  تم دددا 

 33%، برنمددددط الشدددد كطت يردددد  الصددددنطعرة تم ددددا 66
،  صرمدددط رتعمدددق ب برعدددة الممكردددة، %34م ددد    بنسدددبة 

% 72م ددد    بنسدددبة  68رم دددا الشددد كطت المصددد رة  
م ددد     18برنمدددط تم دددا الشددد كطت متعددد    المنسدددرطت 

م دددددد    رم مدددددد ا شدددددد كطت  33%،   درددددددٍ ا 19بنسددددددبة 

حطصمة عمد  شد ط   الم اصد ة القرطسدرة ال  لردة لدنظم 
 % 34بنسبة  24002اإل ا   البر رة " رد " 

( الدصدددددط ص 1لمددددد  ا  قدددددم )كمدددددط ر  ددددد  ا   
ال رم ي اصردددة لألصددد ا  محدددا عرندددة ال  اسدددة مددد  حرددد  
ال ظر ددددة،  المؤهددددا ال  اسدددد ،  عدددد   سددددن ات الدبدددد   
 ادددددا الشدددد كة،  عدددد   سددددن ات الدبدددد   صدددد  ال ظر ددددة 

 الحطلرة،  العم  
 

 

 

 

 

 

 

 (  خصائص الشركات محل ع ن  الدراس 1رقم )جدول 

 المئو   نسب ال يكرارال اناب 
 )يقر ب  (

    طب ع  نشاط الشرك 
 %66 63 صنطع 
 %21 21 تمط ي 
 %11 12 د م 

 %200 96 اإلجمالي
   رطب ع  الممك  
 %72 68 ش كة مص رة

 %19 18 ش كة متع    المنسرطت
 %200 96 اإلجمالي

   ر14441ى شيادة األ زو الحصول عم
 %34 33 24002حطصمة عم  ش ط   اارد  

 %66 63 24002ير  حطصمة عم  ش ط   اارد  
 %200 96 اإلجمالي
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 (: خصبئص األفراد محم عٍنت انذراست 2جذول رقم )

 انتكرار بنـبٍ
 اننسبت انمئوٌت

 تقرٌبٍت()
   ٍفت:ـانوظ

 %16 15 مهٌز تنتٍذي
 %18 18 مهٌز مبلً
 %6 6 مهٌز إندبج

 %7 7 مهٌز اإلنارة البٍئٍت
 %4 4 مهٌز إنارة الصفت والسلمت المهنٍت

 %28 27 مفبسب مبلً
 %21 21 مفبسب إناري وتكبلٍف

 %111 96 بنًـاإلجم

   انمؤهم انذراسً:
 %4 4 م هه فنً

 %61 58 بكبلىرٌىس
 %13 12 نبغىخ نراسبث عغٍب

 %23 21 نكدىراه /مبجسدٍز

 %111 96 بنًـاإلجم

   :عذد سنواث انخبرة داخم انشركت
 %2 2 أقل من سنت
 %24 23 سنىاث 5من سنت إلى 

 %26 25 سنىاث 11سنىاث إلى  6من 
 %32 31 سنت 21سنت إلى  11من 

 %16 15 سنت 21أكثز من 

 %111 96 بنًـاإلجم

   عذد سنواث انخبرة فً انوظٍفت انحبنٍت:
 %3 3 أقل من سنت
 %24 23 سنىاث 5من سنت إلى 

 %41 38 سنىاث 11سنىاث إلى  6من 
 %25 24 سنت 21سنت إلى  11من 

 %8 8 سنت 21أكثز من 

 %111 96 بنًـاإلجم

   ر:ـانعم
 %16 15 سنت 31أقل من 

 %42 41 سنت 41إلى 31من 
 %26 25 نتس 51إلى 41من 

 %16 15 سنت 51أكبز من 

 %111 96 بنًـاإلجم
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(    المستقصددددد  1 رت ددددد  مددددد  مددددد  ا  قدددددم)  
من م ممدرع م رعممد   صد  ممدطالت تد تب  بطلمحطسدبة 
 االسدددت امة، كمدددط     برعدددة تدددأهرم م العممددد ،  عددد   
سن ات دب ت م  ادا الش كة    صد   ظر دت م الحطلردة 

دم رددة معم مطترددة م مددة  تاعدد  مؤشددٍ ا مرددٍ ا عمدد   مدد  
ل ر م،  ص م  برعة العما الذي رق م   بد   ت طصدرم  
 اسددددترعطب   ممددددط رعكدددد  قدددد  ت م عمدددد  تدددد صر  تقرددددرم 
م  دد ع  رمكدد  االعتمددط  عمردد  عندد  قرددط  مت ردد ات 

 البح  
 ق اس ميغ رات الدراس  الم دان   6-4-4

ر  ددد  البطحددد  صددد  هدددذا المددددا كر ردددة قرددددط    
صدد  ال دد    المؤسسددرة،  ةلمتم مددمت ردد ات ال  اسددة  ا

 نظددددم ال قطبددددة اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة،  اا اا 
البر ددددددد ،  اا اا االمتمدددددددطع ،  اا اا االقتصدددددددط ي، 

إلد  بعد  المت رد ات ال قطبردة، مدا  د      ةبطإل طص
التن ر  بأن  ق  عا لت مقدطرر  بعد  تمد  المت رد ات  

لنحدددد  لتتمشدددد  مددددا  برعرددددة ال  اسددددة الحطلرددددة، عمدددد  ا
 األت ر

 الضغوط المؤسس   6-4-4-1
تد ددددددددا الشدددددددد كطت لك ردددددددد  مدددددددد  ال دددددددد       

المؤسسرة الت  ق  تكد    د  ٍ ط مد  مصدط    اددا 
 ددد    مددد  مصدددط   دط مردددة،    /الشددد كة ن سددد ط  

م ا ال  لة،  الش كطت اادد  ، كمدط    ال د    قد  
تكدد    سددمرة مدد  قبددا المؤسسددطت ال ا ددعة لمقدد انر  

طرر ،     دد    يردد   سددمرة نطتمددة  المنظمدر   المعدد
عددددد  ااعددددد ا   العدددددط ات  التقطلرددددد ،  لكددددد  ت دددددم  
الشدد كة البقددطا عددط   مددط تسددتمر  ل ددذن ال دد    مدد  
دددددددالا العمددددددا  صددددددق الق اعدددددد  التدددددد  ت ددددددع ط هددددددذن 

  صددق (، Jalaludin et al., 2011)المؤسسدطت  
 DiMaggio and Powell (1983)  اسددة 

لمؤسساا  ، ثالثاا  أشااكال لمضااغوط ا ىناااك صددا 
  ىم
 الضاااااااااااااااااغوط القير ااااااااااااااااا  6-4-4-1-1

Coercive Pressures (CP)  
ال د    ال سدمرة  تعب  ال     الق  ردة عد    

 يرددد  ال سدددمرة التددد  تمدددط   عمددد  الشددد كة مددد  قبدددا 
    ددد    تمط سددد ط  ،منظمدددطت  دددد   تعتمددد  عمر دددط

منظمة كبر   مؤ    ص  المنظمطت ااد   الت  تعمدا 
    ،حك مرددددة     دددد   المبطشدددد  ،  تحددددت سددددر  ت ط

ال دد    الق  ردددة   قدد  قرسددت لقدد   القددطن    اسددتمطبة
عد   الت    ت إلد  اهتمدطم الشد كة بتحقردق االسدت امة

تعبد   سد مة تسدعة   عد ة المستقص  من مإمطب   رق
 ذلد   ع    اصدا اهتمدطم شد كطت م بتحقردق االسدت امة،

تشددر  ال  مددة  إذعمدد  مقرددط  لركدد   مدد  دمدد  نقددط  
( إلدددد  م اصددددق، 4اصددددق بشدددد  ،  ال  مددددة )( إلدددد  م  5)

( إلد  ال   اصدق، 1( إل  محطر ،  ال  مدة )3 ال  مة )
 . ( إل  ال   اصق بش  2 ال  مة )
 Jalaudin  هذن ااس مة كمط اقت حت ط   اسة   

et al. (2011)   اسة    ،Roxas and Coetzer 

، Phan and Baird (2015)،    اسددة (2012)
هد  إلد   ي مد    Daddi et al. (2016)   اسدة 

ت اصدددق    تعتددد   عمددد     اهتمدددطم الشددد كة بتحقردددق 
 مددددد   قددددد انر   لددددد ا   االسدددددت امة كدددددط   امدددددا إلددددد  

 مد    العدطممر ،بطلح طظ عم  البر دة  حقد ق  مدتصة
ي امدددطت صددد  حطلدددة مدطل دددة القددد انر  البر ردددة  قددد انر  

سدددر  اا اا تحل ددد    المدددال   المسدددطهمر  ، العمدددا
،  دددددد    الممعرددددددطت البر رددددددةمتمددددددطع ، البر دددددد   اال

مددطم الممتمددا نترمددة امت طل ددط  تحسددر  صدد    الشدد كة 
 مدد   نقطبددطت عمطلرددة ، لمقدد انر  البر رددة  قدد انر  العمددا

 ،بطلق ددددددطرط البر رددددددة ااعددددددالماهتمددددددطم  سددددددط ا ، ق رددددددة
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االمت ددددددطا ، االمت ددددددطا ل مددددد  العمددددددالا،  االمتمطعردددددة
 ل م  الش كة القطب ة    الش كة اام 

 الضاااااااااااااااغوط المع ار ااااااااااااااا  6-4-4-1-2
Normative Pressures (NP)  

تعبدددددد  ال ددددددد    المعرط ردددددددة عددددددد  ال ددددددد       
النطتمدددة عددد  تدددأ ر  ال ر دددطت التعمرمردددة  الم نردددة   قددد  

ال دددد    المعرط رددددة التدددد    ت إلدددد  اهتمدددددطم  قرسددددت
ة مدددددددد  دددددددددالا إمطبدددددددد الشدددددددد كة بتحقرددددددددق االسددددددددت امة

ا تعبد  عد    اصد   سد مةدمسدة  عد  المستقص  من م
عمددددد   ذلددددد   اهتمدددددطم شددددد كطت م بتحقردددددق االسدددددت امة،

( 5تشددر  ال  مددة ) إذمقرددط  لركدد   مدد  دمدد  نقددط  
( إلدد  م اصددق،  ال  مددة 4إلدد  م اصددق بشدد  ،  ال  مددة )

( إلد  ال   اصدق،  ال  مدة 1( إل  محطر ،  ال  مة )3)
 . ( إل  ال   اصق بش  2)

 Jalaudin  هذن ااس مة كمط اقت حت ط   اسة   

et al. (2011)  اسة    ،Roxas and Coetzer 

، Phan and Baird (2015) ،    اسدة (2012)
هد  إلد   ي مد    Daddi et al. (2016)   اسدة 

ت اصدددق    تعتددد   عمددد     اهتمدددطم الشددد كة بتحقردددق 
 مددد   مددد ظ ر  حطصدددمر   االسدددت امة كدددط   امدددا إلددد 

، بطلممط سددددطت البر رددددة مدتصددددةعمدددد     ات ت  ربرددددة 
 بطلق دددددددطرط البر ردددددددة  ااكدددددددط رمرر  نردددددددر اهتمدددددددطم الم 
ااعمددطا، تشددمرا مدد  ممعرددطت  مددطا  االمتمطعرددة، 
 مدد   معرددط  ، الممتمددا المدد ن  منظمددطت تشددمرا مدد 
 ( 24002)اارد   لإل ا   البر رة

 دضاغوط المحاكااة أو اليقم ا 6-4-4-1-3

Mimetic Pressures (MP)   
عدد  ال دد    النطتمددة  دد    المحطكددط  تعبدد     
حطلة ع م التأك  البر   الت  ق  ت صا الش كة إلد  ع  

  قددددد  قرسدددددت تقمرددددد  شددددد كطت  دددددد   تعددددد هط نطمحدددددة 
 ددددد    المحطكدددددط  التددددد    ت إلددددد  اهتمدددددطم الشددددد كة 

 ة المستقصد  مدن ممد  ددالا إمطبد بتحقرق االست امة
تعبددد  عددد    اصدددا اهتمدددطم شددد كطت م  سددد مة   بعدددة  عددد 

  عمدددد  مقرددددط  لركدددد   مدددد ذلدددد   بتحقرددددق االسددددت امة،
( إلدد  م اصددق بشدد  ، 5تشددر  ال  مددة ) إذدمدد  نقددط  
( إلدد  محطرددد ، 3( إلدد  م اصددق،  ال  مددة )4 ال  مددة )
( إلددددد  ال 2( إلددددد  ال   اصدددددق،  ال  مدددددة )1 ال  مدددددة )

  هدددددذن ااسددددد مة كمدددددط اقت حت دددددط   اسدددددة.   اصدددددق بشددددد  
Jalaudin et al. (2011)   اسدة    ،Roxas 

and Coetzer (2012) اسدة    ، Phan and 

Baird (2015) اسدة    ،Daddi et al.(2016) 
هد  إلد   ي مد   ت اصدق    تعتد   عمد     اهتمدطم 

م اكبددددة  الشدددد كة بتحقرددددق االسددددت امة كددددط   امددددا إلدددد 
صدددد   م اكبددددة الشدددد كطت ال ا دددد  ، المنطصسددددر  ال  رسددددر 
، درددط   القدد    التنطصسددرة لمشدد كةممددطا عمددا الشدد كة، 
  تنطصسدرة الحصد ا عمد  مردد  صد درط   صد ص الشد كة 

  عن  ال د ا ص  منطقصطت عطمة
نظااام الرقابااا  اإلدار ااا  الرسااام    6-4-4-2

 Sustainability Formal لالساايدام 

Management Contr-ol Systems 

(SFMCS)               
بددددددددنظم ال قطبددددددددة اإل ا رددددددددة ال سددددددددمرة  رقصدددددددد         

 مدددإل  بعدددط  االسدددت امة  اددددا نظدددم ال قطبدددة لالسدددت امة 
ال سددمرة التقمر رددة، حتدد  رتأكدد  المدد ر    مدد  اإل ا رددة 

   الم ا   االقتصط رة  البر رة  االمتمطعرة ق  حاصا 
عمر ددددط  اسددددتد مت بك ددددطا   صعطلرددددة لتحقرددددق  هدددد ا  

تدم  قد     (Lueg and Radlach, 2016) الشد كة
ت بردددق الشددد كطت لدددنظم ال قطبدددة اإل ا ردددة قردددط  مددد   

تقصدد  مددن م آ اا المسمدد  دددالا ال سددمرة لالسددت امة 
تشدر  ال  مدة  إذ  دمد  نقدط مقرط  لركد   مد   عم 
( إلدددد  م اصددددق، 4( إلدددد  م اصددددق بشدددد  ،  ال  مددددة )5)

( إلد  ال   اصدق، 1( إل  محطر ،  ال  مدة )3 ال  مة )
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( إلددددد  ال   اصدددددق بشددددد  ، بطالسدددددتنط  إلددددد  2 ال  مدددددة )
ممم عددددة مدددد  العبددددط ات المسددددتد مة صدددد  عدددد   مدددد  

 ;Gond et al., 2012)السدددطبقة  تال ا سدددط

Pondeville, 2013; Journea-ult, 2016) 
 بطلبر ددة مدد   تعبردد  الشدد كة عدد  اهتمطم ددطب  المتعمقددة
 صدددد   سددددطلة الشدددد كة بتحقرددددق االسددددت امة   الممتمددددا،

  ؤرت ددط،   دددم  الد دددة االسدددت اترمرة لمشددد كة، إلددد  
مسدددد  ل  اإل ا   البر رددددة  اا ا   مطندددد  مدددد   مشددددط كة 

صددددددرطية الد ددددددة  الصددددددحة  السددددددالمة الم نرددددددة صدددددد 
عدددددد ا   االسددددددت اترمرة لمشدددددد كة  م ادنددددددطت تشدددددد رمرة  اا
البر ردددددددددددة  االمتمطعردددددددددددة،  تمدتصدددددددددددة بطلمصددددددددددد  صط

 اإلرددد ا ات مددد  بردددا المدم دددطت، إلددد  مطنددد  االهتمدددطم 
عنددددد  إعددددد ا  الم ادندددددطت بطلبعددددد  البر ددددد   االمتمدددددطع  

ال  سمطلرة،  م   ت برق الش كة لمقطرر    اا تحد ي 
المدد ا  الدددطم المسددتد مة  عمدد  مؤشدد ات بر رددة، م ددار

لكددددددا  حدددددد   منددددددتإل،  ال طقددددددة المسددددددتد مة،  معدددددد ا 
التمدد  ،  مؤشدد ات امتمطعرددة، م ددار معدد ا إصددطبطت 
العطممر ،  سطعطت الت  ر ،  م   استنط  نظطم تقررم 
اا اا إلدددد  مؤشدددد ات   اا بر رددددة  امتمطعرددددة،  مدددد   
تددددددأ   المكطصددددددتت  الحدددددد اصد بمدددددد   تحقرددددددق الشدددددد كة 

 رة  االمتمطعرة اه اص ط البر 
 األداء المسيدام 6-4-4-3

رقصدددد  بددددطا اا المسددددت ام، اا اا االقتصددددط ي    
، (Searcy, 2012) البر ددد   االمتمدددطع  لمشددد كة 

 رقط  عم  النح  األت ر  الذي
-Econoاألداء االقيصااادي  6-4-4-3-1

mic Performance(ECP)      

لقردددددددددددط  اا اا االقتصدددددددددددط ي  امددددددددددد  مددددددددددد     
لمسدددنة المطلردددة   متطم   اا شددد كرقرددد م تالمستقصددد  مدددن

الصدنطعة المط رة مقط نة ما المنطصسر  األدد ر  صد  
 االسدددت مط ،  الددد ب طلعط ددد  عمددد  ن سددد ط صرمدددط رتعمدددق ب

، النق رددة مدد  االنشدد ة التشدد رمرة التشدد رم   التدد صقطت
 Henri ه  المؤش ات ن س ط الت  استد مت ط   اسة 

and Journeault (2010)   اسدة  Journeault 

دمد  نقدط  مقرط  لركد   مد  عم   ،  ذل  (2016)
( 4( إلددد   كبددد  بك ددد ،  ال  مدددة )5تشددر  ال  مدددة ) إذ

( 1( إلدد  متسددط ي،  ال  مددة )3إلدد   كبدد ،  ال  مددة )
 ( إل   قا بك ر  2إل   قا،  ال  مة )

-Environme األداء الب ئاااي 6-4-4-3-2

ntal Performance (ENP) 
إلددد    ددد   نشددد ة الشددد كة  اا اا البر ددد شدددر  را    

م ددددار  ،عمدددد  البر ددددة بمددددط صدددد  ذلدددد  الددددنظم ال برعرددددة
 الكط ندددطت  اإلنسدددط   كدددذل ،  ال ددد اا،  المدددطا  اا  

  ددتمت  Phan and Baird, 2015,p.46)الحردة )
اإل ا ردددددة ال سدددددمرة لالسدددددت امة بتحقردددددق نظدددددم ال قطبدددددة 

لقرددط  اا اا البر دد   امدد  مدد  االسدت امة البر رددة عدد  
لمسدددنة المطلردددة   متطم   اا شددد كرقردددمدددن م تالمستقصددد  

الصدنطعة  المط رة مقط نة ما المنطصسر  األدد ر  صد 
، تمدد   الت بددة،   الصددمبة ن سدد ط صرمددط رتعمددق بطلن طرددطت

،  دددد ا  بطل برعددددةاإل،   ال   ددددطا،   تمدددد   ال دددد اا  
الشددددددد ر  ، مددددددددط   الحددددددد ا   ،   اسدددددددتد ام ال طقدددددددة  
ت ن سددد ط الك ر دددة،  هددد  المؤشددد ا انبعط دددطت الددد  ا    

، Journeault (2016)التدددد  اسددددتد مت ط   اسددددة 
تشدددر   إذدمدد  نقددط  مقرددط  لركددد   مدد   ذلدد  عمدد  
( إلدد   قددا، 4( إلدد   قددا بك دد ،  ال  مددة )5ال  مددة )
( إلدد   كبدد ، 1( إلدد  متسددط ي،  ال  مددة )3 ال  مددة )
 ( إل   كب  بك ر  2 ال  مة )

 
 Social اعي ااألداء االجيم 6-4-4-3-3

Performance (SP) 
البددددددددددد امإل إلددددددددددد  اا اا االمتمدددددددددددطع   رشددددددددددر    

االمتمطعردددددة  اانشددددد ة ذات الم دددددم   االمتمدددددطع  
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التددددد  تقددددد م ب دددددط الشددددد كة لم صدددددطا بطحترطمدددددطت  صدددددد ا  
 ,Hubbardالممتما س اا  ادا الش كة    دط م ط 

2009.p.180))   ،  لقرددددط  اا اا االمتمددددطع   امدددد
نة لمسددددد  متطم   اا شددددد كرقردددددمددددد  المستقصددددد  مدددددن م ت

المطلرددة المط ددرة مقط نددة مددا المنطصسددر  األددد ر  صدد  
مت دددددددطا لمددددددد ا   الصدددددددنطعة ن سددددددد ط صرمدددددددط رتعمدددددددق بطال

، م دددار قددد انر  العمدددا  الحددد   التشددد رعطت االمتمطعردددة
صدددددد  تنمرددددددة الممتمددددددا  ةاا ندددددد  لألمدددددد  ،  المشددددددط ك

المحمددددد  مددددد  دددددددالا التب عدددددطت  ال عطردددددة لألنشدددددد ة 
  إمددد ااات لمحددد  التعمرمردددة  ال قطصردددة  ال رط دددرة،  مددد  

صدددددطبطت العمدددددا، إاالمتمطعردددددة م دددددار  اادمدددددطت مددددد 
 ،انت طكدددطت حقددد ق االنسدددط   التمرردددد بدددر  العدددطممر ،   
طلق ددددطرط االمتمطعرددددة بت قردددد  المدددد ظ ر   العددددطممر    

االنسدددط ، حقددد ق   م دددار الصدددحة  السدددالمة المن ردددة، 
 تدددددد صر  صدددددد ص التعمددددددرم  التدددددد  ر  لمعددددددطممر ،  هدددددد  

 Lisi)سدددتد مت ط   اسدددة المؤشددد ات ن سددد ط التددد  ا

  دمدد  نقددط مقرددط  لركدد   مدد  ،  ذلدد  عمدد  2016)
( 4( إلددد   كبددد  بك ددد ،  ال  مدددة )5تشددر  ال  مدددة ) إذ

( 1( إلدد  متسددط ي،  ال  مددة )3إلدد   كبدد ،  ال  مددة )
 ( إل   قا بك ر  2إل   قا،  ال  مة )

 اي ا  ادتبط  ال    اا ا  ال طن   ال طل    
ال ددد     -  المؤسسدددرةلمبحددد  تدددم معطلمدددة ال ددد   

 -الق  ردددة،  ال ددد    المعرط ردددة،   ددد    المحطكدددط 
ب صددددد  ط مت رددددد ات مسدددددتقمة،  مت رددددد  نظدددددم ال قطبدددددة 
اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة ب صدددد ة مت ردددد  تددددطبا، 
 ايد ا  ادتبددط  ال دد   ال ابدا  الدددطم  لمبحدد  تددم 
اعتبط  مت ر  نظم ال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالست امة 

سددتقاٍل  مت ردد  اا اا البر دد ،  مت ردد  اا اا مت رددٍ ا م
االمتمددطع  مت ردد ات تطبعددة    درددٍ ا ايدد ا  ادتبددط  
ال ددد   السدددط    السدددطبا لمبحددد  تدددم اعتبدددط  مت رددد  

اا اا البر ددددد   مت ردددددد  اا اا االمتمدددددطع  مت ردددددد ات 
 مستقمة،  مت ر  اا اا االقتصط ي مت رٍ ا تطبٍعط  

 الميغ رات الرقاب    6-4-4-4
 شددط ت   Sizeحجاام الشاارك   6-4-4-4-1

نتدددط إل عددد   مددد  ال  اسدددطت السدددطبقة إلددد   مددد   تدددأ ر  
إرمدددددطب  لحمدددددم الشددددد كة عمددددد  ت بردددددق نظدددددم ال قطبدددددة 
اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة  بصدددد    دطصددددة نظددددم 

 Ferreira et al., 2010; Phan)اإل ا   البر ردة 

and Baird, 2015)   إذ    الشد كطت كبرد   الحمدم
احتمددطاٍل لت برددق نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة  ك دد  

  لدد ر ط مدد  المدد ا   المطلرددة  البشدد رة مددط لالسددت امة ا
رؤهم ط لت برق هذن النظم، كمط  ن ط تتعد   ل د    
   كب  م  مطن   صحط  المصمحة لالهتمطم بطلشؤ  

بر  محتمم    كمط    هنط  عالقة ةالبر رة  االمتمطعر
 ;Lisi, 2015) ا اا المست امحمم الش كة،   بعط  ا

Lisi, 2016)   ق  تم قرط  حمم الشد كة بطسدتد ام 
 Henri and)الم يددط رتم ال برعدد  لعدد   العددطممر 

Journeault, 2010; Lisi, 2015; Lisi, 

2016)  
 Industry طب عااا  النشااااط 6-4-4-4-2

قدد  تددؤ    برعددة نشددط  الشدد كة ك ن ددط شدد كة صددنطعرة 
  ت برددددق نظدددم ال قطبددددة    شددد كة يرددد  صددددنطعرة عمددد
 Elena Windolph)اإل ا ردة ال سدمرة لالسدت امة 

et al., 2014)التدد  تعمددا صدد   ت  إذ    الشدد كط
 نشدددد ة ذات حسطسددددرة بر رددددة م ت عددددة  ك دددد  احتمددددطاٍل 
لت بردددددق نظدددددم ال قطبدددددة اإل ا ردددددة ال سدددددمرة لالسدددددت امة 

 ,Phan and Baird)مقط ند  ب ر هدط مد  الشد كطت 

 برعدة النشدط  كمت رد   همد  ،  ق  تم قرط  (2015
صدد  حطلددة الشدد كطت يردد  الصددنطعرة  (0)رأدددذ القرمددة 
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 Phan)صدد  حطلددة الشدد كطت الصددنطعرة  (2) القرمددة 

and Baird, 2015)   
حصول الشرك  عمى شايادة  6-4-4-4-3

المواصاااااح  الق اسااااا   الدول ااااا  لااااانظم اإلدارة 
ت صدددددمت عددددد   مددددد    14441الب ئ ااااا  "أ ااااازو" 
لدددد   مدددد   عالقددددة إرمطبرددددة بددددر  ال  اسددددطت السددددطبقة إ

حصددددد ا الشددددد كة عمددددد  شددددد ط   الم اصددددد ة القرطسدددددرة 
 اسدتد ام  24002ال  لرة لنظم اإل ا   البر ردة " ردد " 

(،     ات إ ا   Lisi, 2015)مؤشد ات اا اا البر د  
، (Elena Windolph et al., 2014)االسدت امة 

 تدددم قردددط  مت رددد   ( Lisi, 2015) اا اا البر ددد  
لشدد كة عمدد  شدد ط   الم اصدد ة ال  لرددة لددنظم حصدد ا ا

كمت رددددددددددد   همددددددددددد  رأددددددددددددذ  24002اإل ا   البر ردددددددددددة 
ص  حطلة ع م حص ا الش كة عمد  شد ط    (0)القرمة

، 24002الم اص ة ال  لرة لدنظم اإل ا   البر ردة  ردد  
صدددد  حطلددددة حصدددد ا الشدددد كة عمدددد  هدددددذن  (2) القرمددددة
 (   Lisi, 2015الش ط   )

 المسيخدم اليحم ل اإلحصائي 6-4-5
الدتبدددددط  صدددددد    البحدددددد  اسددددددتد م البطحدددددد     

 Structural سدددم   نمذمدددة المعدددط الت ال ركمردددة 

Equation Modeling (SEM)   هدد   سددم  ،
رسددم  ب حددص  تحمردددا العالقددة بدددر  المت ردد ات يرددد  

     "Unobservable Variables"المشدددطه   
،  التدد  "Latent Variables"المت ردد ات الكطمنددة 

 ددددددددددددط بطسددددددددددددتد ام مقددددددددددددطرر  مشددددددددددددطه   رسددددددددددددت ا عن
   مدددط ر مدددق   "Observed Measures"متعددد   

 سدددددددم   ،  رممددددددا "Indicators"عمردددددد  مؤشددددددد ات 
  بدددددر  تحمردددددا االنحددددد انمذمدددددة المعدددددط الت ال ركمردددددة 

المتعددددد    التحمردددددا العدددددطمم  عنددددد  تقددددد ر  عددددد   مددددد  
 Gefen et)العالقطت المت ادمة مٍعط ص  ال قت ن س  

al., 2000)البطحد  عند  ت بردق  سدم   ،  ق  استن  
   الب ندطمإل اإلحصدط ال ركمرة إل   تنمذمة المعط ال

.Partial Least Square (PLS)  
ميغ ااارات  اخيباااار صاااالح   ب اناااات 6-4-6

 الدراس  وثباييا

تدددم تقردددرم صدددالحرة برطندددطت مت رددد ات ال  اسدددة     
   مددددددد  ددددددددالا ادتبدددددددط  صدددددددالحرة المحتددددددد    دددددددط  بطت

"Content Validity" ،    صددددالحرة اإلنشددددطا 
 االتسددددددطق  ،"Construct Validity"التكددددد ر  
 ذلدد  عمدد   ،"Internal Consistency"الدد ادم  
 رت النح  األ

  Content Validityصالح   المحيوى  -
إلدددد  مدددد   تعبردددد  صددددالحرة المحتدددد   تشددددر     

المؤشدد ات المدتددط   لقرددط  المت ردد  الكددطم  عندد  ب قددة 
  كدا  ا ،(Straub et al., 2004 بشدكا كطمدا )

 قارمدت   اسدتاد متالمقطرر  المدتط   ل ذن ال  اسدة قد  
  ذلدد  رعدد  اصددالحرة محت اهددط صدد    اسددطت سددطبقة صدد

 عم  صالحرت ط م  حر  المحت     لراٍل 
 Constructاليكااو ن صااالح   اإلنشاااء أو  -

Validity  
 اإلنشدددددطا    التكددددد ر تتحقدددددق صدددددالحرة  لكددددد    

  مددددة ا تبدددددط   ت ردددد لمؤشدددد ات الم   ركدددد    سددددتمدمر
مددددط رشددددط  إلرددددد    الدددددبع   هددددم ت عددددة مددددا بع دددد ط 
، "Convergent Validity"بصدددالحرة التقدددط   

 ة   مددددددددة ا تبددددددددط  مند  ددددددددة مددددددددا مؤشدددددددد ات بطقردددددددد
 هدددددددددد  مددددددددددط رشدددددددددط  إلردددددددددد  بصددددددددددالحرة  ،المت رددددددددد ات

   صددالحرة    "Divergent Validity"التبطعدد 
 لتقردددرم   "Discriminant Validity" التمردددد

 Fornell and Larkerتقدط   اقتدد ي صدالحرة ال

، اا ا لقردددددددط  اسدددددددتد ام  ال دددددددة مقدددددددطرر  (1981)
 Item"إمكطنردة االعتمدط  عمد  مؤشد ات كدا مت رد  
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Reliability"   ركدددددد   ذلدددددد  عدددددد    رددددددق حسددددددط 
 معطمالت تحمرا كدا مؤشد  عمد  ممردا المت رد ات،

   مؤشدد ات  (Hair et al., 1995) قدد     دد  
كط  معطمدا تحمرم دط عمد   المت ر  ستك   معن رة إذا

، كمددددط  شدددددط  5 0المت ردددد  الدددددطص ب دددددط  كبدددد  مددددد  
Gefen and Straub (2005)         إلدد   دد

ركددددد   معطمدددددا تحمردددددا كدددددا مؤشددددد  عمددددد  المت رددددد  
المدتص ب   كب  م  معطما تحمرم  عمد   ي مت رد  

عمددددد  ااقدددددا   قددددد  ات ددددد      %20آدددددد  بمقددددد ا  
( CP5( ،)CP8(،)CP9معطمددددا تحمرددددا المؤشدددد ات)

( SMC9المتعمقدددددددة بطل ددددددد    الق  ردددددددة،  المؤشددددددد )
المتعمدددق بدددنظم ال قطبدددة اإل ا ردددة ال سدددمرة لالسدددت امة، 

( المتعمددددددددق بددددددددطا اا ENP3(،)ENP4 المؤشدددددددد ر )
كددط  معطمددا تحمرددا كدداا مددن م عمدد  المت ردد   1البر دد 

عددددط   5 0الدددددطص بدددد   قددددا مدددد     لددددذا تددددم حددددذص م  اا
،  احتسدددددط  معددددددطمالت التحمردددددا لممؤشدددددد ات المتبقرددددددة

( معدددطمالت تحمردددا المؤشددد ات 1ممحدددق  قدددم) رظ ددد  
عمدد  المت ردد ات المدتم ددة بعدد  حددذ  المؤشدد ات التدد  
ت تقددد  إلددد  إمكطنردددة االعتمدددط ،  الدددذي رت ددد  منددد     
معددطمالت تحمرددا المؤشدد ات المتبقرددة عمدد  مت ر ات ددط 

، كمط    معطما تحمرا كدا مؤشد  5 0كط   كب  م 
ا تحمرددددا عمدددد  المت ردددد  المدددددتص بدددد  رتعدددد   معطمدددد

المؤشددددد  ن سددددد  عمددددد  بقردددددة المت رددددد ات بقرمدددددة ت ددددد ق 
ممردددا المؤشددد ات المتبقردددة  هددد  مدددط رعنددد      ،20%

 رمك  االعتمط  عمر ط 

                                                 
     لغد تتتتزى عغتتتتى شتتتتذه المؤئتتتتزاث انظتتتتز قب متتتتت ا سد صتتتتب  - 2

 (1مغفق رقم )

 

 

 

 

 مددط المقرددط  ال ددطن  صرسددتد م  لقرددط  إمكطنرددة        
-Construct Rel"االعتمدددط  عمدددد  المت ردددد  ذاتددد 

iability"  معطمددددا ال ددددط  حتسددددط ا ذلدددد  مدددد  دددددالا
الدددذي ر  ددد   "Cronbach's Alpha"ك  نبدددط  

م   تمطن  المؤشد ات المسدتد مة صد  قردط  مت رد  
 ،معدر    مد   َدمَّ إمكطنرددة االعتمدط  عمد  المت رد  ذاتدد 
 7 0 رمدددد     تتعدددد   قرمددددة معطمددددا ال ددددط ك  نبددددط  

 ,Lisi)لممؤشدددد ات المسددددتد مة لتكدددد ر  المت ردددد  

( تتد ا ي 3،  كمط ه  مالحظ ص  م  ا  قم )(2016
اا اا لمت رد   829 0 ك  نبدط  بدر ال ط قرمة معطما 
نظددددم ال قطبددددة اإل ا رددددة لمت ردددد   92 0،  االمتمددددطع 

،  ردددددد ا ذلدددددد  عمدددددد     ممرددددددا ال سددددددمرة لالسددددددت امة
المت رددددد ات تمتدددددطد ادتبدددددط  إمكطنردددددة االعتمدددددط  عمددددد  

 المت ر  ذات  
برنمدددط المقرددددط  ال طلدددد   اادرددد  ص دددد  مقرددددط         

              ردددددددددددد مت سدددددددددددد  التبددددددددددددطر  المسددددددددددددتدمص مدددددددددددد  المت
Average Variance Extracted (AVE)  قد  ،

 ند  رمد   Fornell and Larker (1981)    د 
   تتعدددد   قرمددددة مت سدددد  التبددددطر  المسددددتدمص لكددددا 

( 3،  كمددط هدد  م  دد  صدد  المدد  ا  قددم )5 0مت ردد  
 صا  ممرا المت ر ات تحقق ذل  المعرط  
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 ليبا ن المسيخمص لميغ رات البحث(  معامل الحا كرونباخ وميوسط ا3جدول رقم)
 CP NP MP SFMCS ECP ENP SP 

 829 0 9 0 9 0 92 0 86 0 858 0 817 0 معامل الحا كرونباخ

 ميوسط اليبا ن المسيخمص
(AVE) 

0 537 0 639 0 706 0 615 0 841 0 682 0 577 
  

 

رالحظ م  الع   السدطبق    ممردا المت رد ات  
 ال ددة التدد  قدد مت ط   اسددة تسددت ص  شدد    المقددطرر  ال

Fornell and Larker (1981)   لمتأكددد  مددد
 صالحرة المت ر ات م  حر  التقط   

مدددد  م ددددة  ددددد   لتقرددددرم صددددالحرة التبطعدددد       
التمرد التد  تشدر  إلد   مد   اددتال  بدر  المت رد ات 

 Fornell بع  ط، استن  البطح  إل  مط  شط  إلرد  

and Larker (1981)  رحقدددق مددد     المت رددد  
صددددالحرة التبطعدددد     التمرددددد صدددد  حطلددددة مددددط إذا كددددط  

المذ  الت برع  لمت سد  التبدطر  المسدتدمص لد   كبد  
مددددد  معطمدددددا ا تبدددددط  المت رددددد  مدددددا بقردددددة المت رددددد ات، 

( مصد  صة معدطمالت اال تبدط  4 ر    مد  ا  قدم )
 –مدددا المدددذ  الت برعددد  لمت سددد  التبدددطر  المسدددتدمص 

نسدت ا مند  عمد      الدذي  -بالمون األساود الغاامق
تحقدددق   مددد   َدددمَّ كدددا المت رددد ات تحقدددق ذلددد  المعردددط ، 

 صالحرة التبطع     التمرد 

 

 معامالت االريباط مع الجذر اليرب عي لميوسط اليبا ن المسيخمص  مصحوف ( 4جدول رقم )

 CP NP MP SFMCS ECP ENP SP 

CP 4.732       
NP 0 718 4.799      
MP 0 421 0 472 4.844     

SFMCS 0 589 0 695 0 307 4.79    
ECP 0 029 0 0871 0 274 0 199 4.917   
ENP 0 1076 0 286 0 203 0 138 0 128 4.825  
SP 0 273 0 237 0 236 0 383 0 542 0 144 4.759 

 

 Internalااليساااااااااااق الااااااااااداخمي  -

Consistency  
 إمكطنرددة االعتمددط  الم كبدددةإلدد  مقرددط   اسددتان    

Composite Reliability(CR)    لقرددددط  مدددد
 م   اتسطق  ادم  بر  المؤشد ات المك ندة لممت رد ، 

ركد    لكد  Fornell and Larker (1981)  صدق 

 CR))هندددط  اتسدددطق  ادمددد  رمددد     تتعددد   قرمدددة 
 (CR)( قدددددددددددرم 5)  قدددددددددددم  ر  ددددددددددد  مددددددددددد  ا ،4.7

لممت رد ات،  مندد  نالحددظ    ممردا المت ردد ات تتعدد   
   ه  مط راع   لدراٍل عمد  7 0قرمة ل ط ال CR))قرمة 

 ش   االتسطق ال ادم    ن ط تحقق
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 اخيبار إمكان   االعيماد المركب  جنيائ ( 5جدول رقم)
  CP NP MP SFMCS ECP ENP SP 

 0 87 0 90 0 90 0 93 0 94 0 91 0 87 (CR)إمكان   االعيماد المركب 
 

 اإلحصاءات الوصح   6-4-7
( بعددد  اإلحصدددطاات 6ر  ددد  مددد  ا  قدددم )   

ال صدددد رة عدددد  مت ردددد ات البحدددد ، إ ذ ربمدددد  المت سدددد  
ل     م د  ات العرندة عمد  االسد مة المتعمقدة الحسطب  

)بددددددددددددطنح ا   66 3بمت ردددددددددددد  ال دددددددددددد    الق  رددددددددددددة 
 79 3(،  ال دددددددددددددد    المعرط رددددددددددددددة 69 0معرددددددددددددددط ي

 19 3(،   دد    المحطكددط  81 0)بددطنح ا  معرددط ي

  رمكننددددط (، بنددددطٍا عمدددد  ذلدددد87 0)بددددطنح ا  معرددددط ي
  كب   اصا لت برق نظم ال قطبة الق ا بأ  

اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة كددط  لم دد    المعرط رددة 
ال د    الق  ردة   دردٍ ا  د    المحطكدط   كمدط رمر دط 

لت برددق نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ربمدد  المت سدد  الحسددطب  
(، 49 0)بدطنح ا  معردط ي 24 3ال سمرة لالسدت امة 
(، 87 0)بددطنح ا  معرددط ي  3 1  اا اا االقتصددط ي
(، 55 0)بددددددددطنح ا  معرددددددددط ي 11 3 اا اا البر دددددددد  

 (   83 0)بطنح ا  معرط ي 41 3 اا اا االمتمطع 
 

 

 (  اإلحصاءات الوصح   لميغ رات البحث6جدول رقم )
 انحذ األدنى انحذ األقصى االنحراف انمعٍبري انمتوسط انحسببً انمتغٍراث

CP 3.66 1.69 5 1.5 

NP 3.79 1.82 5 1.4 

MP 3.29 1.87 5 1.5 

SFMCS 3.14 1.49 4.5 1.75 

ECP 2.31 1.87 5 1 

ENP 3.22 1.55 4.5 1.67 

SP 3.42 1.83 5 1 
 

 نيائج اخيبار الحروض 6-4-8
رتنط ا البطحد  صد  هدذا المددا اسدتع ا  نتدط إل       

التحمرددا اإلحصددط   المسددتد م ايدد ا  تح ردد  مدد   
بحددد      ص ددد ط،  الدددذي اسدددتن  إلددد  قبددد ا صددد    ال

، Smart PLS(v.2.0.M3)الب ندددطمإل اإلحصدددط   
 ا   برعددة اإلمطبددطت عمدد   سدد مة قط مددة االستقصددطا 
تأدددذ شددكا البرطنددطت الت تربرددة )م اصددق بشدد  ، م اصددق، 

لدذا اسددتاد ام  م اصدق بشد  (  م اصدق، يردد  محطرد ، يرد
 هددددددد   حددددددد   سدددددددطلر   "Bootstrapping" سدددددددم   
 Smartت الالمعممرددة التد  ر ص هددط ب نددطمإل االدتبدط ا

PLS(v.2.0.M3)   لتق ر  معن رة معدطمالت المسدط
"Path coefficient"  بدر  المت رد ات(Chin et 

al., 2003)   رتدددر   سدددم   "Bootstrapping" 
مدددد  مدددد ات إعددددط   المعطرنددددة  Nإمكطنرددددة إمدددد اا عدددد   

resample    لمحصدددد ا عمدددد  عددددN  مدددد  تقدددد ر ات
 اعط     كدا مد   إعدط   معطرندة تحتد ي المعممة، ما م

 عمدد  عدد   الم دد  ات ن سدد ط كمددط صدد  العرنددة ااصددمرة،
 500 ق  تم صد  هدذا البحد  االكت دطا بطسدتد ام عد   

مددد   إعدددط   معطرندددة  انددد  كممدددط دا  عددد   مددد ات إعدددط   
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 Chin et) المعطرندة دا  الد دأ المعردط ي لممقد  ات

al., 2003)   
 ة معطمددا التح ردد قرمدد (7 ر  دد  مدد  ا  قددم ) 

(R
لمت رددددددد ات نظدددددددم ال قطبدددددددة اإل ا ردددددددة ال سددددددددمرة ( 2

لالسدددددددددت امة   اا اا البر ددددددددد ،  اا اا االمتمدددددددددطع ، 
لمت ردد      إذ ربمدد  معطمددا التح ردد  اا اا االقتصددط ي

%(، 55نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة ال سدددمرة لالسدددت امة  )
نظم ال قطبدة م  الت ر ات ص   (%55)     رعن  ذل 
 سدد  ب اسدد ة الت ردد ات تا ال سددمرة لالسددت امة  اإل ا رددة 

ال د    المؤسسدرة  المت رد ات ال قطبردة اادد  ، ص  
%(، 20 ربم  معطما التح ر  لمت رد  اا اا البر د   )

اا اا  مددددد  الت رددددد ات صددددد  (%20)     رعنددددد  ذلددددد 
نظددددم ال قطبددددة  سدددد  ب اسدددد ة الت ردددد ات صدددد  تا  البر دددد  

الشد كة  حصد ا اإل ا رة ال سدمرة لالسدت امة،  حمدم 
الشدد كة عمدد  شدد ط   الم اصدد ة القرطسددرة ال  لرددة لددنظم 

ب صدددددد  ط مت ردددددد ات  24002اإل ا   البر رددددددة " رددددددد " 
 قطبردددددة، كمددددددط ربمدددددد  معطمددددددا التح ردددددد  لمت ردددددد  اا اا 

 (%3 25)    %(،  رعندد  ذلدد 3 25االمتمددطع   )
 سدد  ب اسدد ة تا  اا اا االمتمددطع   مدد  الت ردد ات صدد 

قطبة اإل ا رة ال سمرة لالسدت امة، نظم ال  الت ر ات ص  
 حمددددم الشدددد كة ب صدددد   مت رددددٍ ا  قطبٍرددددط،   درددددٍ ا ربمدددد  

%(، 32معطمددا التح ردد  لمت ردد  اا اا االقتصددط ي  )
اا اا  مددددد  الت رددددد ات صددددد  (%32)     رعنددددد  ذلددددد 
اا اا  سدددددد  ب اسدددددد ة الت ردددددد ات صدددددد  تا  االقتصددددددط ي 

البر دددددد ،  اا اا االمتمددددددطع  بطإل ددددددطصة إلدددددد  حمددددددم 
 ش كة ب ص ة مت رٍ ا  قطبٍرط    ال

 

 

 (  معامل اليحد د7جدول رقم)
 SFMCS ENP SP ECP 

R)معامل اليحد د
2

) 55%  20%  25 3%  31% 
 

اإلحصددددط رة  إل( النتددددط 8 ر  دددد  مدددد  ا  قددددم )  
مدددددد  حردددددد  معطمددددددا المسددددددط ،  قددددددرم  PLSلب نددددددطمإل 

،  قددد ا  قبددد ا صددد    P-valueإحصدددط رة ت،  قدددرم 
 البح      ص  ط  

( قرمدددة  اتمدددطن المسدددط  8) قدددم   رظ ددد  مددد  ا  
 نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة ( CP) ال ددد    الق  ردددةبدددر  

بمدددددد  معطمددددددا  إذ(، SFMCS)ال سددددددمرة لالسددددددت امة 
(،  هدددد  معطمددددا ذ  146 0المسددددط  بددددر  المت ردددد ر )

،  تشدددر  %2 اللدددة إحصدددط رة عنددد  مسدددت   معن ردددة 
 م   تأ ر  إرمطب  معند ي لم د    هذن النترمة إل  

لق  رددة عمدد  ت برددق الشدد كطت لددنظم ال قطبددة اإل ا رددة ا
األول  قباول الحارض م   َدمَّ ردتم  ال سمرة لالست امة 

الق  رددة  بطلتددطل  رمكننددط القدد ا بددأ  لم دد     .لمبحااث

بصدددد       المنظمددددر   ،بطلم ددددطت الحك مرددددة ةالم تب دددد
 ، قددددد انر  العمدددددا ،دطصدددددة القددددد انر   المددددد ا   البر ردددددة

 دددذن بعددد م االلتددددام ب الم تب دددة  المددددااات ، ال  امدددطت
  ددددددد    المدددددددال ،  النقطبدددددددطت  ،القددددددد انر   المددددددد ا  
 سددددط ا االعددددالم بطلق ددددطرط البر رددددة العمطلرددددة،  اهتمددددطم 

لددنظم ت برددق الشدد كطت       سطسدد  صدد  االمتمطعرددة 
 رت ددق ذلدد  مددا ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة، 

مدددددددط ت صدددددددا إلرددددددد  عددددددد   مددددددد  ال  اسدددددددطت السدددددددطبقة 
(Wilmshurst and Frost, 2001; Hussain 

and Hoque, 2002; Bansal, 2005; Phan 

and Baird, 2015; Qian et al., 2015; 

Williams and O'Donovan, 2015; 

.Gunarathne et al.,2016)   
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( قرمدة  اتمددطن المسددط  8) قددم رظ دد  مد  اكمدط   
 نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ( NP)ال دد    المعرط رددةبددر  

بمددددد  معطمددددددا ر إذ(، SFMCS)ال سدددددمرة لالسددددددت امة 
(،  هدددد  معطمددددا ذ  565 0المسددددط  بددددر  المت ردددد ر )

ر  ،  تشددد%2 اللدددة إحصدددط رة عنددد  مسدددت   معن ردددة 
 م   تأ ر  إرمطب  معند ي لم د    هذن النترمة إل  

المعرط رة عم  ت برق الش كطت لدنظم ال قطبدة اإل ا ردة 
الثااني  قبول الحارض،  م  َ مَّ رتم ال سمرة لالست امة

البر ردددددة  ط بطلتدددددطل  صدددددأ  االهتمدددددطم بطلق دددددطر ،لمبحاااااث
الم ددددطت التعمرمرددددة  الم نرددددة، مدددد  قبددددا  االمتمطعرددددة 

 مدددددددطا االعمدددددددطا  االتحدددددددط ات   تشدددددددمرا ممعردددددددطت
الصددددددنطعرة،  منظمددددددطت الممتمددددددا الم ندددددد ،   مدددددد   
معردددط  لدددنظم اإل ا   البر ردددة،  تددد  ر  العدددطممر  عمددد  
ممط سطت اإل ا   البر رة  االمتمطعرة، ممرع ط ع امدا 

الشد كطت مست   تبن   استد ام تؤ   بطإلرمط  عم  
مدددط    إذ  ال سدددمرة لالسدددت امة نظم ال قطبدددة اإل ا ردددة لددد

رحددد   ال  رقدددة التددد  رسدددتد م ط المحطسدددبر  صددد    اا 
تعمددددددرم الااعمددددددطا التدددددد  رق مدددددد   ب ددددددط هدددددد  مسددددددت   

ذلدد  مددا مددط ت صددمت  الددذي رتمق ندد ،  رت ددقتدد  ر  ال  
 ,Hussain and Hoque) إلر    اسطت سطبقة عد  

2002; Setthasakko 2010; Jalaludin et 

al., 2011; Roxes and Coetzer, 2012; 

Phan and Baird, 2015; Daddi et al., 

2016) 
( قرمدة  اتمدطن المسدط  8) قم  رظ   م  اكمط   
 نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ( MP)  دد    المحطكددط بددر  

بمددددد  معطمددددددا ر إذ(، SFMCS)ال سدددددمرة لالسددددددت امة 
يرددد  (،  هددد  معطمدددا 04 0-المسددط  بدددر  المت رددد ر )

 مدد   تددأ ر  سددمب  ،  تشددر  هددذن النترمددة إلدد  معندد ي
معن ي ل     المحطكط  عمد  ت بردق الشد كطت ير  

،  م   َدمَّ ردتم لنظم ال قطبة اإل ا رة ال سمرة لالست امة
 رت دددق ذلددد  مدددا مدددط   لمبحاااث الثالاااث الحااارض رفاااض

 Hussain) ت صمت إلر  ع   م  ال  اسطت السدطبقة

and Hoque, 2002; Jalaludin et al., 

   قددد  ر مدددا ذلددد  إلددد  دبددد   م ددد  ات العرندددة (2011
% م  م د  ات العرندة حطصدمر  36- تأهرم م العمم 

بمدددط  -عمدد   بمدد م   اسدددطت عمرددط  مطمسدددتر    كتدد  ان
 بت بردق مد تب ع م التأك  ال  مة  رؤ ي إل  تد ر 

  مددد   َدددمَّ  نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة ال سدددمرة لالسدددت امة،
تقمرددددد  نظددددم ال قطبددددة اإل ا ردددددة  إلدددد تددددند   الحطمددددة 
المنطصسددة، شدد كطت ال  الم بقددة صدد ال سددمرة لالسددت امة

 
 
 

 الحروض ت(  نيائج اخيبارا8جدول رقم)

معامل  المسار الحرض
 p-value إحصبئٍت ث المسار

 قبول أو رفض
 الحرض

 قب ا SFMCS  CP 0 146 4 151 0 000 األول
 قب ا SFMCS  NP 0 565 21 019 0 000 الثاني
  ص  SFMCS  MP -0 04 2 023 0 246 الثالث
 قب ا ENP  SFMCS 0 178 6 831 0 000 الرابع

 قب ا SP  SFMCS 0 396 9 327 0 000 الخامس
 اقب   ECP  ENP 0 206 1 593 0 000 السادس
 قب ا ECP  SP 0 736 24 285 0 000 السابع
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% مدد  م دد  ات العرنددة 19  دد  إلدد  ذلدد     نسددبة 
تنتمددد  إلددد  شددد كطت متعددد    المنسدددرطت ر تددد    ن دددط 
ت بدددددق  ص دددددا الممط سدددددطت صددددد  ممدددددطا االسدددددت امة، 
 بطلتددطل  تددند   الحطمددة لدد ر ط إلدد  تقمردد  نظددم  قطبددة 
االسددددت امة التدددد  ر بق دددددط المنطصسددددر ، كمددددط    نسدددددبة 

حطصدددددمة عمددددد  شددددد ط    % مددددد  م ددددد  ات العرندددددة34
الم اصدد ة القرطسددرة ال  لرددة لددنظم اإل ا   البر رددة  رددد  

   راشددددر  ذلدددد  إلدددد   مدددد   اهتمطمددددطت بر رددددة 24002
لدد ر ط ممددط قدد  رد دد  مدد    مددة عدد م التأكدد  المدد تب  

 بطلم ان  البر رة   
 مددددط صرمددددط رتعمددددق بتددددأ ر  ت برددددق نظددددم ال قطبددددة   

البر ددددددد  اإل ا رددددددة ال سدددددددمرة لالسددددددت امة عمددددددد  اا اا 
( قرمدة  اتمدطن المسدط  8) قم  رظ   م  المش كطت ص

 نظدددددددم ال قطبدددددددة اإل ا ردددددددة ال سدددددددمرة لالسدددددددت امةبدددددددر  
(SFMCS ) اا اا البر   لمش كة (ENP)  بم  ر إذ

(،  هد  معطمدا 178 0معطما المسط  بر  المت رد ر )
،  تشدر  %2ذ   اللة إحصط رة عن  مسدت   معن ردة 

لت برددق  إرمددطب  معندد ي  مدد   تددأ ر هددذن النترمددة إلدد  
عمدد  اا اا  نظددم ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة

  الراباااع لمبحاااث قباااول الحااارض،  مددد   َدددمَّ ردددتم البر ددد 
 بطلتطل  رامك  الق ا بأ  ت بردق نظدم ال قطبدة اإل ا ردة 
ال سددمرة لالسددت امة رددؤ ي إلدد  تحسددر  اا اا البر دد ، 

 مد اااتاإلالبر رة  م   تاالهتمطمط مإل ع    رق 
تدد عم اإل ا   ال عطلددة لممدد ا   مدد    ن ددطالتنظرمرددة، كمددط 

 يردددد  مطلردددددة، دددددالا تدددد صر  معم مددددطت بر رددددة مطلرددددة 
 ت  ددر  اسددت اترمرة الشدد كة  ت ممت ددط إلدد  ممم عددة 
مدددد  ااهدددد ا  التدددد  ت مدددد  المدددد ر ر  نحدددد  المنددددط ق 
الح مة لمق طرط البر رة، كمط  ن ط ت  د  العالقدة بدر  

ااهدددددددد ا  البر رددددددددة  تحسددددددددر  تصدددددددد صطت العددددددددطممر    
تدصرص الم ا    تشما عم    ا اا ل رطت  صق 

 رت ددق  ممددط ردد عم اا اا البر دد   تمدد  ااهدد ا  البر رددة

ذلدد  مددا مددط ت صددا إلردد  عدد   مدد  ال  اسددطت السددطبقة 
التدد  تنط لددت تددأ ر  ت برددق بعدد  نظددم اإل ا   البر رددة 

 ;Bonner et al., 2000)عمدد  اا اا البر دد  

Epstein and Wisner, 2005; Henri and 

Journeault, 2010; Lisi, 2015; Phan and 

Baird, 2015)،    
( قرمدة  اتمدطن المسدط  8) قم  رظ   م  اكمط   
 نظدددددددم ال قطبدددددددة اإل ا ردددددددة ال سدددددددمرة لالسدددددددت امةبدددددددر  

(SFMCS ) اا اا االمتمدددددطع  لمشددددد كة (SP)  إذ 
(،  هددد  396 0بمددد  معطمدددا المسدددط  بدددر  المت رددد ر )ر
، %2عطما ذ   اللة إحصط رة عن  مسدت   معن ردة م

 مدد   تددأ ر  إرمددطب  معندد ي  تشددر  هددذن النترمددة إلدد  
عمد   لت برق نظم ال قطبة اإل ا رة ال سدمرة لالسدت امة

 قباااااول الحااااارض،  مددددد   َدددددمَّ ردددددتم اا اا االمتمدددددطع 
 تت ق هدذن النترمدة مدا مدط ت صدمت  .الخامس لمبحث

   اسددة  Gunarathne et al,(2016)الرد    اسدة 
Lisi (2016)  مددد   مدد   تدددأ ر  إرمدددطب  السدددتد ام

مؤشددددد ات   اا االمتمدددددطع  عمددددد  اا اا االمتمدددددطع  
إذ رت تددد  عمددد  اسدددتد ام مؤشددد ات اا اا لمشددد كطت  

  هدددد ا  الشدددد كة  تاالمتمددددطع  ت  ددددر  اسددددت اترمرط
االمتمطعرددددددة  ت صددددددرم ط،  تشددددددمرا   ددددددا ا ل رددددددطت 

صددرص  م ددا العمددا  صددق ااهدد ا  االمتمطعرددة،  تد
إلددددد  تح ردددددد العدددددطممر  لرت اصدددددق  ةلممددددد ا  ، بطإل دددددطص

 سم ك م ما ااه ا  االمتمطعرة لمش كة 
عمدد   (ENP) صرمددط رتعمددق بتددأ ر  اا اا البر دد   

شددر  النتددط إل اإلحصددط رة ، تا (ECP)اا اا االقتصددط ي
( إلد   مد   تدأ ر  8كمط ه  م    صد  مد  ا  قدم )

 االقتصددددط ي، إذ إرمددددطب  لددددأل اا البر دددد  عمدددد  اا اا
(،  هددد  206 0بمددد  معطمدددا المسدددط  بدددر  المت رددد ر )ر

، %2معطما ذ   اللة إحصط رة عن  مسدت   معن ردة 
كمدددط  .الساااادس لمبحاااث قباااول الحااارض مددد   َدددمَّ ردددتم 
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كمط ه  م    ص  مد  ا –شر  النتط إل اإلحصط رة تا 
إلددددددددد   مددددددددد   تدددددددددأ ر  إرمدددددددددطب  لدددددددددأل اا -( 8 قدددددددددم )

   إذ(ECP)قتصدط يعم  اا اا اال (SP)متمطع اال
(،  هددد  736 0بمددد  معطمدددا المسدددط  بدددر  المت رددد ر )ر

، %2معطما ذ   اللة إحصط رة عن  مسدت   معن ردة 
 رد ا ذلد   .السابع لمبحاث قبول الحرض م  َ مَّ ردتم 

 رددؤ  ا البر رددة  االمتمطعرددة  عمدد     تحقرددق ااهدد ا 
لمشدد كة، مدد  دددالا تد ددر   االقتصددط ي اا ااعمدد  

لمددددد ا   د دددددر  تكم دددددة عددددد م االمت دددددطا المدم دددددطت،  ت
،  تد دددر  تكم دددة العمدددا   التشددد رعطت البر ردددة  قددد انر

درددددددط     مدددددد   َددددددمَّ المدددددد ا  المسددددددتد مة صدددددد  اإلنتددددددطط 
اإلنتطمرة،  تحسر  مد    المندتإل   هد  مدط ردؤ ي إلد  

  مدددطمتحسدددر  صددد    الشددد كة    تحقردددق مداردددط تنطصسدددرة،
تت ق هدذن بمط رؤ ي إل  درط   المبرعطت     العطم ال  ي

 السدطبقة النترمة ما مط ت صا إلر  ع   م  ال  اسدطت
(Guenster et al.,2011; Epstein et al., 

2015; Lisi, 2015; Gunarathne et al., 

2016; Journeault, 2016; Lisi, 2016)  
 صرمددط رتعمددق بتددأ ر  المت ردد ات ال قطبرددة، رظ دد  مدد  ا 

 ي لحمددم الشدد كة عمدد  ( عدد م  مدد   تددأ ر  معندد9 قدم)
ت برددددق نظددددم ال قطبددددة اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة، 

  رت ق ذل  ما مط ت صا الر  ع   م  ال  اسطت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Ferreira et al., 2010; Lisi)السددطبقة 

إرمدددطب  لحمدددم الشددد كة عمددد   ،   مددد   تدددأ ر (2016
%،  تددددددأ ر  2عندددددد  مسددددددت   معن رددددددة اا اا البر دددددد  

اا االمتمدددطع  عنددد  إرمدددطب  لحمدددم الشددد كة عمددد  اا 
%،   مددد   تدددأ ر  إرمدددطب  لحمدددم 20مسدددت   معن ردددة

الشدد كة عمدد  اا اا االقتصددط ي عندد  مسددت   معن رددة 
%  كمدددط  ظ ددد ت نتدددط إل التحمردددا االحصدددط   عددد م 5

 مددد   تددددأ ر  معندددد ي لحصدددد ا الشدددد كة عمدددد  شدددد ط   
 " رد "الم اصدد ة القرطسددرة ال  لرددة لددنظم اإل ا   البر ردددة

ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة  عمدد  ت برددق نظددم 24002
لالسددت امة،  تت ددق هددذن النترمددة مددا مددط ت صددمت إلردد  

، صد  حدر  ر مد  تدأ ر  إرمدطب  (Lisi, 2015)  اسة 
لحصددددد ا الشددددد كة عمددددد  شددددد ط   الم اصددددد ة معنددددد ي 

 24002" ردددد "القرطسدددرة ال  لردددة لدددنظم اإل ا   البر ردددة 
%،  تت ددق 2عمدد  اإل اا البر دد  عندد  مسددت   معن رددة 

 Elena)لنترمددة مدددا مددط ت صددمت إلرددد    اسددةهددذن ا

Win-dolph et al., 2014; Lisi, 2015)  
  دردددٍ ا ال ر مددد  تدددأ ر  معنددد ي ل برعدددة النشدددط  ك نددد  
نشدددط  صدددنطع     يرددد  صدددنطع  عمددد  ت بردددق نظدددم 
ال قطبددة اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة،  رت ددق ذلدد  مددا 

  (Lisi, 2015; 2016)مط ت صمت إلر    است 
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النيااائج واليوصاا ات ومجاااالت البحااث  6-5
 المقيرح 

 يائج اليال   بشأن نيائج البحث، يوصل الباحث لمن
طلق انر   المدددددد ا   بدددددد الم تب ددددددةالق  رددددددة لم دددددد      -

 المددااات النطتمدة البر رة  ق انر  العما  ال  امدطت 
  ددد    المدددال   النقطبدددطت  ب دددطعددد م االلتددددام عددد  

 سدددط ا االعدددالم بطلق دددطرط البر ردددة العمطلردددة  اهتمدددطم 
ت برددددق  تددددأ ر  إرمددددطب  معندددد ي عمدددد  االمتمطعرددددة 

 قطبة اإل ا رة ال سمرة لالست امة لنظم ال  الش كطت 
لم دددد    المعرط رددددة تددددأ ر  إرمددددطب  معندددد ي عمدددد    -

لددددنظم ال قطبددددة اإل ا رددددة ال سددددمرة الشدددد كطت ت برددددق 
الم ددطت التعمرمرددة  صددا  اهتمددطم  مدد   َددمَّ لالسددت امة  

 تشدددددمرا  ة الم نردددددة بطلق دددددطرط البر ردددددة  االمتمطعرددددد

ممعرددددطت  مددددطا االعمددددطا  االتحددددط ات الصددددنطعرة 
مطت الممتما الم ن  لمش كطت عمد  االهتمدطم  منظ

نظددم بطلبر ددة  الممتمددا ردد صا الشدد كطت نحدد  ت برددق 
 .ال سمرة لالست امةال قطبة اإل ا رة 

عدد م  مدد   تددأ ر  معندد ي ل دد    المحطكددط  عمدد    -
لددددنظم ال قطبددددة اإل ا رددددة ال سددددمرة الشدددد كطت ت برددددق 
 ق  ر ما ذل  إل  دب   م د  ات العرندة  .لالست امة

رم م العمم ، كمدط    نسدبة كبرد   مد  الشد كطت  تأه
محددددا عرنددددة البحدددد  تنتمدددد  إلدددد  شدددد كطت متعدددد    
المنسرطت، حطصمة عم  شد ط   الم اصد ة القرطسدرة 

   قدددد  24002ال  لرددددة لددددنظم اإل ا   البر رددددة  رددددد  
 مد تب عد م التأكد  ال  مدة  رؤ ي ذلد  إلد  تد در 

 ة،نظدددم ال قطبددة اإل ا ردددة ال سددمرة لالسدددت ام بت برددق

 (  نيائج اخيبارات الميغ رات الرقاب  9)رقم ل جدو
الميغ ر 
 الرقابي

 المسار
معامل 
 المسار

إحصبئٍت 

 ث
 انمعنوٌت

Size SFMCS  Size 0 018 0 864 
ير  معن ي عن  

20% 
Size ENP   Size 0 295 4 590   2معن ي عن% 
Size SP  Size -0 077 2 650   20معن ي عن% 
Size ECP  Size 0 089 1 396   5معن ي عن% 

ISO14001 SFMCS  ISO 0 114 2 587 
ير  معن ي عن  

20% 
ISO14001 ECP ISO 0 074 9 215   2معن ي عن% 

Industry 
SFMCS  

Industry 
ير  معن ي عن   410 2 039 0

20% 
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تقمرددد  نظدددم ال قطبدددة  إلددد تدددند   الحطمدددة   مددد   َدددمَّ 
شدد كطت ال الم بقددة صدد  اإل ا رددة ال سددمرة لالسددت امة

 المنطصسة  
لت بردددق نظدددم ال قطبدددة   مددد   تدددأ ر  إرمدددطب  معنددد ي  -

 عمدددد  اا اا البر دددد ،  اإل ا رددددة ال سددددمرة لالسددددت امة
نظددم البر رددة  ددم   تاالهتمطمددط مددإل صددا    مدد   َددمَّ 

اإل ا   ال عطلة لمم ا    ة ال سمرة ر عمال قطبة اإل ا ر
 يرد  مطلردة، م  دالا ت صر  معم مطت بر رة مطلردة 

 ت  ددددددددر  اسددددددددت اترمرة الشدددددددد كة  ت ممت ددددددددط إلدددددددد  
ممم عدددة مددد  ااهددد ا  التددد  ت مددد  المددد ر ر  نحددد  
المندط ق الح مددة لمق ددطرط البر ردة، كمددط  ن ددط ت  دد  
العالقددة بددر  تصدد صطت العددطممر   ااهدد ا  البر رددة، 
 تحسدددر  تدصدددرص المددد ا  ،  تشدددما عمددد    دددا 

ممط رد عم  اا ل رطت بنطٍا عم  تم  ااه ا  البر رة
 .اا اا البر  

لت بردددق نظدددم ال قطبدددة   مددد   تدددأ ر  إرمدددطب  معنددد ي  -
عمددددددددددددد  اا اا  اإل ا ردددددددددددددة ال سدددددددددددددمرة لالسدددددددددددددت امة

االمتمددددددطع   إذ رت تدددددد  عمدددددد   مددددددإل االهتمطمددددددطت 
ال سدددمرة  االمتمطعردددة  دددم  نظدددم ال قطبدددة اإل ا ردددة

  هدد ا  الشدد كة  تلالسدت امة،  ت  ددر  اسدت اترمرط
االمتمطعرة  ت صرم ط،  استد ام مؤشد ات مسدببطت 
 نتدددط إل اا اا االمتمددددطع  إلدددد    دددد ي اا ل رددددطت 
 صددددددق ااهدددددد ا  االمتمطعرددددددة،  تدصددددددرص  م ددددددا 

إلدددد  تح رددددد العددددطممر  لرت اصددددق  ةلممدددد ا  ، بطإل ددددطص
ممط رد عم  سم ك م ما ااه ا  االمتمطعرة لمش كة

 اا اا االمتمطع  
ر مدددد  تددددأ ر  إرمددددطب  لددددأل اا البر دددد  عمدددد  اا اا   -

االقتصددددددط ي، كمددددددط ر مدددددد  تددددددأ ر  إرمددددددطب  لددددددأل اا 
االمتمطع  عم  اا اا االقتصدط ي،  هد  مدط رعند  

 ردددددؤ  ا البر ردددددة  االمتمطعردددددة     تحقرددددق ااهددددد ا 
لمشددددددد كة، عددددددد    ردددددددق  االقتصدددددددط ي اا ااعمددددددد  

 ددر  تكم ددة عدد م االمت ددطا تد ددر  المدم ددطت،  تد
،  تد در  العما  لم ا    التش رعطت البر رة  ق انر

درددط     مدد   َددمَّ تكم ددة المدد ا  المسددتد مة صدد  اإلنتددطط 
اإلنتطمردددة،  تحسدددر  مددد    المندددتإل   هددد  مدددط ردددؤ ي 

تحسددر  صدد    الشدد كة    إلدد  تحقرددق مدارددط تنطصسددرة،
 بمط رؤ ي إل  درط   المبرعطت  العطم ال  ي  مطم

شأن يوص ات البحث فإن النيائج اليي يوصل وب
 إل يا الباحث يقوده ألن  وصي بما  مي 

 ددد     ت دددد ر  الشدددد كطت لدددنظم ال قطبددددة اإل ا رددددة   -
الم بقددددددددة لتت ددددددددم  ق ددددددددطرط االسددددددددت امة البر رددددددددة 
 االمتمطعرددة،  اال رقتصدد     هددط صقدد  عمدد  متطبعددة 

 تحقرق ااه ا  المطلرة قصر   ااما  
  االسدت مط  صد  تعمدرم  تد  ر  دردط عم  الشد كطت   -

العددددطممر  لالهتمددددطم بطلق ددددطرط البر رددددة  االمتمطعرددددة 
لنشدددددددد   قطصددددددددة تحقرددددددددق  هدددددددد ا  االسددددددددت امة بددددددددر  

 المست رطت اإل ا رة المدتم ة 
عمددددد  الشددددد كطت إ  ا  حقرقدددددة    تحسدددددر  اا اا   -

البر دد   اا اا االمتمددطع  رامكن ددط مدد  تحقرددق مدارددط 
صددد  تحسدددر    ا  دددط تنطصسدددرة   رمدددة اامدددا تدددنعك  

 االقتصط ي  
 الم ددددطت   دددد      مدددد   تعددددط   بددددر  المنظمددددر ،  -

 رم ددا ، االتحددط ات التمط رددة  الصددنطعرة التعمرمرددة،
لمتدددأ ر  عمددد   قطصدددة ل  دددا آلردددطت ال ددد   التمط ردددة 

  لالهتمطم بطالست امةالش كطت 
 دددددددد     ت دددددددد ر  مقدددددددد  ات محطسددددددددبة التكددددددددطلر    -

طسددبة  الم امعددة  المحطسددبة اإل ا رددة صدد   قسددطم المح
بكمرددددددطت التمددددددط   بطلمطمعددددددطت المصدددددد رة، لددددددتعك  
االهتمطمدطت البر رددة  االمتمطعرددة  اددا نظددم ال قطبددة 

 اإل ا رة تحقرٍقط اه ا  االست امة 



 بنى الشزكبث لنظم الزقببت....نور الضغىط المؤسسٍت فى تد/ محمد محمد محمد إبراهيم مندور                      

41 

 

 تأكرددد صدددطنع  السرطسدددطت الحك مردددة تددد صر  عمددد    -
 القدددد انر عدددد  اسددددتق ا  معقدددد ا لممتمددددا الشدددد كطت 

مددا بمددط رشددما  قدد انر   لدد ا   الع  المدد ا   البر رددة،
الش كطت عمد  االمت دطا ل دط  مدا المتطبعدة المسدتم   

لمدط   الم ا  هذن الق انر     المت طا الش كطت لت برق
لددددددذل  مدددددد    دددددد  إرمددددددطب  عمدددددد  تحقرددددددق اهدددددد ا  

 االست امة 
صددا  البطحدد  ردد    وبشااأن مجاااالت البحااث المقيرحاا 

   هنط  الع ر  م  الم   عطت المتعمقة بطالسدت امة 
إل ا رة تحتطط إل    اسة ص   اقدا الممط سدة  ال قطبة ا

 المص رة،  م  هذن الم   عطتر
  د  ال دد    المؤسسددرة عمد  ت برددق نظددم ال قطبددة   -

اإل ا رددة يردد  ال سددمرة لالسددت امة  انعكطسددطت ذلدد  
 عم  اا اا المست ام 

  ددد  ال قطصدددة التنظرمردددة عمددد  ت بردددق نظدددم ال قطبدددة   -
 اإل ا رة ال سمرة لالست امة 

ات ت بردددق نظددم ال قطبدددة اإل ا رددة لالسدددت امة محدد    -
 م  منظ   النظ رة الش  رة 

 قائم  المراجع
 أواًل  المراجع العرب  

ت د ر  اإل دط   ،2415السواف ري، فيحي رزق، .1
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ل  التمط رددددددة المصدددددد رة، المددددددؤتم  العممدددددد  الدددددد   

ال طلدد  عشدد  التنمرددة المسددت امةر "االسددت اترمرطت 
  التح رطت"
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 (1ممحق رقم)
 سيقصاءاالقائم  

 

 ......................  /الس د المحيرم

 تحرة  ربة  بع ،،،                         

دور الضاااغوط المؤسساا   فااي يبنااى الشاااركات لاانظم الرقاباا  اإلدار ااا   "رقدد م البطحدد  بددام اا   اسددة بعندد ا  

دراساا  م دان اا  عمااى الشااركات -لالساايدام  ماان منظااور محاساابي وانعكاسااات ذلااك عمااى األداء المساايدام 

 المصر   "

االستقصدطا     تعط نكم مع  إلتمطم هذن ال  اسة م  ددالا اإلمطبدة عمد  ااسد مة الم مد    صد  قط مدةلذل    م

 نحر كم عممدٍط بدأ  كطصدة مدط تب  ند  مد    اا    تسدمم ن  مد  معم مدطت سد   تكد   محط دة بطلسد رة الكطممدة، 

  ل  تستد م إال اي ا  البح  العمم  

 ىميكم الحعال  في ىذه الدراس وأخ رًا أشكر لكم حسن يعاونكم ومسا  

                  

 

 

 الباحث                                   
 مندور محمدمحمد  /دكيور           
 جامع  اإلسكندر   –كم   اليجارة محاسب  مدرس بقسم ال             
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 معمومات عام 
 

                                                                         أسم الشرك  )اخي ارً ا(-1
 طب ع  نشاط الشرك -2

 د م             تمط ي            صنطع                       
 طب ع  الشرك -3

                         متع    المنسرطت                   مص رة   
 العامم ن عدد-4
 ؟14441المواصح  الدول   لنظم اإلدارة الب ئ   ت زو دة ىل الشرك  حاصم  عمى شيا-5

                            ال                        نعم      
 ما ىو المسمى الوظ حي لعممك الحالي؟                   -6
 م ر  إنتطط         مطل             م ر                       تن رذيم ر         
                                          محطس  إ ا ي  تكطلر         محطس  مطل                     م ر  اإل ا   البر رة        
                  د  ) ذك هط(                           إ ا   الصحة  السالمة الم نرة م ر         
 المؤىل الدراسي -7
               بم م   اسطت عمرط                   بكطل  ر         مع   صن                       
  د  ) ذك هط(                                                                                  كت  ان                     مطمستر      
 الشرك ؟ما ىو عدد سنوات الخبرة في -8

    سن ات 20سن ات إل   6 م            سن ات 5م  سنة إل                    قا م  سنة     
 سنة 10 ك   م                سن 10إل   سنة 22م       
 ما ىو عدد سنوات الخبرة في وظ حيك الحال  ؟-9

    سن ات 20سن ات إل   6 م            سن ات 5م  سنة إل                قا م  سنة     
 سنة 10 ك   م                 سن 10إل   سنة 22م        
 العمر-14

    ةسن 50إل   42 م              ةسن 40إل   30م                 سنة 30 قا م        
  سنة 50م    كب       
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سيدام  من خالل كيك بيحق ق االاىيمام شر األسباب اليي أدت إلى في رأ ك  السؤال األول 
 عن   والقضا ا االجيماع   والقضا ا االقيصاد   نايج االىيمام بالقضا ا الب ئ  

 

 العبارة كود
ال أوافق 

 بشدة
(1) 

ال 
 أوافق

(2) 

 محا د
(3) 

 أوافق
(4) 

أوافق 
 بشدة

(5) 

CP1    
بطلح دددطظ عمددد  البر دددة  مدتصدددة مددد   قددد انر   لددد ا   

    ر م حق ق العطم
     

CP2    
 مددددد   ي امدددددطت صددددد  حطلدددددة مدطل دددددة القددددد انر  البر ردددددة 

   ق انر  العما
     

CP3    
سدددر  اا اا البر ددد  تحل ددد    المدددال   المسدددطهمر  

  االمتمطع  
     

CP4     الممعرطت البر رة           

CP5    
تحسددر  صدد    الشدد كة امددطم الممتمددا نترمددة امت طل ددط 

 العما  لمق انر  البر رة  ق انر 
     

CP6     م   نقطبطت عمطلرة ق رة       
CP7       اهتمطم  سط ا االعالم بطلق طرط البر رة  االمتمطعرة     
CP8     االمت طا ل م  العمالا      
CP9     االمت طا ل م  الش كة القطب ة    الش كة اام      
MP1       م اكبة المنطصسر  ال  رسر      
MP2        ص  ممطا عما ش كت  م اكبة الش كطت ال ا       
MP3     درط   الق    التنطصسرة لمش كة      

MP4    
الحص ا عمد  مردد  تنطصسدرة  ص درط   ص ص الش كة 

  عن  ال د ا ص  منطقصطت عطمة
     

NP1   
 مد   مدد ظ ر  حطصددمر  عمد     ات ت  ربرددة دطصددة 

 بطلممط سطت البر رة  
     

NP2   
 بطلق دددددددطرط البر رددددددددة  ااكددددددددط رمرر  اهتمدددددددطم الم نردددددددر 

   االمتمطعرة
     

NP3   
 االتحدددددط ات  تشددددمرا مدددد  ممعرددددطت  مددددطا االعمددددطا

  الصنطعرة
     

NP4    الممتما الم ن   منظمطت تشمرا م      
NP5     ( 24002)اارد   إل ا   البر رةلنظم ا م   معرط      
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 ك ضع عالم  صح عمى المربع المناسب الذي يخياره من فضم  نيالسؤال الثا
 ة.عمى حد عبارةلكل 

 
 

 العبارة الكود
ال أوافق 

 بشدة
(1) 

 أوافقال 
(2) 

 محا د
(3) 

 أوافق
(4) 

 أوافق بشدة
(5) 

SMC1 

تؤددذ الق دطرط البر رددة  االمتمطعردة صدد  
إعددددد ا   عندددد االعتبددددط  بشددددكا  ا دددد  

   الد ة االست اترمرة لمش كة 

     

SMC2 
 مددددددطم بطلبر ددددددةاالهترددددددتم التعبردددددد  عدددددد  

   ؤرت ط  ص   سطلة الش كة  الممتما
     

SMC3 

رشددددط   مسدددد  ل  اإل ا   البر رددددة  اا ا   
الصحة  السدالمة الم نردة صد  صدرطية 

 الد ة االست اترمرة لمش كة 

     

SMC4 

عندددد  إعدددد ا  الم ادنددددطت التشدددد رمرة رددددتم 
ااددددذ صددد  االعتبدددط  ااهددد ا  البر ردددة 

  االمتمطعرة 

     

SMC5 

ؤدذ الم ان  البر رة  االمتمطعردة صد  ت
االعتبدددددددددددط  عنددددددددددد  إعددددددددددد ا  الم ادندددددددددددة 

 ال  سمطلرة 

     

SMC6 
ت مددددددددددددددددددد  م ادندددددددددددددددددددة لممشددددددددددددددددددد  عطت 

  المص  صطت البر رة 
     

SMC7 

ت بددددق الشدددد كة مقددددطرر  لتقرددددرم اا اا 
تحتد ي عمد  مؤشد ات بر ردة  مؤشد ات 

 امتمطعرة  

     

SMC8 

 تددط إلمقط نددة الن رددتم صدد  ن طرددة كددا صتدد  
ال عمرددة لددأل اا البر دد   االمتمددطع  مددا 

 اا اا المست    

     

SMC9 
تتأ   المكطصتت  الح اصد بمد   تحقردق 
 الش كة اه اص ط البر رة  االمتمطعرة 
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من فضمك ق م أداء شركيك بشكل عام لمسن  المال   الماض   مقارن  مع  السؤال الثالث 
من خالل  اليال   األبعادمن ُبعد لكل  الصناع  نحسيا اليي ينيمي إل يا اآلخر ن فيالمنافس ن 

  عالم  صح عمى المربع المناسب وضع

 
 
 
 
 
 
 
 

 بكث ر أقل البعد الكود
(1) 

 أقل
(2) 

 ميساوي
(3) 

 أكبر
(4) 

 أكبر بكث ر
(5) 

ECP1  العط   عم  االست مط      
ECP2  ال ب  التش رم      

ECP3 
ق ردددددددددة مددددددددد  االنشددددددددد ة التددددددددد صقطت الن

 التش رمرة
     

SP1 

االمت دددددددددددددددطا لمددددددددددددددد ا    التشددددددددددددددد رعطت 
م ددا قدد انر  العمددا  الحدد   االمتمطعرددة

 اا ن  لألم   

     

SP2 

المشددط كة صدد  تنمرددة الممتمددا المحمدد  
مدددددددددد  دددددددددددالا التب عددددددددددطت  ال عطرددددددددددة 
لألنشدددددددددددددددد ة التعمرمرددددددددددددددددة  ال قطصرددددددددددددددددة 

  ال رط رة 

     

SP3 

 دمددطتاسددتد ام إمدد ااات لمحدد  مدد  اا
صدطبطت الحد  مد  إاالمتمطعرة )م ار 

التمررددددددددد بددددددددر  العددددددددطممر ،   العمددددددددا، 
 انت طكطت حق ق االنسط (  

     

SP4 

طلق دددطرط ب ت قردد  المدد ظ ر   العددطممر 
االمتمطعرددة )م ددار الصددحة  السددالمة 

 حق ق االنسط (  المن رة، 

     

SP5 
تدد ص  الشدد كة لم ظ ر ددط صدد ص التعمددرم 

  الت  ر  
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من فضمك ق م أداء شركيك بشكل عام لمسن  المال   الماض   مقارن  مع المنافس ن   لرابعالسؤال ا
عالم   من خالل وضع اليال   األبعادمن ُبعد لكل  الصناع  نحسيا اليي ينيمي إل يا اآلخر ن في

  صح عمى المربع المناسب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البعد الكود
 بكث ر أكبر
(1) 

 كبرأ
(2) 

 ميساوي
(3) 

 قلأ
(4) 

 بكث ر قلأ
(5) 

ENP1 الن طرطت الصمبة      
ENP2 تم   الت بة      
ENP3 تم   ال  اا      
ENP4 ال   طا      
ENP5 ا  بطل برعةاإل        

ENP6 
)مرددددددطن، ك  بددددددطا،  اسددددددتد ام ال طقددددددة
  ق  ، يطد،    (

     

ENP7   مدط   الح ا   الش ر      
ENP8   الك ر ة انبعط طت ال  ا      
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 (2) ماممحق رق
Factors Loading 

 

 CP MP NP SFMCS ECP ENP SP 

CP1 0.716359 0.282048 0.508558 0.436005 0.009040 0.244665 0.152391 

CP2 0.626137 0.240329 0.411674 0.309008 -0.078445 0.129900 0.046519 

CP3 0.724547 0.318466 0.540644 0.501971 0.160846 0.160364 0.246563 

CP4 0.808156 0.305893 0.662642 0.474035 0.049377 0.175163 0.093569 

CP6 0.771089 0.376746 0.583679 0.354895 -0.078570 0.180083 0.088261 

CP7 0.739899 0.292223 0.475573 0.462751 -0.043973 0.029647 0.093269 

MP1 0.364111 0.807556 0.437502 0.193028 0.112766 0.021023 0.024138 

MP2 0.285300 0.880056 0.310867 0.289437 0.156703 0.036323 0.133231 

MP3 0.404424 0.919648 0.467860 0.293918 0.135798 0.164908 0.105265 

MP4 0.346249 0.744190 0.389201 0.235365 0.178947 0.110237 0.181078 

NP1 0.502360 0.360534 0.765988 0.542573 -0.001723 0.147980 0.062032 

NP2 0.610034 0.432123 0.839156 0.571886 0.026873 0.130174 0.072684 

NP3 0.659422 0.390924 0.823674 0.492164 0.037409 0.074675 0.075052 

NP4 0.631386 0.321996 0.840224 0.511278 0.098932 0.145289 0.091758 

NP5 0.513777 0.365860 0.722164 0.628001 0.170740 0.224489 0.223438 

SMC1 0.417424 0.240420 0.546603 0.782379 0.205913 0.127895 0.382531 

SMC2 0.523065 0.254072 0.570509 0.780400 0.153978 0.054477 0.301817 

SMC3 0.576279 0.305847 0.702206 0.844504 0.345968 0.317931 0.323491 

SMC4 0.446282 0.286267 0.517860 0.814242 0.265537 0.162842 0.228255 

SMC5 0.394515 0.168057 0.448775 0.772762 0.250359 0.167867 0.302901 

SMC6 0.513483 0.178523 0.569267 0.833008 0.235865 0.217215 0.330535 

SMC7 0.378092 0.293465 0.389052 0.686428 0.171621 0.234386 0.257198 

SMC8 0.442606 0.219102 0.594615 0.801054 0.240041 0.204295 0.288067 

ECP1 0.009828 0.160836 0.094215 0.308689 0.923549 0.143922 0.527566 

ECP2 0.037714 0.141358 0.119166 0.321077 0.944186 0.223351 0.509273 

ECP3 0.004052 0.179425 0.021961 0.186040 0.884472 0.240261 0.450399 

ENP1 0.162916 0.038022 0.240620 0.297415 0.141341 0.764187 0.121734 

ENP2 0.128199 0.053459 0.157120 0.194352 0.229961 0.887299 0.192731 

ENP5 0.172569 0.105251 0.165020 0.263183 0.148765 0.888197 0.212095 

ENP6 0.259694 0.131412 0.127155 0.121836 0.120402 0.842753 0.218369 

ENP7 0.214925 0.167522 0.156441 0.154349 0.226432 0.896365 0.210037 

ENP8 0.100062 0.019686 0.007223 0.061266 0.224738 0.646477 0.331346 

SP1 0.004015 0.008016 -0.012340 0.187990 0.395696 0.177199 0.743944 

SP2 0.040731 -0.011760 -0.011902 0.272245 0.484220 0.229514 0.786749 

SP3 0.005981 0.001664 -0.086663 0.081734 0.373777 0.079639 0.740947 

SP4 0.339328 0.148098 0.297955 0.409295 0.334092 0.276486 0.790958 

SP5 0.210235 0.309966 0.250175 0.413618 0.445801 0.134594 0.735553 
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