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شكر وعرفاف

الحمد هلل رب العالميف الذم بعزتو كجاللو تتـ الصالحات ،كالصالة كالسالـ عمى خير البرية كمعمـ
البشرية سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو كمف كااله ...

إنو ليطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف مف األستاذ الدكتكر عبد الكىاب الصباغ عمى
تفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،فكاف نعـ القدكة في العطاء كحسف المتابعة فجزاه اهلل عني خير
الجزاء.
كما أتقدـ بالشكر لجامعة القدس كأخص بالذكر السادة في معيد التنمية المستدامة مف إدارة كأساتذة
كعامميف ،كؿ الشكر لتكجيياتكـ كجيكدكـ ،ككذلؾ كؿ الشكر لمجنة المناقشة الدكتكر إياد خميفة
كالدكتكر عبد الكىاب الصباغ كالدكتكر مركاف دركيش ،كالى كؿ مف ساىـ في تحكيـ االستبانة مف
الجامعات التالية :جامعة القدس ،جامعة القدس المفتكحة ،جامعة بيرزيت ،جامعة العمكـ االسالمية
العالمية (األردف) ،ككمية فمسطيف التقنية راـ اهلل لمبنات.
كال أنسى شكر جميع الزمالء كاألخكة الذيف يعممكف في دائرة المكارد البشرية في شركات التأميف
العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة الذيف كانكا خير عكف لي في إنجاز ىذه الرسالة.
كأخي انر أتكجو بالشكر إلى كؿ مف كانكا عكنان ك مساىمان لي في إنجاز ك إتماـ ىذه الرسالة سكاء كاف
ماديان أك معنكيان ،كلمجميع كؿ الشكر كالتقدير.

شذى عادؿ أحمد غبف

ب

مصطمحات الدراسة
المسػػػؤولية االجتماعيػػػة لمشػػػركة تجػػػاه

:

المجتمع

التبرع ػ ػػات لممؤسس ػ ػػات كالجمعي ػ ػػات الخيري ػ ػػة كالمنظم ػ ػػات
غي ػ ػػر الحككمي ػ ػػة لتمكي ػ ػػؿ كت ػ ػػكفير احتياج ػ ػػات األعض ػ ػػاء
كاألى ػ ػػالي المحت ػ ػػاجيف ،باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى مج ػ ػػاالت التعم ػ ػػيـ
كإقام ػ ػػة معاى ػ ػػد تعميمي ػ ػػة كفني ػ ػػة لرف ػ ػػع كف ػ ػػاءة الخػ ػ ػريجيف
الجػ ػ ػػدد كاعػ ػ ػػدادىـ لمػ ػ ػػدخكؿ فػ ػ ػػي سػ ػ ػػكؽ العمػ ػ ػػؿ ،ككػ ػ ػػذلؾ
التبرعػ ػ ػ ػ ػ ػػات لمطمبػ ػ ػ ػ ػ ػػة المحتػ ػ ػ ػ ػ ػػاجيف كتشػ ػ ػ ػ ػ ػػجيعيـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى
مكاص ػ ػ ػ ػ ػػمة د ارس ػ ػ ػ ػ ػػتيـ العمي ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػػداخؿ كالخ ػ ػ ػ ػ ػػارج.
()Jin&Drozdenko,2010

المسؤولية االجتماعية لمشركة تجاه
الموظفيف

:

مسػ ػ ػ ػػاىمة الشػ ػ ػ ػػركة فػ ػ ػ ػػي التأمينػ ػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػف
الم ػػكظفيف بنس ػػبة معين ػػة م ػػف ركات ػػبيـ كأج ػػكرىـ ،ككضػ ػػع
نظػ ػػاـ تػ ػػأميف خػ ػػاص بالمش ػػاركة مػ ػػع المػ ػػكظفيف ،ككضػ ػػع
نظػ ػ ػػـ لمرعايػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية كالعػ ػ ػػالج بالمستشػ ػ ػػفيات كلػ ػ ػػدل
األطبػ ػ ػ ػػاء ،تػ ػ ػ ػػكفير ب ػ ػ ػ ػرامج تدريبيػ ػ ػ ػػة بالػ ػ ػ ػػداخؿ كالخػ ػ ػ ػػارج،
االنفػ ػػاؽ عمػ ػػى المػ ػػكظفيف ال ػ ػراغبيف فػ ػػي إكمػ ػػاؿ د ارسػ ػػتيـ
كذلػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ لتنميػ ػ ػ ػ ػ ػػة ميػ ػ ػ ػ ػ ػػاراتيـ الفنيػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة...إلخ.
()Jin&Drozdenko,2010

ج

شركة التأميف المحمية

:

محافظة راـ اهلل والبيرة

:

الموظؼ

:

كؿ شػركة يػتـ تأسيسػيا فػي فمسػطيف كتسػجؿ لػدل مسػجؿ
الشػػركات ليايػػات القيػػاـ بأعمػػاؿ التػػأميف (.قػػانكف التػػأميف
رقػ ػ ػ ػػـ ( )20لسػ ػ ػ ػػنة 2005ـ ،ىيئػ ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػػكؽ رأس المػ ػ ػ ػػاؿ
الفمسطينية.)12.12.2016 ،
تقسػػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ إدارم بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس أف المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدينتيف
الشػ ػ ػػقيقتيف متالص ػ ػ ػػقتيف لدرج ػ ػ ػػة أنيم ػ ػ ػػا تب ػ ػ ػػدكاف كمدين ػ ػ ػػة
كاح ػ ػػدة .كى ػ ػػذه المحافظ ػ ػػة إح ػ ػػدل الس ػ ػػتة عش ػ ػػر محافظ ػ ػػة
التابعػ ػػة لمسػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية .مركػ ػػز المحافظػ ػػة يقػ ػػع فػ ػػي
مدينػ ػ ػػة البي ػ ػ ػرة كىػ ػ ػػي أقػ ػ ػػرب مػ ػ ػػدف الضػ ػ ػػفة اليربيػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى
محافظ ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػػدس.كحس ػ ػ ػ ػػب اإلحص ػ ػ ػ ػػاءات ف ػ ػ ػ ػػإف ع ػ ػ ػ ػػدد
س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكاف المحافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يبمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  590,401نس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة.
()12.12.2016،wikipedia
ىػ ػ ػػك الشػ ػ ػػخص الػ ػ ػػذم يسػ ػ ػػتخدـ بصػ ػ ػػفة نظاميػ ػ ػػة ،ليقػ ػ ػػكـ
بكاجب ػ ػػات كمس ػ ػػؤكليات كظيف ػ ػػة م ػ ػػا ،مقاب ػ ػػؿ أج ػ ػػر مح ػ ػػدد
كيتمتػ ػػع لقػ ػػاء ذلػ ػػؾ بػ ػػالحقكؽ كاالمتيػ ػػازات المرتبطػ ػػة بيػ ػػا.
()1.6.2017، al-jazirah

د

الممخص
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع المسؤكلية االجتماعية في أربعة أبعاد (االقتصادم ،االجتماعي،
القانكني ،كجكدة بيئة العمؿ) تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا كذلؾ في ( )7شركات تأميف عاممة
في محافظة راـ اهلل كالبيرة كمسجمة في ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية مف كجية نظر مكظفييا،
لقد استندت الدراسة إلى المنيج الكصفي بأسمكب المسح ،كاعتمدت الباحثة في جمع البيانات عمى
استبانة كزعت عمى عينة بميت ( )209مكظفان في شركات التأميف ،كقد ُحمِمَت البيانات في ضكء
المتييرات المستقمة (الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة) ،ككاف مف

أىـ استنتاجات الدراسة أف كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في
شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا متكسط ،كتبيف أف ترتيب
كاقع أبعاد المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف كاف كالتالي البعد القانكني بالدرجة األكبر تاله جكدة
بيئة العمؿ أيضان بدرجة كبيرة كمف ثـ البعد االجتماعي بدرجة متكسطة كأخي انر البعد االقتصادم
بدرجة متكسطة ،تبيف أيضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()α≥0.05
بيف المتكسطات الحسابية الستجابات المبحكثيف ككاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ
اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل
لمتييرات( :الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة) ،لقد خمصت
الدراسة لمجمكعة مف التكصيات التي يمكف تمخيصيا باآلتي :قياـ اإلدارة العميا في شركات التأميف
بزيادة ا الىتماـ بالمكظفيف كتعزيز مبادرات المسؤكلية االجتماعية تجاىيـ كذلؾ بتكفير نظاـ حكافز
ليـ كدعـ معنكم كمادم لممكظفيف المبدعيف ،كتكفير برامج تخفؼ مف الركتيف اليكمي مما يشجعيـ
عمى العمؿ بفعالية أكبر ،كأف تمتزـ الشركات بالعدالة الكظيفية ككضع قكانيف خاصة بساعات العمؿ
كاألجر اإلضافي ،مساعدة المكظفيف في إكماؿ مسيرتيـ التعميمية إيمانان بأف تعميـ المكظؼ يعد
استثمار ليـ كيعكد عمييـ بالفائدة ،إسياـ الشركة بتكفير المسكف لمكظفييا كتكفير خدمات دكر
حضانة ألطفاؿ المكظفيف.
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The reality of the social responsibility of the highest management in labor insurance
companies toward employees in Ramallah and Al-Bireh District from

their employees' point of view.

Prepared by:Shatha Adel Ahmad Ghaben
Supervisor by :Dr. Abdel Wahhab AL-Sabbagh
Abstract
The aim of the study is to know the reality of the social responsibility of the highest
management in seven labor insurance companies toward employees in Ramallah and AlBireh District which recorded in The Palestinian Capital Market Authority in four
principles (the economic, the social, the legal and the quality of the work environment)
from the employees' point of view.
This study is based on the descriptive approach through scanning method. The researcher
collected the data by distributing questionnaires to (209) employees in insurance
countries. The data has been resolved based on independent variables (gender, social
status, age, qualification, work experience).
The most important conclusion showed up that the reality of the social responsibility of
the highest management in labor insurance companies toward employees in Ramallah and
Al-Bireh District from employee's point of view was moderate.
In addition, the order of the principles of the social responsibility toward employees was
the following from the highest to the lowest (The legal, the quality of the work
environment (high places), the social, the economic (moderate places). It also showed
that there are no differences in the statistical significance at the significance level of (0.05
≥ α) between the mathematical averages of the questioned and the reality of the social
responsibility of the highest management in labor insurance companies toward employees
in Ramallah and Al-Bireh District from their employees' point of view based on these
variables (gender, social status, age, qualification, work experience).
The study recommendations are:
1. The highest management at insurance companies should increase their attention to their
employees by offering some incentives and supporting the creative financially and nonfinancially.
2. Offering some programs to break the routine; therefore, the employees can work
efficiently.
3. The companies have to commit to the occupational justice and put laws on work hours
and after hours supporting the employees to continue on their educational life.
4. The companies should help their employees to find good place to settle in and to
provide nurseries for the employees' kids.

و

الفصؿ األوؿ
خمفية الدراسة وأىميتيا
1.1المقدمة
المسؤكلية االجتماعية ىي كؿ ما تقكـ بو الشركات ،أيان كاف حجميا أك مجاؿ عمميا ،مف أجؿ تعظيـ
قيمتيا المضافة لممجتمع ككؿ ،كالمسؤكلية االجتماعية ىي مسؤكلية كؿ شخص بالشركة كليست
مسؤكلية إدارة كاحدة أك مدير كاحد ،كتبدأ المسؤكلية االجتماعية لمشركات مف التزاـ الشركات بالقكانيف
المختمفة خاصةن ما يتعمؽ بحقكؽ العامميف ،كالحفاظ عمى البيئة ،كتنمية المجتمع.
إف قياـ الشركات بدكرىا تجاه المسؤكلية االجتماعية يضمف إلى حد ما دعـ جميع أفراد المجتمع
ألىدافيا كرسالتيا التنمكية كاالعتراؼ بكجكدىا ،كالمساىمة في إنجاح أىدافيا كفؽ ما خطط لو
سد احتياجات المجتمع كمتطمباتو الحياتية كالمعيشية الضركرية،
مسبقان ،عالكة عمى المساىمة في ّ
إضافةن إلى خمؽ فرص عمؿ جديدة مف خالؿ إقامة مشاريع خيرية كاجتماعية ذات طابع تنمكم.
كقد بدأت الشركات عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي كالمحمي بدمج المسؤكلية االجتماعية في الرسالة
كالرؤية كاألىداؼ الخاصة بيا ،ككذلؾ كضع اآلليات المختمفة التي مف شأنيا دمج البرامج كالخطط
المجتمعية في األنشطة كالعمميات اليكمية ليا ،مف أجؿ نشر ثقافة المسؤكلية االجتماعية لتحسيف
كفاءة كفاعمية األداء االقتصادم لمشركات كاالقتصاد القكمي ككؿ.

1

كمنذ بداية القرف الحالي بدأت التييرات في مفيكـ كأبعاد المسؤكلية االجتماعية لمشركات مف مجرد
االىتماـ بالنكاحي البيئية كالخيرية إلى تكفير آليات فعالة لتحديد كالتيمب عمى المشكالت
المجتمعية ،كما اعتبرت العديد مف الشركات العالمية أف الكفاء بالمسؤكلية االجتماعية بمثابة جكىر
التخطيط االستراتيجي لتحقيؽ ميزة تنافسية ليا(.االقتصادم)11.11.2016،
أصبحت المنظمات في عالـ اليكـ تعطي أىمية متزايدة نحك الميؿ بتبني مسئكلياتيا االجتماعية في
بيئة المنافسة العالمية ،كالسكؽ المفتكحة ،كخمؽ معايير أعمى لمحياة مع الحفاظ عمى ربحيتيا
لألشخاص داخؿ كخارج المنظمات ،كالحديث عف المنظمات التي تتحمؿ مسؤكلياتيا االجتماعية إنما
يعني التزاميا لمختمؼ مفردات كق اررات عمؿ اإلدارة الميمة ،كالذم يتطمب منيا أف تسعى إلى تحقيؽ
الرفاه االجتماعي كالحياة األفضؿ لممجتمع بفئاتو المختمفة لكي تصبح ريادية في مجتمعيا المحمي،
كبيذا فإف المنظمات الحديثة تتسابؽ في تطبيؽ أفكار كآليات كفؽ اعتبارات تطكر كتجدد بيئة
عمميا( .اليالبي كالعامرم)2016،
كيعتمد نجاح الشركات لمقياـ بدكرىا في المسؤكلية االجتماعية عمى التزاميا بأربعة معايير ىي
:االحتراـ كالمسؤكلية تجاه العامميف كأفراد المجتمع ،كدعـ المجتمع كمساندتو ،كحماية البيئة مف حيث
المبادرة بتقديـ ما يخػدـ البيئػة ،كيحسف مف الظركؼ البيئية في المجتمع كيعالج المشاكؿ البيئية
المختمفة ،باإلضافة الى التركيز عمى تحسيف المنتج كالذم يمثؿ المخرجات األساسية المقدمة
لممجتمع ،كترتبط المسؤكلية االجتماعية لمقطاع الخاص ارتباطا كثيقا بمفيكـ" التنمية
المستدامة")Gray, 1995(.
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 1.2مبررات الدراسة
أصبحت الشركات تيير مف نظرتيا لمعالقات االجتماعية كالمجتمع كالبيئة ،في محاكلة منيا لتحسيف
صكرتيا مف جية كلمعب دكر فعاؿ كايجابي في داخؿ الشركات كخارجيا مف جية أخرل ،حيث
أساسيا تسعى إلى تحقيقو كؿ الشركات أك المؤسسات كمنيا
أصبح تككيف السمعة اإليجابية ىدفنا
ن
شركات التأميف كذلؾ مف خالؿ األداء الطيب كااللتزاـ بثقافة المسؤكلية االجتماعية فجاء اختيار
بناء عمى بعض االعتبارات كالمبررات مف أىميا:
الباحثة ليذا المكضكع ن
-1

كثرة تداكؿ مكضكع المسؤكلية االجتماعية في اآلكنة األخيرة عمى المستكل الدكلي ،كتبني

العديد مف الشركات لممارسة المسؤكلية االجتماعية رغبةن منيا في تحقيؽ المكاطنة.
-2

قمة الدراسات التي قامت بدراسة المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف كبشكؿ خاص لدل

شركات التأميف.
-3

الرغبة الشخصية في دراسة كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا

في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،وإثارة انتباه المسؤولين وصانعي القرار في
شركاث التأمين إلى المسؤوليت االجتماعيت تجاه الموظفين .
-4

تكصية دراسات سابقة قامت بد ارسة مكضكع المسؤكلية االجتماعية ،مثؿ :دراسة عابديف

( )2016بعنكاف "دراسة كاقع المسؤكلية االجتماعية لشركات التأميف العاممة في قطاع غزة ".
-5

االقتراب مف شركات التأميف كدراسة طبيعة ممارستيا لممسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف

كاستقراء الكاقع الذم تتميز بو في ىذا المجاؿ مف أجؿ إعطاء تكصيات قد يستفيد منيا مف ييمو
األمر .

3

 1.3مشكمة الدراسة
تعتمد عممية نشر ثقافة المسؤكلية االجتماعية عمى غرسيا في كؿ عامؿ في الشركة ،حيث أنو لف
يقتنع العامؿ بأىمية ممارسة برامج المسؤكلية االجتماعية لمشركة كمساىمتو فييا إال إذا كاف لو
نصيب كاؼ مف ىذه المسؤكلية كاستشعر أىميتيا في حياتو المينية كمف ثـ أىميتيا في المجتمع
كالبيئة كلدل أصحاب المصمحة ككؿ .المكظفيف ىـ طرؼ مف أصحاب المصمحة الذيف تتأثر بيـ
الشركات ك تؤثر عمييـ ،فإف عمى الشركة االلتزاـ بسمكؾ مسؤكؿ تجاىيـ.
ليس مف المقبكؿ أف تيتـ الشػركات بالتزاماتيػا تجػاه األطػراؼ الخارجيػة مثػؿ المجتمػع ك البيئػة كتيمػؿ
مسؤكلياتيا األساسية كاالجتماعية تجاه المكظفيف ،فاالىتمػاـ بػالمكظؼ مػف شػأنو أف يعػزز مػف أدائيػا
االجتمػػاعي تجػػاه بػػاقي أصػػحاب المصػػمحة ،كمػػا أف التزاميػػا المسػػؤكؿ تجػػاه المػػكظفيف يعتبػػر أيضػػا
خطكة ايجابية ليرس ثقافة المسؤكلية االجتماعية في الشركة ككؿ ىذا مف جية.
ك مف جية أخػرل تظيػر مشػكمة ىػذا المكضػكع فػي التعػرؼ بشػكؿ عممػي عمػى تجػارب كبػرل شػركات
التأميف الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيػرة التػي تتميػز فػي مجػاؿ إعػداد ك تطبيػؽ نشػاطات متميػزة
لممارس ػػة المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة تج ػػاه الم ػػكظفيف ،كم ػػف خ ػػالؿ ذل ػػؾ نع ػػرض مجمكع ػػة م ػػف األفك ػػار
كالممارسػػات المسػػؤكلة اجتماعيػان تجػػاه المكظػػؼ لتكػػكف ممزمػػة كػػؿ الشػػركات عمػػى كضػػع بػرامج مماثمػػة
أكثػػر فعاليػػة ك تميػ انز .ك قػػد تطػػكرت مفػػاىيـ المسػػؤكلية االجتماعيػػة بشػػكؿ كبيػػر ،كمػػا امتػػد نطػػاؽ ىػػذه
المسؤكلية ليشمؿ أطرافان داخمية ك أخرل خارجية ،ك يعتبر المكظؼ مف أىـ األطراؼ المستفيدة كالتي
يتكجب عمى الشركة أف تؤدم مسػؤكلياتو االجتماعيػة تجاىػو ،كااللتػزاـ المسػؤكؿ تجػاه المكظػؼ يعتبػر
ضركرة مف أجؿ تحسيف األداء الكمي بشكؿ عاـ.
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ك بنػ ػػاء عمػ ػػى ذلػ ػػؾ تكمػ ػػف مشػ ػػكمة الد ارسػ ػػة فػ ػػي التعػ ػػرؼ عمػ ػػى المػ ػػدل التػ ػػي تكصػ ػػمت إليػ ػػو شػ ػػركات
الت ػ ػػأميف الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي تبن ػ ػػي مفي ػ ػػكـ المس ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػػة ك أثرى ػ ػػا عم ػ ػػى الم ػ ػػكظفيف ،كبالت ػ ػػالي
يمكف صياغة المشكمة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل كالبيرة ؟
كبناء عمى المشكمة الرئيسية تظير المشاكؿ الفرعية التالية:
 .1ما كاقع تطبيؽ شركات التأميف الفمسطينية (العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة) لمفيكـ المسؤكلية
االجتماعية تجاه مكظفييا مف قبؿ االدارة العميا لمشركة؟
 .2ما كاقع المسؤكلية االجتماعية ببعدىا االقتصادم تجاه المكظفيف في شركات التأميف الفمسطينية
مف قبؿ االدارة العميا لمشركة؟
 .3ما كاقع المسؤكلية االجتماعية ببعدىا االجتماعي تجاه المكظفيف في شركات التأميف الفمسطينية
مف قبؿ االدارة العميا لمشركة؟
 .4ما كاقع المسؤكلية االجتماعية ببعدىا القانكني تجاه المكظفيف في شركات التأميف الفمسطينية مف
قبؿ االدارة العميا لمشركة؟
 .5ما كاقع المسؤكلية االجتماعية ببعدىا جكدة بيئة العمؿ تجاه المكظفيف في شركات التأميف
الفمسطينية مف قبؿ االدارة العميا لمشركة؟
 .6ىؿ يكجد فركؽ في مستكل المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف في شركات التأميف الفمسطينية
باختالؼ (الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة)؟
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 1.4أىمية الدراسة
كتحديا لمشركات كالمؤسسات كالمنظمات
إف المسؤكلية االجتماعية تعتبر مف القضايا األكثر أىمية
ن
في ىذه األياـ ،كلعؿ ذلؾ ينطبؽ عمى جميع المنظمات بما فييا الشركات الكبرل ،كىي مكضكع
الدراسة الحالية كالتي تجرم عمى شركات التأميف في محافظة راـ اهلل كالبيرة ،باإلضافة إلى ذلؾ لـ
يعد تقييـ شركات القطاع الخاص يعتمد عمى ربحيتيا فحسب ،كلـ تعد تمؾ الشركات تعتمد في بناء
سمعتيا عمى مراكزىا المالية فقط ،فقد ظيرت مفاىيـ حديثة تساعد عمى خمؽ بيئة عمؿ قادرة عمى
التعامؿ مع التطكرات المتسارعة في الجكانب االقتصادية كالتكنكلكجية كاإلدارية عبر أنحاء العالـ،
ككاف مف أبرز ىذه المفاىيـ مفيكـ (المسؤكلية االجتماعية لمشركات) ،كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة
لتناكؿ كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة
نظر ألىمية كضركرة المكضكع عمى الساحة الفمسطينية .
في محافظة راـ اهلل كالبيرة  ،نا
كمف ىنا تككف أىمية الدراسة كالتالي :
 .1تساىـ ىذه الدراسة في عرض كاقع ممارسػة شركات التأميف لممسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف
كالحصػكؿ عمػى بيانػات تظيػر مدل حرص الشركة عمى التكجو نحك المسؤكلية االجتماعية كأثر ىذا
التكجو عمى المكظؼ العامؿ في الشركة.
 .2القدرة عمى تكليد دراسات جديدة مستقبالن تيتـ بمكضكع المسؤكلية االجتماعية لدل شركات التأميف
كتطكير برامج لمتدريب عمى تحمؿ المسؤكلية تجاه المكظفيف(المكرد البشرم) كتنميتيا ،كأىمية تبنييا
مف طرؼ الشركات باعتبارىا معيا انر لمتميز كالريادة .
 .3ال ػػدعكة إل ػػى تكثي ػػؼ االىتم ػػاـ العمم ػػي بمكض ػػكع المسػ ػؤكلية االجتماعي ػػة تج ػػاه أص ػػحاب المص ػػالح،
كأىمية تتطبيقيا مف طرؼ الشركات تجاه المكظفيف باعتبارىا ثقافة جديدة.
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 .4القدرة عمى الكشؼ فيما إذا كانت شركات التأميف تقكـ بمسؤكليتيا االجتماعية تجاه المكظفيف
العامميف لدييا بشكؿ عشكائي أـ أنيا تعتبر مف ضمف استراتيجيتيا في العمؿ.
 .5محاكلة تقديـ بعض التكصيات المنبثقة مف نتائج الدراسة  ،كذلؾ مف أجؿ تطكير مفيكـ
المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
 .6إمكانية استفادة القائميف عمى شركات التأميف في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف نتائج الدراسة في
التعرؼ عمى كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف ،كالعمؿ عمى تحسينيا كتطكيرىا ما أمكف.

 1.5أىداؼ الدراسة
تمتػػد المسػػؤكلية االجتماعيػػة إلػػى الت ػزاـ الشػػركة بتحقيػػؽ أىػػدافيا تجػػاه المكظػػؼ إضػػافةن إلػػى اىتماميػػا
بتحقيؽ أىداؼ الشركة كبشكؿ متكازف.
إف درجػػة االىتمػػاـ أك االلت ػزاـ بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة يت ػراكح بػػيف االىتمػػاـ الػػذاتي لمشػػركة كاالىتمػػاـ
العالي بالمكظؼ كلكؿ مف ىذيف االتجػاىيف سػمبياتو كايجابياتػو كلكػف عمػى الشػركة بشػكؿ دائػـ تحقيػؽ
التكازف بينيما.
كلذلؾ ستسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
اليدؼ العاـ :التعرؼ إلى كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في
شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا ،كانبثؽ عف اليدؼ العاـ
األىداؼ الخاصة التالية:
 .1التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة
لمسؤكليتيا االجتماعية ببعدىا االقتصادم تجاه مكظفييا.
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 .2التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة
لمسؤكليتيا االجتماعية ببعدىا االجتماعي تجاه مكظفييا.
 .3التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة
لمسؤكليتيا االجتماعية ببعدىا القانكني تجاه مكظفييا.
 .4التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة
لمسؤكليتيا االجتماعية ببعد جكدة بيئة العمؿ تجاه مكظفييا.
 .5التعرؼ عمى تأثير خصائص عينة الدراسة عمى إجاباتيـ مف حيث ( :الجنس ،الحالة
االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة) مف كجية نظر المبحكثيف.

 1.6أسئمة الدراسة:
ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
السؤاؿ الرئيس:
ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا؟
كيتفرع مف ىذا السؤاؿ االسئمة الفرعية التالية:
-1

ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة

في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل لمبعد االقتصادم؟
-2

ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة

في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل لمبعد االجتماعي ؟
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-3

ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة

في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل لمبعد القانكني ؟
-4

ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة

في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل لبعد جكدة بيئة العمؿ؟
-5

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05بيف المتكسطات

الحسابية الستجابات المبحكثيف ك كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا
في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل لمتييرات:
(الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة)؟

 1.7فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية كىي عبارة عف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس :ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه
المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة؟

كيتفرع منو الفرضيات الفرعية التالية التي تسعى إلى اإلجابة عف أسئمة الدراسة:
 .1اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي األكؿ :ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة باختالؼ البعد االقتصادم مف قبؿ العينة
المدركسة ككؿ ؟
 .2اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي الثاني :ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة باختالؼ البعد االجتماعي مف قبؿ العينة
المدركسة ككؿ ؟
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 .3اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي الثالث :ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة باختالؼ البعد القانكني مف قبؿ العينة
المدركسة ككؿ؟
 .4اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي الرابع :ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة باختالؼ بعد جكدة بيئة العمؿ مف قبؿ
العينة المدركسة ككؿ ؟
 .5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية
الستجابات المبحكثيف ككاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات
التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا تعزل لمتييرات( :الجنس ،الحالة
االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة)؟

 1.8حدود الدراسة
 -1الحدكد البشرية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى جميع المكظفيف في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل كالبيرة.
 -2الحدكد المكانية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
 -3الحدكد المكضكعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى تناكؿ مكضكع كاقع المسؤكلية االجتماعية مف
قبؿ اإلدارة العميا تجاه المكظفيف في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية
نظر مكظفييا.
-4

الحدكد الزمنية :العاـ 2017-2016ـ.
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 1.9ىيكؿ الدراسة:
تناكلت الباحثة في الفصؿ األكؿ مشكمة الدراسة كأىميتيا  ،حيث عممت عمى صياغة مشكمة الدراسة
كتحديد األىداؼ كصياغة الفركض.
كفي الفصؿ الثاني تـ عرض اإلطار النظرم لمدراسة ،حيث تناكؿ أدب الدراسة كالدراسات السابقة
كلمحة عف شركات التأميف.
كفي الفصؿ الثالث تـ تكضيح إجراءات الدراسة المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ ،مف حيث تحديد مجتمع
الدراسة كالعينة كطريؽ اختيارىا كحجميا ،كالمعالجة اإلحصائية لمبيانات التي تـ جمعيا باستخداـ
األداة التي صممت ليذا اليرض.
كفي الفصؿ الرابع تـ مناقشة كتفسير نتائج إجابات المبحكثيف كاختبار الفرضيات ،في حيف عرض
أىـ االستنتاجات كالتكصيات في الفصؿ الخامس كاألخير.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 2.1اإلطار النظري
نشأة مفيوـ المسؤولية االجتماعية :
عمى الرغـ مف أىمية مفيكـ المسؤكلية االجتماعية إال أنو مف أقؿ المفاىيـ حظا فػي الد ارسػة فػي عمػـ
الػػنفس كالد ارسػػات االجتماعيػػة ،فقػػد ارتػػبط ظيػػكر المسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي المرحمػػة األكلػػى مػػع قيػػاـ
المشاريع الصناعية ،كاعتقاد رجػاؿ األعمػاؿ بػأنيـ يمتمكػكف ىػدفان يسػعكف لتحقيقػو ،أمػا المرحمػة الثانيػة
فقد برزت خػالؿ الفتػرة التػي أعقبػت عػاـ 1920ـ نتيجػة النتقػاد الشػركات التػي جعمػت تعظػيـ األربػاح
أساسان ليا ،أما المرحمة الثالثة لقد بػدأت فػي عػاـ 1960ـ كاألحػداث التػي أعقبتيػا حيػث تجمػت بشػكؿ
خاص في التجارب المختمفة التي عاشتيا الشعكب ،رابعان فقد ظير ىذا المفيكـ فػي الد ارسػات النفسػية
الحديثػ ػػة فػ ػػي البيئػ ػػة العربيػ ػػة عػ ػػاـ  1971ـ ،كذلػ ػػؾ حػ ػػيف قػ ػػدـ سػ ػػيد عثمػ ػػاف تصػ ػػكره عػ ػػف المسػ ػػؤكلية
االجتماعية كالشخصية المسممة( .الدلبحي)2011،
ظير مفيكـ المسؤكلية االجتماعية كنتيجة طبيعية لمعديد مف المظاىر التي ميزت الساحة االقتصادية
الدكلية ك التي مف أىميا( :كىيبة.)2011،
 .1تفػػاقـ الك ػكارث البيئيػػة فػػي السػػنكات األخي ػرة ،كاىمػػاؿ منظمػػات األعمػػاؿ لعػػالج ىػػذه اآلثػػار السػػمبية
لنشاطاتيا عمى البيئة كاإلنساف ،كاىتماميا بالجانب الربحي بشكؿ أساسي.
12

 .2ت ازيػػد الفضػػائح األخالقيػػة كالقانكنيػػة كقضػػايا الفسػػاد كالرشػػكة فػػي منظمػػات األعمػػاؿ الكبػػرل ،ممػػا
أصبح ييددىا فقدانيا لسمعتيا ك تشكيو صكرتيا أماـ عمالئيا.
 .3ت ازيػػد الػػكعي لػػدل جميػػكر العمالء/المسػػتيمكيف ،كحػػرص ىػػذا الجميػػكر عمػػى معرفػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ
بأداء المنظمات كطبيعة عمميا كتأثيراتيا عمى المجتمع كالبيئة.
 .4تزايد الضيط مػف قبػؿ المنظمػات غيػر الحككميػة ،منظمػات حمايػة حقػكؽ اإلنسػاف ،كحمايػة حقػكؽ
العم ػػاؿ ،كمنظم ػػات حماي ػػة البيئػ ػػة ،كغيرى ػػا م ػػف المنظم ػػات التػػػي تي ػػتـ بالجكان ػػب اإلنس ػػانية كالبيئيػػػة
كاألخالقية ،ىذه الضيكطات أثرت بشكؿ كبير عمى ممارسات كأنشطة المنظمات.
م ػػف ىن ػػا ف ػػإف مفي ػػكـ المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ظي ػػر كتن ػػامى نتيج ػػة لمعكلم ػػة ،كالض ػػيكطات الحككمي ػػة
كالشعبية التي طالبت بتشريعات لحماية المستيمؾ كالعامميف كالبيئة ،كأيضا نتيجػة لمكػكارث كالتطػكرات
التكنكلكجيػػة كغيرىػػا مػػف التحػػديات التػػي أدت إلػػى تطػػكر كظيػػكر مفيػػكـ المسػػؤكلية االجتماعيػػة بشػػكؿ
أكبر.

مفيوـ المسؤولية االجتماعية لمشركات:
شيد تعريػؼ المسػؤكلية االجتماعيػة لمشػركة تييػرات جكىريػة عمػى مػر الػزمف كال يػزاؿ يتطػكر مػع تقػدـ
المجتمع كتطكر تكقعاتو ،كفيما يمي أىـ ىذه التعاريؼ:
فقػد عػرؼ البنػؾ الػدكلي المسػؤكلية االجتماعيػة عمػى أنيػا :التػزاـ أصػحاب النشػاطات التجاريػة
بالمساىمة في التنمية المستدامة مف خالؿ العمؿ مع مكظفييـ كعائالتيـ كالمجتمع المحمي كالمجتمع
ككػؿ لتحسػيف مسػتكل معيشػة النػاس بأسػمكب يخػدـ التجػارة كيخػدـ التنميػة فػي آف كاحػد), 2005
(World Bank
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كمػػف كجيػػة نظػػر اليرفػػة التجاريػػة العالميػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة عمػػى أنيػػا جميػػع المحػػاكالت التػػي
تس ػاىـ فييػػا الشػػركات لتحقيػػؽ التنميػػة بسػػبب اعتبػػارات أخالقيػػة كاجتماعيػػة .كبالتػػالي فػػإف المسػػؤكلية
االجتماعية تعتمد عمى المبادرات الحسنة مف الشركات دكف كجػكد إجػراءات ممزمػة قانكنػان .كلػذلؾ فػإف
المسؤكلية االجتماعية تتحقؽ مف خالؿ اإلقناع كالتعميـ )WBCSD ,1999).
كع ػػرؼ المجمػػػػس العػػػػالمي ل عمػػػػاؿ مػػػػف أجػػػػؿ التنميػػػػة المسػػػػتدامة المس ػػؤكلية االجتماعيػػػة عمػػػى
أنيػػ ػػا االلت ػ ػ ػزاـ المسػػ ػػتمر مػ ػ ػػف قبػ ػ ػػؿ الشػ ػ ػػركات بالتصػ ػ ػػرؼ أخالقي ػ ػ ػان كالمسػ ػ ػػاىمة فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ التنميػ ػ ػػة
االقتصػ ػ ػ ػػاديةع كالعمػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػػى تحسػ ػ ػ ػػيف نكعيػ ػ ػ ػػة الظػ ػ ػ ػػركؼ المعيشػ ػ ػ ػػية لمقػ ػ ػ ػػكل العاممػ ػ ػ ػػة كعػ ػ ػ ػػائالتيـ
كالمجتمع ككؿ( .األسرجع )2010
كقد عرفت منظمة المقاييس العالمية  ISOالمسؤكلية االجتماعيػة بأنيػا" :مسػؤكلية الشػركة عػف اآلثػار
المترتبػػة لق ارراتيػػا ،كأنشػػطتيا عمػػى المجتمػػع ،كالبيئػػة عبػػر الشػػفافية كالسػػمكؾ األخالقػػي المتناسػػؽ مػػع
التنميػ ػػة المسػ ػػتدامة كرفػ ػػاه المجتمػ ػػع ،فضػ ػػال عػ ػػف االخػ ػػذ بعػ ػػيف االعتبػ ػػار تكقعػ ػػات المسػ ػػاىميف".
)(ISO26000, 2007
كمػػا عػػرؼ مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة لمتجػػارة والتنميػػة األونكتػػاد المسػػؤكلية االجتماعيػػة بأنيػػا السػػمكؾ
األخالقي لمؤسسة ما تجاه المجتمعع كتشمؿ سمكؾ اإلدارة المسؤكلة فػي تعامميػا مػع األطػراؼ المعنيػة
التي ليا مصمحة شرعية في مؤسسة األعماؿ كليس مجرد حاممي األسيـ( .األكنكتادع )2004
 كاجتيػد البػػاحثكف فػػي تعريػػؼ كتحديػػد نطػػاؽ المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،فقػػد عرفيػػا ( )Druckerبأنيػػا"التزاـ المنشأة تجاه المجتمع الذم تعمؿ فيو بفعؿ ما ىك اجتمػاعي" ،كقػد شػكؿ ىػذا التعريػؼ األسػاس
الذم انطمقت منو التعريفات الالحقة( .السحيباني)2009،
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 كعرفيا البكرم ( )2001عمػى أنيػا "مجمػؿ االلت ازمػات التػي تتعيػد بيػا الشػركة فػي تقػديـ مػا يرغبػوالزبػػكف كانسػػجامان مػػع القػػيـ المشػػتركة مػػا بينيمػػا كالتػػي تنصػػب فػػي النيايػػة بتحقيػػؽ رفاىيػػة المجتمػػع
كاستمرار عمؿ الشركة كبما تحققو مف عكائد مربحة".
 كمػف كجيػػة نظػر طالػػب :بأنيػا التػزاـ الشػركات تجػػاه المجتمػع كالػػذم يأخػذ بنظػػر االعتبػار تكقعػػاتالمجتمػع مػف الشػركات فػي صػكر اىتمػاـ بػالمكظفيف كالبيئػة بحيػث يمثػؿ ىػذا االلتػزاـ مػا ىػك أبعػد مػف
مجرد أداء االلتزامات المنصكص عمييا قانكنيان( .طالب)2010 ،
مف ىنا يمكف القكؿ بأف المسؤكلية االجتماعية كحسب نظر الباحثة ليذه الدراسة فإنيا  :التزاـ الشركة
تجاه أصحاب المصػالح فييػا مػف خػالؿ قياميػا بأنشػطة اجتماعيػة تجػاه البيئػة كالمػكظفيف كالمسػاىميف
كالشركاء كغيرىـ مف أصحاب المصمحة كذلؾ لتحقيؽ التنمية االقتصادية .

الخصائص المشتركة لتعريفات المسؤولية االجتماعية :
يرل زيادات ( )2009أنو عمى الرغـ مف اختالؼ تعريفات المسؤكلية االجتماعية إال أنيا تجمع عمػى
كجكد الخصائص المشتركة ليا كفؽ اآلتي:
 -1اإلقرار بطكاعية مبدأ المسؤكلية االجتماعية لمشركات (عدـ اإللزامية).
 -2تكام ػػؿ السياس ػػات االجتماعي ػػة كالبيئي ػػة كاالقتص ػػادية كالمجتمعي ػػة ف ػػي األعم ػػاؿ اإلداري ػػة اليكمي ػػة
لممؤسسة.
 -3تقبؿ الشركات المسؤكلية االجتماعية ،ككنيا كاحدة مػف األنشػطة األساسػية ال ارسػخة فػي نشػاطات
المؤسسة :اإلدارية ،كاالستراتيجية.
 -4عممية تشاركية تقكـ بيا الشركات؛ لتعظيـ القدرة التشاركية في التنمية.
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 -5المسؤكلية االجتماعية ،مفيكـ ،كممارسة تقكـ بيا كتعييا كػؿ الشػركات بيػض النظػر عػف طبيعػة
عمميا.

عناصر المسؤولية االجتماعية:
ك تتككف المسؤكلية االجتماعية مف ثالث عناصر مف كجية نظر (عثماف )1986 ،كىي:
 االىتمػػاـ :كيقصػػد بػػو االرتبػػاط العػػاطفي بالجماعػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا الفػػرد ،صػػييرة أـ كبي ػرة ،ذلػػؾ
االرتبػػاط الػػذم يخالطػػو الحػػرص عمػػى اسػػتمرار تقػػدميا كتماسػػكيا كبمكغيػػا أىػػدافيا ،كالخػػكؼ مػػف أف
تصاب بأم ظرؼ يؤدم إلى إضعافيا أك تفككيا .
 الفيـ  :كينقسـ إلى شقيف ،األكؿ فيـ الفرد لمجماعة ،كالثاني فيـ الفرد لمميزل االجتماعي ألفعالو.
كيقصػػد بالشػػؽ األكؿ فيػػـ الفػػرد لمجماعػػة ،أم فيمػػو لمجماعػػة فػػي حالتيػػا الحاضػرة مػػف ناحيػػة ،كفيمػػو
لمؤسساتيا كمنظماتيا كعاداتيػا كقيميػا ككضػعيا الثقػافي كتاريخيػا .كأمػا الشػؽ الثػاني مػف الفيػـ ،كىػك
فيـ الفرد لمميزل االجتماعي ألفعالو ،فالمقصكد بو أف يدرؾ الفرد آثار أفعالو كتصرفاتو كق ارراتو عمى
الجماعة ،أم يفيـ القيمة االجتماعية ألم فعؿ أك تصرؼ اجتماعي يصدر عنو.
 المشاركة :كيقصد بيا اشتراؾ الفرد مع اآلخريف في عمؿ مػا يمميػو االىتمػاـ كمػا يتطمبػو الفيػـ مػف
أعمػ ػػاؿ تسػ ػػاعد الجماعػ ػػة فػ ػػي إشػػػباع حاجاتيػ ػػا ،كحػػػؿ مش ػػكالتيا ،كالكصػ ػػكؿ إلػ ػػى أى ػػدافيا ،كتحقيػ ػػؽ
رفاىيتيا ،كالمحافظة عمى استمرارىا.
كقد تكصمت الباحثة إلى أنو يجػب أف يكػكف ىنػاؾ تػرابط كتكامػؿ بػيف عناصػر المسػؤكلية االجتماعيػة
الثالثة :االىتماـ ،كالفيػـ ،كالمشػاركة ،ألف كػؿ عنصػر يػدعـ كينمػي العنصػر اآلخػر ،فمػثال االىتمػاـ:
كمما زاد فيـ الفرد زاد اىتمامػو بالتػالي االىتمػاـ يحػرؾ الفيػـ ،ككالىمػا ضػركرم لممشػاركة ،فالمشػاركة
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تزيد مف االىتماـ كالتعمؽ بالفيـ أكثر ،كال يمكف أف تتحقؽ المسؤكلية االجتماعية عند الفرد إال بتكفر
عناصرىا الثالثة.
مبادئ المسؤولية االجتماعية لمشركة:
إف المس ػ ػؤكلية االجتماعيػ ػػة لمشػ ػػركات تقػػػكـ عمػ ػػى تسػ ػػع مبػ ػػادئ أساس ػػية يمكػ ػػف تمخيص ػػيا فػ ػػي اآلتػ ػ ػػي
عريكة:)2011،
القيـ واألخالقيات ،المساءلة والمحاسبة ،تقوية وتعزيػز السػمطات،
الحماية واعادة اإلصالح البيئيّ ،
األداء المػػػالي والنتػػػائج ،مواصػػػفات موقػػػع العمػػػؿ ،العالقػػػات التعاونيػػػة ،المنتجػػػات والخػػػدمات ذات
الجودة ،واالرتباط المجتمعي .
مػػف خػػالؿ ىػػذه المبػػادئ كممارسػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي الشػػركات يػػؤدم ذلػػؾ ألف تكػػكف الشػػركة
ج ػػزء فاع ػػؿ ف ػػي تنمي ػػة المجتم ػػع ،باس ػػتخداـ الش ػػفافية ف ػػي األعم ػػاؿ الت ػػي تق ػػكـ بي ػػا كااللتػػزاـ بالمب ػػادئ
األخالقيػػة أمػػاـ المػػكظفيف كأصػػحاب المصػػالح كالمجتمػػع ،كاحتراميػػا لحقػػكؽ االنسػػاف كاحت ػراـ سػػيادة
القانكف كمصالح األطراؼ المعنية كاحتراـ المعايير الدكلية لمسمكؾ ،كلدييا القابمية لممساءلة.

أنماط المسؤولية االجتماعية كما يراىا البكري والديوة جي :
يمك ػػف النظ ػػر لممس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ببع ػػديف أساس ػػييف كينص ػػب األكؿ عم ػػى داخ ػػؿ الش ػػركة كيػ ػرتبط
بػػالمكظفيف كتحسػػيف ظػػركؼ عمميػػـ بجميػػع أشػػكاليا كالبعػػد الثػػاني خػػارج الشػػركة م ػرتبط بالتعامػػؿ مػػع
مجمكعػ ػػة كبي ػ ػرة مػ ػػف اإلشػ ػػكاالت التػ ػػي يعػ ػػاني منيػ ػػا المجتمػ ػػع كىنػػػا طػ ػػكرت ثالثػ ػػة أنمػ ػػاط لممسػ ػػؤكلية
االجتماعية كما يراىا البكرم كديكة جي ( )2001كىي:
أ -النمط الكالسيكي (التقميدم) :يتمحكر حكؿ تعظيـ الربح ،نظرة اإلدارة لممكظفيف تنطمؽ مف فكرة
أف العمؿ سمعة تباع كتشترل في ضكء العرض كالطمب عمييا.
ب -االدارم :تحقيؽ المنفعة الذاتية لممنظمة كتحقيؽ منفعة المجاميع األخرل.
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ج -ال بيئي :مسؤكلية الشركة في المحافظة عمى البيئة كتحقيؽ نكعية حياة أفضؿ لممكظفيف
كلممجتمع ككؿ.

أىمية المسؤولية االجتماعية:
يمكف إيجاز أىمية المسؤكلية االجتماعية في النقاط اآلتية (اليالبي كالعامرم :)2006،
 -1زيػػادة التكافػػؿ االجتمػػاعي بػػيف ش ػرائح المجتمػػع كايجػػاد شػػعكر باالنتمػػاء مػػف قبػػؿ األف ػراد كالفئػػات
المختمفة.
 -2تحقيؽ االستقرار االجتماعي نتيجة التكفر مستكل مف العدالة االجتماعية.
 -3تحسيف نكعية الحياة في المجتمع.
 -4تحسػػيف التنميػػة السياسػػية انطالق ػان مػػف زيػػادة مسػػتكل التثقيػػؼ بػػالكعي االجتمػػاعي عمػػى مسػػتكل
األفراد كالمجمكعات كالشركات .
 -5تساىـ في تعزيز صكرة الشركة في المجتمع ،كبالتالي مردكدات إيجابية ليا كلممكظفيف.

أىمية المسؤولية االجتماعية في الشركات:
المسػػؤكلية االجتماعيػػة م ػػف أىػػـ م ػػا يجػػب الح ػػرص عميػػو ف ػػي الشػػركات كأف أم خم ػػؿ فػػي المس ػػؤكلية
االجتماعية سيؤدم إلى انتشار األنانية كالسػمبية كعػدـ االسػتقرار االجتمػاعي نتيجػة عػدـ تػكفر العدالػة
االجتماعية كعدـ شعكر االفراد باالنتماء لمشركة كلممجتمع ،كأيضا يتبيف لنا أف المسؤكلية االجتماعية
ليس ػػت ف ػػي داخ ػػؿ الش ػػركة فق ػػط ب ػػؿ تمت ػػد لخارجي ػػا أيض ػػا حي ػػث أني ػػا بش ػػكميا ال ػػداخمي تػ ػرتبط ب ػػاألفراد
كالمػػكظفيف كبػػاألداء فػػي داخػػؿ الشػػركة ىػػذا الػػذم يػػؤدم إلػػى تطػػكير المػػكظفيف كتحسػػيف نكعيػػة حيػػاة
العمؿ ،أما بشكميا الخارجي فترتبط بالمشاكؿ المجتمعية كمحاكلة عالجيا كمحاربتيا.
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كقد تكفر برامج المسؤكلية االجتماعية مكاسب عديدة لمشركات كالتي تعتبػر الحجػج المؤيػدة لممارسػة
المسؤكلية االجتماعية ك تتمثؿ فيما يمي (البكرم:)2001،
 تعمؿ المسؤكلية االجتماعية عمى تحسيف ك تطكير صكرة الشركة أماـ المجتمع.
 تمثػػؿ المسػػؤكلية االجتماعيػػة الحالػػة األفضػػؿ لممسػػتثمريف كذلػػؾ عػػف طريػػؽ رفػػع قيمػػة األسػػيـ فػػي
األمػػد الطكيػػؿ ،لمػػا تحظػػى بػػو الشػػركة مػػف ثقػػة لػػدل المجتمػػع ،كمػػا تقػػكـ بػػو لمحػػد مػػف المخػػاطر التػػي
يمكف أف تتعرض ليا مستقبال.
 القكانيف ك التشػريعات ال يمكنيػا أف تسػتكعب كػؿ التفاصػيؿ المرتبطػة فػي المجتمػع ،ك لكػف بكجػكد
المسؤكلية في األعماؿ فإنيا ستمثؿ قانكنان اجتماعيان.
 إف لـ تقـ الشركات بمياميا في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية كمساعدة المجتمػع فػي معالجػة كحػؿ
المشكالت التي يعاني منيا فإنيا يمكف أف تفقد الكثير مف قكتيا التأثيرية في المجتمع.
 الكقايػػة مػػف المشػػكمة أفضػػؿ مػػف عالجيػػا ،لػػذلؾ مػػف المناسػػب تػػرؾ الشػػركات لتعمػػؿ فػػي المجتمػػع
لتتجنب المشكالت قبؿ أف تتفاقـ كيصعب عالجيا.
كتشير التجارب الدكلية إلى أف المكاسب التي تعكد عمى الشركات مػف كجيػة نظػر الخشػركـ كآخػركف
( ،)2012ىي:
 .1تحسيف سمعة الشركات كالنجاح في تقديـ الخدمة.
 .2التزاـ الشركات بالمسؤكليات االجتماعية يمثؿ عنصر جذب أماـ العناصر البشرية.
 .3إدارة المخػػاطر االجتماعيػػة التػػي يترتػػب عمػػى قيػػاـ الشػػركات بنشػػاطيا االقتصػػادم ،كالمتمثمػػة فػػي
االلتزاـ البيئي ،كاحتراـ قكانيف العمؿ ،كالمكاصفات القياسية.
كمػػف منظػػكر الباحثػػة فػػإف الت ػزاـ الشػػركة بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة يعمػػؿ عمػػى تحسػػيف سػػمعتيا كتقػػدميا
كنجاحيا كزيادة االنتاجية كالجكدة كالفعالية كالكفاءة االنتاجية كذلؾ مف خالؿ تحسيف نكعية الخػدمات
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المقدمة لممجتمع ،كبالتالي جذب األفراد كالمكظفيف ككالئيـ لمشركة ،كأيضان تحسػيف ظػركؼ الحيػاة فػي
المجتمع مف خالؿ المساىمة في االستقرار االجتماعي نتيجة لتكفيرىا نكع مف العدالة كتكافؤ الفرص.

أىمية المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص:
مع االىتماـ المتزايد لمفيكـ المسؤكلية االجتماعية يظير التساؤؿ عف األسباب التي شجعت الشركات
عمػػى االلتػزاـ بيػػذه المسػػؤكلية ،خاصػػة أف ىنػػاؾ أعبػػاء ماليػػة تنطػػكم عمػػى االلتػزاـ بيػػا كتعارضػػيا مػػع
تعظػػيـ ال ػربح بسػػبب زيػػادة االنفػػاؽ فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،كلكػػف حسػػب التجػػارب
الدكليػػة كمػػا أشػػارت إليػػو فػػإف الشػػركات تحقػػؽ م ازيػػا كثي ػرة مػػف أىميػػا زيػػادة المػػردكد الم ػػادم كاألداء
المتطػػكر مػػف خػػالؿ التزاميػػا كتبنييػػا لممسػػؤكلية االجتماعيػػة ،كمػػف أىػػـ ىػػذه الم ازيػػا كمػػا ذكرىػػا ع ػكاد
كآخركف ()2013ىي:
 -1تحسيف سمعة الشركة كصكرتيا في المجتمع ،كبخاصة لدل العمالء كالمكظفيف.
 -2تحسيف مناخ العمؿ ،كبعث ركح التعاكف كالترابط بػيف مختمػؼ األطػراؼ ذات العالقػة بالمؤسسػة،
كىذا يحد مف الصراع بيف اإلدارة كالمكظفيف ،كيزيد مف كالء المكظفيف كانتمائيـ مما يعمؿ عمى زيادة
في االنتاج كالربح.
 -3دعـ أفراد المجتمع ألىداؼ الشركة كنشاطاتيا التنمكية ،كاإلسػياـ فػي الكصػكؿ إلػى أىػدافيا ،بمػا
في ذلؾ أىدافيا ،الربحية.
 -4استقطاب الكفاءات البشرية ،حيث يمثؿ التزاـ الشركة بمسؤكليتيا االجتماعية عنصػر جػذب أمػاـ
العناصر البشرية المتميزة ،خاصة لمشركات التي تعمػؿ فػي مجػاالت متخصصػة ،كتسػتخدـ تكنكلكجيػا
حديثة .
 -5بناء عالقات قكيػة مػع الحككمػات ،ممػا يسػاعد عمػى حػؿ المشػكالت ،أك الن ازعػات القانكنيػة التػي
قد تتعرض ليا المؤسسات في أثناء ممارستيا لمنشاط االقتصادم.
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تسػييؿ الحصػكؿ عمػى االئتمػاني المصػرفي خاصػة فػي ضػكء اسػتحداث بعػض المؤشػرات التػػي

تػػؤثر فػػي الق ػرار االئتمػػاني لمبنػػكؾ ،حيػػث يػػتـ ترتيػػب الشػػركات العالميػػة كفق ػان لدرجػػة مراعاتيػػا لألبعػػاد
االجتماعية ،كاالعتبارات البيئية في أثناء ممارستيا لنشاطيا االقتصادم.

وفاء الشركات بالمسؤولية االجتماعية:
يحقؽ الكفاء بالمسؤكلية االجتماعية لمشركات العديد مف الفكائد كما ذكرىػا عبػد الػرحمف( )1997كمػف
أىميػػا تحس ػػيف صػػكرة الش ػػركة بػػالمجتمع كترس ػػيخ المظي ػػر االيجػػابي ل ػػدل العمػػالء كالم ػػكظفيف كأفػػراد
المجتمع ،كذلؾ عمػى اعتبػار أف المسػؤكلية االجتماعيػة تمثػؿ مبػادرات طكعيػة لمشػركة اتجػاه األطػراؼ
ذات المصػػمحة س ػكاء كػػانكا أط ػراؼ مباش ػرة أك غيػػر مباش ػرة ،كأف مػػا يػػنص عميػػو القػػانكف مػػف أعمػػاؿ
اجتماعيػػة مطمكبػػة مػػف الشػػركات يعتبػػر مسػػؤكلية اجتماعيػػة فػػي حػػدكدىا الػػدنيا كأم خػػرؽ ليػػا يعػػرض
الشػػركة لممسػػاءلة القانكنيػػة ،كبيػػذا تكػػكف الشػػركة ذات تكجػػو اجتمػػاعي كممػػا زادت مبادراتيػػا الطكعيػػة،
عميػػو فػػإف المسػػؤكلية االجتماعيػػة عنػػدما يػػتـ الكفػػاء بيػػا تقػػكـ بتحسػػيف منػػاخ العمػػؿ السػػائد فػػي الشػػركة
كتؤدم إلى إشاعة التعاكف كالترابط بيف مختمؼ األطراؼ ،كذلؾ فإنيا تمثؿ تجاكبان فعاالن مع التيييرات
الحاصػػمة فػػي حاجػػات المجتمػػع كانتقاليػػا إلػػى الحاجػػات االجتماعيػػة ك تحقيػػؽ جانػػب مػػف ذاتيػػة الفػػرد
كالمجمكعة.

قواعد نشر المسؤولية االجتماعية
إف نشػػر المسػػؤكلية االجتماعيػػة لمشػػركة يكػػكف مػػف خػػالؿ مشػػاركتيا باألعمػػاؿ التطكعيػػة مػػف التبرعػػات
الخيريػػة كاألعمػػاؿ االجتماعيػػة كغيرىػػا ،كأيضػػا مػػف خػػالؿ العمميػػات الجكىريػػة مػػع المػػكظفيف كتحسػػيف
ظػػركفيـ كأكضػػاعيـ كتعظػػيـ فرصػػيـ فػػي التنميػػة المينيػػة كاج ػراءات تقميػػؿ اسػػتيالؾ الطاقػػة ،كصػػدؽ
االتص ػ ػػاؿ م ػ ػػع عمالئي ػ ػػا كس ػ ػػيكلة االتص ػ ػػاؿ أيضػ ػ ػان كم ػ ػػف خ ػ ػػالؿ سمس ػ ػػمة النش ػ ػػاطات الت ػ ػػي تس ػ ػػاىـ
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في قيمة المنتج أكثر مف تكمفتو ،كعبػر سمسػمة القيمػة تبػدأ مػف البحػث كالتطػكير كاليندسػة كتنتقػؿ إلػى
التصنيع ثـ تنتقؿ إلى الزبكف أك يتـ التخمص منيا ،كأخي ار حشد التأييد الكظيفي الذم يبدأ مػف كضػع
قيػػادات المسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي الشػػركة لمرؤيػػة كتػػكفير المنػػاخ المناسػػب لمعػػامميف ،كتحقيػػؽ التنميػػة
كزيادة األرباح كذلؾ كما كرد في دراسة األسرج (.)2010
استراتيجيات تعامؿ الشركات مع قضايا المسؤولية االجتماعية:
ػاء عمػػى التحميػػؿ البيئػػي الػػذم تقػػكـ بػػو الشػػركة لقضػػايا المسػػؤكلية االجتماعيػػة مػػف أجػػؿ إبػراز نقػػاط
بنػ ن
القكة كالضعؼ التي تعترييا كتحدد الفرص كالتيديدات المحيطة بيا ،فإف الشػركة عػادة مػا تتعامػؿ مػع
ىذه القضايا بأربعة استراتيجيات رئيسية مف كجية نظر الغالبي والعامري  2006ىي :
 -1استراتيجية الممانعة المعرقمة :بمكجػب ىػذه االسػتراتيجية فػإف إدارة الشػركة تتجنػب االلتػزاـ بػأم
دكر اجتم ػػاعي كبيئ ػػي ،كتتحاش ػػى اإلنف ػػاؽ عم ػػى األنش ػػطة االجتماعي ػػة كالبيئي ػػة ،كي ػػتـ التركي ػػز عم ػػى
األكلكيات االقتصادية.
 -2االستراتيجية الدفاعية :تيتـ الشركة كفقان ليذه االستراتيجية بالقياـ بأقؿ مػا مطمػكب منيػا قانكنيػان،
أم الح ػ ػػد األدن ػ ػػى الق ػ ػػانكني المف ػ ػػركض ك ػ ػػدكر اجتم ػ ػػاعي كبيئ ػ ػػي ،م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ مكاجي ػ ػػة المس ػ ػػؤكليات
االقتصػػادية كالقانكنيػػة .فمػػع زيػػادة الضػػيكط التنافسػػية كالسػػكقية كزيػػادة األص ػكات التػػي تنػػادم بحمايػػة
المس ػتيمؾ كالبيئػػة ،تمجػػأ إدارة الشػػركة إلػػى المنػػاكرات القانكنيػػة كتكتيػػؾ لممحاكلػػة مػػف تقميػػؿ اك تحاشػػي
االلتزامات المرتبطة بالمشاكؿ التي تسببيا الشركة ،كبالتالي حمايتيا مف الكقكع في مساءلة قانكنية.
 -3استراتيجية التكيؼ:تنطمؽ ىػذه االسػتراتيجية بػالتزاـ الشػركات بالمسػؤكليات االقتصػادية كالقانكنيػة
ثػػـ ت ارعػػي بعػػد ذلػػؾ المتطمبػػات األخالقيػػة مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ بػػالقيـ كاألع ػراؼ السػػائدة كالسػػمككيات
المقبكلػػة اجتماعيػػا فػػي بيئتيػػا الداخميػػة التػػي تمثػػؿ ثقافػػة الشػػركة ،ككػػذلؾ بالنسػػبة لممجتمػػع الػػذم تعمػػؿ
فيو.
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 -4استراتيجية المبادرة التطوعيػة :تتبنػى الشػركات بمكجػب ىػذه االسػتراتيجية دك انر اجتمػاعي كبيئيػان
كاسع جدان ،بحيث تأخذ مصػالح المجتمػع كتطمعاتػو كحمايػة البيئػة فػي جميػع ق ارراتيػا .كىػذا النػكع مػف
االسػتراتيجيات يحمػؿ فػي طياتػو المسػؤكلية الخيػرة ،حيػث يأخػذ زمػاـ المبػادرة فػي تػكفير المتطمبػات
االجتماعيػة كالبيئيػة عػالكة عمػى بنػاء قاعدتػو بكػؿ المسػؤكليات االقتصػادية كالقانكنيػة كاألخالقيػة .كمػا
تمكػف ىػذه االسػتراتيجية المنظمػة االسػتعداد لمتعامػؿ مػع المسػائالت المكجيػة إلييػا بكػؿ مركنػة ،ككػذا
إمكانية االستجابة لمضيكط الخارجية كالتيديدات ككذا التشريعات الحككمية.
مما سبؽ استنتجت الباحثة أف الشركات تتعامػؿ مػع قضػايا المسػؤكلية االجتماعيػة بػأربع اسػتراتيجيات
حيث أنيا تقكـ بدراسة البيئة كتحميميػا مػف أجػؿ معرفػة نقػاط القػكة كالضػعؼ كالفػرص كالتيديػدات التػي
ق ػػد تكاجي ػػا الش ػػركة فكان ػػت ى ػػذا االس ػػتراتيجيات مني ػػا الممانع ػػة الت ػػي ال تق ػػكـ بي ػػا الش ػػركة ب ػػأم دكر
اجتماعي ،كمنيا الدفاعيػة تقػكـ بػدكر اجتمػاعي قميػؿ مػف خالليػا لكػي تتجنػب المسػاءلة القانكنيػة ،أمػا
االسػػتراتيجية الثالثػػة فكانػػت اسػػتراتيجية التكيػػؼ التػػي مػػف خالليػػا ت ارعػػي الشػػركة المتطمبػػات األخالقيػػة
المقبكلة اجتماعيا في داخػؿ كخػارج الشػركة ،كاالسػتراتيجية األخيػرة فكانػت المبػادرة التطكعيػة حيػث أف
الشركة تمتزـ بنشاطات تطكعية لصالح المجتمع كتككف مف خالليا مستعدة لممسػاءلة كاالسػتجابة ألم
ضيكطات.

األنشطة المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية :
ىن ػػاؾ العديػػػد م ػػف األنشػػػطة االجتماعي ػػة التػ ػػي يمك ػػف مػػػف خاللي ػػا أف تم ػػارس الش ػػركات مسػػػؤكلياتيا

االجتماعي ػػة فمني ػػا األنش ػػطة الخاص ػػة بتنمي ػػة المػ ػكارد البيئي ػػة ،كاألنش ػػطة الخاص ػػة بخدم ػػة المجتم ػػع،
كاألنشػػطة الخاصػػة بتنميػػة المػكارد البشػرية ،كأنشػػطة خاصػػة باالرتقػػاء بالمنتجػػات كالخػػدمات ،فػػي ىػػذه

الدراسة سيتـ التطرؽ إلى األنشطة الخاصة بتنمية المكارد البشرية حيث أف مكضكع ىذه الدراسة ييػتـ
بػػالمكظفيف كالعػػامميف فػػي داخ ػؿ إطػػار المؤسسػػة ،تتمثػػؿ أنشػػطة المسػػؤكلية االجتماعيػػة لمشػػركة فيمػػا
تقدمػػو مػػف مسػػاىمات إلزاميػػة أك طكعيػػة لممجتمػػع كالبيئػػة ،كلقػػد اجمػػع العديػػد مػػف البػػاحثيف عمػػى أف

الشػػركات تمػػارس عػػددان مػػف المسػػؤكليات االجتماعيػػة كالتػػي تنحصػػر ضػػمف تصػػنيفيف ىمػػا :األخالقيػػةع
كاإلنس ػػانية تج ػػاه المجتم ػػع المحم ػػيع كالم ػػكظفيفع كالعم ػػالءع كالم ػػكرديفع كالبيئ ػػةع كالمس ػػاىميف( .عػ ػكاد

كآخركف)2013،
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مؤشرات المسؤولية االجتماعية:
يكضح الجدكؿ ( )2.1بعػض مػا يجػب أف تدركػو اإلدارة مػف دكر تجػاه األطػراؼ ذات العالقػة (عػكاد
كآخركف:)2013،
الجدوؿ 2.1

مؤشرات المسؤولية االجتماعية
الطرؼ
المالكوف
الموظفوف
الزبائف
المنافسوف
الموردوف
المجتمع
الحكومة
البيئة
جماعات
الضغط

عناصر المسؤولية االجتماعية
حماية أصكؿ المنشأة ،تحقيؽ أكبر ربح ممكف ،رسـ صكرة جيدة لممنشأة ،كتعظيـ قيمة السيـ

كالمنشأة ككؿ ،زيادة حجـ المبيعات.

عدالة كظيفية ،كرعاية صحية ،كركاتب كأجكر مدفكعة ،كاجازات مدفكعة ،كفرص تقدـ كترقية،
كتدريب مستمر ،كاسكاف لممكظفيف ،ككسائؿ نقؿ ،كظركؼ عمؿ مناسبة.
أسعار مناسبة ،كاإلعالف الصادؽ ،كمنتجات آمنة بنكعية جيدة ،كارشادات بشأف استخداـ المنتج
ثـ التخمص منو أك مف بقاياه.
معمكمات صادقة ،كعدـ سحب المكظفيف مف الشركات األخرل بكسائؿ غير نزيية ،كمنافسة
عادلة كنزيية.
أسعار عادلة ،كاالستم اررية في التكريد ،كتسديد االلتزامات المالية ،كالصدؽ في التعامؿ.
خمؽ فرص عمؿ ،كاحتراـ العادات كالتقاليد ،كتكظيؼ المعكقيف (ذكم االحتياجات الخاصة)،
كدعـ األنشطة المجتمعية ،كدعـ البنية التحتية ،كالصدؽ في التعامؿ.
االلتزاـ بالقكانيف ،كاعادة التأىيؿ كالتدريب ،كتكافؤ الفرص بالتكظيؼ ،كحؿ المشكالت

االجتماعية ،كتسديد االلتزامات الضريبية.

التشجير كزيادة المساحات الخضراء ،كالتعامؿ مع المنتجات غير الضارة ،كالحد مف تمكث الماء
كاليكاء كالتربة ،كاالستخداـ األمثؿ لممكارد.
التعامؿ الصادؽ مع الصحافة ،كاحتراـ أنشطة جماعات حماية البيئة ،كالتعامؿ الجيد مع
جمعيات حماية المستيمؾ ،كاحتراـ دكر النقابات العمالية.

مف الجدكؿ السابؽ نستنتج أف مف بعض مؤشرات المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف :تكفير
الكظيفة لكؿ المؤىميف ليذا العمؿ أم العدالة الكظيفية ،كأيضان بتكفير الرعاية الصحية كالركاتب
كاألجكر المدفكعة كاعطائيـ إجازات مدفكعة في حالة غيابيـ عف العمؿ بسبب ظركؼ معينة،
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كتكفير فرص تقدـ كترقية ليـ الستحقاقيـ ليا ،كتدريبيـ المستمر ،كتكفير مسكف أك مساعدتيـ في

إيجاد مسكف ،ككسائؿ نقؿ ،كتكفير ظركؼ عمؿ مناسبة...

انًضخفيذوٌ يٍ وجىد انشزكبث:
المىظفىن

مؤسسات
التعليم

المجهزون

الحكىمة

جماعات
الضغط
المؤسسات
المالية

المىافسىن

األحزاب
السياسية

الشركات

الزبائه

المجتمع
المحلي

الشكؿ 2.1
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المساهمىن

وقابات
العمال

المستفيدوف مف وجود الشركات مف منظور الغالبي والعامري 2002


المؤسسات االستثمارية



أنشطة االستيالؾ



المستثمر الفردي المحمي



المسؤولية عف المنتجات



المستثمروف الفرديوف الخارجيوف



مجموعة حماية البيئة



الجميور العاـ



الصحافة



جماعات الضغط األخرى

انًبنكيٍ

انزببئٍ

انشزكبث
انًىظفيٍ

انًجخًغ انًحهي
انحكىيت



النقابات العمالية



قدامى الموظفيف



النساء



األقميات



أنشطة الخدمات المدنية


العالمي

الدولة

المستوى

اإلقميمي

االتحادي او






المحمي

الشكؿ 2.2

الشركات وفئات أصحاب المصالح الغالبي والعامري 2016

الموظفوف:
كمػػا ذكػػر فػػي الشػػكؿ( )2.1كالشػػكؿ( )2.2فػػإف الفئػػات المسػػتفيدة ىػػـ :المػػالكيف ،المػػكظفيف ،الزبػػائف،
المنافسػ ػ ػػيف ،المجتمػ ػ ػػع المحمػ ػ ػػي ،البيئػ ػ ػػة ،كالحككمػ ػ ػػة ،كجماعػ ػ ػػات الضػ ػ ػػيط ،األقميػ ػ ػػات كالفئػ ػ ػػات ذات
االحتياجات الخاصة ،إذان المكظفيف ىـ جية مستفيدة كذات مصمحة في الشركة كال نقصد بيـ الفنيكف
فحسب بؿ تشمؿ ىذه الفئة جميع المكظفيف مػف إداريػيف كفنيػيف كفئػات أخػرل ،حيػث أف ليػـ مصػمحة
ميمػػة فػػي الشػػركة ال تقتصػػر عمػػى األجػػكر فحسػػب بػػؿ تتعػػداىا إلػػى عػػدد أكبػػر مػػف المؤش ػرات التػػي
أكجزىا اليالبي كالعامرم ( )2016في اآلتي:
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أ -أجكر كمرتبات مجزية :يتكقع المكظفػكف أف تػدفع ليػـ أجػك انر تتناسػب مػع الجيػد المبػذكؿ مػف قػبميـ
اء كػػاف جيػػدان فكري ػان أك عضػػميان ،كمػػا يتكقػػع المكظفػػكف العدالػػة فػػي ىػػذه األجػػكر مػػف حيػػث كفائيػػا
س ػك ن
بمتطمبات العيش الكريـ ،كسداد احتياجاتيـ كاحتياجات عكائميـ المختمفة ،عممان بأف األجكر التي تدفع
لممػكظفيف تمثػؿ محركػان فػاعالن فػي اقتصػػادات الػدكؿ المختمفػة ككنيػػا تمثػؿ حمقػات متسمسػػمة مػف القيمػػة
المضافة لشرائح المجتمع المختمفة.
ب -فرص ترقية متاحة كجيدة :كىي حالة مطمكبة مف قبؿ المكظفيف ألنيا تؤدم إلى تحسيف
قدراتيـ الفنية كالمالية كتشعرىـ بأىميتيـ في الشركة.
ج -تدريب كتطكير مستمر :فالعمـ ال يتكقؼ عند حد معيف لذلؾ فػالمكظؼ الػذم أنيػى د ارسػتو فػي
مرحمة معينة يتطمع أف يحصؿ عمى معمكمات إضافية تتعمؽ بما يستجد في مجاؿ تخصصو كبالتالي
يتكقع مف الشركة التي يعمؿ فييا أف تزجو في دكرات تدريبيػة كتطكيريػة تؤىمػو لايفػاء بمتطمبػات بيئػة
عمؿ تتسـ بالحركة كالتطكر الدائـ.
د -عدالػة كظيفيػة :تكلػد ىػذه العدالػة شػعك انر باالنتمػاء كاإلحسػاس بالثقػة كتسػاىـ بتنميػة ثقافيػة تنظيميػػة
إيجابية تككف الشركة بأشد الحاجة ليا.
ق -ظ ػػركؼ عم ػػؿ ص ػػحية كمناس ػػبة :تس ػػاعد بيئ ػػة العم ػػؿ عم ػػى اإلنج ػػاز الص ػػحيح لمميم ػػات كأداء
الكظائؼ بشكؿ حسف إذا كانت بيئة مشتممة عمػى المسػتمزمات الضػركرية لمحفػاظ عمػى صػحة العامػؿ
كسػالمتو مػػف األخطػػار بمختمػػؼ أنكاعيػا ،فالتيكيػػة الجيػػدة كاإلضػػاءة الكافيػة كعػػدـ كجػػكد ضكضػػاء أك
إشعاع كدرجات الح اررة المالئمة كالمكاتب الكاسعة كمكاف العمؿ النظيؼ كالمفتكح كميا شركط صحية
أساسية ألداء العمؿ كتيتـ كحدات السالمة المينية بيذا األمر كقد استحدثت مؤخ انر في مختمؼ الػدكؿ
جكائز خاصة بالسالمة المينية تمنح لمشركات التي تفي بمتطمبات السالمة كاممة.
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ك -المش ػػاركة ف ػػي القػ ػ اررات :أص ػػبح المكظف ػػكف يتطمع ػػكف إل ػػى مزي ػػد م ػػف المش ػػاركة ف ػػي القػ ػ اررات الت ػػي
تخصػػيـ أك تخػػص عمميػػـ كقػػد بقيػػت المشػػاركة تمثػػؿ مػػدخالن ميم ػان لتحفيػػز المػػكظفيف كانػػدماجيـ فػػي
العمؿ فال تكتفي الشركات باالستفادة مف الجيكد الفنية لممػكظفيف بػؿ تحػاكؿ أف تسػتفيد مػف مبػادراتيـ
اإلبداعية كذىنياتيـ عمى اعتبار أنيـ أقرب إلى المكائف كالمعدات كبيئة العمؿ المباشرة.
ز -رعايػػة صػػحية جيػػدة :ليػػذا الجانػػب أىميػػة قصػػكل فػػي حيػػاة المػػكظفيف كعػكائميـ فالتػػأميف الصػػحي
كمدل شمكليتو كالرعاية الصحية الجيدة في مكقع العمؿ ىي متطمبات ضػركرية يطمػح ليػا المكظفػكف
في كؿ الشركات.
ح -إجػػازات مدفكعػػة :فػػي حػػاالت التػػدريب أك الد ارسػػة أك المػػرض أك ال ارحػػة كاالسػػتجماـ أك التطػػكع
لمعمؿ االجتماعي الخيرم كما ىك فػي بعػض الػدكؿ ،فػإف اإلجػازة المدفكعػة تعتبػر مسػاىمة ميمػة مػف
قبؿ الشركات.
ط -إسػػكاف كخػػدمات مختمفػػة أخػػرل لممػػكظفيف :إف تػػكفير السػػكف يػػكفر لمعامػػؿ اسػػتق ار انر عالي ػان كحػػاف انز
ميمان لمبقاء في الشركة كتطكير الذات ،إف مساىمة الشركة بتػكفير السػكف جزئيػان أك كميػان أمػر مطمػكب
كىػػك يعػػد إسػػيامان اجتماعي ػان ميم ػان كتتميػػز الشػػركات اليابانيػػة عػػف غيرىػػا فػػي ىػػذا المجػػاؿ بمسػػاىمتيا
الكاضحة.
م -الش ػػفافية ف ػػي العم ػػؿ كتقمي ػػؿ االتص ػػاالت غي ػػر الرس ػػمية الس ػػمبية :إف م ػػنيج اإلدارة المفتكح ػػة يع ػػد
مدخالن مالئمان لتنمية العالقة مع المكظفيف حيث أنيـ عمى اطػالع تػاـ بمػا يحػيط بالشػركة مػف مكاقػؼ
مختمفة كبالتالي فيـ أسرع لممبادرة بمعالجػة المكاقػؼ المختمفػة كمسػاعدة الشػركة عمػى التطػكر كالرقػي،
فبدالن مف اإلشاعات التي تسرم بيف المكظفيف كيككف ليا مردكد سمبي عمييـ تؤدم الشفافية كالكضكح
في االتصاالت إلى تقميؿ ىذا األمر.
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األقميات وذوي االحتياجات الخاصة:
فػػي جميػػع المجتمعػػات يكجػد أقميػػات عرقيػة أك دينيػػة أك مذىبيػػة أك أم نػػكع آخػػر مػػف األقميػػات ،كػػذلؾ
تكجػػد ش ػرائح ذكم االحتياجػػات الخاصػػة منيػػا ش ػريحة النسػػاء أك الشػػباب أك كبػػار السػػف ،كتنتظػػر ىػػذه
الشػ ػرائح م ػػف الش ػػركات أدكا انر مختمف ػػة تجاىي ػػا تس ػػاىـ ف ػػي تمبي ػػة ى ػػذه االحتياج ػػات الخاص ػػة ،كيمك ػػف
استعراض الدكر المطمكب تجاه كؿ فئة مف ىذه الفئات كاآلتي (الغالبي والعامري: 2016،

أ -األقميات:
كىذه مجمكعات يقصد بيا أقميات قكمية أك عرقية أك دينية فػي مجتمػع أكبػر منيػا يشػكؿ إطػا انر حاكيػان
ليا .لذلؾ فيػي تنتظػر مػف الشػركات دك انر اجتماعيػان يسػاىـ فػي تعزيػز كجكدىػا كالمحافظػة عمػى كيانيػا
كىكيتيا كاآلتي (اليالبي كالعامرم:)2016،
 -1عدـ التعصب كنشر ركح التسامح نحك األقميات في أماكف العمؿ خصكصان.
 -2التعميـ كالحؽ في إقامة الشعائر كالطقكس الدينية كاحياء المناسبة القكمية كغيرىا.
 -3المساكاة في التكظيؼ كالعدالة في الكصكؿ إلى المناصب العميا كالمناطؽ القيادية .
 -4المساىمة في عممية دمجيـ في المجتمع المحمي مع المحافظة عمى ىكيتيـ الخاصة.
 -5تكافؤ الفرص كالعدالة في الفرص كاألجكر كاإلجازات ككؿ االمتيازات األخرل.
ب -المعكقيف:
كىذه فئة مكجكدة دائمان كفي كؿ المجتمعات سكاء كانت إعاقتيـ طبيعيػة أك بسػبب الحػركب كالكػكارث
الطبيعيػة حيػػث تصػػؿ نسػػبة العػكؽ فػػي بعضػػيـ إلػػى حػد العجػػز ،حيػػث ينتظػػر ىػؤالء مػػف الشػػركات مػػا
يمي (اليالبي كالعامرم:)2016،
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 -1تكفير فرص عمؿ كمساعدتيـ عمى أف يككف ليـ دكر في بناء المجتمع.
 -2تكفير التدريب كالتطكير بما يؤدم إلى تأىيميـ لمعمؿ.
 -3تكفير تجييزات كأدكات خاصة بيـ تساعدىـ عمى مكاصمة حياتيـ اليكمية.
 -4دعػـ الجمعيػات التػي تسػاعد عمػػى دمجيػـ بػالمجتمع مثػؿ أنديػػة ثقافيػة خاصػة أك أنديػة رياضػػية
تيتـ برياضة المعكقيف.
ج -النساء:
تمثػػؿ النسػػاء نصػػؼ المجتمػػع كعػػادة مػػا تسػػتيؿ الم ػرأة فػػي بيئػػة العمػػؿ ألسػػباب متعػػدة لػػذلؾ أنشػػأت
جمعيات الدفاع عف حقكؽ المرأة العاممة كجمعيات حماية المرأة أف تبادر الشركات إلػى القيػاـ بالعديػد
م ػ ػ ػػف األدكار الت ػ ػ ػػي تع ػ ػ ػػزز م ػ ػ ػػف مكانتي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المجتم ػ ػ ػػع يمك ػ ػ ػػف تمخيص ػ ػ ػػيا ف ػ ػ ػػي اآلت ػ ػ ػػي (الي ػ ػ ػػالبي
كالعامرم:)2016،
 -1تكظيؼ عادؿ تبتعد الشركات فيو عف التحيز ضد النساء دكف مبرر مقبكؿ أك مكضكعي.
 -2إجازات مدفكعة األجر في حاالت الكالدة كاألمكمة أك اإلصابات أثناء العمؿ.
 -3مساكات في األجكر كظركؼ العمؿ كساعاتو مع الفئات األخرل.
 -4احتراـ في مكاف العمؿ كتقديـ مكانة المرأة كمنع االبتزاز كممارسة الضيكط عمييا.
 -5احتراـ خصكصية المرأة كتكفير أماكف خاصة ليا تتناسب كطبيعتيا الفسيكلكجية.
 -6فرص ترقية كتدريب متساكية مع الرجؿ كالسماح ليا بالكصكؿ إلى المناصب القيادية.
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المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف:
تتجسد المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف خػالؿ كسػائؿ عديػدة تيطػي مجمػؿ األنشػطة الفرعيػة
المتعددة كالمتنكعة إلدارة المكظفيف كاآلتي (الغالبي والعامري: 2016،
 -1التدريب كالتطكير جكانبو االجتماعية كاالخالقية تتمثؿ باالتي:
 إف ىػػذه األنشػػطة تمثػػؿ أحػػد الحقػػكؽ الميمػػة لمعػػامميف فػػي الشػػركة كبػػذلؾ ال يمكػػف اسػػتبعاد الػػبعض
منيا ألم سبب كاف كالجنس كالعرؽ كالمكف كالديف كالقكمية كغيرىا.
 تعػػزز ىػػذه األنشػػطة تنميػػة الميػػارات كبنػػاء القيػػادات المسػػتقبمية التػػي تحتاجيػػا كيحتاجيػػا المجتمػػع
أيضان كبذلؾ ينظر المجتمع لمشركة كمركز معرفي يساىـ في تطكيره.
 يجػػب أف تؤخػػذ أنشػػطة التػػدريب كالتطػػكير فػػي إطػػار خمػػؽ فػػرؽ عمػػؿ ممتزمػػة كبميػػارات عاليػػة كقػػد
يتطمب ذلؾ تدريبيـ خارج البالد أك لدل شركات أخرل أك في داخؿ الشركة.
 تعزيز ثقافة الشركة كتككيد الجكانػب االجتماعيػة كاألخالقيػة فييػا كبػذلؾ تصػبح الشػركة ذات نسػيج
ثقافي متجانس تعزز في إطاره الممارسات األخالقية كالسمككية المسؤكلية.
 عدـ اسػتيالؿ بػرامج التػدريب كالتطػكير لتبػذير المػكارد أك إقصػاء المػكظفيف أصػحاب الفكػرة كالػرأم
اآلخر ككذلؾ عدـ استيالؿ مكارد التدريب كامكاناتو لالختالس كالفساد اإلدارم.
 أف يك ػػكف الت ػػدريب كالتط ػػكير ض ػػمف بػ ػرامج ىادف ػػة لمكاكب ػػة التط ػػكر العمم ػػي كالتكنكل ػػكجي لحماي ػػة
المكظفيف مف التقادـ كتكليد شعكر لدييـ بأنيـ يكاصمكف ما يستجد في حقكؿ المعرفػة التػي تخصصػكا
فييا كلف تككف نياية الدراسة في الجامعة أك المعيد المحطة األخيرة في تحصيميـ العممي.
 أف تكػػكف أنشػػطة الت ػػدريب كالتطػػكير معػػززة لممس ػػار الػػكظيفي محققػػة انس ػػجامان لمصػػمحة الع ػػامميف
كالتكجييات التطكيرية في الشركة.
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 -2األجكر كمكافآت العامميف:
تعتبػػر األجػػكر كالمكافػػآت مسػػألة ذات إشػػكالية كبيػرة باعتبارىػػا تمػػس مصػػالح المػػكظفيف بشػػكؿ مباشػػر
ككذلؾ الشركة كترتبط أيضان بػالقكانيف كالتشػريعات الصػادرة مػف الدكلػة ،كليػرض زيػادة كالءىػـ لمشػركة
كالت ػزاميـ ككػػذلؾ تطػػكير قػػدراتيـ كتنميػػة ركح اإلبػػداع لػػدييـ كبمػػا يػػنعكس بنتػػائج إيجابيػػة عمػػى األداء
كاإلنتاجية.
الجكانب المتعمقة بالمسؤكلية االجتماعية كاألخالقية لألجكر كالمكافآت تككف مف خالؿ اآلتي (الغالبي
والعامري: 2016،
 النظر إلى الركاتب كاألجكر في إطار كاسػع باعتبارىػا تػأتي منسػجمة مػع العقػد المبػرـ بػيف الشػركة
كالمكظفيف كضركرة النظر إلى ىذا العقد بككنو عقدان أخالقيان كاجتماعيان كقانكنيان كاقتصاديان.
 يفت ػػرض أف تتس ػػـ األج ػػكر كالمكاف ػػآت بالعدال ػػة كالكفػ ػػاءة كالمس ػػاكاة كأف تك ػػكف ق ػػادرة عم ػػى تحفيػ ػػز
العامميف كزيادة انجذابيـ لمعمؿ كاإلبداع فيو .
 أف ت ارعػػي اإلدارة اختيػػار الطػػرؽ المناسػػبة لػػدفع األجػػكر كالمكافػػآت كأف ال تمتػػزـ فقػػط بػػالطرؽ التػػي
تحقػػؽ مصػػالحيا بعيػػدان عػػف مصػػالح جميػػع الفئػػات لػػذلؾ فػػإف مس ػائؿ الركاتػػب كاألجػػكر يفتػػرض أت
تعػػرض لمنقػػاش كالحػكار كالمسػػاكمة بحيػػث يػػتـ االتفػػاؽ عمػػى اسػػتخداـ األسػػمكب المناسػػب كفقػان لطبيعػػة
العمؿ كصعكبتو كمتطمباتو.
 أصػػبحت الشػػركات فػػي الكقػػت الحاضػػر قػػادرة عمػػى تقػػديـ حزمػػة مػػف التعكيضػػات غيػػر المباش ػرة
متمثمػة بالضػػماف االجتمػػاعي كتعكيضػػات العػكؽ كالضػرر كاإلجػػازات مدفكعػػة الػػثمف لمد ارسػػة كاألمكمػػة
أك لػػذىاب العامػػؿ لمعمػػؿ مػػع شػػركات إنسػػانية كخيريػػة خػػارج الػػبالد أحيان ػان .لػػذلؾ يتكلػػد شػػعكر لػػدل
المػػكظفيف مػػف أف اتسػػاع مفػػردات ىػػذه الحزمػػة بإضػػافة كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد أصػػبحت مسػػؤكلية أخالقيػػة
كالتزاـ عالي بمسؤكلية المنظمة االجتماعية تجاه العامميف ( . )Decenza and Robbins,1996
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 عمى الشركات عدـ التمييز باألجكر كالركاتب كالمنافع بيف الرجاؿ كالنساء طالما أف المنصب
كاحد كالكفاءة المطمكبة متكفرة بنفس القدر.

 -3تقييـ أداء العامميف :الجكانب المتعمقة بالمسؤكلية االجتماعية كاالخالقية كيمكف أف تككف كالتالي
( :)Amentrout,1993
 أف تجتيد الشركة بكضع معايير دقيقة لتقييـ األداء متسـ بقدرتيا عمى تجسيد الجانب المكضكعي
كالسمككي كالذاتي في مختمؼ األعماؿ التي ينجزىا المكظفكف ،لذلؾ فإف الشركات الجيدة تعيد النظر
بيف فترة كأخرل كتناقش استمارات تقييـ األداء كفقرات ككنتائج نيائية مع المعنييف.
 االبتعاد عف التحيز في التقييـ مف خالؿ التأكيد عمى تكفر الخصائص المكضكعية كاالنسانية في
المقكميف كعدـ تأثرىـ بعكامؿ الديف كالمذىب كالعشيرة كالمنطقة كالصداقة كغيرىا.
 اف تناط عممية التقييـ بأشخاص مف ذكم الخبرة كاالدراؾ كاالستقرار العاطفي كالقدرة عمى التعامؿ
مع االخريف كاف يككف التقييـ مف قبؿ فريؽ عمؿ كليس فرديان ليرض التخمص مف مشكمة "تأثير
اليالة" .
 إف أىـ التزاـ أخالقي في عممية تقييـ أداء المكظفيف ىك المكضكعية كاالبتعاد عف إعطاء تقييـ
متساىؿ لمجميع أك أف يككف متشددان مع الجميع أك يتسـ التقييـ بأف يككف كسطان لمجميع.
 أف ال يركز عمى األداء األحدث كييمؿ األداء خالؿ السنة بأكمميا حيث يككف ىذا التقييـ جزئيان
كال يمثؿ معيا انر صادقان يعتمد عميو.

األنشطة الخاصة بتنمية الموظفيف:
تعتبػر تنميػػة المػكظفيف مػػف األنشػػطة اليامػة فػػي تطػػكير كازدىػار الشػػركات  ،حيػػث تعتبػر العالقػػة بػػيف
الش ػػركة كالم ػػكظفيف عالق ػػة مص ػػالح متبادل ػػة ،فم ػػك قام ػػت الش ػػركة برعاي ػػة مص ػػالح الم ػػكظفيف بالش ػػكؿ
المناسػػب الػػذم يرضػػييـ ،فػػإف اخالصػػيـ لمعمػػؿ فػػي الشػػركة سػػيرتفع كبالتػػالي تتحقػػؽ مصػػالح الطػرفيف
كبالتالي تحقؽ نجاح أكبر كذك كفاءة عالية.
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كمف أىـ أنشطة المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف كجية نظر (كىيبة:)2011،
 .1تبني نظاـ المشاركة باألرباح.
 .2االىتماـ بنظاـ كخطط المعاشات.
 .3االىتماـ بنظاـ الحكافز كالمكافآت المتبع في داخؿ الشركة.
 .4المسػاىمة فػي ممكيػة الشػػركة عنػد إجػراء التكسػػعات مػف خػالؿ تمكػػيف المػكظفيف المػتالؾ االسػػيـ
بتخصيص جزء مف األسيـ الجديدة لممكظفيف.
 .5عدالة المعاممة بيف المكظفيف مف حيث السف كالجنس كمستكل التعميـ كغيرىا.
 .6نشر ركح التعاكف كاأللفة كالترابط بيف المكظفيف بصفة عامة كبيف المكظفيف الجدد كالقدامى.
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نشر ركح التعاكف الطيب بيف الرؤساء كمرؤكسييـ.

 .8اعداد برامج الرعاية الصحية لممكظفيف.
كمف أىـ المساىمات تجاه المكظفيف مف كجية نظر بخكش ،جنينة 2010،نجد ما يمي :
 تكفير البػرامج التدريبيػة الالزمػة بالػداخؿ كالخػارج ،لزيػادة ميػارات المػكظفيف كقػدراتيـ كاإلنفػاؽ عمػىبعض المكظفيف الراغبيف في إكماؿ دراستيـ العميا كذلؾ لتنمية مياراتيـ الفنية كاإلدارية.
 تكفير سياسة ترقية تعترؼ بقدرات المكظفيف كتثمف مجيكداتيـ كتحقؽ ليـ الفرص المتساكية. كضػػع نظػػاـ تػػأميني خػػاص بالمشػػاركة مػػع المػػكظفيف كالمسػػاىمة فػػي التأمينػػات االجتماعيػػة عػػفالمكظفيف بنسبة معينة مف ركاتبيـ كأجكرىـ لمحصكؿ عمى مرتب تقاعد مناسب.
 كضػ ػػع نظػ ػػـ لمرعايػ ػػة الصػ ػػحية كالعػ ػػالج بالمستشػ ػػفيات ،كدفػ ػػع نفقػ ػػات األدكيػ ػػة الطبيػ ػػة لممػ ػػكظفيفكعائالتيـ.
 منح المكظفيف أجكر كمرتبات تحقؽ ليـ مستكل معيشي مناسب. كضع نظـ لمحكافز كالمكافآت الالزمة ،كالتي تعكد عمى أداء المكظفيف.34

 إقامة سكف لممكظفيف أك عمى األقؿ مساعدتيـ ماديان في الحصكؿ عمى سكف مناسب. تكفير كسائؿ النقؿ مف مناطؽ السكف إلى أماكف العمؿ كالعكس. -تكزيع حصة عمى المكظفيف مف األرباح السنكية المكزعة.

مظاىر المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف في الشركات:
يعتبػر المكظػؼ مػف أىػـ أصػحاب المصػمحة فػي الشػػركات ،لػذلؾ فمػف الميػـ أف يػتـ الحفػاظ عمػى كػػؿ
المسػػؤكليات االجتماعيػػة تجاىػػو ك تطكيرىػػا ك تطبيقيػػا بمػػا يحقػػؽ عالقػػة قكيػػة بػػيف الشػػركة كالمػػكظفيف
فييا ،كمف أىـ ممارسات المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف ما يمي (حسيف كالجميؿ:)2009،
 تكفر الشركة الخدمات لممكظفيف كالنقؿ كاإلطعاـ كاإلسكاف كالخدمات الصحية.
 العمؿ عمى اعتماد سياسة معينة في إدارة الشركة لمشاركة المكظفيف في أرباح الشركة.
 منح مكافآت كحكافز لممكظفيف كفؽ مبدأ كفاءة كجدارة المكظؼ.
 تعمؿ الشركة عمى تكريـ كتحفيز المكظفيف المتفكقيف كالمبدعيف في العمؿ.
 إعداد كتنفيذ بػرامج تكعيػة لممػكظفيف تتضػمف المعػايير الميمػة المعتمػدة عمػى المسػتكل االجتمػاعي
كالبيئي كاألماف في العمؿ.
 اعتماد برامج أك سياسة معينة إليجاد فرص إلنجاز أعماؿ صييرة لممكظفيف.
 العمؿ عمى رفع الركح المعنكية لممكظفيف كبث ركح التعاكف كالدافع كالحافز بينيـ.
 اعتماد سياسة إدارية تسمح لممكظفيف مف المشاركة في عمميات صنع القرار.
 إتاحػػة الفػػرص المتسػػاكية لممػػكظفيف بشػػأف تعيػػيف المعػػكقيف (ذكم االحتياجػػات الخاصػػة) كتػػدريبيـ
كمنحيـ فرص التقدـ في الشركة.
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 محاكل ػػة الش ػػركة لكض ػػع إجػ ػراءات معين ػػة لمح ػػد م ػػف اس ػػتخداـ الم ػػكظفيف لمػ ػكارد الش ػػركة المختمف ػػة
كاستخداماتيا ألغراض شخصية .
 اعتماد برنامج أك أنمكذج لمسمكؾ األخالقي لمعالجة ممارسات المكظفيف ذات العالقػة باالعتبػارات
الشخصية كالنزاىة كالتحيز كالمحاباة...
 التزاـ الشركة بتطبيؽ القكانيف كالتعميمات الخاصة بالعمؿ كتنفيذىا بعدالة عمػى المػكظفيف كاقنػاعيـ
بذلؾ مف خالؿ تفسير كتكضيح القكانيف كالتعميمات ككنيا تحقؽ مصالحيـ.
 متابعػػة المػػكظفيف فيمػػا يتعمػػؽ بكػػؿ ممارسػػات حػػكؿ عقػػد اتفاقيػػات غيػػر مشػػركعة أك غيػػر كاضػػحة
بالنسبة لمشركة.
 المحافظة عمى حقكؽ المكظفيف في الشركة بعدىـ جزء مف المجتمع.
كمػػف ىنػػا يمكػػف القػػكؿ أف قيػػاس األنشػػطة التػػي تتعمػػؽ بػػالمكظفيف كالتػػي تسػػاعد الشػػركة فػػي قياميػػا
بمسػػؤكليتيا االجتماعيػػة يمكػػف أف يكػػكف مػػف خػػالؿ الح ػكافز لممػػكظفيف ،معاشػػات اضػػافية كاسػػتثنائية،
إسػػكاف المػػكظفيف ،تػػكفير كسػػائؿ األمػػف ككس ػائؿ النقػػؿ ،تكػػريـ المبػػدعيف كالنشػػطاء فػػي عمميػػـ ،إقامػػة
الحفالت السنكية ،تكفير المالبس كالتاميف الصحي ،كالرحالت كالمسابقات كالبعثات العممية .
اجتماعيا ىذا يعني ليس فقط تقديميا لمتبرعات الخيرية بؿ أيضػا المشػاركة
لكي تككف الشركة مسؤكلة
ن
فػػي الب ػرامج التعميميػػة كحمايػػة البيئػػة كالعمػػؿ كفػػؽ مبػػادئ الشػػفافية كالمسػػاءلة كعمػػى الشػػركة أف تحقػػؽ
المصمحة المالية لحممة األسيـ كلكافة أصحاب المصالح كالمنفعة مف (مستيمكيف ،مكظفيف ،مديريف،
بيئة العمؿ ،كسائؿ اإلعالـ  ،كالمجتمع كافة) .
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أبعاد المسؤولية االجتماعية مف قبؿ الشركات تجاه الموظفيف :
المسػؤكلية االجتماعيػة لمشػركات ( :Corporate Social Responsibility ) CSRإجػراءات يػتـ
بمكجبيػػا دمػػج السػػمككيات االجتماعيػػة فػػي سياسػػات الشػػركات كعممياتيػػا المتصػػمة بأعماليػػا التجاريػػة،
كيشمؿ ذلؾ المتطمبات البيئية كاالقتصادية ،كاالجتماعية كالمجتمعية (عكاد كآخركف.)2013 ،
إف شمكلية محتكل المسؤكلية االجتماعية جعمت الباحث كاركؿ ( ) Carroll:1991يشير إلى
جكىرىا بأربعة جكانب رئيسية كىي  :االقتصادم ،كالقانكني ،كاألخالقي ،كالخير .كقد كظؼ ىذه
األبعاد بشكؿ ىرمي متسمسؿ لتكضيح الترابط بينيا مف جانب ،كمف جانب آخر فإف استناد أم بعد
عمى بعد آخر يمثؿ حالة كاقعية ،فال يمكف أف تتكقع مف الشركات مبادرات خيرة كمسؤكلة إذ لـ تكف
قد قطعت شكطان في إطار تحمميا لمسؤكليتيا :االقتصادية ،كالقانكنية ،كاألخالقية تجاه المجتمعات
التي تعمؿ فييا كالشكؿ( )2.3التالي يكضح " ىرـ كاركؿ لممسؤكلية االجتماعية":

انًضؤونيت انخيزة
يضهى انخصزف كًىاطٍ صبنح في
حؼزيز انًبرد في انًجخًغ وححضيٍ
َىػيت انحيبة فيه

انًضؤونيت األخالليت
ػُذيب حزاػي انًؤصضت االخالق في لزاراحهب فإَهب حؼًم
يب هى صحيح وحك وػبدل وحخجُب اإلضزار ببنفئبث
انًخخهفت
انًضؤونيت انمبَىَيت
طبػت انمىاَيٍ:فبنمىاَيٍ يزآة حؼكش يب هى صحيح ويب هى خطأ في انًجخًغ ،وحًثم انمبػذة
األصبصيت
انًضؤونيت االلخصبديت
كىٌ انشزكت ححمك ربحب ً فإٌ هذا يًثم لبػذة أصبصيت نهىفبء ببنًخطهببث األخزي

الشكؿ  2.3ىرـ " كاروؿ" لممسؤولية االجتماعية
)(Source: Carroll,2002
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كتجػػدر اإلشػػارة أف المػػالككف يركػػزكف فػػي الدرجػػة األكلػػى عمػػى البعػػد االقتصػػادم بشػػكؿ عػػاـ فػػي حػػيف
يركػػز الزبػػائف عمػػى البعػػد األخالقػػي أكالن أمػػا المػػكظفيف فمػػا ييميػػـ ىػػك البعػػد القػػانكني بالدرجػػة األكلػػى
كلكف المجتمع المحمي يعطي أىمية كبرل لمبعد الخير مف المسؤكلية(.عكاد كآخركف)2013،
تختم ػػؼ آراء الكت ػػاب كالب ػػاحثيف ف ػػي محاكل ػػة تحدي ػػد أبع ػػاد المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة  ،فم ػػف كجي ػػة نظ ػػر
الباحثػة كبعػػد االطػػالع عمػى األبحػػاث كالد ارسػػات كالكتػب كالمكاقػػع اإللكتركنيػػة كمجػالت دكريػػة مختمفػػة
رأت أف األبعاد المناسبة ليذه الدراسة أربعة أبعاد سيتـ اعتمادىا في ىذه الدراسة كتمثمت باآلتي:

 -1البعد االقتصادي :
كيس ػػتند إل ػػى مب ػػادئ المنافس ػػة كالتط ػػكر التكنكل ػػكجي حي ػػث يش ػػمؿ عم ػػى مجمكع ػػة كبيػ ػرة م ػػف عناص ػػر
المسؤكلية االجتماعية يجب أف تؤخذ في إطار احتراـ قكاعد المنافسػة العادلػة كالحػرة كاالسػتفادة التامػة
مف التطكر التكنكلكجي كبما ال يمحؽ ضر انر في المجتمع كالبيئة كما ي ارىػا كػاركؿ(،)2002أمػا ضػمف
إطار المسؤكلية االجتماعية فإف مصطمح البعد االقتصادم لممسؤكلية االجتماعيػة ال يشػير إلػى الػربح
كجانػػب مػػف جكانػػب األعمػػاؿ التجاريػػة ،إنمػػا يشػػير إلػػى االلت ػزاـ بممارسػػات أخالقيػػة داخػػؿ المؤسسػػات
مثػ ػػؿ :الحككمػ ػػة ،كمنػ ػػع الرشػ ػػكة كالفسػ ػػاد ،كحمايػ ػػة حقػ ػػكؽ المسػ ػػتيمؾ ،كاالسػ ػػتثمار األخالقػ ػػي( .ع ػ ػكاد
كآخركف)2013،
بالنسبة إلى حككمة الشركات فيي كالتالي:
تتض ػػمف ع ػػدـ ترك ػػز الس ػػمطة فػ ػي أي ػػدم ف ػػرد أك مجمكع ػػة كاح ػػدة داخ ػػؿ الش ػػركة ،كيتطم ػػب ذل ػػؾ كج ػػكد
ضكابط كمكازيف داخػؿ الشػركة يكػكف دكرىػا الفصػؿ بػيف السػمطات بمختمػؼ أجيزتيػا ،كالمكازنػة بينيػا،
بناء عمى حجـ الشركة كنكعيا،
مع كجكد خطكط كاضحة لممساءلة فيما بينيا .كتتنكع أنظمة الحككمة ن
كالسياؽ البيئي ،كاالقتصادم ،كالسياسي ،كالثقافي ،كاالجتماعي الذم تعمؿ فيو.
كبناء عميو فإف الحككمة تسيـ فيما يأتي (عكاد كآخركف:)2013،
ن
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 إيجػػاد البيئػػة التػػي تت ػكافر فييػػا مبػػادئ المسػػاءلة كالشػػفافية كالسػػمكؾ األخالقػػي ،كتعزيػػز تمػػؾ البيئػػة،
كاحتراـ مصالح األطراؼ المعنية ،كاحتراـ سيادة القانكف ممارسة.
 إنشاء نظاـ الحكافز االقتصادية كغير االقتصادية ،مرتبط باألداء في المسؤكلية االجتماعية.
 استخداـ المكارد المالية كالطبيعية كالبشرية بكفاءة.
 تعزيز العدالة في تمثيؿ الفئات الممثمة تمثيالن ناقصان (بما في ذلؾ النساء) في المناصب العميا فػي
الشركة.
 تحقي ػػؽ التػ ػكازف ب ػػيف احتياج ػػات المؤسس ػػة كاألطػ ػراؼ المعني ػػة بعممي ػػا ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ االحتياج ػػات
الفكرية ،كاحتياجات األجياؿ المقبمة.
 إنشاء عمميات اتصاؿ ذات اتجاىيف مع األطراؼ المعنية ،كالتي تأخذ بالحسباف مصالح األطػراؼ
المعنية ،كالمساعدة في تحديد مجاالت االتفاؽ كاالختالؼ ،كفي التفاكض لحؿ النزاعات المحتممة.
 تشجيع المشاركة الفاعمة لممكظفيف  :الذككر كاإلناث ،في اتخاذ القرار في الشركة بشأف قضايا
المسؤكلية االجتماعية.
 التكازف في مستكل السمطة كالمسؤكلية ،كقدرة األشخاص الذيف يتخذكف الق اررات نيابة عف الشركة.
 متابعة الق اررات لمتأكد مف أنيا تتبع الطريؽ الصحيح ،كلتحديد المسؤكلية عف نتائج أنشطة
الشركة ،سكاء أكانت إيجابية أـ سمبية.

 -2البعد القانوني:
كيقكـ ىذا البعػد عمػى أسػاس مبػادئ حمايػة البيئػة كالسػالمة المينيػة كالعدالػة كقػكانيف حمايػة المسػتيمؾ
كالمكظػػؼ كيحتػػكم مجمكعػػة كبيػرة مػػف العناصػػر يفتػػرض أف تحتػػرـ مػػف قبػػؿ الشػػركات كبالشػػكؿ الػػذم
يعزز كيساىـ في االرتقاء بالعالقػة مػع المسػتيمؾ كمػع المػكظفيف بمختمػؼ أجناسػيـ كأعػراقيـ كأديػانيـ
ككػػذلؾ منػػع اإلض ػرار بالبيئػػة مػػف خػػالؿ االسػػتخداـ التعسػػفي لمم ػكارد أك التمػػكث الحاصػػؿ فػػي المػػاء
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كالي ػكاء كالتربػػة(.كاركؿ،)2002 ،كمػػا يتعمػػؽ االسػػتثمار فػػي االشػػخاص بتحسػػيف التعمػػيـ ،فإنػػو يتعمػػؽ
أيضػ ػان ب ػػالنيكض بأم ػػاكف العم ػػؿ الالئق ػػة كالمنتج ػػة ،عب ػػر االىتم ػػاـ بالبع ػػد االنس ػػاني لمق ػػدرة التنافس ػػية
كاالنتاجية كىكذا ،فإف القكانيف كالممارسات العممية التي تسترشد بمعايير العمؿ الدكلية حيثمػا اقتضػى
األمػػر ،تع ػػد مكاثي ػػؽ الزم ػػة لتكجي ػػو السياس ػػات كالممارسػػات م ػػف الش ػػركات ،كفيم ػػا ي ػػأتي أربع ػػة نم ػػاذج
لممارسات تحقؽ أىداؼ التشييؿ كالعمؿ العادلة مع تحديد متطمباتيا( .عكاد كآخركف)2013،
الجدوؿ 2.2

أىداؼ البعد القانوني ومتطمباتيا
المتطمبات

األىداؼ

أف يراعى في ىذا المجاؿ إعطاء فرص لمتدريب لمف ال يتمتعكف بميارات كافيػة (لػذكم
تعميـ المكظفيف كتدريبيـ

الميػػارات كالخب ػرات القميمػػة) ،كتمػػؾ الفئػػة العائػػدة إلػػى مكػػاف العمػػؿ بعػػد إجػػازة أمكمػػة أك
إجازة مرضية.

تكظيؼ المعاقيف (أصحاب
اإلعاقات)
السالمة كالصحة المينية
سياسة استثمار مسؤكلة اجتماعيان

تكظيؼ األفراد العاجزيف جسديان في بعض الكظائؼ التي ال تحتاج إلى مجيكد بدني.
تكفير منظكمة مف اإلجراءات الكقائية لمحفاظ عمى سالمة العامميف كصحتيـ.
تحدي ػ ػػد ص ػ ػػناديؽ المعاش ػ ػػات ،كالخط ػ ػػط المكض ػ ػػكعة لممعاش ػ ػػات التقاعدي ػ ػػة لمم ػ ػػكظفيف
كصناديؽ االدخار.

 -3البعد االجتماعي:
يستند إلى مبادئ كمعايير أخالقية ككذلؾ إلى أعراؼ كقيـ اجتماعية في إطارىا تكجد مؤشرات عديػدة
تنػػدرج فػػي إطػػار تكػػافؤ الفػػرص كالتكظيػػؼ كالجكانػػب األخالقيػػة فػػي االسػػتيالؾ كم ارعػػاة مبػػادئ حقػػكؽ
االنسػػاف كاحت ػراـ العػػادات كالتقاليػػد السػػائدة فػػي المجتمػػع كغيرىػػا (كػػاركؿ ،)2002،كتعتػػرؼ الشػػركات
بعمميػػة التنػػافس بكصػػفيا أداة الشػػركة فػػي ممارسػػاتيا كفػػي أداء كظائفيػػا ،كمػػا أنيػػا تعتػػرؼ بمكظفييػػا
بكصفيـ عكامؿ لمتيير كاحػداث الفػرؽ ،كىػذا يجعػؿ المؤسسػة بحاجػة إلػى دعػـ مسػتخدمييا ال لتحقيػؽ
الربح كالنجاح التجارم فحسب ،بؿ إلظيار المؤسسة بالتزاميا بالقضايا البيئية كاالجتماعيػة سػعيان إلػى
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تحقيػػؽ أركػػاف االسػػتدامة (عػكاد كآخػػركف ،)2013،حيػػث أف ىنػػاؾ عالقػػة أساسػػية بػػيف ظػػركؼ العمػػؿ
كاإلنتاجية ،كتظيػر الد ارسػات أف نجػاح الشػركات فػي بيئػات تنافسػية مت ازيػد لػـ يعػد مػف الممكػف قياسػو
باألرقػػاـ المحضػػة ،بػػؿ إف الت ػزاـ الشػػركات بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة س ػيؤثر فػػي نجػػاح الشػػركات أيض ػان،
كبخاصة إذا أخذت ىذه الشركات في الحسباف ما يأتي (اليالبي كالعامرم:)2016،
 تحقيؽ الحد األمثؿ مف عالقات العمؿ داخؿ الشركة.
 تحفيز القدرة عمى االبتكار.
 التركيز عمى اليياكؿ التنظيمية المرنة.
كمػػا ينبيػػي ليػػذه الشػػركات أف تػػؤمف بػػأف نكعيػػة العمػػؿ تػػؤثر تػػأثي انر كبيػ انر فػػي االنتاجيػػة كالربحيػػة ،ممػػا
يقتض ػػي ت ػػكفير معػ ػػايير أعم ػػى لمصػػػحة كالس ػػالمة المينيتػػػيف ،كف ػػرص التكظي ػػؼ المتس ػػاكية ،كاقتسػ ػػاـ
الكظ ػ ػ ػػائؼ ،كس ػ ػ ػػاعات العم ػ ػ ػػؿ ،كتحس ػ ػ ػػيف البيئ ػ ػ ػػة ،كتق ػ ػ ػػديـ المس ػ ػ ػػاعدات لممجتم ػ ػ ػػع المحمي(الي ػ ػ ػػالبي
كالع ػػامرم،)2008،كيتس ػػنى لش ػػركة ذل ػػؾ بتعزي ػػز قيمي ػػا إل ػػى جان ػػب االىتم ػػاـ باألبع ػػاد :االقتص ػػادية،
كاالجتماعيػػة ،كالبيئيػػة لالسػػتدامة ،كعبػػر االسػػتثمار فػػي نكعيػػة الحيػػاة العمميػػة عػػف طريػػؽ تنظػػيـ مكػػاف
العمؿ تنظيمان مالئمان ،كمف خالؿ الممارسات األخالقية في مكاف العمؿ ،كظػركؼ االسػتخداـ ،كتنميػة
المػ ػكارد البشػ ػرية كادارتي ػػا فالممارس ػػات العمالي ػػة المس ػػؤكلة مجتمعيػ ػان تع ػػد ض ػػركرية لمعدال ػػة المجتمعي ػػة
كاالستقرار المؤسسي( .عكاد كآخركف)2013،

 -4بعد جودة بيئة العمؿ:
يختمؼ مفيكـ جكدة بيئة العمؿ مف فرد إلى آخر كمف شركة إلى أخرل كعميػو يػذكر Aswathappa
()2003أف ليػػا عػػدة معػػاني فبالنسػػبة لمعامػػؿ فػػي خطػػكط االنتػػاج فإنيػػا قػػد تعنػػي أجػػكر يكميػػة عادلػػة،
ظركؼ عمؿ آمنة ،كمسؤكؿ يعاممو باحتراـ ،أما بالنسبة لمكظػؼ جديػد فقػد تعنػي تػكفر فػرص التقػدـ،
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إبػػداع فػػي العمػػؿ ،كمسػػتقبؿ نػػاجح ،كفيمػػا يتعمػػؽ باألكػػاديمييف فإنيػػا تعنػػي مػػدل قػػدرتيـ عمػػى تمبيػػة
احتياجاتيـ الشخصية الميمة مف خالؿ خبراتيـ في المنظمة.
أمػػا السػػالـ ( )2008فيشػػير إلػػى جػػكدة بيئػػة العمػػؿ بقكلػػو أنيػػا ىػػي الصػػفات أك الجكانػػب اإليجابيػػة أك
غيػر اإليجابيػة المرتبطػػة ببيئػة العمػػؿ كمػا ي ارىػا أك يػػدركيا المكظفػكف .ككممػػا اسػتطاعت اإلدارة كضػػع
الب ػرامج الكفيمػػة بالسػػيطرة عمػػى أك إ ازلػػة كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو عرقمػػة عمػػؿ المػػكظفيف أثنػػاء أدائيػػـ لمعمػػؿ
كتكفير ظركؼ العمؿ المناسبة ليـ ،كتـ التعامؿ معيـ باحتراـ كثقة عالية بقدراتيـ ،استطاعت الشركة
أف تبني لنفسيا بيئة عمؿ جيدة في أذىػاف المػكظفيف ككلػدت لػدييـ القناعػة كالرضػى كاالنػدفاع العػالي
نحك العمؿ.
مرتكزات جودة بيئة العمؿ:
البد مف تكفير بيئة عمؿ تتمتع بجكدة عالية لممكظفيف في أم شركة ،لما في ذلؾ مف تأثير عمى

معنكيات ىؤالء المكظفيف كعمى حافزيتيـ كبالتالي عمى إنتاجيتيـ كيمكف تناكؿ بيئة العمؿ مف ثالثة

جكانب أساسية ىي (جكدة:)2010،

 -1بيئ ػػة العم ػػؿ المادي ػػة :يج ػػب ت ػػكفير اإلض ػػاءة الجي ػػدة كالمناس ػػبة لمعم ػػؿ ال ػػذم يؤدي ػػو الم ػػكظفيف،
باإلضػػافة إلػػى تػػكفير درجػػة الحػ اررة المناسػػبة مػػف خػػالؿ تػػكفير أجيػزة التبريػػد فػػي الصػػيؼ كالتدفئػػة فػػي
البرد القارس.
 -2بيئة العمؿ االجتماعية كالنفسية :تتعمؽ بالعالقات بيف الرؤساء كالمرؤكسيف في العمؿ ففي مجاؿ
تعامػؿ المػرؤكس مػع رئيسػو ،فيجػب عمػى المػرؤكس التقيػد بتنفيػذ أكامػر كتعميمػات رؤسػائو كتكجييػاتيـ
كفػػؽ التسمسػػؿ اإلدارم كمػػا يجػػب عميػػو احت ػراـ رؤسػػائو فػػي العمػػؿ كعػػدـ إخفػػاء معمكمػػات عػػنيـ ،أمػػا
تعام ػػؿ الم ػػكظفيف م ػػع زمالئي ػػـ فعم ػػى الم ػػكظفيف المحافظ ػػة عم ػػى عالق ػػات جي ػػدة م ػػع ىػ ػؤالء ال ػػزمالء
كالتعاكف معيـ ،أما في مجاؿ تعامؿ المكظؼ مع مرؤكسيو فعميو اإلشراؼ بفعالية كبمكضكعية عمييـ
كتنمية قدراتيـ كتحفيزىـ ،ككذلؾ احتراـ حقكقيـ.
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 -3بيئة العمؿ التنظيمية :تتمثؿ في عدة أشكاؿ يمكف إيجازىا فيما يمي (جكدة:)2010،
أ -كجكد ثقافة لمشركة داعمة لجيكد التحسيف كمعززة لممكظفيف.
ب -استقاللية الكظيفة بشكؿ يمنع اآلخريف مف التدخؿ بصالحيات شاغؿ الكظيفة.
ج -نكع مياـ الكظيفة كتعددىا ،كذلؾ حتى يككف ىناؾ تجديدان كتحديان ليذه المياـ.
د -مدل اىمية الكظيفػة بالنسػبة لمكظػائؼ األخػرل ،فالكظيفػة التػي تحتػؿ مركػ انز ىامػان تػؤدم إلػى كجػكد
بيئة عمؿ تنظيمية جيدة.
ق -كفاية ككفاءة المكارد المتاحة سكاء المكارد البشرية أك المادية أك التكنكلكجية اك غيرىا.
ك -مشاركة كبيرة مف قبؿ المرؤكسيف في صنع الق اررات كفي كضع األىداؼ.
أىمية جودة بيئة العمؿ في القرف الحادي والعشريف الييتي: 2005،
 -1التفكؽ النكعي عمى المنافسيف مف خالؿ حرص المػكظفيف عمػى تحسػيف اإلنتاجيػة كالجػكدة فػي
آف كاحد.
 -2فرصة أكبر لمحصكؿ عمى نكعيات كفؤة مياريان كمعرفيان مف المكارد البشرية كالمحافظة عمييا.
 -3فرصة أكبر لكقكؼ المكظفيف إلى جانب اإلدارة في حالة تعرض الشركة لمشاكؿ قد تعرقؿ مػف
نشاطاتيا كتعطؿ برامجيا.
 -4فرصة أكبر لايفاء بالمسؤكلية االجتماعية كاألخالقية تجاه المجتمع كتجاه الشركة.
 -5الحصػػكؿ عمػػى كالء عػػاؿ مػػف قبػػؿ المسػػتيمكيف ،فػػال يخفػػى عمػػى المسػػتيمكيف مػػا يػػدكر داخػػؿ
الشركة مف مشاكؿ كأمكر.
 -6زيػػادة فػػرص النمػػك كالتطػػكر ،إذ أثبتػػت الد ارسػػات الميدانيػػة بػػأف اسػػتقرار المػكارد البشػرية لمشػػركة
يمكف أف يسيـ في تحقيػؽ فػرص النمػك كالتطػكر مػف خػالؿ البحػث ،كالتكصػؿ إلػى طػرؽ إنتػاج جديػدة
كأساليب تسكيؽ متميزة.
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كيمكػػف القػػكؿ أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف البػرامج التػػي تسػػتخدميا المنظمػػات لتحسػػيف جػػكدة بيئػػة العمػػؿ مػػف
أىميػا بػرامج الرفػاه االجتمػػاعي ،كبػرامج الرعايػػة الصػحية ،كبػرامج السػالمة المينيػػة ،كتنظػيـ العالقػػات
الداخمية في المنظمة ،كالتركيز عمى تمكيف العامميف باإلضافة إلى استخداـ أساليب حديثػة فػي اإلدارة
باألىداؼ ،كأسمكب كيزف لمتحسيف المستمر.

االعتالؿ األخالقي لممسؤولية االجتماعية:
ى ػػي حال ػػة م ػػف ع ػػدـ السػ ػكاء ف ػػي أخالقي ػػة المس ػػؤكلية

االع ػػتالؿ األخالق ػػي لممس ػػؤكلية االجتماعي ػػة:

االجتماعي ػ ػػة كحال ػ ػػة م ػ ػػف العط ػ ػػب كالخم ػ ػػؿ ،كلي ػ ػػا مظاىرى ػ ػػا ل ػ ػػدل الف ػ ػػرد كالجماع ػ ػػة  ،كم ػ ػػا كرد ع ػ ػػف
(قاسـ )2008،فيي كالتالي:
أ -مف مظاىر اعتالؿ أخالقية المسؤكلية االجتماعية عند الفرد :التياكف ،الالمباالة ،العزلة.
ب -كمػػف مظػػاىر اعػػتالؿ المسػػؤكلية االجتماعيػػة عنػػد الجماعػػة :التشػػكؾ ،التفكػػؾ ،السػػمب اليائػػب
(التراجع كاالنحدار كالتخمي عف المسؤكلية) ،الفرار مف المسؤكلية.

األسباب التي أدت إلى تنامي المسؤولية االجتماعية
يمكف تقسيـ أسباب تنامي االىتماـ بمفيكـ المسؤكلية االجتماعيػة لمشػركات إلػى صػنفيف مػف األسػباب
(بقدكر كبكار )2012 ،كىي:
 .1معالجة اآلثار السمبية لمممارسات االقتصادية الخاطئة:
ك لعؿ مف أبرز ىذه األسباب محاكلة التخفيؼ مف األضػرار التػي سػببتيا عكلمػة االقتصػاد كالتػي مػف
أىميا:
 عدـ تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف دكؿ العالـ.
 إضعاؼ قدرة الدكلة عمى السيطرة عمى اقتصادىا.
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 عدـ قدرة الدكلة عمى حماية المنتجيف المحمييف مف المخاطر.
 عدـ قدرة الدكلة عمى تحسيف المستكل المعيشي لمعائالت الفقيرة.
 تزايد ضيكط الييئات كالجمعيات اإلنسانية كالبيئية التي تعمؿ عمى إيقاؼ التجاكزات التي تؤثر
سمبا عمى حياة اإلنسانية.
 عدـ العدالة في تكزيع المكاسب المتأتية مف تحرير التجارة الخارجية.
 تزايد حدة األزمات المالية بسبب تحرير األسكاؽ العالمية النقدية.
 الككارث البيئية كالفضائح األخالقية التي تسببت في أضرار إنسانية كبيئية جسيمة .
 زيادة البطالة مع تكييؼ اقتصاديات الدكؿ لمكاجية متطمبات التعامؿ في األسكاؽ العالمية
كاالستجابة لظركؼ العكلمة كضيكط صندكؽ النقد الدكلي.
 .2تبني المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بيدؼ تحقيؽ مكاسب:
مػػف األسػػباب أك الػػدكافع الخفيػػة التػػي تجعػػؿ الشػػركات تتبنػػى ب ػرامج المسػػؤكلية االجتماعيػػة ىػػي تمػػؾ
المكاسب المتعددة التػي تعػكد عمييػا مػف خػالؿ ذلػؾ فيػي باألصػؿ شػركات اقتصػادية ىػدفيا األساسػي
ىك تحقيؽ مصالحيا كالمحافظة عمى استمرارىا.
كمف بيف المكاسب التي تستفيد منيا الشركات مف خالؿ اىتماميا ببرامج المسؤكلية االجتماعية نػذكر
منيا:
 تحسيف سمعة الشركات.
 تسييؿ الحصكؿ عمى االئتماف.
 استقطاب الكفاءات البشرية.
 بناء عالقات قكية مع الحككمات.
 رفع قدرة الشركات عمى التعمـ كاالبتكار.
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كمػػف المكضػػح أعػػاله اسػػتنتجت الباحثػػة أف األسػػباب التػػي أدت إلػػى تنػػامي المسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي
الش ػػركات بش ػػكؿ كبي ػػر ى ػػي أف المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ج ػػاءت لمعالج ػػة اآلث ػػار الس ػػمبية الناتج ػػة ع ػػف
الممارسات االقتصادية الخاطئة التي سببتيا العكلمة  ،كأيضا جاءت لتبني المسػؤكلية االجتماعيػة فػي
الشػ ػػركات كذلػ ػػؾ لتحقيػ ػػؽ المكاسػ ػػب حيػ ػػث أف ىػ ػػدؼ الشػ ػػركات تحقيػ ػػؽ مصػ ػػالحيا كالمحافظػ ػػة عمػ ػػى
استم ارريتيا كديمكمتيا.

2.2الدراسات السابقة:
تتناكؿ الباحثة في ىذا القسـ الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالمسؤكلية االجتماعية كالتي اطمعت عمييا
الباحثة سكاء أكانت المنشكرة في الدكريات العممية المختمفة ،أك رسػائؿ الماجسػتير كالػدكتكراه المنشػكرة
فػ ػػي المكتبػ ػػات الجامعيػ ػػة كاألكراؽ البحثيػ ػػة المنشػ ػػكرة فػ ػػي المجػ ػػالت العمميػ ػػة ،كالمنشػ ػػكرة عمػ ػػى مكاقػ ػػع
االنترنت ،كمنيا الدراسات التالية :
 -1دراسة عابديف  2016بعنػواف :واقػع المسػؤولية االجتماعيػة لشػركات التػأميف العاممػة فػي
قطاع غزة.
ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى كاقػ ػػع المسػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػػة فػ ػػي القطػ ػػاع الخػ ػػاص فػ ػػي قط ػ ػاع غ ػ ػزة،
كاتخ ػ ػػذت م ػ ػػف ش ػ ػػركات التأميف(األىمي ػ ػػة ،الكطني ػ ػػة ،العالمي ػ ػػة ،الممت ػ ػػزـ) نمكذجػ ػ ػان لمد ارس ػ ػػة الميداني ػ ػػة،
كق ػ ػ ػػد تككن ػ ػ ػػت عينػػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة مػػ ػ ػػف ( )74م ػ ػ ػػف المػػ ػ ػػكظفيف ،كاتب ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػػنيج الكص ػ ػ ػػفي التحميمػػ ػ ػػي،
كاسػ ػ ػػتخدمت الد ارسػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتبانة لمتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى كاقػ ػ ػػع المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة لػ ػ ػػدل الشػ ػ ػػركات مػ ػ ػػف
كجي ػ ػ ػػة نظ ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػػكظفيف ،كأش ػ ػ ػػارت النت ػ ػ ػػائج أف كاق ػ ػ ػػع المس ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػػة لش ػ ػ ػػركات الت ػ ػ ػػأميف
العامم ػػة ف ػػي قطػ ػػاع غػ ػزة ج ػػاء بػػػكزف نس ػػبي ( ،)75.027كى ػػك بدرج ػػة (كبيػ ػرة) ،كع ػػدـ كج ػػكد فػ ػػركؽ
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ذات دالل ػ ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػ ػػائية عن ػ ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػ ػػتكل الدالل ػ ػ ػ ػػة ( )α≥0.05ف ػ ػ ػ ػػي كاق ػ ػ ػ ػػع المس ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػػة
لشػ ػػركات التػ ػػأميف العاممػ ػػة فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة تعػ ػػزل لمتييػ ػػر الجػ ػػنس ،كالحالػ ػػة االجتماعيػ ػػة ،كالعمػ ػػر،
كالعم ػ ػػر الزمن ػ ػػي لمش ػ ػػركة ،ككج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل الدالل ػ ػػة ()α≥0.05
فػ ػػي كاقػ ػػع المسػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػػة لشػ ػػركات التػ ػػأميف العاممػ ػػة فػ ػػي قطػ ػػاع غ ػ ػزة تعػ ػػزل لمتييػ ػػر المؤىػ ػػؿ
العممي ،كعدد سنكات الخدمة.
-2

دراسػػة رديػػده ،الع ػزاـ  2015بعن ػواف :تطبيػػؽ واقػػع المسػػؤولية االجتماعيػػة فػػي البنػػوؾ

األردنية وأثرىا عمى الميزة التنافسية مف وجية نظر العامميف فييا.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلػى كاقػع تطبيػؽ المسػؤكلية االجتماعيػة فػي البنػكؾ األردنيػة كأثرىػا عمػى الميػزة
التنافسية ليا ،كقد تككنت عينة الدراسة التي قاـ الباحثاف باختيارىا مف عينػة عشػكائية عػددىا ))170
مكظف ػان عػػامالن مػػف مجتمػػع الد ارسػػة كالمتمثػػؿ فػػي مػػكظفي البنػػكؾ فػػي مختمػػؼ أكجػػو العمػػؿ كالرؤسػػاء
الع ػػامميف ب ػػالبنكؾ ف ػػي الم ػػديريات كالف ػػركع  ،كاس ػػتخدمت الد ارس ػػة اس ػػتبانة لمتع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل تطبي ػػؽ
المسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه تسػػعة أبعػػاد ىػػي المجتمػػع ،البيئػػة ،الم ػراجعيف ،المػػكظفيف ،المسػػاىميف،
الحككمػػة ،المػػكرديف ،المنافسػػيف ،كتجػػاه األقميػػات كذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كأشػػارت النتػػائج بكجػػكد
اىتم ػػاـ بالمس ػػؤكلية االجتماعي ػػة كالميػ ػزة التنافس ػػية ف ػػي البن ػػكؾ  ،كأيضػ ػان كج ػػكد عالق ػػة ب ػػيف المس ػػؤكلية
االجتماعي ػػة كب ػػيف الميػ ػزة التنافس ػػية لمبن ػػكؾ ،ككج ػػكد عالق ػػة ب ػػيف المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة كب ػػيف الميػ ػزة
التنافسية بالمديريات كالفركع محؿ الدراسة.
 -3دراسػػة الحسػػف  2014بعن ػواف :دور المسػػؤولية االجتماعيػػة فػػي تحسػػيف أداء المنظمػػة،
دراسة حالة لمؤسسة نفطاؿ وحدة – باتنة.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أىمية المسؤكلية االجتماعية كأداة تقييمية مف بيف األساليب التػي تعتمػدىا
المنظمة فػي عمميػة التقيػيـ ،كاتخػذت مػف عمػاؿ مؤسسػة نفطػاؿ  -باتنػة مجتمعػان لمد ارسػة ،كقػد تككنػت
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عينػػة الد ارسػػة مػػف ()50عػػامالن كتػػـ اسػػتبعاد( )8اسػػتبانات ،كأشػػارت النتػػائج إلػػى تبنػػي فك ػرة المسػػؤكلية
االجتماعيػػة مػػف قبػػؿ الشػػركة يحسػػف أداءىػػا كجكدتيػػا فػػي المجتمػػع ،كأف الشػػركة الجزائريػػة بػػدأت تكجػػو
نظرىا نحك مفيكـ المسؤكلية االجتماعية كتيتـ بأبعاد المسؤكلية االجتماعية بنسب متفاكتة.
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دراسة القريوتي ،وآخروف  2014بعنػواف :دور المسػؤولية االجتماعيػة فػي تحقيػؽ الميػزة

التنافسية.
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مػػدل تػػأثير المسػػؤكلية االجتماعيػػة بأبعادىػػا المختمفػػة االىتمػػاـ بالعػػامميف،
كالتركيز عمى العمالء ،كحؿ المشكالت االجتماعية ،كاالىتماـ بالبيئة ،كالمنافسػة الشػريفة ،كالمسػاىمة
في الخطط التنمكية في تحقيػؽ الميػزة التنافسػية ،كاتخػذت مػف شػركة زيػف لالتصػاالت الخمكيػة نمكذجػان
لمدراسة ،كأشارت النتائج إلى أف ىناؾ أدكا انر ايجابية لممسؤكلية االجتماعية في تحقيػؽ الميػزة التنافسػية
فػػي ش ػركة زيػػف لالتصػػاالت الخمكيػػة ،ككجػػكد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية لكػػؿ مف(التركيػػز عمػػى العميػػؿ،
كاالىتمػػاـ بحػػؿ المشػػكالت االجتماعيػػة ،كاالىتمػػاـ بالعػػامميف ،كاالىتمػػاـ بالبيئػػة ،كالمنافسػػة الش ػريفة،
كالمسػػاىمة فػػي دعػػـ الخطػػط التنمكيػػة) فػػي تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية فػػي الشػػركة المبحكثػػة ،كأكصػػت
الدراسة بضركرة إعداد البرامج التدريبية لمعامميف في الشركة المبحكثػة لتعػريفيـ باسػتراتيجية المسػؤكلية
االجتماعيػػة ،كأىميتيػػا ،كدكرىػػا فػػي تحقيػػؽ التميػػز ،كبضػػركرة تعػػاكف جميػػع الشػػركات العاممػػة فػػي ىػػذا
القطاع بكضع استراتيجية كطنية كاضحة تسيـ في تعزيز مسؤكلياتيا االجتماعية تجػاه المجتمػع الػذم
تمارس أعماليا فيو ،كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد تأثير ذم داللة إحصائية لممسػؤكلية االجتماعيػة
(المسػػؤكلية نحػػك البيئػػة ،المسػػؤكلية نحػػك المسػػتيمكيف ،المسػػؤكلية نحػػك المجتمػػع المحمػػي) عمػػى تحقيػػؽ
الميزة التنافسية( تخفيض التكمفة ،االبتكار كالتجديد) في الشركات الصناعية األردنية.
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دراسػػػة الرفػػػاعي  2013بعنػػػواف :المسػػػؤولية االجتماعيػػػة لقطػػػاع االتصػػػاالت السػػػعودي

بالتطبيؽ عمى شركة االتصاالت السعودية".
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف م ػػدل اىتم ػػاـ قط ػػاع االتص ػػاالت الس ػػعكدم ف ػػي تطبي ػػؽ المس ػػؤكلية
االجتماعيػ ػػة تجػ ػػاه أصػ ػػحاب المصػ ػػمحة (المجتمػ ػػع المحمػ ػػي ،المػ ػػكظفيف ،الزبػ ػػائف ،المػ ػػكرديف ،البيئػ ػػة،
المسػػاىميف) ،ككانػػت أىػػـ نتائجيػػا :ارتكػػزت االسػػتراتيجية التػػي تبنتيػػا شػػركة االتصػػاالت السػػعكدية فػػي
مجػػاؿ المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،عمػػى تبنػػي مشػػاريع مسػػتقبمية تػػدعـ فك ػرة التنميػػة المسػػتدامة مػػع تركيػػز
أنش ػػطتيا بم ػػا يػ ػكازف ب ػػيف المحافظ ػػة عم ػػى اإلنس ػػاف كص ػػحتو كبيئت ػػو كتعميم ػػو كتط ػػكره ،كأف م ػػف أكب ػػر
المعكقػػات التػػي تكاجييػػا ىػػك االنطػػالؽ فػػي بػرامج المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،كرغبػػة ىػػذه المؤسسػػات فػػي
االنطالؽ مف خالؿ مشاريع كبيرة كضخمة كذات أرقاـ عالية.
-6

دراسة فالؽ  2013بعنواف" :المسؤولية االجتماعية لمشركات النفطية العربية" .

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى مػػدل تبنػػي الشػػركات النفطيػػة العربيػػة ممثمػػة بشػػركة "سػػكناطراؾ الجزائريػػة"
ك"أرامك ػػك الس ػػعكدية" لمفي ػػكـ المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ،كالتع ػػرؼ عم ػػى ت ػػأثيرات المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة
لياتيف الشركتيف عمى مجتمعاتيا ،تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعتمد عمػى تحميػؿ األرقػاـ
كالبيانات مف خالؿ تقارير المسؤكلية االجتماعية كالثقافية كالرياضية بدرجة متكسطة ،كأف ىناؾ تباينا
كاضػػحا فػػي األداء االجتمػػاعي لمشػػركتيف ،كأشػػارت النتػػائج إلػػى أف المسػػؤكلية االجتماعيػػة ىػػي بمثابػػة
ركح المكاطنػػة التػػي تعتمػػد عمػػى ضػػمير كشخصػػية اإلنسػػاف ،كمػػف ثػػـ تحسػػيف االقتصػػاد الػػكطني الػػذم
بػػدكره يحقػػؽ التنميػػة المسػػتدامة الشػػاممة ك أف الشػػركات النفطيػػة العربيػػة تسػػاىـ فػػي تنميػػة مجتمعاتيػػا
المحميػػة عػػف طريػػؽ دعػػـ األنشػػطة االجتماعيػػة كالثقافيػػة كالرياضػػية بدرجػػة متكسػػطة ،كأف ىنػػاؾ تباينػػا
كاضحان في األداء االجتماعي لمشركات .
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 -7دراسػػة سػػػالمي ورفيقػػػة  2013بعنػػواف :أثػػػر تطبيػػػؽ المسػػؤولية االجتماعيػػػة عمػػػى أداء
الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ىػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػى مػػدل تبنػػي المؤسسػات الصػػييرة كالمتكسػػطة ألبعػاد المسػػؤكلية االجتماعيػة
في المؤسسات الصييرة كالمتكسطة ،دراسة مقارنة بيف مؤسسة ايالؼ تريف ،الضياء كليند غاز بكاليػة
كرقمة ،كاستخدمت الدراسة استبانة كأداة لجمع البيانات فػي الد ارسػة الميدانيػة ،كأشػارت النتػائج إلػى أف
المسػؤكلية االجتماعيػة لممؤسسػػة تعتبػر مػػف أىػـ مككنػػات البيئػة الداخميػػة لممنظمػة كالتػػي مػف شػػأنيا أف
تكػػكف مي ػزة تنافسػػية تمكػػف المنظمػػة مػػف تحقيػػؽ مركػػز تنافسػػي قػػكم كحصػػة سػػكقية معتب ػرة ،كأف أبعػػاد
المس ػػؤكلية االجتماعيػػػة عمػػػى مسػػػتكل كظيفػػػة المػ ػكارد البش ػ ػرية (التكظيػ ػػؼ ،ظػ ػػركؼ العمػ ػػؿ ،األجػػػكر
كالمكاف ػػآت ،التك ػػكيف كالتط ػػكير) ت ػػؤثر عم ػػى أداء الم ػػكرد البش ػػرم باإليج ػػاب أك الس ػػمب كنتيج ػػة عام ػػة
باإلضػػافة إلػػى بعػػض النتػػائج الجزئيػػة مثػػؿ أثػػر اخػػتالؼ كػػؿ مػػف الجػػنس كقطػػاع النشػػاط فػػي تبنػػي
المسػػؤكلية االجتماعيػة فػػي المؤسسػػات الصػػييرة كالمتكسػػطة ،كبينػػت مػػدل مسػػاىمة منظمػػات األعمػػاؿ
فػػي الكثيػػر مػػف األنشػػطة االجتماعيػػة مثػػؿ محاربػػة الفقػػر كمكافحػػة التمػكث كتحسػػيف الخػػدمات الصػػحية
كغيرىا ،كتبني المؤسسات الصييرة كالمتكسطة أبعاد المسؤكلية االجتماعية في حدكد طاقاتيا فيختمؼ
تبنييا لياتو األخيرة باختالؼ القطاع الذم تنشط فيو ،تكصمت الدراسة انطالقان مف اختبػار الفرضػيات
إلػػى أنػػو ال تكجػػد اختالفػػات ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف أراء العينػػة حػػكؿ مػػدل تبنػػي عناصػػر المسػػؤكلية
االجتماعيػػة فػػي المؤسس ػػات الصػػييرة كالمتكسػػطة بس ػػبب اخػػتالفيـ فػػي الج ػػنس عنػػد مسػػتكل معنكي ػػة
( ،)α≥0.05كأن ػػو تكج ػػد اختالف ػػات ذات دالل ػػة معنكي ػػة ب ػػيف أراء العين ػػة ح ػػكؿ م ػػدل تبن ػػي عناص ػػر
المسؤكلية االجتماعية في المؤسسات الصييرة كالمتكسػطة بسػبب اخػتالفيـ فػي قطػاع النشػاط ،ككجػكد
عالقة ارت باطية ذات داللػة إحصػائية بػيف أبعػاد المسػؤكلية االجتماعيػة كمتييػرات مسػتقمة كأداء المػكرد
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البشرم في المؤسسات الصييرة كالمتكسطة كمتيير تػابع ،باإلضػافة إلػى أف الد ارسػة تكصػمت إلػى أنػو
يؤثر كؿ مف التككيف كالتطكير كعنصر األجكر كالمكافآت بشكؿ أكبر في أداء المكرد البشرم.
 -8دراسػػػػة الزريقػػػػات  2012بعنػػػػواف :أثػػػػر التوجػػػػو االسػػػػتراتيجي فػػػػي تحقيػػػػؽ المسػػػػؤولية
االجتماعية دراسة تطبيقية في المصارؼ التجارية األردنية.
ىدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى أثػر التكجػو االسػتراتيجي فػي تحقيػؽ المسػؤكلية االجتماعيػة فػي المصػارؼ
التجاري ػػة ف ػػي المممك ػػة األردني ػػة الياش ػػمية ،اس ػػتخدمت الد ارس ػػة اس ػػتبانة ك ػػأداة لي ػػرض جم ػػع البيان ػػات،
تككنػػت الد ارسػػة مػػف ( )590مبحكث ػان ،كأشػػارت النتػػائج أف تصػػكرات العػػامميف فػػي المصػػارؼ التجاريػػة
األردنيػػة ألبعػػاد التكجػػو االسػػتراتيجي ذات مسػػتكل مرتفػػع ،كأف تصػػكراتيـ لممسػػؤكلية االجتماعيػػة ذات
مستكل متكسػط ،ككجػكد أثػر ألبعػاد التكجػو االسػتراتيجي فػي تحقيػؽ المسػؤكلية االجتماعيػة ،كأف أبعػاد
التكج ػػو االس ػػتراتيجي تفس ػػر م ػػا مق ػػداره(  )% 63.8م ػػف التب ػػايف ف ػػي تحقي ػػؽ المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة،
كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمػى إيجػاد ثقافػة تنظيميػة تعػزز أبعػاد التكجػو االسػتراتيجي فػي البيئػة
التنظيمي ػػة ،كاالرتق ػػاء بي ػػذه االس ػػتراتيجيات إل ػػى المس ػػتكيات العمي ػػا المرغ ػػكب بي ػػا ،م ػػف خ ػػالؿ تط ػػكير
ميارات العامميف كتكفير رؤية استراتيجية كاضػحة المعػالـ لقطػاع المصػارؼ كأىدافػو ،لمػا ليػا مػف أثػر
في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية.
-9

دراسػػػة الحنيطػػػي وحسػػػف  2012بعنػػػواف :محاسػػػبة المسػػػؤولية االجتماعيػػػة فػػػي البنػػػوؾ

اإلسالمية األردنية.
ىدفت الدراسة إلػى تحديػد مػدل تطبيػؽ محاسػبة المسػؤكلية االجتماعيػة فػي البنػكؾ اإلسػالمية األردنيػة
كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مدل إدراؾ إدارات ىػذه البنػكؾ لمفيػكـ المسػؤكلية االجتماعيػة كمجػاالت
تطبيػ ػػؽ محاس ػ ػبة المسػ ػػؤكلية فػ ػػي البنػ ػػكؾ المػ ػػذككرة ،تػ ػػـ تصػ ػػميـ اسػ ػػتبانة كزع ػ ػت باليػ ػػد عمػ ػػى المػ ػػدراء
كمساعدييـ في البنكؾ اإلسالمية ،حيث تـ تكزيع ( )75استبانة اعتمػد منيػا ليايػات التحميػؿ كالد ارسػة
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( )62اسػ ػػتبانة ،كأشػ ػػارت النتػ ػػائج أف إدارات البنػ ػػكؾ اإلسػ ػػالمية فػ ػػي األردف تػ ػػدرؾ مفيػ ػػكـ المسػ ػػؤكلية
االجتماعية كأنيا تطبؽ محاسبة المسؤكلية االجتماعية بدرجات متفاكتة ،فقد جاء التطبيؽ في المجػاؿ
ذا العالقة بالعمالء بدرجة مرتفعة ،ككاف بدرجة متكسطة في مجالي خدمة المجتمع كالعامميف في تمؾ
البنكؾ ،أما مجاؿ حماية البيئة فكاف التطبيؽ فيو بدرجة ضعيفة.

 -10دراسػػة حسػػيف والجميػػؿ  2011بعنػواف :المسػػؤولية االجتماعيػػة تجػػاه العػػامميف وانعكاسػػيا
عمى أخالقيات العمؿ ،دراسة آلراء عينة مف منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصؿ.
ىدفت الد ارسػة إلػى تقػديـ معػالـ نظريػة لممنظمػات قيػد البحػث عػف مفيػكـ أخالقيػات اإلدارة كأخالقيػات
العمؿ كمفيكـ المسؤكلية االجتماعية ،كاقتراح عدد مف أبعاد المسػؤكلية االجتماعيػة تجػاه العػامميف فػي
إطار أخالقيػات العمػؿ ،إضػافة إلػى محاكلػة تشػخيص آراء المبحػكثيف مػف (أطبػاء ،كفنيػيف ،كاداريػيف)
حػػكؿ االىتمػػاـ بأبعػػاد معينػػة لممسػػؤكلية االجتماعيػػة كأخالقيػػات العمػػؿ مقارنػػة باألبعػػاد األخػػرل ،كقػػد
تككنػػت عينػػة الد ارسػػة بعػػدد مػػف منتسػػبي المستشػػفيات تكزع ػكا عمػػى ثالثػػة فئػػات :أطبػػاء ( )20كفنيػػيف
( )18كادارييف ( )10كبميت عينة البحػث ( )48فػردان ،كاسػتخدمت الد ارسػة اسػتبانة كزعػت عمػى عينػة
الد ارسػػة ،كأشػػارت النتػػائج أف مفيػػكـ أخالقيػػات اإلدارة عام ػةن؛ كأخالقيػػات العمػػؿ خاصػػة مػػف المفػػاىيـ
التػػي نالػػت اىتمػػاـ معظػػـ المنظمػػات المعاصػرة اليػػكـ ،ألف االىتمػػاـ بالعنصػػر البشػػرم أصػػبح المرتكػػز
األسػػاس لنجػػاح المنظمػػات كتحقيػػؽ أىػػدافيا فض ػالن عػػف االىتمػػاـ بمفيػػكـ المسػػؤكلية االجتماعيػػة ،كأف
ىنػػاؾ العديػػد مػػف األبعػػاد الخاصػػة بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه العػػامميف؛ إذ يجػػب عمػػى المنظمػػات
االنتبػػاه إلييػػا كاألخػػذ بيػػا ألنيػػا تحقػػؽ أىػػداؼ العػػامميف كتزيػػد مػػف كالئيػػـ كاىتمػػاميـ بالمنظمػػة التػػي
يعممكف فييا ،كبنفس الكقػت تحقػؽ أىػداؼ المنظمػة التػي تعمػؿ فػي ظػؿ منافسػة كبيػرة ،أظيػرت نتػائج
تحميؿ ككصؼ متييرات الدراسة أف أغمب فئػات عينػة البحػث مػف األطبػاء كالفنيػيف كاإلداريػيف متفقػكف
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عمى اىمية أبعػاد المسػؤكلية االجتماعيػة تجػاه العػامميف فػي المستشػفيات كضػركرة تكفيرىػا ،كبػاألخص
تقديـ الخدمات الصحية كمنع تسرب العامميف بأم شكؿ مف األشكاؿ ،كبث الركح المعنكية ليـ كحثيـ
دكما عمى المزيد مف العمؿ مع م ارعػاة فئػات معينػة مػف العػامميف فػي عمميػـ مثػؿ كبػار السػف كالنسػاء
كالش ػػباب ،فضػ ػالن ع ػػف االىتم ػػاـ ب ػػالحكافز كتع ػػكيض إص ػػابات العم ػػؿ ،كالعم ػػؿ عمػ ػى م ارع ػػاة الس ػػمكؾ
األفضؿ لمعامميف ،كأظيرت أف ىناؾ فركؽ معنكية إلجابات المبحكثيف مف األطبػاء كالفنيػيف العػامميف
فػػي المستشػػفيات ،فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػركؽ معنكيػػة لػػدل اإلداريػػيف ،ككػػاف أىػػـ متييػػر متميػػز لػػدل
األطبػػاء ى ػػك ض ػػركرة تق ػػديـ خػػدمات ص ػػحية لألفػ ػراد الع ػػامميف فػػي المستش ػػفيات مقارن ػػة م ػػع الخ ػػدمات
األخ ػػرل ،أم ػػا العام ػػؿ المتمي ػػز ذك األىمي ػػة بالنس ػػبة لمفني ػػيف في ػػك ض ػػركرة المزي ػػد م ػػف اىتم ػػاـ الم ػػدراء
كالمشرفكف في المستشفيات كحثيـ عمى المزيد مف العمؿ.
 -11أجرى الباحثاف الروابدة وعبابنة  2010دراسة بعنواف "مستوى ممارسة المسؤولية
االجتماعية ومعوقات تطبيقيا في المؤسسات العامة باألردف "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل ممارسة المسؤكلية االجتماعية (نحك العامميف كالمستفيديف كالمجتمع
المحمي) كالمعكقات التي تكاجو تطبيقيا في المؤسسات العامة باألردف مف خالؿ تحميؿ اتجاىات
العامميف فييا ،كقد اختيرت ثماني مؤسسات عامة بطريقة قصدية_ كبم عدد االستبانات المكزعة
( )240استبانة لمعامميف برتبة مدير ،رئيس قسـ /شعبة ،كمكظؼ ،استرجع منيا ( )182صالحة
لعممية التحميؿ االحصائي ،كىك نسبة ( ،)%75.8كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :إف
ممارسة المؤسسات العامة األردنية لممسؤكلية االجتماعية كانت بدرجة متكسطة ،تبيف أف ترتيب
مجاالت المسؤكلية االجتماعية تنازليان مف حيث الممارسة كاف لمجاؿ المسؤكلية نحك المستفيديف ،ثـ
مجاؿ المسؤكلية نحك المجتمع ،كأخي ار مجاؿ المسؤكلية االجتماعية تجاه العامميف ،تبيف أيضان أف ما
يقارب ثمثي المبحكثيف ذكركا عدـ كجكد قسـ اك كحدة متخصصة في المسؤكلية االجتماعية ،كما
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كجدت الدراسة أف المؤسسات الخدمية كالصناعية التي يزيد عدد العامميف فييا عمى ( )50مكظؼ
لدييا ممارسة أعمى لمجاالت المسؤكلية االجتماعية ،أما أىـ المعكقات التي تكاجو تطبيؽ مجاالت
المسؤكلية االجتماعية في المؤسسات العامة ،فيي قمة دعـ اإلدارم المادم ،كنقص البرامج التدريبية،
كقدمت بعض التكصيات التي تتعمؽ بقياـ القطاع الحككمي بتكفير حكافز كاعفاءات ضريبية
كتشريعية لممؤسسات التي تمارس المسؤكلية االجتماعية  ،كضركرة قياـ اإلدارة العميا في المؤسسات
العامة بتقديـ الدعـ المالي ،كتكفير البرامج التدريبية ذات العالقة .
 -12دراسة القطرونى  2010بعنػواف :المسػؤولية االجتماعيػة واألخالقيػة لممنظمػات الصػناعية
الميبية :دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية بمنطقة بنغازي.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل التزاـ المنظمات الصناعية الميبية بمسؤكلياتيا االجتماعية كاألخالقيػة
تجاه مختمؼ األطراؼ العاممة فييا ،كالمتعاممة معيا كالعامميف ،كالمجتمع المحمي كالبيئة.
حيػػث كػػاف أىػػـ نتائجيػػا :كجػػكد تبػػايف بػػيف كجيػػات النظػػر أف ػراد العينػػة مػػف العػػامميف كالمسػػؤكليف فػػي
اإلدارات العميػػا حػػكؿ عػػدـ التػزاـ الشػػركات الصػػناعية الميبيػػة بمسػػؤكلياتيا االجتماعيػػة كاألخالقيػػة تجػػاه
العػامميف ،أمػا المسػؤكليف فػي اإلدارات العميػا فقػػد أركا أف الشػركات الصػناعية الميبيػة تمتػزـ بمسػػؤكلياتيا
االجتماعي ػػة كاألخالقي ػػة تج ػػاه الع ػػامميف كأيض ػػا فيم ػػا يخ ػػص م ػػدل التػ ػزاـ الش ػػركات الص ػػناعية الميبي ػػة
بمسؤكلياتيا االجتماعية كاألخالقية تجاه المجتمع المحمػي تبػيف كجػكد شػبو اتفػاؽ بػيف أفػراد العينػة مػف
المس ػ ػػؤكليف ف ػ ػػي اإلدارات العمي ػ ػػا كالمس ػ ػػؤكليف ف ػ ػػي مؤسس ػ ػػات المجتم ػ ػػع المحمػ ػ ػي ع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد التػ ػ ػزاـ
بالمسؤكليات االجتماعية كاألخالقية تجاه المجتمع المحمي.
 -13دراسة ضيافي  2010بعنواف :المسؤولية االجتماعية لممؤسسة والموارد البشرية.
ىدفت الدراسة إلى تأصيؿ المفاىيـ األساسية لممسؤكلية االجتماعيػة كتكعيػة المؤسسػات بأىميػة تبنييػا
كعرض عدد مف أبعاد المسؤكلية االجتماعية تجاه العماؿ كأىمية االلتزاـ بيا كالتعرؼ عمى كاقع تبني
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المسػػؤكلية االجتماعيػػة مػػف طػػرؼ المؤسسػػات الجزائريػػة الخاصػػة كمػػدل االلت ػزاـ بيػػا ،كاعتمػػد الباحػػث
عمى منيجيف األكؿ منيج كصفي تحميمي كالثاني تطبيقي (دراسة حالة) ،كشممت عينة الد ارسػة عمػاؿ
المؤسس ػػة (رؤس ػػاء كمرؤكس ػػيف ) كاس ػػتخدـ الباح ػػث أداة االس ػػتبانة ككس ػػيمة لجم ػػع البيان ػػات ،كأش ػػارت
النت ػػائج أف تبن ػػي المؤسس ػػات لمس ػػؤكليتيا االجتماعي ػػة تحق ػػؽ فكائ ػػد عدي ػػدة لممجتم ػػع ،كالمحاس ػػبة ع ػػف
المسػػؤكلية االجتماعيػػة يجػػب أف تحظػػى بالقػػدر الكػػافي مػػف االىتمػػاـ كضػػركرة اإلفصػػاح عػػف األنشػػطة
االجتماعيػػة التػػي تقػػكـ بيػػا المؤسسػػة ،ىنػػاؾ العديػػد مػػف األبعػػاد الخاصػػة بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه
العامميف فمػف كاجػب المؤسسػات أخػذىا بعػيف االعتبػار ألنيػا تحقػؽ أىػداؼ العػامميف كتزيػد مػف كالئيػـ
كاىتماميـ بالمؤسسة التي يعممكف بيا كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة في ظؿ المنافسة كتحديات البيئة.
 -14دراسػػة ج ػرادات والمعػػاني ) (2009بعن ػواف :أثػػر أخالقيػػات األعمػػاؿ والمسػػؤولية االجتماعيػػة
عمى أداء الشركات المساىمة العامة األردنية.
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إل ػػى ت ػػأثير أخالقي ػػات األعم ػػاؿ كالمس ػػؤكلية االجتماعي ػػة عم ػػى أداء الش ػػركات
المسػ ػػاىمة العامػ ػػة األردنيػ ػػة ،كتناكلػػػت أخالقيػ ػػات األعمػ ػػاؿ مػ ػػف خ ػػالؿ :العدالػ ػػة ،كاألمانػػػة ،كالس ػ ػرية،
كالشفافية .فيما تناكلت المسؤكلية االجتماعية مف خالؿ :المسؤكلية القانكنية ،كالمسػؤكلية االقتصػادية،
كالمسػػؤكلية األخالقيػػة ،كالمسػػؤكلية الخيريػػة ،كتناكلػػت أداء تمػػؾ الشػػركات مػػف خالؿ(:النم ػك ،كالبقػػاء،
كالرضا عف الربحية) ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع الشركات المساىمة العامة األردنية البػال
عػػددىا ) (205شػػركات ،بحسػػب تقػػارير عػػاـ ) (2007الصػػادرة عػػف سػػكؽ عمػػاف لػػألكراؽ الماليػػة،
كأخذت عينة عشكائية بسيطة مككنة مف ( )25شركة ألغراض ىذه الدراسة ،كتـ تحديد كحدة المعاينة
ك التحميػػؿ مػػف المػػديريف المسػػؤكليف عػػف كضػػع اسػػتراتيجية الشػػركة ،كىػػـ المػػديركف العػػامكف كن ػكابيـ
كمديرك الكحدات األساسية في الشركات محؿ البحث  ،كاسػتخدمت االسػتبانة لجمػع البيانػات الخاصػة
مػػف كحػػدة المعاينػػة ،كبم ػ عػػدد االسػػتبانات المكزعػػة عمػػى العػػامميف فػػي تمػػؾ الشػػركات ) (75اسػػتبانة،
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أعي ػػد مني ػػا ) (70اس ػػتبانة ص ػػالحة لمتحمي ػػؿ اإلحص ػػائي ،كأش ػػارت النت ػػائج إل ػػى كج ػػكد مس ػػتكل مرتف ػػع
لممارسة الشركات ألخالقيات األعماؿ ،كجاءت ممارسة تمؾ الشركات لألمانة فػي المرتبػة األكلػى مػف
حيػػث ارتفػػاع المسػػتكل ،يمييػػا ممارسػػة السػرية ،ثػػـ ممارسػػة الشػػفافية ،بينمػػا كانػػت ممارسػػة العدالػػة فػػي
المرتبة األخيرة .كذلؾ بينت النتائج ارتفاع تقييـ ممارسػة الشػركات لممسػؤكلية االجتماعيػة ،كجػاء تقيػيـ
العػػامميف فػػي تمػػؾ الشػػركات لممارسػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة أفضػػؿ مػػف تقيػػيميـ لممارسػػة أخالقيػػات
األعمػ ػػاؿ ،كأيض ػ ػان إلػ ػػى كجػ ػػكد عالقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية لتػ ػػأثير أخالقيػ ػػات األعمػ ػػاؿ كالمسػ ػػؤكلية
االجتماعيػػة عمػػى أداء الشػػركات المسػػاىمة العامػػة االردنيػػة مػػف حيػػث (النم ػك ،كالبقػػاء ،كالرضػػا عػػف
الربحيػػة) ،كقػػد أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة اىتمػػاـ الشػػركات بتكسػػيع تطبيػػؽ أخالقيػػات األعمػػاؿ كتحمػػؿ
المسػػؤكلية االجتماعيػػة لمػػا ليمػػا مػػف أثػػر فػػي تحسػػيف كتطػػكير أداء تمػػؾ الشػػركات كمكاجيػػة األزمػػات
المحتممة.
 -15دراسػػػػة جربػػػػوع  2007بعنػػػػواف :مػػػػدى تطبيػػػػؽ القيػػػػاس واإلفصػػػػاح فػػػػي المحاسػػػػبة عػػػػف
المسؤولية االجتماعية بالقوائـ المالية في الشركات بقطاع غزة.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل كجكد منظمات أعماؿ مف الشركات كالمؤسسات كغيرىا ،متخصصػة
لممارسػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،كقػػد كانػػت عينػػة الد ارسػػة ( )70مػػف المػػدراء المػػالييف
كمحاسبي الشركات الفمسطينية ،كاستخدمت الدراسة استبانة باالعتماد عمى الدراسات السػابقة كاإلطػار
النظػرم ،كقػد تبػيف مػف نتػائج الد ارسػة أف المحاسػبة عػف المسػؤكلية االجتماعيػة لػـ تحػط بالقػدر الكػاؼ
مف االىتماـ مف جانب الجمعيػات المينيػة لممحاسػبة كالمراجعػة فػي فمسػطيف ،كمػا أظيػرت أف اإلطػار
العػػاـ لممسػػؤكلية االجتماعيػػة ىػػك إطػػار غيػػر محػػدد المعػػالـ كلػػـ يتفػػؽ عمػػى أبعػػاده حتػػى اليػػكـ بشػػكؿ
قاطع ،كما أظيرت الدراسة أف المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية ليذه المشركعات ىي نشاط يمكف
تقنين ػػو ع ػػف طري ػػؽ تحدي ػػد فئات ػػو كمجاالت ػػو كأىداف ػػو كمتيي ارت ػػو ،كبالت ػػالي يمك ػػف تحدي ػػد س ػػبؿ قياس ػػو ك
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اإلفصاح عػف نتائجػو بشػكؿ مكضػكعي ،كقػدمت الد ارسػة مجمكعػة مػف التكصػيات مػف شػأنيا مسػاعدة
الشػػركات بػػااللتزاـ بػػالقكانيف كاألنظمػػة لحمايػػة البيئػػة مػػف التمػػكث كاألض ػرار التػػي تمحػػؽ بيػػا مػػف ج ػراء
مزاكلتيػػا ألنشػػطتيا المختمفػػة كتجنب ػان لمعقكبػػات التػػي قػػد تفػػرض عمييػػا إذا خالفػػت االلت ػزاـ بتنفيػػذ ىػػذه
القكانيف ،كضركرة اإلفصاح عف األنشطة التػي تقػكـ بيػا ىػذه الشػركات كالتػي ليػا آثػار اجتماعيػة مثػؿ
التعميـ ،ك الصحة لمعامميف ،كتمكث البيئة  ،كاستيالؾ المكارد.
 -16دراسػػة الغػػالبي والعػػامري  2006بعن ػواف :تبػػايف األىػػداؼ المتوخػػاة مػػف تبنػػي المسػػؤولية
االجتماعية في المنظمات الحكومية والخاصة.
ىدفت الدراسة التعريؼ بػالمفيكـ الشػمكلي لممسػؤكلية االجتماعيػة كتكعيػة اإلدارات سػكاء فػي منظمػات
األعمػػاؿ أك القطػػاع الحكػػكمي بأىميػػة تبنػػي مزيػػد مػػف المبػػادرات االجتماعيػػة التػػي تسػػيـ فػػي تطػػكير
المجتمع كمعالجة مشاكمو اإلنسانية  ،كما ىدفت أيضان التأشير عمى مدل التبايف في تحمؿ المسؤكلية
االجتماعيػػة تجػػاه فئػػات بػػذاتيا مػػف قبػػؿ ىػػذه المنظمػػات الخاصػػة أك الحككميػػة ،اعتمػػد الباحثػػاف مػػنيج
نظرم تحميمي يستند إلى " األدبيات النظرية األجنبيػة كالعربيػة مػف كتػب كدكريػات" ،اسػتنتجت الد ارسػة
أف مكضكع المسػؤكلية االجتماعيػة كالجكانػب األخالقيػة يحتػؿ أىميػة كبيػرة فػي الكقػت الحاضػر بسػبب
اتسػػاع تػػأثير المنظمػػات كزيػػادة النقػػد المكجػػو ليػػا فػػي جكانػػب ت ػرتبط بمشػػركعية عمميػػا ك آلياتػػو مثػػؿ
حػػاالت الفسػػاد كالقػ اررات غيػػر األخالقيػػة المػػؤثرة عمػػى المجتمػػع .أكصػػت الد ارسػػة بعػػدة تكصػػيات منيػػا
ضركرة جذب انتباه إدارات المنظمات الحككمية كالخاصة إلى التركيػز عمػى حػؿ المشػاكؿ االجتماعيػة
كمتابعة الخركقات االجتماعية كاالخالقية كمحاسبة المنظمات عمى أدائيا األخالقي كاالجتماعي.
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الدراسات األجنبية:
 -1دراسة (:)Hirigoyen, & Rehm,2015
Relationships Between Corporate Social Responsibility and Financial
?Performance: What is the Causality
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العالقة بيف أبعاد المسؤكلية االجتماعية الممثمة ب ػػ( المكارد البشرية،
حقكؽ االنساف في مكاف العمؿ ،المسؤكلية تجاه المجتمع(االلتزاـ المجتمعي) ،كالمسؤكلية تجاه البيئة،
كالحككمة) كاألداء المالي مقاسا بػػ(العائد عمى األصكؿ ،العائد عمى حقكؽ الممكية ،نسبة القيمة
السكقية الى القيمة الدفترية) ،كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قكاميا( )329مف الشركات مكزعة بيف
الكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد األكركبي ،كآسيا ،كالمحيط اليادئ خالؿ الفترة ما بيف (-2009
 )2010كتكصمت الدراس ة الى كجكد عالقة عكسية بيف أنشطة المسؤكلية االجتماعية كاألداء المالي،
كاف األداء المالي يؤثر سمبان عمى المسؤكلية االجتماعية لمشركات.
-2

دراسة :(Grougioua, et al., 2014

Corporate social responsibility and earnings management in U.S. banks
Vassiliki
المسؤولية االجتماعية لمشركات وادارة األرباح في بنوؾ فاسيمي األمريكية
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى العالقة بيف أنشطة المسؤكلية االجتماعية لبنكؾ فاسيمي األمريكية كدكرىا
في إدارة األرباح ،كتـ استخداـ عينة ( (116مف البنكؾ التجارية المدرجة في الكاليات المتحدة خالؿ
فترة خمس سنكات مف ( ،)2007-2003ككانت أىـ نتائج الدراسة:كجكد عالقة إيجابية بيف
المسؤكلية االجتماعية لمبنكؾ ،كادارة األرباح ،بمعنى أف مديرم البنكؾ الذيف يميمكف إلى تكثيؼ
مشاركتيـ في أنشطة المسؤكلية االجتماعية لمبنكؾ يساىمكف في زيادة ربحيتيا ،أكضحت الدراسة أف
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انخراط الشركات في المسؤكلية االجتماعية يشكؿ استراتيجية مركزية كقائية لمبنكؾ تساعدىا في
تعزيز مكانتيا.
 -3دراسة )Skudiene, Vilte, 2012
The contribution of Corporate Social responsibility to internal employee
motivation
"دور المسؤولية االجتماعية في التحفيز الداخمي لمموظفيف".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير المسؤكلية االجتماعية لمشركات ( )CSRعمى التحفيز الداخمي
لممكظفيف ،كأشارت نتائج الدراسة التي أجريت في لتكانيا أف أنشطة المسؤكلية االجتماعية الداخمية،
كالخارجية لمشركات ترتبط بشكؿ ايجابي مع التحفيز الداخمي لممكظفيف كأف المسؤكلية االجتماعية
الداخمية لمشركات تككف أقكل لمتحفيز الداخمي لممكظفيف ،مف جميع أبعاد المسؤكلية االجتماعية
الخارجية لمشركات .كفيما يتعمؽ بالمسؤكلية االجتماعية الخارجية لمشركات ،أشارت النتائج أف
األنشطة المتعمقة بالعمالء ليا عالقة أقكل مع التحفيز الداخمي لممكظفيف مف المجتمعات المحمية
كالشركات التجارييف المتعمقة بأنشطة المسؤكلية االجتماعية لمشركات .كأف أضعؼ العالقة ىي بيف
التحفيز الداخمي لممكظفيف كشركات االعماؿ المتعمقة بأنشطة المسؤكلية االجتماعية لمشركات.
 -4وقد قاـ كؿ مف (: )Al- Dmour & Askar, 2011
The Impact of Corporate Social Responsibility on Companies Perceived
Performance: A Comparative Study Between Local and Foreign
Companies in Jordan.
ىدفت الدراسة الى االجابة عمى السؤاؿ الذم كاف مكضكع اىتماـ أكاديمييف لعدة سنكات ،كاف تمقى
االىتماـ الكافي في االدب اإلدارم األردني بشكؿ خاص ،كذلؾ بدراسة ببياف أثر ممارسة المسؤكلية
االجتماعية عمى األداء مف قبؿ الشركات في األردف كذلؾ بالتطبيؽ عمى عينتيف األكلى شركات
محمية كالثانية شركات أجنبية ،كتـ التحقؽ الى أم مدل تمارس الشركات المسؤكلية االجتماعية ،رغـ
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اختالؼ بعض الشركات في خصائصيا مثؿ رأس الماؿ ،كعدد السنكات في مجاؿ األعماؿ التجارية
كاالقتصادية ،كعدد المكظفيف ،كقد تكصمت الدراسة الى اختالؼ مستكل أنشطة المسؤكلية
االجتماعية بيف الشركات المحمية كالشركات األجنبية ،حيث تبيف أف الشركات األجنبية تطبؽ أنشطة
البيئة بشكؿ أكبر مف الشركات المحمية ،في حيف لـ تظير الدراسة أم اختالؼ بيف الشركات
األجنبية كالمحمية مف حيث تأثير تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية عمى أداء األعماؿ ،كأف األداء
االقتصادم يختمؼ نظ ار لنكع الصناعة التي تنتمي لو ىذه الشركات ،ككاف ىناؾ تأثير إيجابي كبير
مف المسؤكلية االجتماعية لمشركات فقط عمى األداء التسكيقي.
 -5دراسة  RajatPanwar,2009بعنواف:
Corporate social responsibility in the forest product industry
ىػدفت الد ارسػػة الػى كضػػع اطػار لتبنػػي الشػركات االمريكيػػة لممارسػات المسػػؤكلية االجتماعيػة ،كتحديػػد
المجػػاالت االجتماعيػػة كالبيئيػػة التػػي ينبيػػي عمػػى الشػػركات أف تكػػكف مسػػؤكلة فػػي سػػياقيا ،كمسػػاعدة
الشركات عمى فيـ الميزل كالعائد مف تمؾ الممارسات ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى كجػكد أنمػكذجيف لتبنػي
المسؤكلية ،ىما النمكذج االقتصادم كأنمكذج أصحاب المصالح ،حيث أظيرت النتائج معنكية ارتبػاط
األكؿ ببػرامج المسػػؤكلية االجتماعيػػة كعمػػى النقػػيض تبػػيف ارتبػػاط الثػػاني غيػػر معنػػكم ،فعمػػى الشػػركات
عمػػى كفػػؽ أنمػػكذج أصػػحاب المصػػالح تطػػرح تسػػاؤالن مفػػاده ىػػؿ ىػػي قػػادرة عمػػى المكازنػػة بػػيف العائػػد
االقتصادم كاالجتماعي؟
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تعقيب عمى الدراسات السابقة:
في ضػكء الد ارسػات السػابقة تبػيف لمباحثػة قمػة الد ارسػات التػي تناكلػت المػكظفيف لػدل الشػركات ،كلػذلؾ
سػػتقكـ الباحثػػة بػػإجراء الد ارسػػة عمػػى مػػكظفيف شػػركات التػػأميف ،حيػػث أنيػػـ شػريحة ميمػػة مػػف المجتمػػع
الفمسطيني كىـ أساس نجاح كتطكر كاستدامة الشػركات ،كمػا تبػيف لمباحثػة قمػة الد ارسػات التػي تناكلػت
المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف ،األمر الذم يعطي الدافعية لمباحثػة لمقيػاـ بيػذه الد ارسػة لمكشػؼ
عف كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف في شركات التأميف.
ستقكـ الباحثة بتكضيح جوانب االختالؼ والتشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوجػػو الشػػبو انيػػا تناكلػػت مكضػػكع المسػػؤكلية االجتماعيػػة كلكػػف تػػـ ربػػط المكضػػكع بمتيي ػرات مختمفػػة
كىذا وجػو االخػتالؼ ،كػاف ليػذه الد ارسػات أثرىػا االيجػابي عمػى مكضػكع الد ارسػة مػف الجانػب النظػرم
حيث أنيا تناكلت التأثير االيجابي لممسؤكلية االجتماعية في عدة جكانب كؿ حسب مكضكعو.
فبالنس ػػبة لد ارس ػػة(عابديف )2016،تشػػػػترؾ م ػػع الد ارس ػػة الحالي ػػة بد ارس ػػة كاق ػػع المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة
لشركات التأميف ،ككاف االختالؼ في أنيا لـ تتطػرؽ لممسػؤكلية االجتماعيػة تجػاه المػكظفيف كأيضػان لػـ
تتط ػػرؽ ألبع ػػاد المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة المتط ػػرؽ لي ػػا ف ػػي الد ارس ػػة الحالي ػػة كى ػػي األبع ػػاد (االقتص ػػادم
،االجتماعي ،القانكني ،جكدة بيئة العمؿ)،مجتمع الدراسة كاف شركات التػأميف العاممػة فػي قطػاع غػزة
أما الدراسة الحالية شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
أمػػا الد ارسػػات التاليػػة فيػػي تشػػترؾ مػػع الد ارسػػة الحاليػػة بد ارسػػة كاقػػع المسػػؤكلية االجتماعيػػة وتختمػػؼ
بتطرقيا إلى عالقة المسؤكلية االجتماعية بعدة متييرات كىي:
د ارسػػة(رديده ،الع ػزاـ )2015،كد ارسػػة(القريكتي آخػػركف )2014،تناكلتػػا المسػػؤكلية االجتماعيػػة كأثرىػػا
عمػ ػ ػػى المي ػ ػ ػزة التنافسػ ػ ػػية ،أمػ ػ ػػا دراسة(الحسػ ػ ػػف )2014،دكر المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة كادارة األربػ ػ ػػاح،
د ارس ػ ػ ػ ػػة( )Hirigoyen,&Rehm,2015العالق ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف المس ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػػة كاألداء الم ػ ػ ػ ػػالي،
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د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة( )Grougiou,etal,2014المس ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػػة كادارة األرب ػ ػ ػ ػ ػػاح ،د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (س ػ ػ ػ ػ ػػالمي
كرفيقػػة )2013،أث ػػر تطبيػػؽ المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة عمػػى أداء المػ ػكارد البشػػرية كتختمػػؼ م ػػع الد ارس ػػة
الحاليػػة بد ارسػػة أبعػػاد المسػػؤكلية االجتماعيػػة عمػػى مسػػتكل كظيفػػة المػكارد البشػرية (التكظيػػؼ ،ظػػركؼ
العمؿ ،األجكر ،المكافػآت ،التكػكيف كالتطػكير) كىػي تختمػؼ مػع األبعػاد المسػتخدمة فػي ىػذه الد ارسػة،
أم ػ ػ ػػا د ارس ػ ػ ػػة(الزريقات )2012،أث ػ ػ ػػر التكج ػ ػ ػػو االس ػ ػ ػػتراتيجي ف ػ ػ ػػي تحقي ػ ػ ػػؽ المس ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػػة،
د ارسػ ػ ػػة()Skudiene,Vilte,2012دكر المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي التحفيػ ػ ػػز الػ ػ ػػداخمي لممػ ػ ػػكظفيف،
دراسة( )Al-Dmour&Askar,2011أثر ممارسة المسؤكلية االجتماعية عمى األداء ،دراسة(جرادات
كالمع ػ ػ ػ ػػاني )2009،أث ػ ػ ػ ػػر أخالقي ػ ػ ػ ػػات األعم ػ ػ ػ ػػاؿ كالمس ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى أداء الش ػ ػ ػ ػػركات،
دراسة( )RajatPanwar,2009إطار لتبني المسؤكلية االجتماعية.
كىنػػاؾ د ارسػػات تطرقػػت لد ارسػػة كاقػػع المسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه أصػػحاب المصػػمحة كمػػف ضػػمنيـ
المػػكظفيف بشػػكؿ عػػاـ كلػػـ تتطػػرؽ لممسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه المػػكظفيف بشػػكؿ خػػاص كعميػػؽ مثػػؿ
الدراسة الحالية منيا دراسة(الرفاعي ،)2013،دراسة(الركابدة كعبابنة.)2010،
أم ػػا د ارس ػػة(فالؽ )2013،تش ػػترؾ م ػػع الد ارس ػػة الحالي ػػة ب ػػالتعرؼ عم ػػى كاق ػػع كم ػػدل تبن ػػي المس ػػؤكلية
االجتماعيػػة فػػي الشػػركات كتختمػػؼ بأنيػػا لػػـ تتطػػرؽ لممسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه المػػكظفيف كتختمػػؼ
بمجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة ،دراسة(حسػ ػػيف كالجميػ ػػؿ)2011،تشػ ػػترؾ مػ ػػع الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة بد ارسػ ػػة المسػ ػػؤكلية
االجتماعيػػة تجػػاه العػػامميف كتختمػػؼ بأنيػػا تتطػػرؽ إلػػى انعكػػاس المسػػؤكلية االجتماعيػػة عمػػى أخالقيػػات
العمػ ػػؿ ،كتختمػ ػػؼ باألبعػ ػػاد كالمجتمػ ػػع المسػ ػػتخدميف فػ ػػي الد ارسػ ػػة ،أمػ ػػا دراسة(ضػ ػػيافي )2010،فكػ ػػاف
اىتمامي ػػا بم ػػدل ت ػػأثير المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة تج ػػاه المػ ػكارد البشػ ػرية ككيفي ػػة مس ػػاىمتيا ف ػػي تط ػػكير
المجتمع كمدل تأثيرىا عمى أدائيا في المدل البعيد كتختمؼ باألبعاد التػي تػـ التطػرؽ ليػا فػي الد ارسػة
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الحالية ،كدراسة(اليالبي كالعامرم )2006،فتطرقت إلػى تبػايف األىػداؼ المتكخػاة مػف تبنػي المسػؤكلية
االجتماعية في المنظمات الحككمية كالخاصة.
كىن ػ ػػاؾ د ارس ػ ػػات اىتم ػ ػػت بمحاس ػ ػػبة المس ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػػة كى ػ ػػي د ارس ػ ػػة(الحنيطي كحس ػ ػػف)2012،
كدراسة(جربكع.)2007،
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة ترى الباحثة أف ما يميز ىذه الدراسة ما يمي :
فترة التطبيؽ:
مف السابؽ يتضح لنػا أف فتػرة التطبيػؽ لمد ارسػات السػابقة قريبػة جػدان ممػا يعنػي أف مكضػكع المسػؤكلية
االجتماعيػػة مكضػػكعان ذك أىمي ػػة كبي ػرة أثػػار ج ػػداؿ البػػاحثيف كأثػػار ركح البح ػػث كالد ارسػػة ممػػا يجعم ػػو
مكضكع يستحؽ البحث كالدراسة كاالىتماـ .
ىدؼ الدراسة:
تنكع ػػت االتجاى ػػات البحثي ػػة لمد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي ى ػػدفت إل ػػى بي ػػاف أىمي ػػة كم ػػدل تبن ػػي كمحاس ػػبة
المسؤكلية االجتماعية ،في حيف سعت الدراسة الحالية إلى :
 التعرؼ إلى كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف
العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا.
 التعرؼ إلى كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف
العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة بأبعادىا (االقتصادم كاالجتماعي كالقانكني كجكدة بيئة العمؿ) مف
كجية نظر مكظفييا.
 التعرؼ عمى تأثير خصائص أفراد العينة المبحكثة عمى إجاباتيـ مف حيث ( :الجنس ،الحالة
االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة).
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متغيرات الدراسة :تعددت المتييرات التي تـ قياسيا في الدراسات السابقة العربية منيا كاألجنبية .أما
الدراسة الحالية سكؼ تنفرد بأربعة أبعاد لممسؤكلية االجتماعية (االقتصادم كاالجتماعي كالقانكني
كجكدة بيئة العمؿ) .
مجتمع الدراسة وعينتيا :تنكعت االتجاىات البحثية في تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا في الدراسات
السابقة؛ في حيف تـ تطبيؽ الدراسة الحالية عمى شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
منيجية الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية في تحقيؽ أىدافيا عمى المنيج الكصفي باألسمكب
المسحي ،إذ يالئـ ىذا المنيج الدراسات التي تتبنى استقصاء الظاىرة التي بمكرتيا مشكمة الدراسة ،ثـ
تحميميا ،كتفسيرىا ،كمقارنتيا ،كتقكيميا كفؽ أسس منيجية عممية.
أداة الدراسة :لقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظرم لمدراسة الحالية
كأيضان في بناء أداة الدراسة "االستبانة" ،كفي تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية،
كالكصكؿ إلى مكاضع القصكر في الدراسات السابقة ،لمحاكلة تجنبيا كالتعمـ منيا كعدـ الكقكع بيا .
تنفرد ىذه الدراسة عف باقي الدراسات السابقة بما يمي:
 تعتبر ىذه الدراسة أكثر شمكالن كتفصيالن ،حيث تناكلت الباحثة األدب النظرم لممسؤكلية
االجتماعية بشكؿ مفصؿ كاإلحاطة بمعظـ جكانبو.
 جاءت ىذه الدراسة لتيطي األبعاد التي لـ تيطييا الدراسات السابقة حيث تـ دراسة كاقع
المسؤكلية االجتماعية بأبعادىا(االقتصادية ،كالقانكنية ،كاالجتماعية ،كجكدة بيئة العمؿ) تجاه
المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
 تتميز الدراسة بخصكصيتيا في التعرض لشركات التأميف حيث تـ دراسة كاقع المسؤكلية
االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل
كالبيرة.
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 تعرض الدراسة أثر كؿ مف المتييرات التالية( :الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر،المؤىؿ العممي،
سنكات الخبرة) عمى ممارسة المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات
التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
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 2.3نبذة عف شركات التأميف والمسؤولية االجتماعية
العالمية المتحدة لمتأميف
ذكػ ػػر مػ ػػدير العالقػ ػػات العامػ ػػة فػ ػػي الش ػ ػركة العالميػ ػػة لمتػ ػػأميف ( أحػ ػػالـ العبػ ػػد) فػ ػػي صػ ػػحيفة الحيػ ػػاة
الجديػ ػ ػػدة أن ػ ػ ػػو بمػ ػ ػػا معن ػ ػ ػػاه انطالقػ ػ ػ ػان مػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػرص شػ ػ ػػركات الت ػ ػ ػػأميف عم ػ ػ ػػى دكرىػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػػؤكلية
االجتماعيػ ػػة ،خصصػ ػػت الشػ ػػركات بنػ ػػدان فػ ػػي مكازناتيػ ػػا الماليػ ػػة السػ ػػنكية لػ ػػدعـ المجتمػ ػػع فػ ػػي جكانػ ػػب
كثي ػ ػرة منيػ ػػا الصػ ػػحة ،التعمػ ػػيـ ،الرياضػ ػػة ،الثقافػػػة كالبيئػ ػػة.حي ػػث تق ػػكـ ىػ ػػذه الشػ ػػركات بتيطيػػػة نفقػ ػػات
الطػ ػ ػػالب المحتػ ػ ػػاجيف ،أك اعطػ ػ ػػاء المتفػ ػ ػػكقيف مػ ػ ػػنح د ارسػ ػ ػػية ،كمػ ػ ػػا تسػ ػ ػػتكعب الشػ ػ ػػركات جػ ػ ػػزءان مػ ػ ػػف
الخػ ػ ػريجيف الج ػ ػػدد سػ ػ ػكاء ك ػ ػػاف لت ػ ػػدريبيـ عم ػ ػػى الحي ػ ػػاة العممي ػ ػػة أك ت ػ ػػكظيفيـ ،كذل ػ ػػؾ ض ػ ػػمف سياس ػ ػػة
كػ ػ ػػؿ شػ ػ ػػركة ،كتقػ ػ ػػكـ أيض ػ ػ ػان برعايػ ػ ػػة بعػ ػ ػػض الفعاليػ ػ ػػات الرياضػ ػ ػػية كاالجتماعيػ ػ ػػة كالثقافيػ ػ ػػة ،كتػ ػ ػػكلي
شػ ػػركات التػ ػػأميف اىتمام ػ ػان خاص ػ ػان بػ ػػدكر األيتػ ػػاـ كدكر المسػ ػػنيف كذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ التبرع ػ ػات النقديػ ػػة
أك العينية ليذه الدكر ( .جريدة الحياة)14.7.2017،
ك الش ػ ػ ػ ػ ػػركة العالمي ػ ػ ػ ػ ػػة لمتػ ػ ػ ػ ػ ػأميف تس ػ ػ ػ ػ ػػعى لتعزي ػ ػ ػ ػ ػػز مفي ػ ػ ػ ػ ػػكـ المس ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػػة بحي ػ ػ ػ ػ ػػث ال
يقتص ػ ػ ػ ػػر عم ػ ػ ػ ػػى تب ػ ػ ػ ػػرع نق ػ ػ ػ ػػدم ىن ػ ػ ػ ػػا كىن ػ ػ ػ ػػاؾ ،أك رعاي ػ ػ ػ ػػة حف ػ ػ ػ ػػؿ أك نش ػ ػ ػ ػػاط رياض ػ ػ ػ ػػي اك ثق ػ ػ ػ ػػافي،
كانمػ ػ ػ ػػا بتبنػ ػ ػ ػػي ممارسػ ػ ػ ػػات يكميػ ػ ػ ػػة تصػ ػ ػ ػػب فػ ػ ػ ػػي خدمػ ػ ػ ػػة المجتمػ ػ ػ ػػع ،كتتضػ ػ ػ ػػمف عامػ ػ ػ ػػؿ االسػ ػ ػ ػػتدامة
كااللتػ ػ ػ ػ ػزاـ الطكيػ ػ ػ ػ ػؿ .كليػ ػ ػ ػ ػذا تق ػ ػ ػ ػػكـ الش ػ ػ ػ ػػركة العالمي ػ ػ ػ ػػة لمت ػ ػ ػ ػػأميف كبالتع ػ ػ ػ ػػاكف م ػ ػ ػ ػػع جري ػ ػ ػ ػػدة الحي ػ ػ ػ ػػاة
برعاي ػ ػ ػ ػػة برن ػ ػ ػ ػػامج تثقيف ػ ػ ػ ػػي ينش ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػػكعي الت ػ ػ ػ ػػأميني ل ػ ػ ػ ػػدل جمي ػ ػ ػ ػػع شػ ػ ػ ػ ػرائح المجتم ػ ػ ػ ػػع ،كيع ػ ػ ػ ػ ّػرؼ
الن ػ ػ ػ ػ ػػاس عم ػ ػ ػ ػ ػػى أنػ ػ ػ ػ ػ ػكاع مختمف ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف الت ػ ػ ػ ػ ػػأميف االختي ػ ػ ػ ػ ػػارم ع ػ ػ ػ ػ ػػدل ع ػ ػ ػ ػ ػػف ت ػ ػ ػ ػ ػػأميف المركب ػ ػ ػ ػ ػػات
(الخصكصػ ػ ػ ػ ػ ػػية كالعمكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة)،أك ت ػ ػ ػ ػ ػ ػأميف العمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ كغيرىػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػػف التأمينػ ػ ػ ػ ػ ػػات االلزاميػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،اال أف
ىن ػ ػ ػ ػػاؾ انكاعػ ػ ػ ػ ػان اخ ػ ػ ػ ػػرل ال تق ػ ػ ػ ػػؿ اىمي ػ ػ ػ ػػة عػػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػػالؼ ذكرى ػ ػ ػ ػػا كت ػ ػ ػ ػػأميف المن ػ ػ ػ ػػزؿ أك المتجػػ ػ ػ ػػر،
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التػ ػ ػ ػػأميف الص ػ ػ ػ ػػحي ،تػ ػ ػ ػػأميف المس ػ ػ ػ ػػؤكلية المدني ػ ػ ػ ػػة أك تػ ػ ػ ػػأميف الس ػ ػ ػ ػػفر ،ايمانػ ػ ػ ػ ػان ب ػ ػ ػ ػأف ى ػ ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػ ػػكعي
يع ػ ػ ػ ػ ػػكد بالفائ ػ ػ ػ ػ ػػدة عم ػ ػ ػ ػ ػػى جمي ػ ػ ػ ػ ػػع أفػ ػ ػ ػ ػ ػراد المجتم ػ ػ ػ ػ ػػع كى ػ ػ ػ ػ ػػك ج ػ ػ ػ ػ ػػزء م ػ ػ ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػ ػ ػػؤكليتيـ االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػػة
المستدامة (.جريدة الحياة)14.7.2017،
أما شركة التأميف الوطنية :
كانػ ػ ػػت المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة ببعػ ػ ػػدىا االجتمػ ػ ػػاعي فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذه الشػ ػ ػػركة كالتػ ػ ػػالي (شػ ػ ػػركة التػ ػ ػػأميف
الكطنية:)14.7.2017،
أف تسػ ػػاىـ فػ ػػي تنميػ ػػة المجتمػ ػػع المحمػ ػػي مػ ػػف خػ ػػالؿ خمػ ػػؽ فػ ػػرص عمػ ػػؿ ك اطػ ػػالؽ مبػ ػػادرات لتعزيػ ػػز
التنمي ػ ػػة االقتص ػ ػػادية المحمي ػ ػػة ك تكس ػ ػػيع بػ ػ ػرامج التعم ػ ػػيـ ك تنمي ػ ػػة المي ػ ػػارات ك رعاي ػ ػػة الش ػ ػػباب م ػ ػػف
خالؿ االندية الثقافية كالرياضية.
أما المسؤكلية االجتماعية ببعدىا البيئي (شركة التأميف الكطنية:)14.7.2017،
تعمػ ػ ػػؿ شػ ػ ػػركة التػ ػ ػػأميف الكطنيػ ػ ػػة بشػ ػ ػػكؿ مسػ ػ ػػتمر بالمشػ ػ ػػاركة فػ ػ ػػي القضػ ػ ػػاء عمػ ػ ػػى النتػ ػ ػػائج السػ ػ ػػمبية
المػ ػ ػ ػػؤثرة عمػ ػ ػ ػػى البيئػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ تعزيػ ػ ػ ػػز الػ ػ ػ ػػكعي البيئػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػػدل المجتمػ ػ ػ ػػع المحمػ ػ ػ ػػيع تطبيػ ػ ػ ػػؽ
الممارس ػ ػػات البيئي ػ ػػة الص ػ ػػحيةع المس ػ ػػاىمة ف ػ ػػي التنمي ػ ػػة المس ػ ػػتدامة ،لخدم ػ ػػة المجتم ػ ػػع كالبيئ ػ ػػةع تبن ػ ػػى
مكاص ػ ػ ػػفات اداء بيئي ػ ػ ػػة كقكاع ػ ػ ػػد كمق ػ ػ ػػاييس معياري ػ ػ ػػة لمعممي ػ ػ ػػات كالت ػ ػ ػػي تخض ػ ػ ػػع ألقص ػ ػ ػػى درج ػ ػ ػػات
الحماية البيئية.
كأيض ػ ػان المسػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػػة ببعػ ػػدىا الصػ ػػحي فػ ػػي شػ ػػركة التػ ػػأميف الكطنيػ ػػة تشػ ػػمؿ التالي(ش ػ ػػركة
التأميف الكطنية:)14.7.2017،
نشػ ػ ػػر الػ ػ ػػكعي الصػ ػ ػػحي الكق ػ ػ ػائي لػ ػ ػػدل اف ػ ػ ػراد المجتمػ ػ ػػع الفمسػ ػ ػػطيني ،المسػ ػ ػػاعدة فػ ػ ػػي تقػ ػ ػػديـ الػ ػ ػػدعـ
النفس ػ ػ ػػي ك العالج ػ ػ ػػي لمرض ػ ػ ػػى االمػػ ػ ػراض المستعص ػ ػ ػػية كالنفس ػ ػ ػػية المنتش ػ ػ ػرة م ػ ػ ػػؤخ ار مث ػ ػ ػػؿ مرض ػ ػ ػػى
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الس ػ ػ ػرطاف ك التكحػ ػ ػػد.....الخ ،دعػ ػ ػػـ النشػ ػ ػػاطات الصػ ػ ػػحية كالداعمػ ػ ػػة لمتكعيػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية فػ ػ ػػي كافػ ػ ػػة
المحافظات.
مف بعض أىداؼ الشركة (شركة التأميف الكطنية:)14.7.2017،
-1
-2

تعزيز العالقة ما بيف الشركة كأفراد المجتمع الفمسطيني.
تحقي ػ ػػؽ المنفع ػ ػػة لمص ػ ػػمحة المتعػ ػ ػػامميف م ػ ػػع الش ػ ػػركة م ػ ػػف مس ػ ػػاىميف كأعض ػ ػػاء مجمػ ػ ػػس إدارة

ك عمالء ك مكظفيف.
-3

تش ػ ػ ػػجيع اإلب ػ ػ ػػداع كركح المش ػ ػ ػػاركة ل ػ ػ ػػدل م ػ ػ ػػكظفي الش ػ ػ ػػركة ف ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػك منفع ػ ػ ػػة لممجتم ػ ػ ػػع

المحمي.
-4

بناء مستقبؿ مستداـ مف خالؿ تطكير الجكانب البيئة ك االجتماعية ك الصحية.

أما شركة المشرؽ لمتأميف فكانت المسؤولية االجتماعية كالتالي:
خالؿ سنكات عمميا  ،تبكأت شركة المشرؽ لمتأميف  ،مكانو مرمكقة في سكؽ التأميف الفمسطيني،
فانتشرت فركعيا كككاالتيا في جميع أرجاء الكطف ،محققة اليدؼ الرئيسي لقياميا كالذم يكمف في
تقديـ خدمات نكعية جديدة لممجتمع الفمسطيني ،حيث كفرت خدمات جميمة لمجميكر ككفرت فرص
عمؿ كثيرة ،لـ يقتصر اىتماـ الشركة عمى الزبائف كالمكرديف كالككالء كالمنتجيف ،بؿ تصدر قمة
أكلكياتيا تنمية مكاردىا البشرية كالسعي الدائـ لتطكيرىا كتزكيدىا بأرقى األساليب اإلدارية ،فكضعت
نصب أعينيا إدخاؿ عناصر التقييـ السنكية عمى أنظمتيا كأعماليا الداخمية ،كباشرت بعقد برامج
التأىيؿ كالتدريب المختصة ،لصقؿ الميارات الفنية لمكظفييا كككالئيا كتنمية قدراتيـ كامكانياتيـ
المينية كاإلدارية كفؽ أحدث العمكـ اإلدارية كالتنمكية السائدة في العالـ ،مما ساىـ في رفع مستكل
أداء الكادر الفني كاإلدارم كعزز قدرتو عمى خدمة زبائف الشركة كما أف الشركة لـ تفعؿ المسؤكلية
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االجتماعية الممقاة عمى عاتقيا حيث تقكـ بأنشطة عديدة في مجاؿ دعـ كتأىيؿ المجتمع الفمسطيني
( .المشرؽ لمتأميف)14.7.2017،
شركة فمسطيف لمتأميف :
تمتػ ػػزـ شػ ػػركة فمسػ ػػطيف لمتػ ػػأميف بمجمكعػ ػػة مػ ػػف القػ ػػيـ كالمبػ ػػادئ تجػ ػػاه كافػ ػػة األط ػ ػراؼ كالتػ ػػي تتمثػ ػػؿ
بعمالئي ػ ػػا كمكظفيي ػ ػػا كمس ػ ػػاىمييا كالجي ػ ػػات الرقابي ػ ػػة كالمجتم ػ ػػع المحم ػ ػػي ،فكان ػ ػػت اتج ػ ػػاه الم ػ ػػكظفيف
كالتالي (شركة فمسطيف لمتأميف:)14.7.2017،
الت ػ ػ ػزاـ الش ػ ػ ػػركة تجػ ػ ػػاه الم ػ ػ ػػكظفيف ينبػ ػ ػػع م ػ ػ ػػف كػ ػ ػػكنيـ رأس الم ػ ػ ػػاؿ الحقيقػ ػ ػػي ،حي ػ ػ ػػث تمتػ ػ ػػزـ الش ػ ػ ػػركة
بالعم ػ ػػؿ المس ػ ػػتمر عم ػ ػػى ت ػ ػػدريب كتط ػ ػػكير ق ػ ػػدرات كمي ػ ػػارات مكظفيي ػ ػػا ،كالعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى ت ػ ػػكفير بيئ ػ ػػة
عمؿ مريحة كمشجعة لابداع كاالبتكار.
شركة التكافؿ لمتأميف
لقد انبثقت قيـ الشركة مف منظكمة أخالقية شاممة ،مشتقة مف تاريخ المجتمع الفمسطيني ،تستميـ
تعاليـ الشريعة في كافة نشاطاتيا كتكجياتيا كفي مختمؼ أنشطتيا أف مكظفي الشركة كككادرىا في
كافة مكاقع عمميـ شركاء حقيقييف في نمك كازدىار كتقدـ الشركة كىـ الضمانة الحقيقية لترسيخ ىذه
الصناعة في السكؽ الفمسطيني ( .التكافؿ لمتأميف)14.7.2017،
األىمية لمتأميف
لقػ ػ ػػد كضػ ػ ػػع القػ ػ ػػائمكف عمػ ػ ػػى ىػ ػ ػػذه الشػ ػ ػػركة العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف االىػ ػ ػػداؼ كم ػ ػ ػف ىػ ػ ػػذه األىػ ػ ػػداؼ (األىميػ ػ ػػة
لمتأميف:)14.7.2017،
 ت ػػكفير الحماي ػػة التأميني ػػة لمث ػػركات البشػ ػرية كالمادي ػػة كتمبي ػػة احتياج ػػات العم ػػالء الحالي ػػة كتكقع ػػاتيـ
المستقبمية مف خالؿ ككادر كطنية مؤىمة فنيان كاداريان.
 تأىيؿ كتدريب ككادر فنية محمية تيني السكؽ التأميني في الكطف الفمسطيني كتفي باحتياجاتو.
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 الخطط المستقبمية التطكيرية.
 االستمرار في تطكير أدكات ك أساليب ك نظـ العمؿ فييا  ،كرفع كفاءة أداء مكظفييا لتحاكي
أفضؿ المستكيات العالمية .
شركة ترست :
مف أجؿ أف تنجح الشركة في تقديـ خدماتيا عمى أرقى المستكيات قامت باستخداـ فريؽ متمرس مف
العامميف ذكم خبرات فنية عالية ليـ حرية أكبر في اتخاذ الق اررات كااللتزامات بعيدان عف القيكد
الركتينية التقميدية ،كلقد كضعت الشركة خطة استراتيجية كاضحة كطكيمة المدل لمجابية تحديات
المستقبؿ كمكاكبة التييرات االقتصادية كالسياسية التي يشيدىا بمدنا كالمنطقة المحيطة بنا كستعمؿ
الشركة بكؿ جيد كعزيمة صادقة لمنيكض بسكؽ التأميف الكطنية كالعمؿ عمى تنظيـ صناعة التأميف
الكطنية ،كذكرت الشركة في تقريرىا السنكم بما يخص المسؤكلية االجتماعية أنو يكجد سياسة ثابتة
ككاضحة باالىتماـ كرعاية المسؤكلية االجتماعية كيتـ تحديد مخصص سنكم ضمف المكازنة التقديرية
لمشركة ،كىذا المخصص غير ثابت كيتـ تحديده حسب سياسة اإلدارة التنفيذية كخططيا كؿ سنة
عمى حدا( .ترست لمتأميف)14.7.2017،
مف ىنا نالحظ أف المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ االدارة العميا في شركات التأميف
غير كاضحة حيث أف بعض الشركات اىتمت بالمجتمع الخارجي أكثر مف الداخمي مما يستدعي
دراسة ىذا المكضكع ،كىذا ما سيتـ التطرؽ لو بالفصكؿ القادمة مف الدراسة الحالية كمعرفة كاقع
المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة
راـ اهلل كالبيرة.
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الفصؿ الثالث
منيجية الدراسة و إجراءاتيا

 3.1انًمذيت
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصػفنا مفص نػال لاجػراءات المتبعػة فػي تطبيػؽ الد ارسػة ،كالتػي تشػمؿ مػنيج الد ارسػة
المسػػتخدـ ،ثػػـ كصػػؼ مجتمػػع الد ارسػػة كطريقػػة اختيػػار العينػػة كمتييػرات الد ارسػػة ككصػػؼ أداة الد ارسػػة
كطريقػػة تطكيرىػػا ،ثػػـ أداة الد ارسػػة ،كاإلجػراءات التػػي اتبعػػت لمتأكػػد مػف الصػػدؽ كالثبػػات ألداة الد ارسػػة
ػيميا
كاج ػراءات الد ارسػػة كالكسػػائؿ اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي معالجػػة البيانػػات .كفيمػػا يمػػي كصػػفنا تفصػ ن
لمعناصر السابقة:

 3.2يُهج انذراصت
بعػػد تحديػػد مشػػكمة الد ارسػػة ،كىػػي الكشػػؼ عػػف كاقػػع المسػػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه المػػكظفيف مػػف قبػػؿ
اإلدارة العمي ػػا ف ػػي ش ػػركات الت ػػأميف العامم ػػة ف ػػي محافظ ػػة راـ اهلل كالبيػ ػرة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر مكظفيي ػػا،
كاالطالع عمى الدراسات السابقة ،كمراجعة العديد مف المناىج البحثية ،كمف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ ىػذه
الد ارسػػة تكصػػمت الباحثػػة إلػػى المػػنيج المالئػػـ لمد ارسػػة الحاليػػة كىػػك المػػنيج الكصػػفي بأسػػمكب المسػػح،
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لمناسبتو في اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ،كالذم أشار إليو عبيدات ()1993أنو :يعتمد عمػى د ارسػة
الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصػفيا كصػفان دقيقػان ،كيعبػر عنيػا كيفيػان أك كميػان ،فػالتعبير الكيفػي
يصػػؼ لنػػا الظػػاىرة كيبػػيف خصائصػػيا ،بينمػػا التعبيػػر الكمػػي يعطينػػا كصػػفان رقمي ػان لمقػػدار الظػػاىرة أك
حجميا ،كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة األخرل.
كأيضان المنيج الكصفي أسمكب مػف أسػاليب التحميػؿ المرتكػز عمػى معمكمػات كافيػة كدقيقػة عػف ظػاىرة
أك مكضكع محدد كمف خالؿ فترة أك فترات زمنية معمكمة كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمػى نتػائج عمميػة
تػػـ تفسػػيرىا بطريقػػة مكضػػكعية كبمػػا ينسػػجـ مػػع المعطيػػات الفعميػػة لمظػػاىرة"(.عبيػػدات كعػػدس كعبػػد
الحؽ)1988 ،

 3.3يجخًغ انذراصت
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة لمعاـ
الميالدم ( )2017/2016كالبالية  7شركات تأميف ،حيث بم عدد المكظفيف في محافظة راـ اهلل
كالبيرة كالتالي :شركة األىمية لمتأميف( )57مكظفان كفي شركة الكطنية لمتأميف ( )86مكظفان ،شركة
ترست ( )100مكظفان ،كشركة المشرؽ ( )50مكظفان ،كشركة العالمية لمتأميف( )50مكظفان ،كفمسطيف
لمتأميف ( )60مكظفان ،أما شركة التكافؿ ( )52مكظفان ،كذلؾ حسب السجالت المتكفرة بتمؾ الشركات،
كحيث بم حجـ مجتمع الدراسة ( )455مكظفان كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

72

الجدوؿ 3.1
شركات التأميف وعدد الموظفيف فييا
الرقـ

الشركة

عدد الموظفيف في محافظة راـ اهلل والبيرة

1

المجموعة األىمية لمتأميف

57

2

التأميف الوطنية المساىمة العامة المحدودة

86

3

ترست العالمية لمتأميف

100

4

المشرؽ لمتأميف المساىمة العامة المحدودة

50

5

العالمية المتحدة لمتأميف

50

6

فمسطيف لمتأميف

60

7

التكافؿ الفمسطينية لمتأميف

52
455

المجموع

 3.4عينة الد ارسة
تـ اختيار عينة الدراسة باستخداـ طريقة العينة االختيارية (القصدية) مف قبؿ قسـ المكارد البشرية فػي
كػػؿ شػػركة مػػف مجتمػػع الد ارسػػة بحيػػث تمثمػػت عينػػة الد ارسػػة فػػي مػػكظفي شػػركات التػػأميف العاممػػة فػػي
محافظة راـ اهلل كالبيرة ،كتـ اختيار العاـ)(2017-2016ـ ،كبم عدد أفراد العينة ( )209مكظفان أم
بنسػػبة ( )%46تقريب ػان مػػف مجتمػػع الد ارسػػة األصػػمي ،كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي معادلػػة ركبيػػرت ماسػػكف
الرياضية التالية :

M
S 2  M  1  pq  1





حيث أف :
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n

 : Mحجـ المجتمع .
 : Sقسمة الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة  0.95أي قسمة  1.96عمى معدؿ الخطأ 0.05

 : pنسبة تكافر الخاصية كىي()0.50

 :qالنسبة المتبقية لمخاصية كىي()0.50

ككاف تطبيؽ المعادلة لحساب عينة الدراسة كما يمي :
N-1= 455-1 = 454

S=1.96/0.05 = 0.02551

S2= (0.02551)2 = 0.000651
N= 455
حجـ العينة
n =455/(((0.000651*454)/0.25)+1)= 208.5≈209
مػػنيـ  114مكظفػان أم بنسػػبة ( )%55مػػف أفػراد العينػػة ،ك()95مكظفػػة أم بنسػػبة ( ،)%45كتػػـ ذلػػؾ
باالستعانة بقسـ المكارد البشرية في ىذه الشركات.

 3.5خصائص عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف ( )209مكظفان مف مكظفي شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل
كالبيرة تـ اختيارىـ باستخداـ طريقة العينة االختيارية(القصدية) ،ككاف تكزيع عينة الدراسة حسب
الجدكؿ التالي:
الجػػدكؿ التػػالي ( )3.2يكضػػح إجابػػات أفػراد عينػػة الد ارسػػة ،كالتػػي تتعمػػؽ بكاقػػع المسػػؤكلية االجتماعيػػة
لشركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل ك البيرة حيث أف نسبة الذككر بميػت ( )%54.5كاإلنػاث
( ،)%45.5كيدؿ ذلؾ عمػى اعتمػاد شػركات التػأميف عمػى الػذككر ،كىػذا مػف ضػمف سياسػة التكظيػؼ
التػ ػػي تتبعيػ ػػا شػ ػػركات التػ ػػأميف العاممػ ػػة فػ ػػي محافظػ ػػة راـ اهلل كالبي ػ ػرة ،كأيض ػ ػان يتضػ ػػح بالنسػ ػػبة لمحالػ ػػة
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االجتماعية أف النسبة األكبر لممكظفيف المتزكجيف بميت النسبة ( ،)%73.6كالنسبة ( )%20.5ليير
المتػػزكجيف ،أم أف أكثػػر حالػػة اجتماعيػػة ألف ػراد العينػػة كػػانكا متػػزكجيف كأقػػرب إلػػى معرفػػة المسػػؤكلية
االجتماعيػ ػػة ،كأمػ ػػا متييػ ػػر العمػ ػػر فػ ػػإف النسػ ػػبة األكبػ ػػر لمػ ػػذيف أعمػ ػػارىـ بػ ػػيف( )50-41حيػ ػػث بميػ ػػت
( ،)%45.5تمييػػا الػػذيف أعمػػارىـ بػػيف( )40-31حيػػث بميػػت ( )%28.7كتمييػػا الػػذيف أعمػػارىـ بػػيف
( )30-21بنسػػبة بميػػت ()17.7أمػػا الػػذيف تزيػػد أعمػػارىـ عػػف ( )50فكانػػت النسػػبة ( ،)%8.10أمػػا
متيير المؤىػؿ العممػي فكانػت النسػبة األعمػى لدرجػة البكػالكريكس ( ،)%53.5كنسػبة الحاصػميف عمػى
دبمػػكـ متكسػػط كانػػت ( ،)%35.5كيمييػػا نسػػبة الد ارسػػات العميػػا ( ،)%8.1كيمييػػا نسػػبة تػػكجييي فأقػػؿ
( )%2.90كتفسر الباحثة ذلػؾ أف العػامميف ذكم الشػيادات العمميػة قػريبيف مػف إدراؾ كاقػع المسػؤكلية
االجتماعية حيث أنيـ مف الفئة الحاصػمة عمػى شػيادات كمػدركيف ليػذا المفيػكـ ،كتشػير أيضػا بيانػات
الجػدكؿ التػػالي لمتييػػر سػػنكات الخبػرة أف نسػػبة ( )%59.8لمػػذيف عػػدد سػنكات خػػدمتيـ مػػا بػػيف (-11
 ،)20كأف نسبة ( )%32.1لمػذيف عػدد سػنكات خػدمتيـ مػا بػيف ( ،)10-1كيمييػا نسػبة مػف ىػـ أكثػر
مف  20سنة حيث حازت عمى ( ،)%8.10كتعتبر ىذه النتيجة كاقعية مف كجيػة نظػر الباحثػة إذ أف
الخبرة تعتمد عمى الممارس.
الجدوؿ 3.2

خصائص عينة الدراسة
الرقـ

المتغير

1

الجنس

2

الحالة االجتماعية

الفئة

العدد

النسبة المئوية

ذكر

114

54.5

أنثى

95

45.5

209

%100

أعزب /عزباء

43

20.5

متزوج/ة

154

73.6

أرمؿ/ة

2

0.90

مطمؽ/ة

10

5.00

209

%100

المجموع

المجموع
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3

العمر

4

المؤىؿ العممي

30 -21

37

17.7

40 -31

60

28.7

50 -41

95

45.5

 -51فأكثر

17

8.10

209

%100

توجييي فأقؿ

6

2.90

دبموـ متوسط

74

35.5

بكالوريس

112

53.5

دراسات عميا

17

8.10

209

%100

10-1

67

32.1

20 -11

125

59.8

أكثر مف 20

17

8.10

100

%100

المجموع

المجموع
5

سنوات الخبرة
المجموع

 3.6يخغيزاث انذراصت :
يعػ ػػرؼ المتييػ ػػر بأنػ ػػو كػ ػػؿ خاصػ ػػية ليػ ػػا قيمتػ ػػاف فػ ػػأكثر كبتعريػ ػػؼ أكثػ ػػر كضػ ػػكحان يمكننػ ػػا القػ ػػكؿ بػ ػػأف
المتييرات عبارة عف مشاىدة يمكف أف تأخػذ قيمػان كميػة أك نكعيػة كأف ىػذه القػيـ متييػرة كليسػت ثابتػة،
كيعبر البعض عف المتييػر بالعنصػر أك العامػؿ ،كقػد تتصػؼ المشػاىدة الخاصػة بػالمتيير باالسػتمرار
أك باالتص ػػاؿ كالمس ػػافة كال ػػكزف كالس ػػف كس ػػنكات التعم ػػيـ  ،كق ػػد تك ػػكف ص ػػفة المتيي ػػر منفصػ ػمة ك ػػالنكع
كالجنسية كالمكف كالديف  ...إلخ( .محمد)2007،
كتيػػتـ الباحث ػة عنػػد إعػػدادىا تصػػميـ الد ارسػػة لتحديػػد المتييػ ارت الرئيسػػية كتحديػػد العالقػػة بينيػػا ،كتقػػكـ
ع ػػادة بص ػػياغة العالق ػػات ب ػػيف المتييػ ػرات الرئيس ػػية ف ػػي ش ػػكؿ ف ػػركض رئيس ػػية  ،كق ػػد تكتش ػػؼ بع ػػض
المتييػرات التػي تمعػػب دك انر فػي البحػث أثنػػاء عمميػة تحميػػؿ البيانػات  ،كيمكػف حصػػر المتييػرات اليامػػة
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ع ػ ػ ػػف طري ػ ػ ػػؽ ال ػ ػ ػػدكر ال ػ ػ ػػذم تمعب ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػػأثير عم ػ ػ ػػى الظ ػ ػ ػػاىرة مكض ػ ػ ػػكع الد ارس ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي األنػ ػ ػ ػكاع
التالية(محمد: )2007،
 -1المتيير المستقؿ
ىك ذلؾ المتييػر الػذم يػؤثر فػي متييػر آخػر أك أنػو المتييػر الػذم يػؤدم التييػر فػي قيمػو إلػى إحػداث
تيير في قيـ متيير آخر  ،كبعبارة أخرل المتييػر المسػتقؿ ىػك السػبب الػذم يػؤدم إلػى حػدكث ظػاىرة
أك تيير آخر.
 كتك ػػكف المتيي ػػر المس ػػتقؿ لي ػػذه لد ارس ػػة م ػػف المتييػ ػرات الديميرافي ػػة أم خص ػػائص المبح ػػكثيف م ػػف
(الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة).
 -2المتيير التابع
ىك ذلؾ المتيير الذم يؤثر فيو متيير آخر  ،أم أف قيمو تتػأثر بػالتيير الػذم يطػ أر عمػى قػيـ المتييػر
المستقؿ  ،كبعبارة أخرل المتيير التابع ىك النتيجة.
 كتككف المتيير التابع ليذه الدراسة مف المتييرات التالية كىػي أبعػاد المسػؤكلية االجتماعيػة التػي تػـ
اسػػتخداميا ف ػػي معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة كمنيػػا د ارس ػػة القري ػػكتي كآخ ػػركف ( )2014كد ارس ػػة ض ػػيافي
( )2010كدراسة جرادات كالمعاني ( )2009ككانت كالتالي البعد االقتصادم كاالجتماعي كالقانكني،
كفػػي ىػػذه الد ارسػػة تػػـ إضػػافة كد ارسػػة بعػػد آخػػر مػػف أبعػػاد المسػػؤكلية االجتماعيػػة كىػػك بعػػد جػػكدة بيئػػة
العمؿ باإلضافة إلى األبعاد السابقة كىذا ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات.
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 3.7نموذج الدراسة:
ك يظير الجدكؿ التالي أىـ المتييرات التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة :
الجدوؿ 3.3
نموذج الدراسة
المتغيرات المستقمة

المتغيرات التابعة

المتغيرات الديمغرافية خصائص المبحوثيف

المسؤولية االجتماعية

الجنس

البعد االقتصادي لممسؤولية االجتماعية

الحالة االجتماعية

البعد االجتماعي لممسؤولية االجتماعية

العمر

البعد القانوني لممسؤولية االجتماعية

المؤىؿ العممي

بعد جودة بيئة العمؿ لممسؤولية االجتماعية

سنوات الخبرة

 3.8أداة الدراسة
اعتمػدت الد ارسػة عمػى اسػتبانة كضػعتيا الباحثػة بعػد االطػالع عمػى األدب النظػرم كالد ارسػات السػػابقة
المتعمقػػة بالمكضػػكع بإشػراؼ المشػػرؼ عمػػى الد ارسػػة ،حيػػث تعػػد االسػػتبانة أداة مالئمػػة لمحصػػكؿ عمػػى
معمكمات كبيانات كحقائؽ مرتبطة بكاقع معيف ،كتقدـ االستبانة بشكؿ عدد مف األسئمة يطمب اإلجابة
عنيا مف قبؿ عدد مف األفراد المعنييف بمكضكع االستبانة(.عبيدات)1993،
بناء
كتـ عرض أداة الدراسة عمى عدد مف المحكميف الممحؽ رقـ ( )4الذيف أبدكا مالحظاتيـ عمييا ك ن
عمى ذلؾ تـ حذؼ كتعديؿ كاضافة فقرات كاعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر كضكحان كفيمان
لدل أفراد عينة الدراسة كلتتناسب مع مكضكع الدراسة حيث تككنت األداة بعد التعديؿ مف األجزاء
التالية:
 رسالة تيطية مكجية إلى المبحكثيف تبيف ليـ اليرض مف الدراسة كتطمب تعاكنيـ ،أما فيما يتعمػؽ
بمحاكر االستبياف فكانت عمى النحك اآلتي:
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 القسـ األكؿ :يحتكم عمى بيانات أكلية كمعمكمات عامة لمتعريؼ بأفراد العينة مف حيػث المتييػرات
المستقمة (الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة).
 القسـ الثاني :كتتضمف فقرات االستبانة متبكعة بتدريج "ليكرت" ذم الخمسة أك ازف بحيػث أف دائمػا
تعبر عف الدرجة العالية جدان ،كغالبا تعبر عف الدرجة العالية  ،كأحيانا تعبر عػف الدرجػة المتكسػطة ،
كنػػاد ار تعبػػر عػػف الدرجػػة المنخفضػػة  ،ك أبػػدا تعبػػر عػػف الدرجػػة المنخفضػػة جػػدان .حيػػث أعطيػػت أرقػػاـ
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى التكالي  ،كما يظير في الجدكؿ التالي:
الجدوؿ 3.4
مقياس "ليكرت" ذي الخمسة أوزاف
المستوى

الدرجة

دائما

 5درجات

غالبا

 4درجات

أحيانا

 3درجات

ناد ار

درجتيف ()2

أبدا

درجة كاحدة

القسـ الثالث :كيتضمف األسئمة المفتكحة كالتي استرشدت الباحثة مف خالليا برأم المكظفيف في
شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كىي كالتالي :
السؤاؿ االكؿ  :كيؼ يمكف لمشركة تحسيف مستكل المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف فييا مف
كجية نظرؾ ؟
السؤاؿ الثاني  :ما المعمكمات التي ترغب /ترغبيف في ذكرىا كلـ تتطرؽ ليا االستبانة ؟
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الجدوؿ 3.5

المجاالت التي تقيسيا أداة الدراسة
رقـ المجاؿ

المجاؿ

عدد الفقرات

أرقاـ الفقرات

1

البعد االقتصادم

13

13-1

2

البعد االجتماعي

14

27-14

3

البعد القانكني

12

39-28

4

بعد جكدة بيئة العمؿ

15

54-40

54

المجموع

 3.9صدؽ أداة الدراسة
صدؽ األداة ىك التعرؼ عمى مدل تحقيؽ أداة الدراسة لميرض الذم كضعت مف أجمو أم تقيس ما
كضعت لقياسو  ،كتحققت الباحثة مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ:
-1

الصدؽ الظاىري صدؽ المحتوى :حيث تـ تحكيـ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمى المشرؼ

الرئيس عمى ىذه الدراسة كعمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة في ىذا المجاؿ
كأسماؤىـ كما تظير في ممحؽ رقـ ( )4في آخر ىذه الدراسة كالذيف أبدكا مالحظاتيـ حكليا مف
حيث عدد الفقرات كترتيبيا كاضافة كحذؼ كتعديؿ فقرات االختبار كالتحقؽ مف مدل مالءمة فقراتيا
التي تقيسيا كالتحقؽ مف كضكحيا ،كسالمة صياغة الفقرات الميكية ك قد كانت نسبة االتفاؽ بيف
المحكميف عمى الفقرات تتراكح ما بيف ( ،% )80-70كقد اخذت الباحثة بآراء المحكميف كتكجييات
المشرؼ لمحصكؿ عمى صدؽ ذا مستكل جيد ألداة الدراسة بما تحتكيو مف فقرات كفرضيات.
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صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ استخراج صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي مػف خػالؿ حسػاب معػدؿ ارتبػاط

-2

بيرسكف بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت األداة كالمجاؿ الكمي ككػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ كالدرجػة الكميػة
لممجاؿ بكاسطة برنامج(.)SPSS
حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة ،الختبػػار صػػدؽ االتسػػاؽ
الػػداخمي قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة مػػع الدرجػػة
الكمية لممجاؿ نفسو كحصمت الباحثة عمى مصفكفة االرتباط التالية:
الجدوؿ 3.6
صدؽ االتساؽ الداخمي لمجاالت االستبانة
الرقـ

المجاؿ

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

1

البعد االقتصادم

**0.848

0.00

2

البعد االجتماعي

**0.916

0.00

3

البعد القانكني

**0.925

0.00

4

بعد جكدة بيئة العمؿ

**0.926

0.00

** دالة عند مستكل 0.01

* دالة عند مستكل  /// 0.05غير دالة إحصائيان

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية
تراكحت ما بيف ) ،)0.926 -0.848كجميع ىذه القيـ دالة عند مستكل الداللة ( )α=0.01كىذا
يشير إلى كجكد ارتباط داؿ كقكم بيف محاكر الدراسة كالدرجة الكمية.

 3.10ثبات األداة
يقصػػد بثبػػات األداة إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى نفػػس النتػػائج فػػي حػػاؿ تػػـ اسػػتخداـ نفػػس األداة م ػرة ثانيػػة
لتحميؿ نفس المحتكل.
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تػػـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات أداة الد ارسػػة بعػػد إج ػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي قامػػت الباحثػػة باسػػتخراج معامػػؿ
االتسػػاؽ الػػداخمي (بطريقػػة كركنبػػاخ ألف ػػا) لجميػػع فق ػرات االسػػتبانة حي ػػث بميػػت قيمػػة معامػػؿ الثب ػػات
( )0.840عمى فقرات االستبانة البال عددىا ( )54فقرة كىذه القيمة جيدة في البحكث الكصفية تؤكد
صػ ػػحة االسػ ػػتبانة ،كمػ ػػا تػ ػػـ اختبػ ػػار مجػ ػػاالت االسػ ػػتبانة حيػ ػػث بم ػ ػ معامػ ػػؿ االتسػ ػػاؽ لفق ػ ػرات البعػ ػػد
االقتصادم( )0.792كلفقرات البعد االجتماعي ( )0.906كلفقرات البعػد القػانكني ( )0.921كلفقػرات
بعػػد جػػكدة بيئػػة العمػػؿ ( ،)0.953كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميعيػػا حصػػؿ عمػػى نسػػبة تقتػػرب مػػف كاحػػد
صحيح ،فكمما كانت قيمة كركنباخ-ألفا تقترب مػف الكاحػد صػحيح كممػا ارتفػع ثبػات االتسػاؽ الػداخمي
ألداة الد ارسػػة ( )sakaran,2003فبالتػالي معامػػؿ الثبػػات ( )0.840معامػػؿ ثبػػات جيػػد ألنػػو يتجػػاكز
( )0.6كيقتػػرب مػػف الكاحػػد صػػحيح كيػػدؿ عمػػى أف االسػػتبياف يتمتػػع بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات كيمكػػف
االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني لمدراسة كىي قيمة كافية ألغراض تطبيؽ األداة .
كيعرض الجدكؿ التالي قيمة االتساؽ الداخمي لفقرات الدراسة ككؿ:
الجدوؿ 3.7

قيمة االتساؽ الداخمي لفقرات الدراسة ككؿ
أداة القياس

المجاالت

عدد الفقرات

معامؿ الثبات

واقع المسؤولية االجتماعية تجاه

البعد االقتصادي

13

0.792

البعد االجتماعي

14

0.906

البعد القانوني

12

0.921

بعد جودة بيئة العمؿ

15

0.953

الموظفيف مف قبؿ االدارة العميا في
شركات التأميف العاممة في

محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية
نظر موظفييا

معامؿ الثبات الكمي

0.840

إف ثبػػات كصػػدؽ االسػػتبانة يكشػػفاف بأنػػو صػػالح لالسػػتعماؿ فػػي ىػػذه الد ارسػػة كفقػػا لممعػػايير العمميػػة
كاالحصائية المتعارؼ عمييا .
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 3.11إجراءات تطبيؽ الدراسة
اتبعت الباحثة اإلجراءات كالخطكات اآلتية الستكماؿ ىذه الدراسة:
 تػـ تحديػد مكضػكع الد ارسػة كىػي كاقػع المسػؤكلية االجتماعيػة تجػاه المػكظفيف مػف قبػؿ االدارة العميػا
فػػي شػػركات التػػأميف كمػػا يػراه مػػكظفي ىػػذه الشػػركات فػػي محافظػػة راـ اهلل كالبي ػرة المتمثمػيف فػػي العينػػة
المدركسة.
 االطػػالع عمػػى األدب النظػػرم كالد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة ،كالمسػػؤكلية
االجتماعية تجاه المكظفيف .
 تحديد اليدؼ مف الدراسة ،كصياغة الفرضيات لمدراسة كتحديد المتييرات.
 تـ اعداد استبانة مككنة مػف ( )7صػفحات حيػث كانػت الصػفحة األكلػى رسػالة تيطيػة مكجيػة إلػى
المبحػػكثيف تبػػيف ليػػـ اليػػرض مػػف الد ارسػػة كتطمػػب تعػػاكنيـ ،كالصػػفحة الثانيػػة عبػػارة عػػف بيانػػات أكليػػة
كمعمكمػػات عامػػة لمتعريػػؼ بػػأفراد العينػػة مػػف حيػػث المتيي ػرات المسػػتقمة (الجػػنس ،الحالػػة االجتماعيػػة،
العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة) ،كالصفحات األخرل تتضمف فقرات االستبانة متبكعة بتدريج "
ليكرت" .
 تػ ػػـ عػ ػػرض االسػ ػػتبانة عمػ ػػى المحكمػ ػػيف كىػ ػػـ المشػ ػػرؼ عمػ ػػى الد ارسػ ػػة كمجمكعػ ػػة مػ ػػف المحكمػ ػػيف
المختصػيف كمػػا ىػػك مبػيف فػػي الممحػػؽ رقػـ ()4حيػػث تػػـ اعطػاء الباحثػػة مجمكعػػة مػف التعػػديالت ليػػذه
االستبانة قامت الباحثة بإجراء ىذه التعديالت كالحصكؿ عمى المكافقة عمػى االسػتبانة بشػكميا النيػائي
كما ىك مبيف في الممحؽ (.)1
 تػػـ حصػػر المجتمػػع كىػػك مكػػكف مػػف ( )7شػػركات تػػأميف عاممػػة فػػي محافظػػة راـ اهلل كالبي ػرة كالتػػي
يعمؿ بيا ( )455مكظؼ  ،كتـ اختيار العينة المككنة مف ( )209مكظفيف .
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 أخذ المكافقات الرسمية الالزمة مف عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس ،كمف شػركات التػأميف
العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة.
 قامت الباحثة بالتنسيؽ مع قسـ شؤكف المكظفيف (دائرة المكارد البشرية) في شركات التأميف لتحديد
كيفية تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة ،ك شرح طريقة تعبئة االستبانة كاج ارءاتيا.
 تـ تكزيع أداة الدراسة عمى العينة بكاسطة قسـ المكارد البشرية في كؿ شركة.
 تـ تجميع االستبانات مف الشركات .
 تـ تفري االستبانات عمى برنامج (.)spss
 أجريت التحميالت االحصائية الالزمة.
 تأكدت الباحثة مف صدؽ األداة كثباتيا بالطريقة التي شرحت سابقان.
 تـ التكصؿ لمنتائج المطمكبة .
 تـ تحميؿ ىذه النتائج كاعطاء الحمكؿ ك التكصيات.

 3.12المعالجة االحصائية
مػػف أجػػؿ معالجػػة البيانػػات احصػػائيا اسػػتخدمت الباحثػػة برنػػامج الػػرزـ االحصػػائية لمتحميػػؿ االحصػػائي
( )spssلجميع جكانب ىذه الدراسة كذلؾ حسب التفصيؿ التالي:
-1

لاجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة اس ػػتخدمت الباحث ػػة المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة

إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة لمتعرؼ عمى كاقػع المسػؤكلية االجتماعيػة تجػاه المػكظفيف
مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا.
-2

كك ػػذلؾ اس ػػتخدمت الباحث ػػة الختب ػػار الفرض ػػيات اختب ػػار ( )T-Testالخ ػػاص باختب ػػار الكس ػػط

الحسابي لعينتيف مستقمتيف أم عندما يككف المتيير المستقؿ متيي انر ذا مستكييف اثنيف ،كاختبار تحميػؿ
التبػايف األحػادم كيرمػز لػو ( )One way analysis of variance( (ANOVA-Testالخػاص
84

باختبػ ػػار األكسػ ػػاط الحسػ ػػابية لمعينػ ػػات الفرعيػ ػػة (الفئػ ػػات) (ذات ثػ ػػالث مسػ ػػتكيات فأكثر)الناتجػ ػػة عػ ػػف
المستكيات المختمفة لكؿ متيير مستقؿ.
-3

كما تـ حساب معامؿ الثبػات كركنبػاخ ألفػا لمتحقػؽ مػف صػدؽ األداة اإلحصػائي كثباتيػا كذلػؾ

ضمف برنامج الرزـ اإلحصائية ( .)SPSS
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الفصؿ الرابع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نتائج الدراسة ومناقشتيا
المقدمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا
في أربعة مجاالت ىي  :البعد االقتصادم ،االجتماعي ،القانكني ،كجكدة بيئة العمؿ كذلؾ في
شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كما يراه مكظفي ىذه الشركات ،كقد حممت البيانات
في ضكء المتييرات المستقمة :الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة .
كفي ىذا الفصؿ عرضان كتحميالن لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،كقد تـ إدخاليا لمحاسكب
بإعطائيا أرقامان معينة ،كتـ تحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية ،حيث أعطيت اإلجابة دائمان
5درجات ،غالبان  4درجات ،أحيانان  3درجات ،ناد انر درجتيف ،أبدان درجة كاحدة.
كقػ ػػد تمػ ػػت المعالجػ ػػة االحصػ ػػائية الالزمػ ػػة لمبيانػ ػػات باسػ ػػتخراج المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية ،كاالنح ارفػ ػػات
المعياري ػ ػػة ،كت ػ ػػـ فح ػ ػػص فرض ػ ػػيات الد ارس ػ ػػة عن ػ ػػد المس ػ ػػتكل ( )α≥1.15باس ػ ػػتخداـ برن ػ ػػامج التحمي ػ ػػؿ
االحصائي  SPSSعف طريؽ االختبارات االحصائية التالية :
 اختبار ت ()t- test
 اختبار تحميؿ التبايف األحادم( )one way analysis of variance
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أوالً  :النتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية ومناقشتيا :
كالتي تنص عمى السؤاؿ التالي" :ما كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا
في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة؟"
الختبار ىذا التساؤؿ استخدـ المتكسطات الحسابية إلجابات المكظفيف في شركات التأميف في
محافظة راـ اهلل كالبيرة ،كالجدكؿ ( )4.2يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة
مف فقرات االستبانة كاالستبانة ككؿ ،كيظير ذلؾ في الممحؽ (.)2
مقياس ليكرت الخماسي ىك ما تـ اعتماده في ىذه الدراسة حيث تـ حساب مدل المتكسط الحسابي
لكؿ تقدير مف مقياس ليكرت حيث كانت (محمد:)2007،
المقياس الخماسي (الدرجات)( :أبدان)( -1ناد انر) ( -2أحيانان) ( - 3غالبان) ( - 4دائمان). 5
نبدأب 1المسافات الباقية4= 1-5
نقسـ  4عمى 0.8 = 5
االتجاه األكؿ 1.79-1:
االتجاه الثاني 2.59 -1.80 :
االتجاه الثالث 3.39-2.60 :
االتجاه الرابع 4.19-3.40:
االتجاه الخامس5-4.20 :
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تـ اعتماد المقياس التالي لتحديد االتجاىات مف خالؿ المتكسطات الحسابية:
انجذول ()4.1
يميبس االحجبهبث يٍ خالل انًخىصطبث انحضببيت
التقدير

مدى متوسطيا الحسابي

درجة التطبيؽ

أبدان

1.79-1

قميمة جدان

ناد انر

2.59-1.80

قميمة

أحيانان

3.39-2.60

متكسطة

غالبان

4.19-3.40

كبيرة

دائمان

5-4.20

كبيرة جدان

الجدوؿ 4.2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة واالستبانة ككؿ
الفقرة
الرقم
1
2
3
4
5

6

انًخىصط انحضببي

االَحزاف انًؼيبري

المجال األول :البعد االقتصادي
تنفؽ الشركة عمى الموظفيف الراغبيف فػي إكمػاؿ

دراساتيـ العميا .

تسػػػمح الشػػػركة لممػػػوظفيف بػػػامتالؾ أسػػػيـ فػػػي

الشركة.

تمتػػزـ الشػػركة بتػػدريب موظفييػػا مػػف أجػػؿ تنميػػة

مياراتيـ.

يشػػػػػمؿ التػػػػػأميف الصػػػػػحي كافػػػػػة أفػػػػػراد األسػػػػػرة
األبناء ،الزوج/ة .

تقدـ الشركة الدعـ المالي لممػوظفيف المحتػاجيف
سمؼ تخصـ مف الراتب عند الضرورة .

تػػػػوفر الشػػػػركة خػػػػدمات دور حضػػػػانة ريػػػػاض
أطفاؿ ألبناء موظفييا.
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درجت
انخطبيك

2.5167

1.4514

قميمة

3.9091

1.1670

كبيرة

3.9856

0.9531

كبيرة

3.8756

1.3351

كبيرة

4.0526

1.0525

كبيرة

1.4402

1.0036

قميمة جدا

7
8
9
10
11
12

13

تساىـ الشركة في توفير مساكف لموظفييا.
تتقاضػػػى مػػػف الشػػػركة األجػػػر الكػػػافي لمتطمبػػػات
المعيشة.

تمػػنح الشػػركة إجػػازات مدفوعػػة األجػػر لممػػوظفيف

الذيف يستكمموف دراساتيـ العميا.

تقػػػدـ الشػػػركة أنشػػػطة تػػػدريب لموظفييػػػا خػػػارج

البالد.

يستمر صرؼ راتب الموظؼ أثناء فترة التدريب.
تػػػػوزع إدارة الشػػػػركة نسػػػػبة مػػػػف أرباحيػػػػا عمػػػػى
موظفييا.

تسػػتمر الشػػركة بتقػػديـ خػػدمات اجتماعيػػة لمػػف
تقاعد مف موظفييا .

الر
قم
14

1.6268

المجال الثاني :البعد االجتماعي
تقػػػػػوـ الشػػػػػركة بتكػػػػػريـ المػػػػػوظفيف المتفػػػػػوقيف

والمبدعيف في العمؿ.

1.0850

قميمة جدا

3.2584

1.1095

متوسطة

2.9856

1.1908

متوسطة

3.4498

1.3296

كبيرة

4.1675

1.1204

كبيرة

3.2967

1.4203

متوسطة

2.1722

1.2204

قميمة

انًخىصط انحضببي

االَحزاف انًؼيبري

درجت
انخطبيك

3.0957

1.1521

متوسطة

تحتفػػػػػػؿ إدارة الشػػػػػػػركة مػػػػػػػع موظفييػػػػػػػا بأيػػػػػػػاـ
15

16
17

18

المناسػػػػػبات الخاصػػػػػة زواج ،خطوبػػػػػة ،مولػػػػػود

جديد. ...

تمػػنح الشػػركة شػػيادات خبػػرة لمػػف أنيػػى العمػػؿ

لدييا.

تضع الشركة برامج ترفيييػة لممػوظفيف تعميميػة

أو ثقافية .

تغطػػػػػػي الشػػػػػػركة نفقػػػػػػات اشػػػػػػتراؾ لموظفييػػػػػػا

بنوادي رياضية.

3.4976

1.2369

كبيرة

4.4067

0.9568

كبيرة جدا

3.1005

1.2420

متوسطة

1.7656

1.1425

قميمة جدا

تراعػػػي الشػػػركة التػػػوازف بػػػيف العمػػػؿ والظػػػروؼ
19

االسػػػػػرية الخاصػػػػػة مغػػػػػادرات اجػػػػػازة لمظػػػػػروؼ

الطارئة .
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3.6364

1.0749

كبيرة

20

21

22

23

تشػػػارؾ الشػػػركة موظفييػػػا فػػػي أتػػػراحيـ بتقػػػديـ
المساعدة المناسبة.

تحػػػرص الشػػػركة عمػػػى نشػػػر روح التعػػػاوف بػػػيف
الموظفيف.

تعمػػػؿ الشػػػركة حفػػػالت خاصػػػة لممػػػوظفيف فػػػي
المناسبات مثؿ افطار رمضاني .

تعمػػػػػػؿ الشػػػػػػركة عمػػػػػػى حػػػػػػؿ المشػػػػػػاكؿ بػػػػػػيف
الموظفيف داخميا لمحد مف تفاقميا.

3.5072

1.1853

كبيرة

3.6316

1.0844

كبيرة

3.6555

1.2503

كبيرة

3.7703

1.0763

كبيرة

تقػػػػػػػوـ الشػػػػػػػركة بعمػػػػػػػؿ فحػػػػػػػص طبػػػػػػػي دوري
24

25
26

لموظفييػػػػػػػا الجػػػػػػػزئييف ،العقػػػػػػػود لالطمئنػػػػػػػاف
عمى صحتيـ.
تنظـ الشركة رحالت ترفييية مجانية لموظفييا.
تعمػػػػػؿ ادارة الشػػػػػركة عمػػػػػى تشػػػػػجيع مشػػػػػاركة
الموظفيف في أنشطة المجتمع المحمي.

2.7225

1.2858

متوسطة

3.0622

1.4711

متوسطة

3.1292

1.1838

متوسطة

تحتفػػػػؿ الشػػػػركة بأعيػػػػاد مػػػػيالد المػػػػوظفيف مػػػػف

27

خػػػػػػالؿ نشػػػػػػػر معايػػػػػػدة ليػػػػػػػـ عمػػػػػػى مػػػػػػػوقعيـ

3.3397

1.5855

متوسطة

الر
قم

المجال الثالث  :البعد القانوني

انًخىصط انحضببي

االَحزاف انًؼيبري

درجت
انخطبيك

4.1053

1.1000

كبيرة

2.6411

1.5129

متوسطة

28
29

االلكتروني االيميؿ .

تمتزـ الشركة بقانوف الحد االدنى ل جور.
تمتزـ الشركة بإعطاء أجػر بػدؿ العمػؿ االضػافي

فييا.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتحقيػػػػػؽ تكػػػػػافؤ الفػػػػػرص فػػػػػي
30

31
32

اعطػػػاء المػػػوظفيف حقػػػوقيـ بغػػػض النظػػػر عػػػف

المركز الوظيفي.

تمتزـ الشركة بتعويض الموظفيف اثناء توقفيـ

عف العمؿ بسبب االصابة أثناء العمؿ.

تعتمد الشركة العدالة في تقديـ المكافآت.
91

3.3780

1.0722

متوسطة

4.0478

0.8920

كبيرة

3.5024

1.1228

كبيرة

33
34

35

36
37
38
39

تعتمػػػػد الشػػػػركة إجػػػػراءات واضػػػػحة فػػػػي تقيػػػػيـ

أداء الموظفيف.

تقوـ الشركة بتدريب جميع موظفييا دوف
استثناء أحد منيـ ألي سبب كاف.

تقػػػػػدـ الشػػػػػركة فػػػػػرص عمػػػػػؿ متسػػػػػاوية بشػػػػػأف

تعيػػػػػػػػيف ذوي االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب
القانوف.

تتبنػػػػػػى ادارة الشػػػػػػركة مبػػػػػػدأ االعتػػػػػػراؼ بعمػػػػػػؿ

النقابات العمالية.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتييئػػػػػة بيئػػػػػة العمػػػػػؿ الماديػػػػػة

لعمؿ ذوي االحتياجات الخاصة .

تعمػػػػؿ الشػػػػركة عمػػػػى تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ المكافػػػػآت
لمموظفيف وفؽ مبدأ جدارتيـ في العمؿ.

تعمػػػؿ الشػػػركة بعدالػػػة المعاممػػػة بػػػيف موظفييػػػا

بغض النظر عف المستوى التعميمي.

الر
قم
40

المجال الرابع :بعد جودة بيئة العمل
تؤكػػػػػد الشػػػػػركة عمػػػػػى مسػػػػػؤوليتيا االجتماعيػػػػػة
في خططيا االستراتيجية.

3.6651

0.9819

كبيرة

3.2871

1.2379

متوسطة

3.4641

0.9951

كبيرة

3.6507

1.1382

كبيرة

3.3971

1.1266

متوسطة

3.4402

1.1959

كبيرة

3.5502

1.1596

كبيرة

انًخىصط انحضببي

االَحزاف انًؼيبري

درجت
انخطبيك

3.8182

0.9433

كبيرة

تعنػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػركة بموضػػػػػػػػػػػوع المسػػػػػػػػػػػؤولية
41

االجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي داخػػػػػػػؿ دائػػػػػػػرة متخصصػػػػػػػة

3.5359

1.1093

كبيرة

بذلؾ.
42
43
44
45

يوجػػػػػد شػػػػػفافية فػػػػػي تناقػػػػػؿ المعمومػػػػػات بػػػػػيف
الموظفيف.
تشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة المػػػػػػػوظفيف عمػػػػػػػى تطػػػػػػػوير
مياراتيـ المطموبة إل نجاز العمؿ.
تنفػػػذ االدارة جمسػػػات اجتماعيػػػة مػػػع المػػػوظفيف
مف وقت آلخر لقياس رضاىـ الوظيفي .
يعطػػػى الموظػػػؼ الحػػػؽ فػػػي االعتػػػراض وتقػػػديـ
الشكاوى.
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3.3493

1.0685

متوسطة

3.5598

1.0272

كبيرة

3.1196

1.2822

متوسطة

3.5933

1.1402

كبيرة

46

47

تسػػػػاعد الشػػػػركة المػػػػوظفيف فػػػػي االنػػػػدماج فػػػػي
بيئة العمؿ خصوصا الموظفيف الجدد.
يػػػػتـ تخصػػػػيص بنػػػػد مػػػػف بنػػػػود الموازنػػػػة فػػػػي
الشركة لبرامج تنمية وتطوير الموظفيف.

3.8373

3.6938

1.0011

1.0928

كبيرة

كبيرة

تشػػػرؾ الشػػػركة المػػػػوظفيف فػػػي اتخػػػاذ القػػػػ اررات
48

الخاصػػػػػة بأعمػػػػػاليـ ميمػػػػػا كانػػػػػت مسػػػػػتوياتيـ

3.3636

1.0883

متوسطة

الوظيفية.
49

50
51

تقػػػػوـ الشػػػػركة بإشػػػػراؾ المػػػػوظفيف فػػػػي إعػػػػداد
خطتيا االستراتيجية.
توفر الشركة خدمات تغذية لموظفييا .
تيػػػػتـ الشػػػػركة القتراحػػػػات وآ ارء موظفييػػػػا حػػػػاؿ
تقديميا دونما تأخير.

3.2727

1.1632

متوسطة

2.6651

1.3526

متوسطة

3.2536

1.1468

متوسطة

يسػػػػػػاعد نظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ فػػػػػػي بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ
52

الداخميػػػػة بالشػػػػركة البريػػػػد االلكترونػػػػي عمػػػػى
تػػػػػػػػػػػدفؽ المعمومػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػرورية بكافػػػػػػػػػػػة

4.1388

0.9927

كبيرة

االتجاىات دوف تعقيد.
53
54

تيػػػػػػػػتـ الشػػػػػػػػركة بالثنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػوظفيف
بالوسيمة االلكترونية الخاصة بالشركة .

تيػػػتـ ادارة الشػػػركة بمعرفػػػة اثػػػر ق ارراتيػػػا عمػػػى

معنويات الموظفيف.

الدرجة الكمية

3.6842

1.0170

كبيرة

3.3206

1.3147

متوسطة

3.3583

1.1601

متوسطة

بينت نتائج الدراسة أف المتكسط العاـ لكاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في شركات التأميف بم ( )3.3583كىي درجة متكسطة ،كالجدكؿ ( )4.3يكضح المتكسط
العاـ لكؿ مجاؿ مف المجاالت المقيمة مرتبة تنازليان.
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الجدوؿ 4.3
متوسط استجابات العينة المدروسة عمى االستبانة ككؿ وعمى كؿ مجاؿ مف مجاالتو مرتبة تنازلياً
الرقـ

المجاالت

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

1

البعد القانوني

3.5107

1.1279

2

بعد جودة بيئة العمؿ

3.4803

1.1160

3

البعد االجتماعي

3.3086

1.2091

4

البعد االقتصادي

3.1336

1.1876

3.3583

1.1601

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ ( )4.3أف البعد القانكني حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي بالتالي يمكف القكؿ
بأف شركات التأميف تتقيد بالقكانيف الخاصة بالمسؤكلية االجتماعية ،كمف ثـ جاء بعد جكدة بيئة
العمؿ حيث أف الشركات تمتزـ ببيئة مناسبة لممكظفيف مف جميع النكاحي ،ثـ جاء البعد االجتماعي
كبناء عمى ذلؾ كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية متكسط أم أف " واقع
يتبعو البعد االقتصادم
ن
المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا متوسط" ،حيث بم المتكسط الحسابي (،)3.3583
كبانحراؼ معيارم (. 1.1601

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة ،كانت
غالبية الفقرات تدؿ عمى درجة تطبيؽ " كبيرة ".
تبيف أف أعمى ثالث فقرات متكسط حسابي كاف لمفقرات التالية :الفقرة رقـ ( )16كىي "تمنح الشركة
شيادات خبرة لمف أنيى العمؿ لدييا" حيث بم متكسطيا الحسابي ( )4.4067كانحرافيا المعيارم
(،)0.9568ثـ جاءت الفقرة ( )52كىي " يساعد نظاـ االتصاؿ في بيئة العمؿ الداخمية بالشركة
(البريد االلكتركني) عمى تدفؽ المعمكمات الضركرية بكافة االتجاىات دكف تعقيد" كبم متكسطيا
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الحسابي ( )4.1388كبانحراؼ معيارم ( ،)0.9927كتمييا الفقرة رقـ ( )28كىي "تمتزـ الشركة
بقانكف الحد األدنى لألجكر" بم متكسطيا الحسابي ( )4.1053كانحراؼ معيارم (.)1.100
أما الفقرات ( )13، 1بالترتيب كانت درجة التطبيؽ " قميمة " حيث أف الشركات ال تقكـ بمساعدة
المكظفيف الراغبيف في اكماؿ دراساتيـ العميا باإلنفاؽ عمى مصاريؼ الدراسة كأيضان ظير أف
الشركات ال تستمر بتقديـ خدمات اجتماعية لمف تقاعد مف مكظفييا أم ال يكجد ضماف اجتماعي
بحؽ األفراد التي كانت تنتمي لمشركة في يكـ ما .
كما كتبيف مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية أف أقؿ الفقرات كالتي حصمت عمى درجة تطبيؽ
قميمة جدا ىي الفقرات ( )6 ،7 ،18عمى الترتيب حيث أف شركات التأميف ال تيطي نفقات اشتراؾ
لمكظفييا بنكادم رياضية أم أنيا ال تيتـ بتكفير ما ينشط المكظفيف جسميان  ،أما الفقرة السابعة
فكانت " تساىـ الشركة في تكفير مساكف لمكظفييا " حيث كاف المتكسط الحسابي ليا ()1.6268
كبانحراؼ معيارم ( )1.0850كىذا يدؿ عمى درجة تطبيؽ قميمة جدا أك معدكمة ،كأيضا الفقرة
السادسة حيث أف شركات التأميف في ىذه الدراسة ال تعمؿ عمى تكفير خدمات دكر حضانة (رياض
أطفاؿ) ألبناء مكظفييا كىذ يؤدم إلى تأخر المكظفيف عف الدكاـ اك خركجيـ مف العمؿ مبك ار بشكؿ
اضطرارم إلى أبنائيـ الصيار أك يؤدم إلى تييبيـ عف العمؿ فمف األفضؿ أف تقكـ الشركات بتكفير
حضانة ألبناء المكظفيف كذلؾ لزيادة فعالية المكظؼ كعدـ انشيالو بأبنائو أثناء الدكاـ الرسمي.
ثـ جاءت الفقرات كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي بدرجة تطبيؽ متكسطة :
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الجدوؿ 4.4
الفقرات التي جاءت بدرجة تطبيؽ متوسطة
الترتيب

الر
قـ

1

37

2

30

3

48

4

42

5

27

6

54

7

12

8

34

9

49

10

8

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تمتزـ الشركة بتييئة بيئة العمؿ

3.3971

المادية لعمؿ ذوي االحتياجات
الخاصة .

االنحراؼ المعياري

1.1266

درجة التطبيؽ

متوسطة

تمتزـ الشركة بتحقيؽ تكافؤ الفرص
3.3780

في اعطاء الموظفيف حقوقيـ بغض
النظر عف المركز الوظيفي.

1.0722

متوسطة

تشرؾ الشركة الموظفيف في اتخاذ
الق اررات الخاصة بأعماليـ ميما كانت
مستوياتيـ الوظيفية.

يوجد شفافية في تناقؿ المعمومات
بيف الموظفيف.

تحتفؿ الشركة بأعياد ميالد الموظفيف
مف خالؿ نشر معايدة ليـ عمى
موقعيـ االلكتروني االيميؿ .

تيتـ ادارة الشركة بمعرفة اثر ق ارراتيا
عمى معنويات الموظفيف.

توزع إدارة الشركة نسبة مف أرباحيا
عمى موظفييا.

تقوـ الشركة بتدريب جميع موظفييا
دوف استثناء أحد منيـ ألي سبب
كاف.

تقوـ الشركة بإشراؾ الموظفيف في
إعداد خطتيا االستراتيجية.

تتقاضى مف الشركة األجر الكافي
لمتطمبات المعيشة.
95

3.3636

1.0883

متوسطة

3.3493

1.0685

متوسطة

3.3397

1.5855

متوسطة

3.3206

1.3147

متوسطة

3.2967

1.4203

متوسطة

3.2871

1.2379

متوسطة

3.2727

1.1632

متوسطة

3.2584

1.1095

متوسطة

11

51

12

26

13

44

14

17

15

14

16

25

17

9

18

24

19

50

20

29

تيتـ الشركة القتراحات وآراء موظفييا
حاؿ تقديميا دونما تأخير.

تعمؿ ادارة الشركة عمى تشجيع
مشاركة الموظفيف في أنشطة

3.2536

3.1292

المجتمع المحمي.

تنفذ االدارة جمسات اجتماعية مع
الموظفيف مف وقت آلخر لقياس
رضاىـ الوظيفي .

تضع الشركة برامج ترفييية

لمموظفيف تعميمية أو ثقافية .
تقوـ الشركة بتكريـ الموظفيف
المتفوقيف والمبدعيف في العمؿ.
تنظـ الشركة رحالت ترفييية مجانية
لموظفييا.

تمنح الشركة إجازات مدفوعة األجر

لمموظفيف الذيف يستكمموف دراساتيـ

1.14682

1.1838

متوسطة

متوسطة

3.1196

1.2822

متوسطة

3.1005

1.2420

متوسطة

3.0957

1.1521

متوسطة

3.0622

1.4711

متوسطة

2.9856

1.1908

متوسطة

العميا.
تقوـ الشركة بعمؿ فحص طبي دوري

2.7225

لموظفييا الجزئييف ،العقود

1.2858

متوسطة

لالطمئناف عمى صحتيـ.
توفر الشركة خدمات تغذية لموظفييا
.

تمتزـ الشركة بإعطاء أجر بدؿ العمؿ
اضافي فييا.

2.6651

1.3526

متوسطة

2.6411

1.5129

متوسطة

كبما أف المتكسط الحسابي إلجابات المكظفيف في شركات التأميف ىك ( ،)3.3583يتبيف أف درجة
التطبيؽ متكسطة ،كبذلؾ يككف الجكاب عف السؤاؿ الرئيس كالتالي(:واقع تطبيؽ المسؤولية
االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل
والبيرة مف وجية نظر موظفييا متوسط .
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ثانيا :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية األولى ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى السؤاؿ الفرعي التالي  ":ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ
اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ البعد االقتصادي مف
قبؿ العينة المدروسة ككؿ ؟".
لاجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية إلجابات المكظفيف في شركات التأميف
كالجدكؿ ( )4.5يكضح نتائج (البعد االقتصادم)
الجدوؿ 4.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع المسؤولية االجتماعية لمجاؿ البعد االقتصادي
الفقرة
الرقم
1
2
3
4
5

انًخىصط انحضببي

االَحزاف انًؼيبري

المجال األول :البعد االقتصادي
تنفؽ الشركة عمى الموظفيف الراغبيف فػي إكمػاؿ

دراساتيـ العميا .

تسػػػمح الشػػػركة لممػػػوظفيف بػػػامتالؾ أسػػػيـ فػػػي

الشركة.

تمتػػزـ الشػػركة بتػػدريب موظفييػػا مػػف أجػػؿ تنميػػة

مياراتيـ.

يشػػػػػمؿ التػػػػػأميف الصػػػػػحي كافػػػػػة أفػػػػػراد األسػػػػػرة
األبناء ،الزوج/ة .

تقدـ الشركة الدعـ المالي لممػوظفيف المحتػاجيف
سمؼ تخصـ مف الراتب عند الضرورة .

تػػػػوفر الشػػػػركة خػػػػدمات دور حضػػػػانة ريػػػػاض

6

أطفاؿ ألبناء موظفييا.

7

تساىـ الشركة في توفير مساكف لموظفييا.
تتقاضػػػى مػػػف الشػػػركة األجػػػر الكػػػافي لمتطمبػػػات

8

المعيشة.

9

تمػػنح الشػػركة إجػػازات مدفوعػػة األجػػر لممػػوظفيف
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درجت
انخطبيك

2.5167

1.4514

قميمة

3.9091

1.1670

كبيرة

3.9856

0.9531

كبيرة

3.8756

1.3351

كبيرة

4.0526

1.0525

كبيرة

1.4402

1.0036

قميمة جدا

1.6268

1.0850

قميمة جدا

3.2584

1.1095

متوسطة

2.9856

1.1908

متوسطة

الذيف يستكمموف دراساتيـ العميا.
10
11
12

13

تقػػػدـ الشػػػركة أنشػػػطة تػػػدريب لموظفييػػػا خػػػارج
البالد.
يستمر صرؼ راتب الموظؼ أثناء فترة التدريب.
تػػػػوزع إدارة الشػػػػركة نسػػػػبة مػػػػف أرباحيػػػػا عمػػػػى
موظفييا.
تسػػتمر الشػػركة بتقػػديـ خػػدمات اجتماعيػػة لمػػف

تقاعد مف موظفييا .

الدرجة الكمية

3.4498

1.3296

كبيرة

4.1675

1.1204

كبيرة

3.2967

1.4203

متوسطة

2.1722

1.2204

قميمة

3.1336

1.1876

متوسطة

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة ،تبيف أف
أعمى متكسط حسابي ىك لمفقرة رقـ ( )11كىي "يستمر صرؼ راتب المكظؼ أثناء فترة التدريب"
حيث بم متكسطيا الحسابي ( )4.1675كانحراؼ معيارم (،)1.1204كىذا ذك داللة عمى أف
الشركات تؤمف بتدريب المكظفيف كتدعمو مف خالؿ استمرار صرؼ الراتب أثناء فترة التدريب ،كالفقرة
رقـ (" ) 5تقدـ الشركة الدعـ المالي لممكظفيف المحتاجيف (سمؼ تخصـ مف الراتب عند الضركرة)"
حيث بم متكسطيا الحسابي ( )4.0526كبانحراؼ معيارم ( )1.0525يدؿ عمى أف الشركة تقؼ
إلى جانب المكظؼ في حالة احتياجو إلى سمؼ قبؿ نزكؿ الراتب ،كالفقرة (" )3تمتزـ الشركة بتدريب
مكظفييا مف أجؿ تنمية مياراتيـ" بمتكسط حسابي ( )3.9856كبانحراؼ معيارم ()0.9531
بالتالي الشركات تيتـ بالتدريب كتنمي ميارات مكظفييا إيمانان منيـ بأف المكظؼ سببان مف أسباب
تقدـ كتطكر كزيادة منافسة الشركة أماـ الشركات األخرل في المجتمع.
أما أقؿ الفقرات متكسط حسابي ىي الفقرة رقـ ( )6كىي "تكفر الشركة خدمات دكر حضانة (رياض
أطفاؿ) ألبناء مكظفييا" حيث بم متكسطيا الحسابي ( )1.4402كبانحراؼ معيارم ()1.0036
كىذا سبب مف األسباب التي قد تؤدم إلى عدـ جدية المكظؼ في العمؿ نتيجة عدـ تركيزه في عممو
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كذلؾ بسبب تفكيره المستمر بأطفالو كأيف سيضعيـ؟! كالمشاكؿ المتكلدة عف ذلؾ مف تأخره في
الحضكر إلى الدكاـ أك خركجو قبؿ انتياء الدكاـ أك أثناؤه ،تمييا الفقرة رقـ ( )7كىي "تساىـ الشركة
في تكفير مساكف لمكظفييا" بمتكسط حسابي بم ( )1.6268كبانحراؼ معيارم (، )1.0850كأخي ار
الفقرة رقـ ( " )13تستمر الشركة بتقديـ خدمات اجتماعية لمف تقاعد مف مكظفييا" كىذا يدؿ عمى
عدـ كجكد ضماف اجتماعي في ىذه الشركات.
نالحظ مف الجدكؿ ( )4.5الجكاب لمسؤاؿ الفرعي األكؿ كىك أف "واقع المسؤولية االجتماعية تجاه
الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ
البعد االقتصادي مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ متوسط "حيث بم

المتكسط الحسابي

(،)3.1336كبانحراؼ معيارم (.)1.1876
ثالثاً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثانية ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى السؤاؿ الفرعي الثاني كىك ":ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف
قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ البعد االجتماعي
مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ ؟".
لاجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية إلجابات المكظفيف في شركات التأميف
كالجدكؿ ( )4.6يكضح نتائج (البعد االجتماعي):
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الجدوؿ 4.6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع المسؤولية االجتماعية لمجاؿ البعد االجتماعي

الر
قم
14
15
16
17

18

المجال الثاني :البعد االجتماعي
تقػػػػػػوـ الشػػػػػػركة بتكػػػػػػريـ المػػػػػػوظفيف المتفػػػػػػوقيف

والمبدعيف في العمؿ.

تحتفؿ إدارة الشركة مػع موظفييػا بأيػاـ المناسػبات

الخاصة زواج ،خطوبة ،مولود جديد. ...

تمػػػنح الشػػػركة شػػػيادات خبػػػرة لمػػػف أنيػػػى العمػػػؿ
لدييا.
تضع الشركة برامج ترفييية لمموظفيف تعميمية أو

ثقافية .

تغطػػػػػػػي الشػػػػػػػركة نفقػػػػػػػات اشػػػػػػػتراؾ لموظفييػػػػػػػػا
بنوادي رياضية.

انًخىصط
انحضببي

االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

3.0957

1.1521

متوسطة

3.4976

1.2369

كبيرة

4.4067

0.9568

كبيرة جدا

3.1005
1.7656

1.2420
1.1425

متوسطة
قميمة جدا

تراعػػػػي الشػػػػركة التػػػػوازف بػػػػيف العمػػػػؿ والظػػػػروؼ

19

20

21

22

23

االسػػػػػػرية الخاصػػػػػػة مغػػػػػػادرات اجػػػػػػازة لمظػػػػػػروؼ

الطارئة .

تشػػػػارؾ الشػػػػركة موظفييػػػػا فػػػػي أتػػػػراحيـ بتقػػػػديـ
المساعدة المناسبة.

تحػػػػرص الشػػػػركة عمػػػػى نشػػػػر روح التعػػػػاوف بػػػػيف
الموظفيف.
تعمػػػػؿ الشػػػػركة حفػػػػالت خاصػػػػة لممػػػػوظفيف فػػػػي
المناسبات مثؿ افطار رمضاني .

تعمػػػػػػػؿ الشػػػػػػػركة عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ المشػػػػػػػاكؿ بػػػػػػػيف
الموظفيف داخميا لمحد مف تفاقميا.

3.6364

3.5072
3.6316
3.6555
3.7703

1.0749

1.1853
1.0844
1.2503
1.0763

كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

تقػػػػػػػػوـ الشػػػػػػػػركة بعمػػػػػػػػؿ فحػػػػػػػػص طبػػػػػػػػي دوري
24

لموظفييػػػػػػػػا الجػػػػػػػػزيئييف ،العقػػػػػػػػود لالطمئنػػػػػػػػاف
عمى صحتيـ.
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2.7225

1.2858

متوسطة

25
26

تنظـ الشركة رحالت ترفييية مجانية لموظفييا.

3.0622

تعمػػػػػػؿ ادارة الشػػػػػػركة عمػػػػػػػى تشػػػػػػجيع مشػػػػػػػاركة
الموظفيف في أنشطة المجتمع المحمي.

3.1292

1.4711
1.1838

متوسطة
متوسطة

تحتفػػػػػؿ الشػػػػػركة بأعيػػػػػاد مػػػػػيالد المػػػػػوظفيف مػػػػػف

27

خػػػػػػػالؿ نشػػػػػػػر معايػػػػػػػدة ليػػػػػػػـ عمػػػػػػػى مػػػػػػػوقعيـ
االلكتروني االيميؿ .

الدرجة الكمية

3.3397

1.5855

متوسطة

3.3086

1.2091

متوسطة

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة ،تبيف أف
أعمى متكسط حسابي ىك لمفقرة رقـ ( )16كىي "تمنح الشركة شيادات خبرة لمف أنيى العمؿ لدييا"
حيث بم متكسطيا الحسابي ( )4.4067كانحراؼ معيارم ( )0.9568كىذا يساعد مف أنيى عقده
بناء عمى شيادة الخبرة التي منحتو إياىا الشركة،
لدل الشركة عمى أف يتقدـ لمعمؿ في شركات أخرل ن
كالفقرة رقـ ( " )23تعمؿ الشركة عمى حؿ المشاكؿ بيف المكظفيف داخميان لمحد مف تفاقميا" حيث بم
متكسطيا الحسابي ( )3.7703كبانحراؼ معيارم ( )1.0763كىذا دليؿ عمى أف الشركة تيتـ بعدـ
تفاقـ المشاكؿ بيف المكظفيف كتعمؿ عمى حميا داخميان دكف تدخؿ خارجي أك انتقاؿ المشاكؿ إلى
المحاكـ فبالتالي ىذا يعزز مف قيمة الشركة أماـ الجميكر المتعامؿ مع الشركات حيث أف حؿ
المشاكؿ داخميان يمنع مف تعامؿ المكظفيف مع الجميكر بطريقة مستفزة أك بطريقة غير مالئمة كأيضان
يقكم العالقات بيف المكظفيف كيمنع التخاصـ بينيـ بالتالي إنجاز العمؿ بطريقة سريعة مع العالقات
القكية بيف المكظفيف ،كالفقرة (" )22تعمؿ الشركة حفالت خاصة لممكظفيف مثؿ افطار رمضاني"
بمتكسط حسابي ( )3.6555كبانحراؼ معيارم ( )1.0844كىذا يعزز العالقة ما بيف اإلدارة
كالمكظفيف.
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أما أقؿ الفقرات متكسط حسابي ىي الفقرة رقـ ( )18كىي "تيطي الشركة نفقات اشتراؾ لمكظفييا
بنكادم رياضية" حيث بم متكسطيا الحسابي ( )1.7656كبانحراؼ معيارم ( )1.1425أم أف
الشركات ال تيتـ برفاىية المكظفيف ،تمييا الفقرة رقـ ( )25كىي " تنظـ الشركة رحالت ترفييية
مجانية لمكظفييا" بمتكسط حسابي ( )3.0622كبانحراؼ معيارم ( ، )1.4711كأخي ار الفقرة رقـ
( )14كىي "تقكـ الشركة بتكريـ المكظفيف المتفكقيف كالمبدعيف في العمؿ " بمتكسط حسابي بم
( )3.0957كبانحراؼ معيارم ( )1.1521عمى الشركات أف تقكـ بتكريـ المكظفيف المبدعيف ىذا
يعطي دافعية كتحفيز أقكل إلنجاز المياـ بسرعة كبتميز كابداع.
نالحظ مف الجدكؿ ( )4.6أف الجكاب عف السؤاؿ الفرعي ىك" واقع المسؤولية االجتماعية تجاه
الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ
البعد االجتماعي مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ متوسط "حيث بم المتكسط الحسابي (،)3.3086
كبانحراؼ معيارم (.)1.2091
رابعاً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثالثة ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى السؤاؿ الفرعي التالي " :ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ
اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ البعد القانوني مف قبؿ
العينة المدروسة ككؿ ؟".
لاجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية إلجابات المكظفيف في شركات التأميف
كالجدكؿ ( )4.7يكضح نتائج (البعد القانكني).
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الجدوؿ 4.7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع المسؤولية االجتماعية لمجاؿ البعد القانوني
الر
قم

المجال الثالث  :البعد القانوني

انًخىصط
انحضببي

االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

28

تمتزـ الشركة بقانوف الحد االدنى ل جور.

4.1053

1.1000

كبيرة

2.6411

1.5129

29

30

31
32
33
34

تمتػػزـ الشػػركة بإعطػػاء أجػػر بػػدؿ العمػػؿ اضػػافي

فييا.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتحقيػػػػػؽ تكػػػػػافؤ الفػػػػػرص فػػػػػي
اعطػػػاء المػػػوظفيف حقػػػوقيـ بغػػػض النظػػػر عػػػف

المركز الوظيفي.

تمتزـ الشركة بتعويض الموظفيف اثناء توقفيـ
عف العمؿ بسبب االصابة أثناء العمؿ.
تعتمد الشركة العدالة في تقديـ المكافآت.
تعتمػػػػد الشػػػػركة إجػػػػراءات واضػػػػحة فػػػػي تقيػػػػيـ
أداء الموظفيف.
تقوـ الشركة بتدريب جميع موظفييا دوف
استثناء أحد منيـ ألي سبب كاف.
تقػػػػػدـ الشػػػػػركة فػػػػػرص عمػػػػػؿ متسػػػػػاوية بشػػػػػأف

35

36
37
38
39

تعيػػػػػػػػيف ذوي االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب

القانوف.

تتبنػػػػػػى ادارة الشػػػػػػركة مبػػػػػػدأ االعتػػػػػػراؼ بعمػػػػػػؿ
النقابات العمالية.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتييئػػػػػة بيئػػػػػة العمػػػػػؿ الماديػػػػػة

لعمؿ ذوي االحتياجات الخاصة .

تعمػػػػؿ الشػػػػركة عمػػػػى تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ المكافػػػػآت

لمموظفيف وفؽ مبدأ جدارتيـ في العمؿ.

تعمػػػؿ الشػػػركة بعدالػػػة المعاممػػػة بػػػيف موظفييػػػا
بغض النظر عف المستوى التعميمي.

الدرجة الكمية
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متوسط
ة

متوسط

3.3780

1.0722

4.0478

0.8920

كبيرة

3.5024

1.1228

كبيرة

3.6651

0.9819

كبيرة

3.2871

1.2379

ة

متوسط
ة

3.4641

0.9951

كبيرة

3.6507

1.1382

كبيرة

3.3971

1.1266

3.4402

1.1959

كبيرة

3.5502

1.1596

كبيرة

3.5107

1.1279

كبيرة

متوسط
ة

مف خالؿ مالحظة المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى أداة الدراسة ،تبيف أف
أعمى متكسط حسابي ىك لمفقرة رقـ ( )28كىي "تمتزـ الشركة بقانكف الحد األدنى لألجكر" حيث بم
متكسطيا الحسابي ( )4.1053كانحراؼ معيارم ( ،)1.1000كالفقرة رقـ (" )31تمتزـ الشركة
بتعكيض المكظفيف اثناء تكقفيـ عف العمؿ بسبب االصابة أثناء العمؿ" حيث بم متكسطيا الحسابي
( )4.0478كبانحراؼ معيارم ( ،)0.8920كالفقرة (" )33تعتمد الشركة إجراءات كاضحة في تقييـ
أداء المكظفيف" بمتكسط حسابي ( )3.6651كبانحراؼ معيارم (.)0.9819
أما أقؿ الفقرات متكسط حسابي ىي الفقرة رقـ ( )29كىي "تمتزـ الشركة بإعطاء أجر بدؿ العمؿ
االضافي فييا" حيث بم متكسطيا الحسابي ( )2.6411كبانحراؼ معيارم ( )1.5129كىذا يجعؿ
المكظؼ يتذمر كال يعمؿ لساعات إضافية بالتالي تأخر إنجاز المياـ كعدـ االىتماـ مف قبؿ
المكظفيف ،تمييا الفقرة رقـ ( )34كىي "تقكـ الشركة بتدريب جميع مكظفييا دكف استثناء أحد منيـ
ألم سبب كاف" بمتكسط حسابي ( )3.2871كبانحراؼ معيارم ( )1.2379ىذا يدؿ عمى التحيز
كعدـ المكضكعية في اختيار المكظفيف المراد تدريبيـ كىذا يجعؿ المكظفيف يحقدكف عمى بعضيـ،
كأخي ار الفقرة رقـ( )30كىي "تمتزـ الشركة بتحقيؽ تكافؤ الفرص في إعطاء المكظفيف حقكقيـ بيض
النظر عف المركز الكظيفي" بمتكسط حسابي بم ( )3.3780كبانحراؼ معيارم ( )1.0722يدؿ
عمى عدؾ كجكد فرص متكافئة بيف المكظفيف كالتحيز لبعض المكظفيف عف بعضيـ اآلخر.
نالحظ مف الجدكؿ ( )4.7الجكاب عف السؤاؿ الفرعي كىك أف "واقع المسؤولية االجتماعية تجاه
الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ
البعد القانوني مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ كبير" حيث بم
(،)3.5107كبانحراؼ معيارم (. )1.1279
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المتكسط الحسابي

خامساً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الرابعة ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى السؤاؿ الفرعي التالي" :ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ
اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ بعد جودة بيئة العمؿ
مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ ؟".
لاجابة عف ىذا السؤاؿ استخدمت المتكسطات الحسابية إلجابات المكظفيف في شركات التأميف،
كالجدكؿ ( )4.8يكضح نتائج ( بعد جكدة بيئة العمؿ).
الجدوؿ 4.8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع المسؤولية االجتماعية لمجاؿ بعد جودة بيئة العمؿ

الر
قم
40

المجال الرابع :بعد جودة بيئة العمل
تؤكػػػػػد الشػػػػػركة عمػػػػػى مسػػػػػؤوليتيا االجتماعيػػػػػة
في خططيا االستراتيجية.

انًخىصط
انحضببي

االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

3.8182

0.9433

كبيرة

تعنػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػركة بموضػػػػػػػػػػػوع المسػػػػػػػػػػػؤولية
41

االجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي داخػػػػػػػؿ دائػػػػػػػرة متخصصػػػػػػػة

3.5359

1.1093

كبيرة

بذلؾ.
42
43
44
45

يوجػػػػػد شػػػػػفافية فػػػػػي تناقػػػػػؿ المعمومػػػػػات بػػػػػيف
الموظفيف.
تشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة المػػػػػػػوظفيف عمػػػػػػػى تطػػػػػػػوير
مياراتيـ المطموبة إل نجاز العمؿ.
تنفػػػذ االدارة جمسػػػات اجتماعيػػػة مػػػع المػػػوظفيف
مف وقت آلخر لقياس رضاىـ الوظيفي .
يعطػػػى الموظػػػؼ الحػػػؽ فػػػي االعتػػػراض وتقػػػديـ
الشكاوى.
تسػػػػاعد الشػػػػركة المػػػػوظفيف فػػػػي االنػػػػدماج فػػػػي

46

بيئة العمؿ خصوصا الموظفيف الجدد.

47

يػػػػتـ تخصػػػػيص بنػػػػد مػػػػف بنػػػػود الموازنػػػػة فػػػػي
115

3.3493

1.0685

3.5598

1.0272

3.1196

1.2822

3.5933

1.1402

متوسط
ة

كبيرة
متوسط
ة

كبيرة

3.8373

1.0011

كبيرة

3.6938

1.0928

كبيرة

الشركة لبرامج تنمية وتطوير الموظفيف.
تشػػػرؾ الشػػػركة المػػػػوظفيف فػػػي اتخػػػاذ القػػػػ اررات
48

الخاصػػػػػة بأعمػػػػػاليـ ميمػػػػػا كانػػػػػت مسػػػػػتوياتيـ
الوظيفية.

49

50
51

تقػػػػوـ الشػػػػركة بإشػػػػراؾ المػػػػوظفيف فػػػػي إعػػػػداد
خطتيا االستراتيجية.
توفر الشركة خدمات تغذية لموظفييا .
تيػػػػتـ الشػػػػركة القتراحػػػػات وآ ارء موظفييػػػػا حػػػػاؿ
تقديميا دونما تأخير.

3.3636

1.0883

3.2727

1.1632

2.6651

1.3526

3.2536

1.1468

متوسط
ة

متوسط
ة

متوسط
ة

متوسط
ة

يسػػػػػػاعد نظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ فػػػػػػي بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ
52

الداخميػػػػة بالشػػػػركة البريػػػػد االلكترونػػػػي عمػػػػى
تػػػػػػػػػػػدفؽ المعمومػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػرورية بكافػػػػػػػػػػػة

4.1388

0.9927

كبيرة

االتجاىات دوف تعقيد.
53
54

تيػػػػػػػػتـ الشػػػػػػػػركة بالثنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػوظفيف
بالوسيمة االلكترونية الخاصة بالشركة .
تيػػػتـ ادارة الشػػػركة بمعرفػػػة اثػػػر ق ارراتيػػػا عمػػػى
معنويات الموظفيف.

الدرجة الكمية

3.6842

1.0170

3.3206

1.3147

3.4803

1.1160

كبيرة
متوسط
ة

كبيرة

م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ مالحظ ػ ػػة المتكس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية الس ػ ػػتجابة أفػ ػ ػراد عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى أداة الد ارس ػ ػػة،
تب ػ ػػيف أف أعم ػ ػػى متكس ػ ػػط حس ػ ػػابي ى ػ ػػك لمفقػ ػ ػرة رق ػ ػػـ ( )52كى ػ ػػي "يس ػ ػػاعد نظ ػ ػػاـ االتص ػ ػػاؿ ف ػ ػػي بيئ ػ ػػة
العم ػ ػ ػ ػػؿ الداخمي ػ ػ ػ ػػة بالش ػ ػ ػ ػػركة (البري ػ ػ ػ ػػد االلكتركن ػ ػ ػ ػػي) عم ػ ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػ ػػدفؽ المعمكم ػ ػ ػ ػػات الض ػ ػ ػ ػػركرية بكاف ػ ػ ػ ػػة
االتجاى ػ ػ ػ ػ ػػات دكف تعقي ػ ػ ػ ػ ػػد" حي ػ ػ ػ ػ ػػث بمػ ػ ػ ػ ػ ػ متكس ػ ػ ػ ػ ػػطيا الحس ػ ػ ػ ػ ػػابي ( )4.1388كانحػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ معي ػ ػ ػ ػ ػػارم
( )0.9927ىػ ػػذا يػ ػػدؿ عمػ ػػى كجػ ػػكد نظػ ػػاـ إلكتركنػ ػػي فػ ػػي داخػ ػػؿ الشػ ػػركات يسػ ػػيؿ عمػ ػػؿ المػ ػػكظفيف
كيس ػ ػ ػػاعد فػػ ػ ػػي تػػ ػ ػػدفؽ المعمكم ػ ػ ػػات بػػ ػ ػػيف أصػػ ػ ػػحاب العالق ػ ػ ػػة ،كالفق ػ ػ ػػرة رق ػ ػ ػػـ(" )46تس ػ ػ ػػاعد الشػ ػ ػ ػػركة
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المػ ػ ػػكظفيف فػ ػ ػػي االنػ ػ ػػدماج فػ ػ ػػي بيئػ ػ ػػة العمػ ػ ػػؿ خصكصػ ػ ػػا المػ ػ ػػكظفيف الجػ ػ ػػدد" حيػ ػ ػػث بم ػ ػ ػ متكسػ ػ ػػطيا
الحسػػ ػػابي ( )3.8373كبػ ػ ػػانحراؼ معيػػ ػػارم ( )1.0013دليػ ػ ػػؿ عم ػ ػػى اىتمػ ػ ػػاـ الشػ ػ ػػركات بػ ػ ػػالمكظفيف
الجػ ػ ػػدد ،كالفق ػ ػ ػرة (" )40تؤكػ ػ ػػد الشػ ػ ػػركة عمػ ػ ػػى مسػ ػ ػػؤكليتيا االجتماعيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي خططيػ ػ ػػا االسػ ػ ػػتراتيجية"
بمتكس ػ ػػط حس ػ ػػابي ( )3.8182كب ػ ػػانحراؼ معي ػ ػػارم ( )0.9433ذك دالل ػ ػػة عم ػ ػػى أن ػ ػػو يكج ػ ػػد خط ػ ػػط
استراتيجية في داخؿ الشركات تؤكد في الخطة مكضكع المسؤكلية االجتماعية.
أما أقؿ الفقرات متكسط حسابي ىي الفقرة رقـ ( )50كىي "تكفر الشركة خدمات تيذية لمكظفييا"
حيث بم متكسطيا الحسابي ( )2.6651كبانحراؼ معيارم ( ، )1.3526تمييا الفقرة رقـ ()44
كىي "تنفذ االدارة جمسات اجتماعية مع المكظفيف مف كقت آلخر لقياس رضاىـ الكظيفي" بمتكسط
حسابي ( )3.1196كبانحراؼ معيارم ( )1.1402كىذا يدؿ عمى أف اإلدارة ال تقيس رضا
المكظفيف في جمسات اجتماعية ،كأخي ار الفقرة رقـ ( )51كىي "تيتـ الشركة القتراحات كآراء مكظفييا
حاؿ تقديميا دكنما تأخير"بمتكسط حسابي بم ( )3.2536كبانحراؼ معيارم (. )1.1468
نالحظ مف الجدكؿ ( )4.8الجكاب عف السؤاؿ الفرعي كىك " واقع المسؤولية االجتماعية تجاه
الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة باختالؼ بعد
جودة بيئة العمؿ مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ كبير" حيث بم

المتكسط الحسابي

(،)3.4803كبانحراؼ معيارم (. )1.11603
كبالتالي بعد إجراء تحميؿ لجميع أبعاد االستبانة تبيف لنا أف البعداف االقتصادم كاالجتماعي درجة
التطبيؽ ليما متكسطة ،بينما البعداف القانكني كبيئة العمؿ فدرجة تطبيقيما كبيرة ،كترتيبيـ تنازليان
كالتالي البعد القانكني يميو بعد جكدة بيئة العمؿ كمف ثـ البعد االجتماعي كأخي انر البعد االقتصادم.
سادساً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الخامسة ومناقشتيا:

117

كالتي تنص عمى  ":ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في واقع
المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير الجنس ".
لاجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت ( )T-testككانت النتائج كما ىك مكضح في
الجدكؿ ( : )4.9
الجدوؿ : 4.9

نتائج اختبار ت في واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في الشركات مف وجية نظر
موظفييا تبعاً لمتغير الجنس

يتبيف مف الجدكؿ (  )4.9أف الدرجة الكمية لمستكل الداللة اإلحصائية أكبر مف (،)α=0.05
كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة()α≥0.05في كاقع المسؤكلية
االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف مف كجية نظر مكظفييا تعزل
لمتيير الجنس.

مجاالت الدراسة
البعد االقتصادي
البعد االجتماعي
البعد القانوني
بعد جودة بيئة العمؿ
الدرجة الكمية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

ذكر

114

2.0457

0.82663

أنثى

95

1.0879

0.36098

ذكر

114

2.1457

0.91653

أنثى

95

1.1629

0.29264

ذكر

114

2.4555

0.73481

أنثى

95

1.0552

0.39316

ذكر

114

3.0026

0.65020

أنثى

95

0.4777

0.46583

ذكر

114

2.4124

0.78204

أنثى

95

0.9459

0.37815
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اختبار ت

مستوى
الداللة

1.153

0.052

2.0075

0.042

1.9292

0.056

1.866

0.061

2.2015

0.053

كبذلؾ نقبؿ الفرضية بأنو " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في
واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير الجنس ".
كبيذه الفرضية تشترؾ الدراسة الحالية مع دراسة (عابديف2016 )،بقبكؿ الفرضية (ال تكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في كاقع المسؤكلية االجتماعية لشركات التأميف
العاممة في قطاع غزة تعزل لمتيير الجنس) كفسر الباحث ذلؾ "بعدـ كجكد فركؽ انعكاس لمركزية
العمؿ بما فييا البرامج التنفيذية المككمة لألفراد العامميف بيض النظر عف طبيعة متييرىـ الجنسي،
كأف سياسة التكظيؼ في الشركات تتأتى مف خالؿ تعييف األفراد ذكم المؤىالت العممية ،كأف طبيعة
عمميـ تنفيذية كمينية كال مجاؿ فييا لتطبيؽ سياسات فردية" ،كفي الدراسة الحالية فإف الباحثة تؤكد
بناء
عمى ما قالو الباحث عابديف أف الجنس ال يؤثر في شركات التأميف حيث يتـ اختيار األفراد ن
عمى شياداتيـ كمؤىالتيـ كخبراتيـ العممية.
سابعاً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية السادسة ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في واقع
المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير الحالة االجتماعية".
لاجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ككانت النتائج كما ىك مكضح
في الجدكؿ (:)4.10
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الجدوؿ  : 4.10نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي في واقع المسؤولية االجتماعية تجاه
الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في الشركات مف وجية نظر موظفييا تبعاً لمتغير الحالة
االجتماعية
يجًىع
انًزبؼبث

درجبث
انحزيت

يصذر
انًجبل
انخببيٍ
بين
387.670
2
المجموعاث
انبؼذ
داخل
14006.856
206
االلخصبدي
المجموعاث
14394.526
انًجًىع
208
بين
2
973.412
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االجخًبػي
206
26294.109
المجموعاث
انًجًىع
208
27267.522
بين
2
1234.192
المجموعاث
انبؼذ
داخل
انمبَىَي
206
19551.320
المجموعاث
انًجًىع
208
20785.512
بين
2
1399.788
المجموعاث
بؼذ جىدة
داخل
بيئت انؼًم
206
34212.365
المجموعاث
انًجًىع
208
35612.153
بين
2
12831.120
المجموعاث
انذرجت
داخل
انكهيت
206
302072.707
المجموعاث
انًجًىع
208
314903.828
يتبيف مف الجدكؿ رقـ( )4.10أف الدرجة الكمية لمستكل

يخىصط
انًزبؼبث

ليًت ف
انًحضىبت

يضخىي
انذالنت

193.835
67.994

2.851

070.0

486.706
127.641

87..2

070.0

617.096
94.909

1.599

0.521

699.894
166.079

1.290

0782.

6415.560
1466.372

972.0

07800

الداللة اإلحصائية أكبر مف ()α=0.05

لكافة المحاكر كالدرجة الكمية ،كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع تطبيؽ
المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف مف كجية نظر
مكظفييا تعزل لمتيير الحالة االجتماعية عمى كافة المحاكر كعمى الدرجة الكمية .
111

كبذلؾ نقبؿ الفرضية بأنو " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في
واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير الحالة االجتماعية".
كأيضان تشترؾ الدراسة الحالية مع دراسة (عابديف )2016،بقبكؿ ىذه الفرضية حيث كانت الفرضية
في دراسة عابديف(ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في كاقع
المسؤكلية االجتماعية لشركات التأميف العاممة في قطاع غزة تعزل لمتيير الحالة االجتماعية) فسر
عابديف ذلؾ بأف ما يراه منطقي كينسجـ مع اإلطار العممي لشركات التأميف ،إذ أف طبيعة العمؿ ال
تتحدد كفقان ليذا المتيير ،حيث أف متيير الحالة االجتماعية ليس لو اعتبار في المكائح الناظمة لعمؿ
شركات التأميف ،كبالدراسة الحالية يمكف القكؿ أف الحالة االجتماعية لـ تؤثر في شركات التأميف كتـ
قبكؿ الفرضية.
ثامناً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية السابعة ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في واقع
المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير العمر".
لاجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ككانت النتائج كما ىك مكضح
في الجدكؿ (:)4.11
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الجدوؿ 4.11
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي في واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في الشركات مف وجية نظر موظفييا تبعاً لمتغير العمر
يصذر
انًجبل
انخببيٍ
بين
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االلخصبدي
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االجخًبػي
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
داخل
انبؼذ انمبَىَي
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
بؼذ جىدة
داخل
بيئت انؼًم
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
داخل
انذرجت انكهيت
المجموعاث
انًجًىع
يتبيف مف الجدكؿ ()4.11

يجًىع
انًزبؼبث

درجبث
انحزيت

يخىصط
انًزبؼبث

341.042

3

113.681

14053.484

205

68.554

14394.526

208

640.233

3

213.411

26627.288

205

129.889

27267.522

208

644.121

3

214.707

20141.391

205

98.251

20785.512

208

1017.614

3

339.205

34594.539

205

168.754

35612.153

208

8674.669

3

2891.556

306229.159

205

1493.801

314903.828

208

ليًت ف
انًحضىبت

1.658

1.643

2.185

2.010

1.936

يضخىي
انذالنت

0.177

0.181

0.091

0.114

0.949

أف الدرجة الكمية لمستكل الداللة اإلحصائية أكبر مف ( )α=0.05لكافة

المحاكر كالدرجة الكمية ،كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع تطبيؽ المسؤكلية
االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف مف كجية نظر مكظفييا تعزل
لمتيير العمر عمى كافة المحاكر كعمى الدرجة الكمية .
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كبذلؾ نقبؿ الفرضية بأنو " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في
واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير العمر".
كأيضان تشترؾ الدراسة الحالية مع دراسة (عابديف )2016،بقبكؿ ىذه الفرضية حيث كانت الفرضية
في دراسة عابديف(ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في كاقع
المسؤكلية االجتماعية لشركات التأميف العاممة في قطاع غزة تعزل لمتيير العمر) فسر عابديف ذلؾ
بأنو ال يكجد فركؽ تعزل لمتيير العمر إنما ينسجـ تمقائيان مع فئات األعمار العاممة داخؿ إطار
شركة التأميف إذ أف قكانيف العمؿ تنظـ العمؿ كفقان لمفئات العمرية ،كبالتالي االرتكاز األساسي عمى
الفئات العمرية ذات القدرة االنتاجية ( ،)60-22كبالدراسة الحالية يمكف القكؿ بأف العمر ال يؤثر
عمى قياـ كالتزاـ اإلدارة العميا بالمسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف ميما كانت أعمارىـ فبالتالي لـ
يكف ىناؾ فركؽ في كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات
التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كتـ قبكؿ الفرضية.
تاسعاً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية الثامنة ومناقشتيا:
كالتي تنص عمى " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في واقع
المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".
لاجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ككانت النتائج كما ىك مكضح
في الجدكؿ (:) 4.12
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الجدوؿ 4.12
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي في واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في الشركات مف وجية نظر موظفييا تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي
يصذر
انًجبل
انخببيٍ
بين
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االلخصبدي
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االجخًبػي
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
داخل
انبؼذ انمبَىَي
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
بؼذ جىدة
داخل
بيئت انؼًم
المجموعاث
انًجًىع
بين
المجموعاث
داخل
انذرجت انكهيت
المجموعاث
انًجًىع
يتبيف مف الجدكؿ ()4.12

يجًىع
انًزبؼبث

درجبث
انحزيت

يخىصط
انًزبؼبث

175.412

3

58.471

14219.114

205

69.362

14394.526

208

677.187

3

225.729

26590.334

205

129.709

27267.522

208

191.948

3

63.983

20593.564

205

100.456

20785.512

208

1039.491

3

346.497

34572.662

205

168.647

35612.153

208

5520.648

3

1840.216

309383.179

205

1509.186

314903.828

208

ليًت ف
انًحضىبت

0.843

1.740

0.637

2.055

1.219

يضخىي
انذالنت

0.472

0.160

0.592

0.107

0 .000

أف الدرجة الكمية لمستكل الداللة اإلحصائية أكبر مف ( )α=0.05لكافة

المحاكر كالدرجة الكمية ،كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع تطبيؽ المسؤكلية
االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف مف كجية نظر مكظفييا تعزل
لمتيير المؤىؿ العممي عمى كافة المحاكر كعمى الدرجة الكمية .
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كبذلؾ نقبؿ الفرضية بأنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في
واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي".
كبذلؾ تختمؼ مع دراسة (عابديف )2016،حيث تـ رفضيا ككجكد فركؽ تعزل لمتيير المؤىؿ
العممي ،أما في الدراسة الحالية فتـ قبكؿ الفرضية بحيث ال يكجد فركؽ ذات داللة في كاقع المسؤكلية
االجتماعية تجاه المكظفيف ،أم أف في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة ال تؤثر
الدرجة العممية بتطبيؽ المسؤكلية االجتماعية عمى المكظفيف في الشركة.
عاش ارً :النتائج المتعمقة بالفرضية الفرعية التاسعة ومناقشتيا:
كالتي تنص " :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في واقع
المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
لاجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ككانت النتائج كما ىك مكضح
في الجدكؿ (:)4.13
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الجدوؿ 4.13
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي في واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة
العميا في الشركات مف وجية نظر موظفييا تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
يجًىع
انًزبؼبث

درجبث
انحزيت

يصذر
انًجبل
انخببيٍ
بين
2
309.462
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االلخصبدي
206
14085.064
المجموعاث
انًجًىع
208
14394.526
بين
2
221.252
المجموعاث
انبؼذ
داخل
االجخًبػي
206
27046.270
المجموعاث
انًجًىع
208
27267.522
بين
2
707.205
المجموعاث
داخل
انبؼذ انمبَىَي
206
20078.307
المجموعاث
انًجًىع
208
20785.512
بين
2
1396.625
المجموعاث
بؼذ جىدة بيئت
داخل
انؼًم
206
34215.528
المجموعاث
انًجًىع
208
35612.153
بين
2
8183.340
المجموعاث
داخل
انذرجت انكهيت
206
306720.488
المجموعاث
انًجًىع
208
314903.828
يتبيف مف الجدكؿ ( )4.13أف الدرجة الكمية لمستكل

يخىصط
انًزبؼبث

ليًت ف
انًحضىبت

يضخىي
انذالنت

154.731
68.374

2.263

0.107

110.626
131.293

0.843

0.432

353.603
97.468

3.628

0.028

698.313
166.095

4.204

0.016

4091.670
1488.934

2.748

0.146

الداللة اإلحصائية أكبر مف ()α=0.05

كلممحكريف البعد االقتصادم كاالجتماعي أما البعداف القانكني كجكدة بيئة العمؿ فكانتا أقؿ مف
( ،)0.05كبالتالي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية تجاه
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المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف مف كجية نظر مكظفييا تعزل لمتيير سنكات
الخبرة عمى الدرجة الكمية ككجكد فركؽ في المحكريف القانكني كجكدة بيئة العمؿ.
كبذلؾ نقبؿ الفرضية " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05في
واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
تشير النتائج الكاردة أعاله إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()α=0.05
في كاقع تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ إدارة الشركات تعزل إلى كؿ مف :
الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة  .كىذا يعني أف ىذه المتييرات
الخمسة ال تؤثر عمى تطبيؽ شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة

لمسؤكليتيا

االجتماعية تجاه المكظفيف.
مالحظة:
عند فرز االستبانات اتضح أف المسميات الكظيفية لمعينة كانت كالتالي:
مكظفيف إصدار بكالص تأميف ،رؤساء أقساـ ،أمناء صندكؽ ،مكظفيف إدارييف ،مكظفيف إصدار
تأميف مركبات ،مدراء المكارد البشرية (شؤكف المكظفيف) ،مكظفيف تعكيضات ،مدراء  ،ITرؤساء
دائرة الحسابات (المالية) ،مدراء مكاتب ،مدراء اكتتاب في دائرة التأمينات العامة ،مكظفيف حكادث،
مكظفيف محاسبة ،مسؤكليف أقساـ ،مكظفيف مكارد بشرية ،مكظفيف انتاج تأمينات عامة ،مكظفيف
سكرتارية ،مكظفيف دائرة األعماؿ ،مبرمجيف ،مكظفيف اكتتاب انتاج سيارات ،مساعديف ادارييف،
محاسبيف ،مدراء مكتب المدير العاـ ،مكظفيف ،دائرة الشؤكف االدارية كالمالية ،األرشيؼ ،مدققيف
داخمييف .
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الجدوؿ التالي يبيف ممخص اإلجابات عف أسئمة وفرضيات الدراسة:
جدكؿ ()4.14
نتائج األسئمة كالفرضيات
الر
قـ
1
2
3
4
5

النتيجة التي تـ التوصؿ إلييا

السؤاؿ /الفرضية
ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات
التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا؟
ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا باختالؼ البعد
االقتصادي مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ؟
ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا باختالؼ البعد
االجتماعي مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ ؟
ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا باختالؼ البعد
القانوني مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ؟
ما واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا باختالؼ بعد
جودة بيئة العمؿ مف قبؿ العينة المدروسة ككؿ ؟

متوسط
متوسط
متوسط
كبير
كبير

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥0.05بيف المتوسطات
الحسابية الستجابات المبحوثيف وواقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ
6

اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر
موظفييا تعزى لمتغيرات :الجنس ،الحالة االجتماعية ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد
سنوات الخبرة .
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تـ قبوؿ الفرضية

الفصؿ الخامس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
االستنتاجات والتوصيات

أوالً  :االستنتاجات:
في الفصؿ السابؽ تـ تفري كتحميؿ االستبانات بكاسطة البرنامج االحصائي ( )SPSSكما أفضت
إليو مف نتائج يمكف أف تعمـ في إطار عينتيا كالبيئة التي أجريت فييا حيث كانت االستنتاجات
التي تـ الحصكؿ عمييا كالتالي:
-1

تػػـ اإلجابػػة عػػف السػؤاؿ الرئيسػػي بػأف "واقػػع المسػػؤولية االجتماعيػػة تجػػاه المػػوظفيف مػػف قبػػؿ

اإلدارة العميػػا فػػي شػػركات التػػأميف العاممػػة فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة مػػف وجيػػة نظػػر موظفييػػا
متوسط".
-2

تػػـ التكصػػؿ إلػػى أعمػػى ثػػالث فقػرات متكسػػط حسػػابي كىػػـ الفقػرة رقػػـ ( )16كىػػي "تمػػنح الشػػركة

شيادات خبرة لمف أنيػى العمػؿ لػدييا ".حيػث بمػ متكسػطيا الحسػابي ( )4.4067كانحرافيػا المعيػارم
( ،)0.9568ثػػـ جػػاءت الفق ػرة ( )52كىػػي "يسػػاعد نظػػاـ االتصػػاؿ فػػي بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة بالشػػركة
(البريػػد االلكتركنػػي) عمػػى تػػدفؽ المعمكمػػات الضػػركرية بكافػػة االتجاىػػات دكف تعقيػػد" كبم ػ متكسػػطيا
الحسػػابي ( )4.1388كب ػػانحراؼ معي ػػارم ( ،)0.9927كتميي ػػا الفقػػرة رق ػػـ ( )28كى ػػي "تمت ػػزـ الش ػػركة
بقانكف الحد األدنى لألجكر" بم متكسطيا الحسابي ( )4.1053كانحراؼ معيارم (.)1.1000
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-3

تػ ػػـ التكصػ ػػؿ إلػ ػػى أف الفق ػ ػرات ( )13، 1بالترتيػ ػػب كانػ ػػت درجػ ػػة التطبيػ ػػؽ " قميمػ ػػة " حيػ ػػث أف

الشػػركات ال تق ػكـ بمسػػاعدة المػػكظفيف ال ػراغبيف فػػي اكمػػاؿ د ارسػػاتيـ العمي ػا باإلنفػػاؽ عمػػى مصػػاريؼ
الدراسة كأيضا ظيػر أف الشػركات ال تسػتمر بتقػديـ خػدمات اجتماعيػة لمػف تقاعػد مػف مكظفييػا أم ال
يكجد ضماف اجتماعي بحؽ األفراد التي كانت تنتمي لمشركة في يكـ ما .
-4

كتػ ػػـ التكصػ ػػؿ أف أقػ ػػؿ الفق ػ ػرات كالت ػ ػي حصػ ػػمت عمػ ػػى درجػ ػػة تطبيػ ػػؽ قميمػ ػػة جػ ػػدا ىػ ػػي الفق ػ ػرات

( )6،18،7عمى الترتيب حيث أف شركات التأميف ال تيطي نفقات اشػتراؾ لمكظفييػا بنػكادم رياضػية
أم أنيا ال تيتـ بتكفير ما ينشط المكظفيف جسميان ،أما الفقرة السابعة فكانت "تساىـ الشركة في تكفير
مساكف لمكظفييا" حيث كاف المتكسط الحسابي ليا()1.6268كبانحراؼ معيارم()1.0850كىػذا يػدؿ
عمػػى درجػػة تطبيػػؽ قميمػػة جػػدا أك معدكمػػة ،كأيضػػا الفق ػرة السادسػػة حيػػث أف شػػركات التػػأميف فػػي ىػػذه
الد ارسػػة ال تعمػػؿ عمػػى تػػكفير خػػدمات دكر حضػػانة (ريػػاض أطفػػاؿ) ألبنػػاء مكظفييػػا كىػػذ يػػؤدم إلػػى
تػػأخر المػػكظفيف عػػف الػػدكاـ اك خػػركجيـ مػػف العمػػؿ مبك ػ ار بشػػكؿ اضػػطرارم إلػػى أبنػػائيـ الصػػيار أك
يػؤدم إلػى تييػبيـ عػف العمػؿ فمػف األفضػؿ أف تقػكـ الشػركات بتػكفير حضػانة ألبنػاء المػكظفيف كذلػػؾ
لزيادة فعالية المكظؼ كعدـ انشيالو بأبنائو أثناء الدكاـ الرسمي.
-5

تػ ػ ػ ػ ػػـ اإلجابػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ الفرعػ ػ ػ ػ ػػي األكؿ ب ػ ػ ػ ػ ػأف "واقػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػػة

تجػػػػػػاه المػػػػػػوظفيف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ اإلدارة العميػػػػػػا بػػػػػػاختالؼ البعػػػػػػد االقتصػػػػػػادي مػػػػػػف قبػػػػػػؿ العينػػػػػػة
المدروسة ككؿ متوسط".
-6

تػ ػ ػ ػ ػػـ اإلجابػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ الفرعػ ػ ػ ػ ػػي الثػ ػ ػ ػ ػػاني أف "واقػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػػػة

تجػػػػػػاه المػػػػػػوظفيف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ اإلدارة العميػػػػػػا بػػػػػػاختالؼ البعػػػػػػد االجتمػػػػػػاعي مػػػػػػف قبػػػػػػؿ العينػػػػػػة
المدروسة ككؿ متوسط" .
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-7

تػ ػ ػ ػ ػػـ اإلجابػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ الفرعػ ػ ػ ػ ػػي الثالػ ػ ػ ػ ػػث أف "واقػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػػػة

تجػػػػػػاه المػػػػػػػوظفيف مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ اإلدارة العميػػػػػػػا بػػػػػػػاختالؼ البعػػػػػػػد القػػػػػػػانوني مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ العينػػػػػػػة
المدروسة ككؿ كبير".
-8

تػ ػ ػ ػ ػػـ اإلجابػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ الفرعػ ػ ػ ػ ػػي ال اربػ ػ ػ ػ ػػع أف "واقػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػػػػػػػة

تجػػػػػػاه المػػػػػػوظفيف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ اإلدارة العميػػػػػػا بػػػػػػاختالؼ بعػػػػػػد جػػػػػػودة بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ
العينة المدروسة ككؿ كبير".
-9

تب ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف أف ترتي ػ ػ ػ ػ ػ ػػب كاق ػ ػ ػ ػ ػ ػػع أبع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػكظفيف ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

كالت ػ ػ ػ ػػالي البع ػ ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػ ػػانكني بالدرج ػ ػ ػ ػػة األكب ػ ػ ػ ػػر ت ػ ػ ػ ػػاله ج ػ ػ ػ ػػكدة بيئ ػ ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػ ػػؿ أيضػ ػ ػ ػ ػان بدرج ػ ػ ػ ػػة كبيػ ػ ػ ػ ػرة
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ث ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ البع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي بدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة متكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة كأخيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ انر البع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادم بدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
متكسطة.
 -10تـ قبكؿ الفرضية الفرعية الخامسة كالتي تنص عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة

α≥0.05

بيف المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثيف وواقع

المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا تعزى لمتغيرات :الجنس ،الحالة االجتماعية،
العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة)" ،أم أف ىذه المتييرات ال تؤثر في قياـ اإلدارة العميا
في الشركات بمسؤكليتيا االجتماعية تجاه مكظفييا.
 -11اقترح مكظفك شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف خالؿ اإلجابة عمى القسـ
الثالث في االستبانة كالذم جاء في آخر االستبانة كالذم طمب مف أفراد العينة ذكر كيؼ يمكف
لمشركة تحسيف مستكل المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف فييا مف كجية نظرىـ كأيضا سؤاؿ آخر
طمب منيـ إضافة أم معمكمات يرغبكف في ذكرىا كلـ تتطرؽ ليا االستبانة ،حيث قامت الباحثة
برصد االجابات ،كتبيف أف الكثير منيا يتفؽ مع بعض الفقرات الكاردة باالستبانة كالتي حصمت عمى
تقدير أك درجة تطبيؽ متدنية ،كظيرت عمى شكؿ سمبيات في الشركات كيبدك اف المكظفيف أرادكا
التأكيد عمى أىمية متابعتيا حتى يتـ معالجتيا بالشكؿ الذم يؤدم إلى زيادة رضى المكظفيف كزيادة
فعاليتيـ ككفاءتيـ في داخؿ الشركة التي ينتمكف إلييا.
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 -12عمى اإلدارة العميا في الشركات باإلضافة إلى التزاميا بمسؤكليتيا االجتماعية تجاه أفراد
المجتمع كالزبائف كدعـ المجتمع كمساندتو كالمساىمة في حماية البيئة فعمييا أيضان احتراـ مكظفييا
كااللتزاـ بالمسؤكلية تجاىيـ ،كاالىتماـ بالمكظؼ مف قبؿ مديره المباشر .
 -13عمى الشركات تعزيز ثقة المكظؼ بنفسو كأىميتو في الشركة ،كأف يككف لدل الشركة ىدؼ
يتمثؿ بمعب دكر الدعـ االجتماعي لممكظفيف ،كتنمية حس المسؤكلية لدل المكظفيف مف خالؿ زيادة
النشاطات االجتماعية .
 -14يجب عمى الشركات تحديد سياسات كاجراءات كاضحة لتقييـ المكظفيف دكف تمييز ،كاالىتماـ
بمجاالت االبداع لدل المكظفيف كعدـ االكتفاء بالعمؿ الركتيني ،كاحتراـ قكانيف العمؿ كعدـ التمييز
بيف المكظفيف كتطبيؽ القانكف عمى الجميع كاعطاء الحقكؽ كاممة كعدـ استخداـ طرؽ "الكاسطة" في
العمؿ.
 -15عمى اإلدارة العميا زيادة التشجيع كالتحفيز المادم كالمعنكم لممكظفيف مما يساعد عمى تحقيؽ
رضاىـ الكظيفي كيساعد في إنجاز العمؿ ك زيادة نجاحو ،كعمؿ لجنة مككنة مف عدد مف مكظفيف
الشركة تقكـ باالىتماـ باألمكر التي تتعمؽ بالمناسبات المتعددة كبالمسؤكلية االجتماعية كالتعرؼ عمى
الظركؼ التي قد تؤثر في حياة المكظؼ المينية كدكره في الكظيفة كذلؾ لمعمؿ عمى تحسيف ظركفو
كمساعدتو كابالغ إدارة الشركة عند الضركرة.
 -16عمى إدارة الشركة أف تقكـ بجمسات شيرية لمناقشة مشاكؿ العمؿ ككيفية الحد منيا ،متابعة
الرضا الكظيفي لممكظفيف ،كاالستماع لممكظفيف كقبكؿ آرائيـ ،إشراؾ المكظؼ في اتخاذ الق اررات.
 -17أف تقكـ إدارة الشركات بتػكفير م ازيػا اجتماعيػة كماليػة مثػؿ قػركض السػكف دكف فائػدة ،...زيػادة
النشاطات االجتماعية كاشراؾ المكظفيف فييا ،االىتماـ باألمكر االجتماعية لممكظفيف كمساعدتيـ مما
يعكد بشكؿ إيجابي عمى أدائيـ.
 -18المكظفيف بحاجة أف تكفر ليـ الشركات حضانة ألطفاؿ المكظفيف.
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ثانياً  :التوصيات
بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية فإف الباحثة تكصي القائميف كالمديريف
ن
كالمسؤكليف كاإلدارات العميا في شركات التأميف بما يمي:
-1

زيادة االىتماـ بالمكظفيف مف خالؿ كضع لجنة خاصة بالمسؤكلية االجتماعية الداخمية أم

اتجاه المكظفيف تعنى بأمكر المكظفيف كاقتراحاتيـ كآرائيـ في كافة األمكر المتعمقة بالشركة كالعمؿ.
-2

زيادة تركيز كاىتماـ اإلدارة بالمسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مما يعمؿ عمى زيادة رضا

المكظفيف كزيادة كفاءاتيـ في العمؿ كاالنتاج بالتالي شعكر العامؿ بالراحة كالطمأنينة كاالنتماء تجاه
عممو كتجاه الشركة التي يعمؿ بيا كينعكس ذلؾ عمى األداء كاالنتاجية.
-3

التأكيػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى إدارة الشػ ػ ػػركات بتك ػ ػ ػريـ المػ ػ ػػكظفيف المبػ ػ ػػدعيف أمػ ػ ػػاـ جميػ ػ ػػع المػ ػ ػػكظفيف كذلػ ػ ػػؾ

لزيػ ػػادة التحفيػ ػػز ،أيضػ ػػا االىتمػ ػػاـ بالثنػ ػػاء عمػ ػػى المػ ػػكظفيف بالكسػ ػػيمة االلكتركني ػ ػة الخاصػ ػػة بالشػ ػػركة،
كتكفير نظاـ حكافز ليـ كدعـ معنكم كمادم أكبر.
-4

أف يعمػ ػػؿ المػ ػػدراء المباشػ ػػركف جمسػ ػػات مناقشػ ػػة مػ ػػع مػ ػػكظفييـ لمتحػ ػػدث عػ ػػف المشػ ػػاكؿ التػ ػػي

ت ػ ػ ػكاجييـ كمعرفػ ػ ػػة آرائيػ ػ ػػـ كاقت ارحػ ػ ػػاتيـ كقيػ ػ ػػاس رضػ ػ ػػاىـ الػ ػ ػػكظيفي ،باإلضػ ػ ػػافة إلػ ػ ػػى السػ ػ ػػماح ليػ ػ ػػـ
بالمش ػ ػػاركة باتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات كدمجي ػ ػػـ ف ػ ػػي العم ػ ػػؿ فباإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى االس ػ ػػتفادة م ػ ػػف جي ػ ػػكدىـ الفني ػ ػػة
يجب أف تستفيد الشركة مف مبادراتيـ االبداعية .
-5

أف تمتػ ػػزـ الشػ ػػركة بالعدالػ ػػة الكظيفيػ ػػة كاعطػ ػػاء المػ ػػكظفيف جميػ ػػع حقػ ػػكقيـ بيػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف

م اركػ ػػزىـ الكظيفيػ ػػة بحيػ ػػث يػ ػػتـ عػ ػػدىـ جػ ػػزء مػ ػػف المجتمػ ػػع ،كىػ ػػذا يكلػ ػػد شػ ػػعكر االنتمػ ػػاء كاالحسػ ػػاس
بالثقة كتحقيؽ تنمية ثقافية تنظيمية ايجابية .
-6

أف تمتػ ػػزـ الشػ ػػركات بإعطػ ػػاء أجػ ػػر بػ ػػدؿ العمػ ػػؿ اإلضػ ػػافي فييػ ػػا فكممػ ػػا زادت سػ ػػاعات العمػ ػػؿ

يج ػ ػ ػػب أف يزي ػ ػ ػػد األج ػ ػ ػػر  ،كض ػ ػ ػػع قػ ػ ػ ػكانيف خاص ػ ػ ػػة بس ػ ػ ػػاعات العم ػ ػ ػػؿ كاألج ػ ػ ػػر اإلض ػ ػ ػػافي  ،يتكق ػ ػ ػػع
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المكظ ػ ػػؼ أف ت ػ ػػدفع ل ػ ػػو أجػ ػ ػ انر يتناس ػ ػػب م ػ ػػع الجي ػ ػػد ال ػ ػػذم يبذل ػ ػػو سػ ػ ػكاء ك ػ ػػاف فكريػ ػ ػان أك عض ػ ػػميان ،كأف
يك ػ ػػكف ىن ػ ػػاؾ عدال ػ ػػة ف ػ ػػي ى ػ ػػذه األج ػ ػػكر بحي ػ ػػث تف ػ ػػي بمتطمب ػ ػػات الع ػ ػػيش الك ػ ػريـ ،كس ػ ػػداد احتياجات ػ ػػو
كاحتياجات عائمتو.
-7

أف تضػ ػػع الشػ ػػركة ب ػ ػرامج تخف ػ ػؼ مػ ػػف الػ ػػركتيف اليػ ػػكمي ممػ ػػا يشػ ػػجع المػ ػػكظفيف عمػ ػػى العمػ ػػؿ

بفعالية أكبر.
-8

أف تسػ ػ ػػتمر الخػ ػ ػػدمات االجتماعيػ ػ ػػة لمػ ػ ػػف تقاعػ ػ ػػد مػ ػ ػػف مكظفييػ ػ ػػا كالحصػ ػ ػػكؿ عمػ ػ ػػى الضػ ػ ػػماف

االجتماعي .
-9

تػ ػػكفير السػ ػػكف جزئي ػ ػان أك كمي ػ ػان لممػ ػػكظفيف كىػ ػػك أمػ ػػر مطمػ ػػكب ك يعػ ػػد إسػ ػػيامان اجتماعي ػ ػان م ػ ػػف

قب ػ ػ ػػؿ إدارة الش ػ ػ ػػركات حي ػ ػ ػػث ي ػ ػ ػػكفر لممكظ ػ ػ ػػؼ اس ػ ػ ػػتق ار انر عاليػ ػ ػ ػان كح ػ ػ ػػاف انز ميمػ ػ ػ ػان لمبق ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػركة
كتطكير الذات.
 -10تكفير دكر حضانة ألبناء المكظفيف.
 -11تكصػ ػ ػػي الباحثػ ػ ػػة بػ ػ ػػإجراء د ارسػ ػ ػػة تيػ ػ ػػتـ بالمسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة تجػ ػ ػػاه المػ ػ ػػكظفيف كعالقتيػ ػ ػػا
بأداء المكظفيف أك عالقتيا بالرضا الكظيفي .
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الدرسػ ػ ػػات اإلنسػ ػ ػػانية) ،المجمػ ػ ػػد الخػ ػ ػػامس عشػ ػ ػػر،
فمسػ ػ ػػطيف ،مجمػ ػ ػػة الجامعػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية (سمسػ ػ ػػمة ا
العدد األكؿ.
 جكدة ،محفكظ( .)2010إدارة المكارد البشرية ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،االردف.
 الحسػ ػ ػػفع بػ ػ ػػك بكػ ػ ػػر ) .)2014دكر المسػ ػ ػػئكلية االجتماعيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تحسػ ػ ػػيف أداء المنظمػ ػ ػػة د ارسػ ػ ػػة
حالة لمؤسسة نفطاؿ ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر عالجزائر .
 حس ػ ػ ػػيف ،لي ػ ػ ػػث كالجمي ػ ػ ػػؿ ،ري ػ ػ ػػـ ).)2011المس ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػػة تج ػ ػ ػػاه الع ػ ػ ػػامميف كانعكاس ػ ػ ػػيا
عمػ ػ ػػى أخالقيػ ػ ػػات العمػ ػ ػػؿ ،د ارسػ ػ ػػة آلراء عينػ ػ ػػة مػ ػ ػػف منتسػ ػ ػػبي بعػ ػ ػػض مستش ػ ػػفيات مدينػ ػ ػػة المكصػ ػ ػػؿ،
كمية اإلدارة كاالقتصاد -جامعة المكصؿ.
 الحنيطي ،ىناء كحسف ،أنعاـ ( .)2012مدل تطبيؽ محاسبة المسؤكلية االجتماعية في البنكؾ
االسالمية العاممة في األردف ،مجمة الفكر المحاسبي ،المجمد( ،)16العدد( ،)2مصر.
 الخش ػػركـ ،محم ػػد كعبي ػػدك ،أميػ ػرة (.)2012تبن ػػي المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ف ػػي الش ػػركات الص ػػناعية
العاممػػة فػػي مدينػػة حمػػب :د ارسػػة ميدانيػػة لعينػػة مػػف المػػدراء ،مجمػػة تنميػػة ال ارفػػديف ،مجمػػد ( ،)34العػػدد
( .)108جامعة المكصؿ ،العراؽ.
 الدلبحي،سػ ػ ػػطاـ( .)2011ب ػ ػ ػرامج المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي القطػ ػ ػػاع الخػ ػ ػػاص فػ ػ ػػي المممكػ ػ ػػة
العربيػ ػػة السػ ػػعكدية ،د ارسػ ػػة تطبيقيػ ػػة عمػ ػػى بعػ ػػض المؤسسػ ػػات فػ ػػي مدينػ ػػة الريػ ػػاض ،جامعػ ػػة االمػ ػػاـ
محمد بف سعكد االسالمية ،الرياض.
 رديػ ػ ػ ػػده ،خالػ ػ ػ ػػد الع ػ ػ ػ ػزاـ ،نيػ ػ ػ ػػار( .)2015تطبيػ ػ ػ ػػؽ كاقػ ػ ػ ػػع المسػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي البنػ ػ ػ ػػكؾ
األردني ػػة كأثرى ػػا عم ػػى الميػ ػزة التنافس ػػية م ػػف كجي ػػة نظ ػػر الع ػػامميف فيي ػػا ،مجم ػػة االقتص ػػاد كاألعمػ ػػاؿ
األردنية،ص .112–129
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 الرف ػػاعي ،جيي ػػاف (.)2013المس ػػئكلية االجتماعي ػػة لقط ػػاع االتص ػػاالت الس ػػعكدم ب ػػالتطبيؽ عم ػػى
شركة االتصاالت السعكدية" ،مجمة مصر المعاصرة ،مجمد ( ،)104العدد ( ،)512مصر.
 الركاب ػػدة ،محم ػػد عم ػػي كعبابن ػػة ،ارئ ػػد اس ػػماعيؿ (.)2010مس ػػتكل ممارس ػػة المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة
كمعكقػػات تطبيقيػػا فػػي المؤسسػػات العامػػة بػػاألردف ،فػػي مجمػػة العمػػكـ االجتماعيػػة ،جامعػػة الككي ػػت،
الككيت ،المجمد ،48العدد .4
 الزريقات ،خالد ( :)2012أثر التكجو االستراتيجي في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية :دراسة
تطبيقية في المصارؼ التجارية األردنية .المجالت األكاديمية العممية العراقية ،مجمة كمية بيداد لمعمكـ
االقتصادية ،العدد  ، 31ص ( ،)324-281الناشر :كمية بيداد لمعمكـ االقتصادية ،العراؽ ،جامعة
اإلسراء الخاصة.
 زي ػ ػػادات ،مكف ػ ػػؽ ( .)2009المس ػ ػػؤكلية المجتمعي ػ ػػة ،كرش ػ ػػة عم ػ ػػؿ نظمتي ػ ػػا التمي ػ ػػز ف ػ ػػي التط ػ ػػكير
المؤسسي ،فندؽ بال از كراكف -عماف ،في الفترة الكاقعة بيف .2009/10/22-20
 الس ػػالـ ،مؤي ػػد(.)2008إدارة المػ ػكارد البشػ ػرية :م ػػدخؿ اس ػػتراتيجي تك ػػاممي ،إثػػراء لمنش ػػر كالتكزي ػػع ،
عماف .
 السحيباني ،صالح (.)2009المسؤكلية االجتماعية كدكرىا في مشاركة القطاع الخاص في
التنمية ،حالة تطبيقو عمى المممكة العربية السعكدية .كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدكلي حكؿ:
القطاع الخاص في التنمية تقييـ استشراؼ ،بيركت ،لبناف25-23 ،اذار.
 سػ ػ ػػالمي ،مني ػ ػ ػرة  ،كرفيقػ ػ ػػة ،سػ ػ ػػنيقرة ( .)2013أثػ ػ ػػر تطبيػ ػ ػػؽ المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى أداء
المػ ػ ػ ػ ػكارد البشػ ػ ػ ػ ػرية ف ػ ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػ ػػييرة كالمتكس ػ ػ ػ ػػطة .رس ػ ػ ػ ػػالة ماجس ػ ػ ػ ػػتير ،كمي ػ ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػ ػػكـ
االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،الجزائر.
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 ضيافيع نكاؿ ( .)2010المسؤكلية االجتماعية لممؤسسة كالمكارد البشرية ،رسالة ماجستيرع جامعة
أبك بكر بمقايدع الجزائر.
 طالبع فرحاف كآخركف ( .)2010فمسفة التسكيؽ االخضرع دار صفاء لمنشر كالتكزيعع عمافع
األردف .
 عابديف،إبراىيـ ( .)2016كاقع المسؤكلية االجتماعية لشركات التأميف العاممة في قطاع غزة،
دراسة ميدانية عمى بعض شركات التأميف في قطاع غزة.
 العػ ػػامرم ،صػ ػػالح كاليػ ػػالبي ،طػ ػػاىر (  .)2008المسػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػػة ك أخالقيػ ػػات األعمػ ػػاؿ-
األعماؿ كالمجتمع ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.
 عائشة ،بقدكر كآماؿ ،بكار).(2012المسؤكلية االجتماعية بيف اإللزاـ كااللتزاـع كرقة عمؿ مقدمة
إلى الممتقى الدكلي الثالث :منظمات األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعيةع جامعة بشارع الجزائرع بتاريخ
 15-14يناير.
 عبد الرحمف ،أحمد ( .)1997المسػؤكلية االجتماعيػة لمنظمػات األعمػاؿ مجاالتيػا معكقػات الكفػاء
بيا دراسة ميدانية تطبيقية ،مجمة البحكث التجارية المعاصرة ،مجمد ( )11العدد (.)2
 عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحمف كعبد الحؽ ،كايد ( )1988البحث العممػي :مفيكمػو ،أدكاتػو،
أساليبو .عماف .دار الفكر لمنشر كالتكزيع.
 عبي ػػدات ،ذكق ػػاف( .)1993البح ػػث العمم ػػي مفيكم ػػو كأدكات ػػو كأس ػػاليبو ،دار أس ػػامة لمنش ػػر كالتكزي ػػع
،الرياض.
 عثماف ،سيد أحمد ( .)1986المسؤكلية االجتماعية كالشخصية المسممة  ،دراسة نفسية تربكية،
مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
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 عريكة ،محاد ( .)2011دكر بطاقة األداء المتكازف في تقييـ كقياس األداء المستداـ بالمؤسسات
المتكسطة لمصناعات اليذائية – دراسة مقارنة بيف ممبنة الحضنة بالمسيمة كممبنة التؿ بسطيؼ،
رسالة ماجستير  ،كمية العمكـ اإلقتصادية كعمكـ التسيير بجامعة سطيؼ.
 ع ػ ػ ػكاد ،يكسػ ػ ػػؼ كآخػ ػ ػػركف ( .)2013مقػ ػ ػػرر المس ػ ػ ػؤكلية المجتمعيػ ػ ػػة جامعػ ػ ػػة القػ ػ ػػدس المفتكحػ ػ ػػة،
رقـ المقرر( ،)0306كمية التنمية االجتماعية كاألسرية.
 اليالبي ،طاىر ) .)2009إدارة كاستراتجية منظمات األعماؿ المتكسطة كالصييرة ،ط ،1دار كائؿ
لمنشر ،عماف.
 الي ػ ػػالبي ،ط ػ ػػاىر كالع ػ ػػامرم ،ص ػ ػػالح ( .)2006تب ػ ػػايف األى ػ ػػداؼ المتكخ ػ ػػاة م ػ ػػف تبن ػ ػػي المس ػ ػػؤكلية
االجتماعي ػ ػػة ف ػ ػػي المنظم ػ ػػات الحككمي ػ ػػة كالخاص ػ ػػة .مداخم ػ ػػة لقس ػ ػػـ إدارة األعم ػ ػػاؿ ،جامع ػ ػػة الزيتكن ػ ػػة
كجامعة البتراء ،عماف ،األردف.
 اليػػ ػ ػ ػػالبي ،طػ ػ ػ ػ ػػاىر كالعػ ػ ػ ػ ػػامرم ،صػ ػ ػ ػ ػػالح ( .)2006ق ػ ػ ػ ػ ػراءات فػ ػ ػ ػ ػػي الفكػ ػ ػ ػ ػػر اإلدارم المعاصػ ػ ػ ػ ػػر،
عماف ،دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع.
 اليػ ػ ػػالبي ،طػ ػ ػػاىر كالعػ ػ ػػامرم ،صػ ػ ػػالح ( .)2016المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة كأخالقيػ ػ ػػات األعمػ ػ ػػاؿ:
األعماؿ كالمجتمع ،ط ،5دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 ف ػػالؽ  ،محم ػػد ( .)2013المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة لمش ػػركات النفطي ػػة العربي ػػة .ش ػػركتي "س ػػكناطراؾ
الجزائريػػة ،أرامكػػك السػػعكدية " أنمكذج ػان ،مجمػػة الباحػػث  ،العػػدد(  ،)12جامعػػة حسػػيبة بػػف بػػك عمػػي،
الشمؼ -الجزائر ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير.
 قاسـ ،جميؿ ( .)2008فعالية برنامج ارشادم لتنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طالب المرحمة
الثانكية.
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 القريكتي ،مكسى كالخكالدة ،رياض كقطيشات ،مازف كالحنيطي ،محمد كالمعايطة،
محمد(.)2014دكر المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية ،دراسة حالة في شركة زيف
لالتصاالت الخمكية ،دراسات ،العمكـ االدارية ،المجمد ( ، )41العدد(.)1
 القطركنػػى ،زينػػب (.)2010المسػػئكلية االجتماعيػػة كاألخالقيػػة لممنظمػػات الصػػناعية الميبيػػة :د ارسػػة
ميدانية عمػى الشػركات الصػناعية بمنطقػة بنيػازم ،رسػالة دكتػكراه ،كميػة التجػارة باإلسػماعيمية ،جامعػة
قناة السكيس ،مصر.
 محمد،أماني(.)2007التحميؿ اإلحصائي لمبيانات ،معيد الدراسات كالبحكث اإلحصائية ،الناشر
مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث في العمكـ اليندسية ،كمية اليندسة-جامعة القاىرة.

 الييتي ،خالد (.)2005إدارة المكارد البشرية :مدخؿ استراتيجي ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 كىيبة ،مقدـ ( .)2011سياسات ك برامج المسؤكلية االجتماعية تجاه المكارد البشرية في منظمات
األعماؿ (دراسة حالة ثالثة شركات عربية)  ،بحث مقدـ إلى الممتقى الدكلي الخامس حكؿ رأس
الماؿ الفكرم في منظمات األعماؿ العربية في ظؿ االقتصاديات الحديثة ،الذم نظمتو كمية العمكـ

االقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير جامعة شمؼ 14-13ديسمبر .2011
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الممحؽ  : 1.1أداة الدراسة

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس
معيد التنمية المستدامة
برنامج بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
أخي المكظؼ  ،أختي المكظفة
تحية طيبة كبعد،
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف:

"

واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في شركات التأميف العاممة في
محافظة راـ اهلل والبيرة مف وجية نظر موظفييا "

كىي كمتطمب لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة القدس ،معيد التنمية المستدامة برنامج بناء
المؤسسات كتنمية المكارد البشرية بإشراؼ د.عبد الكىاب الصباغ ،أرجك التفضؿ بتعبئة االستبانة
عمما بأف اإلجابات ستعامؿ
التي أعدت ليذا اليرض آممو تحرم الدقة كالمكضكعية في اإلجابة ،ن
بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
"شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ"
الباحثة  :شذى غبف
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تسعى ىذه الدراسة لمعرفة كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في
شركات التأميف العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة مف كجية نظر مكظفييا حيث أف :
 المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة تجػ ػ ػػاه المػ ػ ػػكظفيف :مسػ ػ ػػاىمة الشػ ػ ػػركة فػ ػ ػػي التأمينػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػػة عػ ػ ػػف
المػ ػ ػػكظفيف بنسػ ػ ػػبة معينػ ػ ػػة مػ ػ ػػف ركاتػ ػ ػػبيـ كأجػ ػ ػػكرىـ ،ككضػ ػ ػػع نظػ ػ ػػاـ تػ ػ ػػأميف خػ ػ ػػاص بالمشػ ػ ػػاركة مػ ػ ػػع
الم ػ ػػكظفيف ،ككض ػ ػػع نظ ػ ػػـ لمرعاي ػ ػػة الص ػ ػػحية كالع ػ ػػالج بالمستش ػ ػػفيات كل ػ ػػدل األطب ػ ػػاء ،ت ػ ػػكفير بػ ػ ػرامج
تدريبي ػ ػػة بال ػ ػػداخؿ كالخ ػ ػػارج ،االنف ػ ػػاؽ عم ػ ػػى الم ػ ػػكظفيف الػ ػ ػراغبيف ف ػ ػػي إكم ػ ػػاؿ د ارس ػ ػػتيـ كذل ػ ػػؾ لتنمي ػ ػػة

مياراتيـ الفنية كاإلدارية ...إلخ.

القسـ األكؿ  ( :بيانات أكلية كمعمكمات عامة )
يرجى كضع إشارة ( )xبما ينطبؽ عمى كضعؾ فيما يمي:
ذكر

أنثى

 .1الجنس:

أعزب/عزباء

متزوج/ة

أرمؿ/ة

30-21

40-31

50-41

 .4المؤىؿ العممي:

توجييي فأقؿ

دبموـ متوسط

بكالوريوس

 .5سنوات الخبرة:

10-1

20-11

أكثر مف 20

 .2الحالة االجتماعية:

 .3العمر:

 .6المسمى الوظيفي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مطمؽ/ة

 –51فأكثر

دراسات عميا

القسـ الثاني  :يرجى التكرـ بتعبئة فقرات االستبانة التالية :
الفقرة
الرقم
1
2
3
4
5

المجال األول :البعد االقتصادي
دراساتيـ العميا .

تسػػػمح الشػػػركة لممػػػوظفيف بػػػامتالؾ أسػػػيـ فػػػي
الشركة.
تمتػػزـ الشػػركة بتػػدريب موظفييػػا مػػف أجػػؿ تنميػػة
مياراتيـ.
يشػػػػػمؿ التػػػػػأميف الصػػػػػحي كافػػػػػة أفػػػػػراد األسػػػػػرة
األبناء ،الزوج/ة .
تقدـ الشركة الدعـ المالي لممػوظفيف المحتػاجيف
سمؼ تخصـ مف الراتب عند الضرورة .

تػػػػوفر الشػػػػركة خػػػػدمات دور حضػػػػانة ريػػػػاض

6
7

تساىـ الشركة في توفير مساكف لموظفييا.

9
10
11
12

13

دائما

تنفؽ الشركة عمى الموظفيف الراغبيف فػي إكمػاؿ

أطفاؿ ألبناء موظفييا.

8

التقدير

تتقاضػػػى مػػػف الشػػػركة األجػػػر الكػػػافي لمتطمبػػػات
المعيشة.

تمػػنح الشػػركة إجػػازات مدفوعػػة األجػػر لممػػوظفيف
الذيف يستكمموف دراساتيـ العميا.
تقػػػدـ الشػػػركة أنشػػػطة تػػػدريب لموظفييػػػا خػػػارج

البالد.

يستمر صرؼ راتب الموظؼ أثناء فترة التدريب.
تػػػػوزع إدارة الشػػػػركة نسػػػػبة مػػػػف أرباحيػػػػا عمػػػػى
موظفييا.

تسػػتمر الشػػركة بتقػػديـ خػػدمات اجتماعيػػة لمػػف
تقاعد مف موظفييا .
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غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

الر
قم
14

15

16
17

18

دائما

المجال الثاني :البعد االجتماعي
تقػػػػػوـ الشػػػػػركة بتكػػػػػريـ المػػػػػوظفيف المتفػػػػػوقيف
والمبدعيف في العمؿ.
تحتفػػػػػػؿ إدارة الشػػػػػػػركة مػػػػػػػع موظفييػػػػػػػا بأيػػػػػػػاـ
المناسػػػػػبات الخاصػػػػػة زواج ،خطوبػػػػػة ،مولػػػػػود

جديد. ...

تمػػنح الشػػركة شػػيادات خبػػرة لمػػف أنيػػى العمػػؿ
لدييا.
تضع الشركة برامج ترفيييػة لممػوظفيف تعميميػة

أو ثقافية .

تغطػػػػػػي الشػػػػػػركة نفقػػػػػػات اشػػػػػػتراؾ لموظفييػػػػػػا

بنوادي رياضية.

تراعػػػي الشػػػركة التػػػوازف بػػػيف العمػػػؿ والظػػػروؼ

19

20

21

22

23

االسػػػػػرية الخاصػػػػػة مغػػػػػادرات اجػػػػػازة لمظػػػػػروؼ

الطارئة .

تشػػػارؾ الشػػػركة موظفييػػػا فػػػي أتػػػراحيـ بتقػػػديـ
المساعدة المناسبة.

تحػػػرص الشػػػركة عمػػػى نشػػػر روح التعػػػاوف بػػػيف
الموظفيف.

تعمػػػؿ الشػػػركة حفػػػالت خاصػػػة لممػػػوظفيف فػػػي
المناسبات مثؿ افطار رمضاني .

تعمػػػػػػؿ الشػػػػػػركة عمػػػػػػى حػػػػػػؿ المشػػػػػػاكؿ بػػػػػػيف
الموظفيف داخميا لمحد مف تفاقميا.

تقػػػػػػػوـ الشػػػػػػػركة بعمػػػػػػػؿ فحػػػػػػػص طبػػػػػػػي دوري
24

لموظفييػػػػػػػا الجػػػػػػػزئييف ،العقػػػػػػػود لالطمئنػػػػػػػاف
عمى صحتيـ.
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غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

25
26

تنظـ الشركة رحالت ترفييية مجانية لموظفييا.
تعمػػػػػؿ ادارة الشػػػػػركة عمػػػػػى تشػػػػػجيع مشػػػػػاركة
الموظفيف في أنشطة المجتمع المحمي.

تحتفػػػػؿ الشػػػػركة بأعيػػػػاد مػػػػيالد المػػػػوظفيف مػػػػف

27

خػػػػػػالؿ نشػػػػػػػر معايػػػػػػدة ليػػػػػػػـ عمػػػػػػى مػػػػػػػوقعيـ

الر
قم

المجال الثالث  :البعد القانوني

28

تمتزـ الشركة بقانوف الحد االدنى ل جور.

29

30

االلكتروني االيميؿ .

دائما

تمتزـ الشركة بإعطاء أجػر بػدؿ العمػؿ االضػافي

فييا.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتحقيػػػػػؽ تكػػػػػافؤ الفػػػػػرص فػػػػػي
اعطػػػاء المػػػوظفيف حقػػػوقيـ بغػػػض النظػػػر عػػػف

المركز الوظيفي.
31
32
33
34

35

تمتزـ الشركة بتعويض الموظفيف اثناء توقفيـ
عف العمؿ بسبب االصابة أثناء العمؿ.

تعتمد الشركة العدالة في تقديـ المكافآت.
تعتمػػػػد الشػػػػركة إجػػػػراءات واضػػػػحة فػػػػي تقيػػػػيـ

أداء الموظفيف.

تقوـ الشركة بتدريب جميع موظفييا دوف
استثناء أحد منيـ ألي سبب كاف.

تقػػػػػدـ الشػػػػػركة فػػػػػرص عمػػػػػؿ متسػػػػػاوية بشػػػػػأف
تعيػػػػػػػػيف ذوي االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب

القانوف.
36
37
38

تتبنػػػػػػى ادارة الشػػػػػػركة مبػػػػػػدأ االعتػػػػػػراؼ بعمػػػػػػؿ

النقابات العمالية.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتييئػػػػػة بيئػػػػػة العمػػػػػؿ الماديػػػػػة
لعمؿ ذوي االحتياجات الخاصة .
تعمػػػػؿ الشػػػػركة عمػػػػى تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ المكافػػػػآت
لمموظفيف وفؽ مبدأ جدارتيـ في العمؿ.
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أحيانا

نادرا

أبدا

39

الر
قم
40

تعمػػػؿ الشػػػركة بعدالػػػة المعاممػػػة بػػػيف موظفييػػػا

بغض النظر عف المستوى التعميمي.

دائما

المجال الرابع :بعد جودة بيئة العمل
تؤكػػػػػد الشػػػػػركة عمػػػػػى مسػػػػػؤوليتيا االجتماعيػػػػػة
في خططيا االستراتيجية.
تعنػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػركة بموضػػػػػػػػػػػوع المسػػػػػػػػػػػؤولية

41

االجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي داخػػػػػػػؿ دائػػػػػػػرة متخصصػػػػػػػة
بذلؾ.

42
43
44
45

46

47

يوجػػػػػد شػػػػػفافية فػػػػػي تناقػػػػػؿ المعمومػػػػػات بػػػػػيف
الموظفيف.
تشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة المػػػػػػػوظفيف عمػػػػػػػى تطػػػػػػػوير
مياراتيـ المطموبة إل نجاز العمؿ.
تنفػػػذ االدارة جمسػػػات اجتماعيػػػة مػػػع المػػػوظفيف
مف وقت آلخر لقياس رضاىـ الوظيفي .
يعطػػػى الموظػػػؼ الحػػػؽ فػػػي االعتػػػراض وتقػػػديـ
الشكاوى.
تسػػػػاعد الشػػػػركة المػػػػوظفيف فػػػػي االنػػػػدماج فػػػػي
بيئة العمؿ خصوصا الموظفيف الجدد.
يػػػػتـ تخصػػػػيص بنػػػػد مػػػػف بنػػػػود الموازنػػػػة فػػػػي
الشركة لبرامج تنمية وتطوير الموظفيف.
تشػػػرؾ الشػػػركة المػػػػوظفيف فػػػي اتخػػػاذ القػػػػ اررات

48

الخاصػػػػػة بأعمػػػػػاليـ ميمػػػػػا كانػػػػػت مسػػػػػتوياتيـ
الوظيفية.

49

50

تقػػػػوـ الشػػػػركة بإشػػػػراؾ المػػػػوظفيف فػػػػي إعػػػػداد
خطتيا االستراتيجية.
توفر الشركة خدمات تغذية لموظفييا .
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51

تيػػػػتـ الشػػػػركة القتراحػػػػات وآ ارء موظفييػػػػا حػػػػاؿ
تقديميا دونما تأخير.
يسػػػػػػاعد نظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ فػػػػػػي بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ

52

الداخميػػػػة بالشػػػػركة البريػػػػد االلكترونػػػػي عمػػػػى
تػػػػػػػػػػػدفؽ المعمومػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػرورية بكافػػػػػػػػػػػة
االتجاىات دوف تعقيد.

53
54

تيػػػػػػػػتـ الشػػػػػػػػركة بالثنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػوظفيف
بالوسيمة االلكترونية الخاصة بالشركة .
تيػػػتـ ادارة الشػػػركة بمعرفػػػة اثػػػر ق ارراتيػػػا عمػػػى

معنويات الموظفيف.

القسـ الثالث:
كيؼ يمكف لمشركة تحسيف مستوى المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفيف فييا مف وجية نظرؾ ؟
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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" أشكر لكـ حسف تعاونكـ "
الباحثة  :شذى غبف
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الممحؽ 1.2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة واالستبانة ككؿ
الفقرة
الرقم
1
2
3
4
5

المجال األول :البعد االقتصادي
تنفؽ الشركة عمى الموظفيف الراغبيف فػي إكمػاؿ
دراساتيـ العميا .
تسػػػمح الشػػػركة لممػػػوظفيف بػػػامتالؾ أسػػػيـ فػػػي

الشركة.

تمتػػزـ الشػػركة بتػػدريب موظفييػػا مػػف أجػػؿ تنميػػة

مياراتيـ.

يشػػػػػمؿ التػػػػػأميف الصػػػػػحي كافػػػػػة أفػػػػػراد األسػػػػػرة
األبناء ،الزوج/ة .

تقدـ الشركة الدعـ المالي لممػوظفيف المحتػاجيف
سمؼ تخصـ مف الراتب عند الضرورة .

تػػػػوفر الشػػػػركة خػػػػدمات دور حضػػػػانة ريػػػػاض

6

أطفاؿ ألبناء موظفييا.

7

تساىـ الشركة في توفير مساكف لموظفييا.

8
9
10
11
12

انًخىصط
انحضببي

تتقاضػػػى مػػػف الشػػػركة األجػػػر الكػػػافي لمتطمبػػػات
المعيشة.

تمػػنح الشػػركة إجػػازات مدفوعػػة األجػػر لممػػوظفيف

الذيف يستكمموف دراساتيـ العميا.

تقػػػدـ الشػػػركة أنشػػػطة تػػػدريب لموظفييػػػا خػػػارج

البالد.

يستمر صرؼ راتب الموظؼ أثناء فترة التدريب.
تػػػػوزع إدارة الشػػػػركة نسػػػػبة مػػػػف أرباحيػػػػا عمػػػػى
موظفييا.
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االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

2.5167

1.45144

قميمة

3.9091

1.16700

كبيرة

3.9856

0.95312

كبيرة

3.8756

1.33511

كبيرة

4.0526

1.05252

كبيرة

1.4402

1.00361

قميمة جدا

1.6268

1.08506

قميمة جدا

3.2584

1.10950

متوسطة

2.9856

1.19082

متوسطة

3.4498

1.32962

كبيرة

4.1675

1.12048

كبيرة

3.2967

1.42033

متوسطة

13

تسػػتمر الشػػركة بتقػػديـ خػػدمات اجتماعيػػة لمػػف

تقاعد مف موظفييا .

الر
قم
14

15

المجال الثاني :البعد االجتماعي
تقػػػػػوـ الشػػػػػركة بتكػػػػػريـ المػػػػػوظفيف المتفػػػػػوقيف

والمبدعيف في العمؿ.

تحتفػػػػػػؿ إدارة الشػػػػػػػركة مػػػػػػػع موظفييػػػػػػػا بأيػػػػػػػاـ
المناسػػػػػبات الخاصػػػػػة زواج ،خطوبػػػػػة ،مولػػػػػود

جديد. ...
16
17

18

تمػػنح الشػػركة شػػيادات خبػػرة لمػػف أنيػػى العمػػؿ

لدييا.

تضع الشركة برامج ترفيييػة لممػوظفيف تعميميػة

أو ثقافية .

تغطػػػػػػي الشػػػػػػركة نفقػػػػػػات اشػػػػػػتراؾ لموظفييػػػػػػا
بنوادي رياضية.

2.1722

1.22042

قميمة

انًخىصط
انحضببي

االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

3.0957

1.15210

متوسطة

3.4976

1.23695

كبيرة

4.4067

0.95683

كبيرة جدا

3.1005
1.7656

1.24207
1.14252

متوسطة
قميمة جدا

تراعػػػي الشػػػركة التػػػوازف بػػػيف العمػػػؿ والظػػػروؼ

19

20

21

22

23

24

االسػػػػػرية الخاصػػػػػة مغػػػػػادرات اجػػػػػازة لمظػػػػػروؼ
الطارئة .
تشػػػارؾ الشػػػركة موظفييػػػا فػػػي أتػػػراحيـ بتقػػػديـ
المساعدة المناسبة.

تحػػػرص الشػػػركة عمػػػى نشػػػر روح التعػػػاوف بػػػيف
الموظفيف.
تعمػػػؿ الشػػػركة حفػػػالت خاصػػػة لممػػػوظفيف فػػػي
المناسبات مثؿ افطار رمضاني .

تعمػػػػػػؿ الشػػػػػػركة عمػػػػػػى حػػػػػػؿ المشػػػػػػاكؿ بػػػػػػيف
الموظفيف داخميا لمحد مف تفاقميا.

تقػػػػػػػوـ الشػػػػػػػركة بعمػػػػػػػؿ فحػػػػػػػص طبػػػػػػػي دوري
لموظفييػػػػػػػا الجػػػػػػػزئييف ،العقػػػػػػػود لالطمئنػػػػػػػاف
142

3.6364

3.5072

1.07499

1.18533

كبيرة

كبيرة

3.6316

1.08449

كبيرة

3.6555

1.25038

كبيرة

3.7703
2.7225

1.07635
1.28584

كبيرة
متوسطة

عمى صحتيـ.
25
26

تنظـ الشركة رحالت ترفييية مجانية لموظفييا.
تعمػػػػػؿ ادارة الشػػػػػركة عمػػػػػى تشػػػػػجيع مشػػػػػاركة
الموظفيف في أنشطة المجتمع المحمي.

3.0622
3.1292

1.47118
1.18385

متوسطة
متوسطة

تحتفػػػػؿ الشػػػػركة بأعيػػػػاد مػػػػيالد المػػػػوظفيف مػػػػف

27

خػػػػػػالؿ نشػػػػػػػر معايػػػػػػدة ليػػػػػػػـ عمػػػػػػى مػػػػػػػوقعيـ

3.3397

1.58551

متوسطة

الر
قم

المجال الثالث  :البعد القانوني

انًخىصط
انحضببي

االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

28

تمتزـ الشركة بقانوف الحد االدنى ل جور.

4.1053

1.10001

كبيرة

2.6411

1.51290

متوسطة

29

االلكتروني االيميؿ .

تمتزـ الشركة بإعطاء أجػر بػدؿ العمػؿ االضػافي

فييا.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتحقيػػػػػؽ تكػػػػػافؤ الفػػػػػرص فػػػػػي
30

31
32
33
34

35

اعطػػػاء المػػػوظفيف حقػػػوقيـ بغػػػض النظػػػر عػػػف

المركز الوظيفي.

تمتزـ الشركة بتعويض الموظفيف اثناء توقفيـ

عف العمؿ بسبب االصابة أثناء العمؿ.

تعتمد الشركة العدالة في تقديـ المكافآت.
تعتمػػػػد الشػػػػركة إجػػػػراءات واضػػػػحة فػػػػي تقيػػػػيـ

أداء الموظفيف.

تقوـ الشركة بتدريب جميع موظفييا دوف

استثناء أحد منيـ ألي سبب كاف.

تقػػػػػدـ الشػػػػػركة فػػػػػرص عمػػػػػؿ متسػػػػػاوية بشػػػػػأف
تعيػػػػػػػػيف ذوي االحتياجػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب

القانوف.
36
37

تتبنػػػػػػى ادارة الشػػػػػػركة مبػػػػػػدأ االعتػػػػػػراؼ بعمػػػػػػؿ

النقابات العمالية.

تمتػػػػػزـ الشػػػػػركة بتييئػػػػػة بيئػػػػػة العمػػػػػؿ الماديػػػػػة
لعمؿ ذوي االحتياجات الخاصة .
143

3.3780

1.07224

متوسطة

4.0478

0.89206

كبيرة

3.5024

1.12286

كبيرة

3.6651

0.98194

كبيرة

3.2871

1.23797

متوسطة

3.4641

0.99513

كبيرة

3.6507

1.13828

كبيرة

3.3971

1.12668

متوسطة

38
39

الر
قم
40

تعمػػػػؿ الشػػػػركة عمػػػػى تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ المكافػػػػآت

لمموظفيف وفؽ مبدأ جدارتيـ في العمؿ.

تعمػػػؿ الشػػػركة بعدالػػػة المعاممػػػة بػػػيف موظفييػػػا

بغض النظر عف المستوى التعميمي.

المجال الرابع :بعد جودة بيئة العمل
تؤكػػػػػد الشػػػػػركة عمػػػػػى مسػػػػػؤوليتيا االجتماعيػػػػػة
في خططيا االستراتيجية.

3.4402

1.19595

كبيرة

3.5502

1.15966

كبيرة

انًخىصط
انحضببي

االَحزاف
انًؼيبري

درجت
انخطبيك

3.8182

0.94332

كبيرة

تعنػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػركة بموضػػػػػػػػػػػوع المسػػػػػػػػػػػؤولية
41

االجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي داخػػػػػػػؿ دائػػػػػػػرة متخصصػػػػػػػة

3.5359

1.10936

كبيرة

بذلؾ.
42
43
44
45

46

47

يوجػػػػػد شػػػػػفافية فػػػػػي تناقػػػػػؿ المعمومػػػػػات بػػػػػيف
الموظفيف.
تشػػػػػػػجع الشػػػػػػػركة المػػػػػػػوظفيف عمػػػػػػػى تطػػػػػػػوير
مياراتيـ المطموبة إل نجاز العمؿ.
تنفػػػذ االدارة جمسػػػات اجتماعيػػػة مػػػع المػػػوظفيف
مف وقت آلخر لقياس رضاىـ الوظيفي .
يعطػػػى الموظػػػؼ الحػػػؽ فػػػي االعتػػػراض وتقػػػديـ
الشكاوى.
تسػػػػاعد الشػػػػركة المػػػػوظفيف فػػػػي االنػػػػدماج فػػػػي
بيئة العمؿ خصوصا الموظفيف الجدد.
يػػػػتـ تخصػػػػيص بنػػػػد مػػػػف بنػػػػود الموازنػػػػة فػػػػي
الشركة لبرامج تنمية وتطوير الموظفيف.

3.3493

1.06857

متوسطة

3.5598

1.02728

كبيرة

3.1196

1.28229

متوسطة

3.5933
3.8373
3.6938

1.14024
1.00113
1.09281

كبيرة
كبيرة
كبيرة

تشػػػرؾ الشػػػركة المػػػػوظفيف فػػػي اتخػػػاذ القػػػػ اررات
48

الخاصػػػػػة بأعمػػػػػاليـ ميمػػػػػا كانػػػػػت مسػػػػػتوياتيـ

3.3636

1.08832

متوسطة

الوظيفية.
49

تقػػػػوـ الشػػػػركة بإشػػػػراؾ المػػػػوظفيف فػػػػي إعػػػػداد
خطتيا االستراتيجية.
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3.2727

1.16325

متوسطة

50
51

2.6651

توفر الشركة خدمات تغذية لموظفييا .
تيػػػػتـ الشػػػػركة القتراحػػػػات وآ ارء موظفييػػػػا حػػػػاؿ
تقديميا دونما تأخير.

3.2536

1.35262
1.14682

متوسطة
متوسطة

يسػػػػػػاعد نظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ فػػػػػػي بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ
52

الداخميػػػػة بالشػػػػركة البريػػػػد االلكترونػػػػي عمػػػػى
تػػػػػػػػػػػدفؽ المعمومػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػرورية بكافػػػػػػػػػػػة

4.1388

0.99270

كبيرة

االتجاىات دوف تعقيد.
53
54

تيػػػػػػػػتـ الشػػػػػػػػركة بالثنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػوظفيف
بالوسيمة االلكترونية الخاصة بالشركة .
تيػػػتـ ادارة الشػػػركة بمعرفػػػة اثػػػر ق ارراتيػػػا عمػػػى

معنويات الموظفيف.

الدرجة الكمية

145

3.6842

1.01706

كبيرة

3.3206

1.31471

متوسطة

3.3583

1.16019

متوسطة

الممحؽ 1.3
كتاب تسييؿ الميمة
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الممحؽ 1.4
أسماء لجنة التحكيـ
صفتو الكظيفية /كمكاف عممو

الرقـ

اسـ المحكـ

1

الدكتكر مرزكؽ عايد القعيد

2

الدكتكرة أمؿ نزاؿ

3

الدكتكرة انشراح نبياف

4

الدكتكر شبمي السكيطي

العمكـ اإلدارية  /جامعة القدس المفتكحة .

5

الدكتكر خالد صالح

كمية الرياضيات /دكتكر إحصائي  /جامعة القدس.

6

األستاذ فريد معدم

كمية الرياضيات  /جامعة القدس المفتكحة .

7

الدكتكر محمد غرابة

لية عربية /جامعة القدس المفتكحة.

8

الدكتكر ذياب جرار

أستاذ اإلدارة االستراتيجية /جامعة القدس المفتكحة.

9

الدكتكر رائد فريحات

استاذ مشارؾ /قسـ االدارة /كمية الماؿ كاالعماؿ  /جامعة
العمكـ االسالمية العالمية (األردف).
عمـ اجتماع المؤسسات كالشركات  /جامعة بيرزيت.
دكتكرة المسؤكلية المجتمعية كطرؽ البحث العممي في جامعة
القدس المفتكحة.

طرؽ البحث العممي كاحصائي /كمية فمسطيف التقنية راـ اهلل
لمبنات.
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قائمة األشكاؿ
رقـ

عنواف الشكؿ

رقـ الصفحة

2.1

المستفيدوف مف وجود الشركات مف منظور الغالبي والعامري

25

2.2

الشركات وفئات أصحاب المصالح الغالبي والعامري

26

2.3

ىرـ كاروؿ لممسؤولية االجتماعية

37

الشكؿ

148

قائمة الجداوؿ
عنواف الجدوؿ

رقـ الجدوؿ

رقـ

الصفحة

2.1

مؤشرات المسؤكلية االجتماعية

25

2.2

أىداؼ البعد القانكني كمتطمباتيا

41

3.1

شركات التأميف كعدد المكظفيف فييا

73

3.2

خصائص عينة الدراسة

75

3.3

نمكذج الدراسة

78

3.4

مقياس ليكرت ذم الخمسة أكزاف

79

3.5

المجاالت التي تقيسيا أداة الدراسة

80

3.6

صدؽ االتساؽ الداخمي لمجاالت االستبانة

81

3.7

قيمة االتساؽ الداخمي لفقرات الدراسة ككؿ

82

4.1

مقياس االتجاىات مف خالؿ المتكسطات الحسابية

88

4.2

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة كاالستبانة ككؿ

88

4.3
4.4
4.5

4.6

متكسط استجابات العينة المدركسة عمى االستبانة ككؿ كعمى كؿ مجاؿ مف مجاالتو مرتبة
تنازليان
الفقرات التي جاءت بدرجة تطبيؽ متكسطة
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع المسؤكلية االجتماعية لمجاؿ البعد
االقتصادم
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع المسؤكلية االجتماعية لمجاؿ البعد
االجتماعي
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93
95
97

100

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع المسؤكلية االجتماعية لمجاؿ البعد
القانكني
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع المسؤكلية االجتماعية لمجاؿ بعد جكدة
بيئة العمؿ
نتائج اختبار ت في كاقع المسؤكلية االجتماعية تجاه المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا في
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