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السدتخمص :

ييجف البحث الى بحث السدؤولية االجتساعية بػصفو مجخلا لتحقيق" التسيد التشطيسي ,

فشتيجة للىتسام الػاسع بسػضػع السدؤولية االجتساعية كػنيا الجاعع األكبخ نحػ األداء األفزل
والرتباشيا االيجابي مع األداء السشطسي في تحقيق األىجاف وبالتالي الػصػل الى الشجاح وعمى

السجػ الصػيل  ,جعل مغ مشطسات األعسال تػجو أنطارىا الى السدؤولية االجتساعية في عسميا

وتفاعميا ومدؤولياتيا مع السجتسع لتحقق الشجاح في بيئة أعسال تشافدية ,وفي ضػء ذلظ تع شخح

تداؤل بحثي ,ىل يسكغ ان تكػن السدؤولية االجتساعية مجخل لتحقيق التسيد التشطيسي ؟ ولإلجابة

عمى الدؤال تع تحجيج السدؤولية االجتساعية وشبيعة االرتباط واألثخ مع أبعاد التسيد التشطيسي

الستسثمة (القيادة ,السػرد البذخؼ ,التخصيط االستخاتيجي ,الثقافة التشطيسية ,رضا العامميغ) وذلظ مغ

خلل االختبار السيجاني لستغيخات البحث والسدتشج عمى إشار نطخؼ ومشيجي  ,وألجل الػصػل الى
أىجاف البحث تع ترسيع استسارة استبيان أعجت ليحا الغخض بعج عخضيا عمى بعس السيتسيغ

واالختراصيغ 1إلضفاء شابع الثبات والرجق ,ووزعت عمى العامميغ وبمغ عجد االستسارات التي

وزعت ( )55استسارة ,ومغ خلل اعتساد مشيج وصفي تحميمي للستسارة بيجف اختبار الفخضيات
,وذلظ لتحقق مغ الفخضية التي تع اعتسادىا  ,وتػصمت البحث الى وجػد علقة ارتباط وأثخ بيغ
السدؤولية والتسيد التشطيسي  ,اوضحت نتائج التحميل تفاوت في قػة التأثيخ لكل بعج مغ ابعاد

التسيد التشطيسي مع السدؤولية االجتساعية ,حيث جاء بعج السػرد البذخؼ في السختبة االولى مغ
حيث قػة التأثيخ ثع بعج التخصيط االستخاتيجي بالسختبة الثانية ,اما السختبة الثالثة فكان لبعج القيادة

حرة فيو وكل مغ السختبة الخابعة والخامة جاءت لبعجؼ الثقافة التشطيسية ورضا العامميغ عمى

التػالي ,في ضػء ما سبق قجمت الباحثتان تػصيات لعل مغ اىسيا السحافطة عمى السدتػيات

الجيجة البعاد التسيد التشطيسي في السشطسة السبحػثة وال سيسا السػرد البذخؼ لسا لو تأثيخ عمى
السدؤولية االجتساعية مع االىتسام السزاعف للفخاد العامميغ بسا يخز احتياجاتيع الذخرية

1

عرض االستمارة على الخبراء :الدكتور  :احمد سليمان ،الدكتور احمد السبعاوي ،الدكتورة صفاء ادريس  ،الدكتور عالء احمد،
الدكتور حسان ثابت ،الدكتورة رغد يحيى ،الدكتور احمد حسين الجرجري
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 فزل عمى ضخورة,والسشطسية والشفدية النو الدبيل لتعديد التسيد التشطيسي والدعي الستجامتيا
تبشي انساط قيادية متشػعة تعدز ابعاد التسيد التشطيسي مثل القيادة الخؤيػية مع ضخورة االىتسام

باالبعاد مجتسعة لتحقيق الشجاح والتسيد

 الثقافة التشطيسية- رضا العامميغ- التسيد التشطيسي- السدؤولية االجتساعية:الكمسات السفتاحية
Social Responsibility as an Input to Organizational Excellence
An explore study of the opinion of some workers in Al Salam Hospital
Saja Natheer Hamed Al-Saraf
Dr..Maysoon Abdullah Al-shamma
Assistant teacher
Assistant professor
Administrative and Economic-University of Mosul
Sajahameed277@yahoo.com
drmiayson@yahoo.com
Abstract:
The aim of the research is to examine social responsibility as an important factor in achieving organizational excellence, since the issue of social responsibility is the biggest supporter of better performance due to its
positive correlation with organizational performance in achieving the goals
and thus achieving success in the long term.
Achieving long-term success has made business organizations focus
their attention on social responsibility in their work, interaction and responsibilities with the community to achieve success in a competitive business
environment.
In light of this, a research question has been asked. Can social responsibility be an input to organizational excellence? And to answer the question,
the nature of the correlation between social responsibility and the dimensions of organizational excellence (leadership, human resources, strategic
planning, organizational culture, employee satisfaction) was determined
through field testing of research variables based on theoretical and methodological framework.
To reach the objectives of the research, a questionnaire form was prepared for this purpose and distributed and the number of (50) forms were
distributed to the employees.
The results of the analysis showed a difference in the force of influence
for each dimension of the organizational excellence with social responsibility, where the human resource ranked first in terms of strength of influence
and then after the strategic planning in the second place, The third was the
post-leadership share, and each of the fourth and fifth rank came to the organizational culture and the satisfaction of workers, respectively
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In light of these results, the researchers presented a set of recommendations, perhaps the most important one is:
- Maintaining good levels of organizational excellence in the studied
organization, especially the human resource, because it has an impact
on social responsibility with the multiplier attention of individuals
working on their personal, organizational and psychological needs as
it is the way to enhance organizational excellence and strive to sustain it.
- The need to adopt a variety of leadership models that promote the
dimensions of organizational excellence such as visionary leadership
with the need to pay attention to the dimensions combined to achieve
success and excellence.
Key words: Social Responsibility, Organizational Excellence, Employee
Satisfaction, Organizational Culture.
السقجمة :
تعج السدؤولية االجتساعية واحجة مغ أىع األدوات التي تدتخجميا السشطسات لمتعبيخ عغ
دور ميسا في
رؤيتيا لمسشطسة وأسمػب تشفيح رسالتيا واتجاىيا إذ تكتدب السدؤولية االجتساعية ا
مشطسات األعسال مغ خلل اىتساميا للرتقاء بحياة السجتسعات التي تعسل فييا ويكػن تأثيخىا
عالي ,وليا دور وسيمة اترال مع السجتسع بأكسمو  ,ليذ فقط التعامل مع السػرديغ والعسلء
والحكػمات بل مع جيات متعجدة وفي مقجمتيا البيئة ,مسا يشعكذ ذلظ عمى سسعتيا السشطسية
ايجابيا ,فالسدؤولية االجتساعية تعج إشار استخاتيجي تعتسجه السشطسات بيجف تشسية وتصػيخ
السشطسة ,فزل عغ تحقيق اكبخ قجر مغ الكفاءة والشجاح ,وبسا ان التسيد فمدفة مشطسية متكاممة
لتصػيخ مشطسات األعسال بػاسصة ابتكاراتيا وإبجاعاتيا في مختمف جػانب أدائيا وأنذصتيا
وإستخاتيجي تيا ,إذ ان التسيد يأتي مغ خلل مبادرات مشطسية داخمية  ,إضافة الى االىتسام بالشيج
األخلقي السيشي الستبع في جسيع السعاملت السشطسية  ,لحا يعتبخ التسيد في عالع األعسال شئ
ميع فسغ خللو تدتصيع مشطسة األعسال ان تحجد الدبائغ الحيغ يتعاممػن معيا وىي التي تجعل مغ
السدتثسخيغ يخغبػن بسذاركتيا والتعامل معيا  ,وأخيخ التسيد ىػ الحؼ يحجد مػقف السشطسة مغ
مجتسعيا .وجاء البحث مدتشجا عمى فخضيات رئيدية مشدجسة مع مذكمتو وأىجافو و مفادىا وجػد
علقة ارتباط معشػؼ مػجب بيغ السدؤولية االجتساعية والتسيد التشطيسي  ,وكحلظ يفتخض البحث
بػجػد أثخ لمسدؤولية االجتساعية عمى التسيد التشطيسي  ,وتتجمى أىسية البحث الى التصخق الى
مػضػع ميع ومعاصخ لسشطسات األعسال فيع بحاجة ماسة الى فيع وأدراك مػضػع التسيد
التشطيسي والسدؤولية االجتساعية مع ضخورة التعخف عمى مرادر التسيد لسشطسات األعسال
وتحقيقا لسا تقجم جاء البحث بتزسيغ مشيجية البحث ضسغ محػر اول لمبحث ,واإلشار الشطخؼ
مغ خلل عخض لسفاىيع السدؤولية االجتساعية والتسيد التشطيسي ضسغ محػر ثاني ,كسا أشخ
البحث الجانب العسمي مغ خلل تحميل استسارة االستبانة الستجابات عيشة البحث لستغيخات البحث
الستسثمة بالسد ؤولية االجتساعية كستغيخ مدتقل والتسيد التشطيسي متغيخ معتسج باألبعاد التي تع
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اختيارىا الندجاميا مع البيئة العخاقية ومشطساتيا متسثمة (القيادة ,السػرد البذخؼ ,التخصيط
االستخاتيجي ,الثقافة التشطيسية ,رضا العامميغ) ضسغ محػر ثالث ,وتع اختبار الفخضيات والػصػل
الى أىع االستشتاجات وشخحيا مع درج لبعس التػصيات الخاصة بسذكمة البحث التي مغ السؤمل
ان يدتفاد مشيا السشطسة السبحػثة والسدتذفى السبحػث عامة ضسغ محػر رابع اخيخ.

اوال :مذكمة البحث :

السحؽر االول -مشيجية البحث

تذجع البيئة السعاصخة (الجيشاميكية) بكل خرائريا عمى إجخاء السديج مغ البحػث حػل

الجور االجتساعي لسشطسات األعسال وشبيعة البيئة التشافدية التي تعسل فييا ,وحػل تأثيخ السدؤولية

االجتساعية عمى مشطسات األعسال ,إذ نخػ وجيات نطخ مختمفة حػليا فالبعس يخػ ان السشطسة
وحجة اقترادية تيجف الى تعطيع الخبح مسا يشعكذ عمى مختمف مجاالت الحياة في السجتسع ,

والبعس األخخ يخاىا عمى أنيا وحجة اجتساعية يجب عمييا ان تمعب دو ار اجتساعيا ايجابيا في بيئتيا

 ,وفي ىحا البحث نصخح وجية نطخ ثالثة وىي الجمج بيغ وجيتي الشطخ الدابقتيغ بذكل متػازن
مغ خلل رؤية السشطسة عمى أنيا (اجتساعية – اقترادية )إذ أنيا تفي بالتداماتيا االجتساعية

السصمػبة مشيا قانػنيا" وفي ذلظ الػقت ال تتخمى عغ قجرتيا في تػجيو إمكانياتيا في بشاء حالة مغ

التسيد ,والسشطسات العخاقية تعير في بيئة اقترادية متغيخة ومتصػرة وليدت ببعيجة عشيا مسا

مؤشخ
ا
استػجب التصخق الى مفيػم السدؤولية االجتساعية ودورىا في السدتذفى السبحػث بػصفيا

مؤشخ اقترادي ا ,ومغ ىحا السشصمق ستتشاول الػرقة
اجتساعي ا ,ومفيػم التسيد التشطيسي بػصفو
ا
البحثية السدؤولية االجتساعية مجخل" لتحقيق التسيد التشطيسي.

وإشكالية البحث تطيخ مغ خلل شخحشا التداؤل التالي ( الى أؼ مجػ يسكغ لمسشطسات العخاقية

تحقيق التسييد التشطيسي مغ خلل تصبيقيا لمسدؤولية االجتساعية ؟)

ثانيا :أىسية البحث :

 .1لمتعخف عمى مجػ مسارسة السشطسة السبحػثة لمسدؤولية االجتساعية.
 .2لمتعخف عمى أثخ التػجو نحػ السدؤولية االجتساعية في تحقيق التسيد التشطيسي.

 .3أبخاز وتػضيح مفيػم السدؤولية االجتساعية والتسيد التشطيسي والسفاىيع الستعمقة بيسا.

 .4التعخف عمى مرادر التسيد التي مغ السسكغ ان تتػجو نحػىا السدتذفى السبحػث لتحقيق
التسيد.
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ثالثا :أىجاف البحث :
 .1التعخف عمى واقع تصبيق السدؤولية االجتساعية لمسشطسة السبحػثة.
 .2قياس درجة تأثيخ السدؤولية االجتساعية عمى التسيد التشطيسي.
 .3تحميل العلقة بيغ السدؤولية االجتساعية والتسيد التشطيسي.

 .4التعخف عمى دور السدؤولية االجتساعية وأبعادىا في تعديد التسيد التشطيسي.

رابعا :السخطط الفرضي :يذير السخطط لمبحث الفرضي في الذكل ( )1الى نؽعيؼ مؼ الستغيرات
 .1الستغيخ السدتقل السدؤولية االجتساعية.

 .2الستغيخ السعتسج التسيد التشطيسي متسثل" ( القيادة  ,السػرد البذخؼ  ,ثقافة السشطسة,
تخصيط إستخاتيجي  ,رضا العامميغ)

الستغيخ الستعتسج

الستغيخ السدتقل

شكل رقع (  ) 1يػضح متغيخات البحث
السرجر مؼ اعجاد الباحثيؼ

خامدا :فرضيات البحث

 )1الفرضية الرئيدية االولى  :تؽجج عالقة ارتباط معشؽية ذات داللة إحرائية بيؼ مسارسة
السدؤولية االجتساعية وبيؼ التسيز التشعيسي لجى السشعسة السبحؽثة ومؼ الفرضية الرئيدية

األولى يسكؼ أدراج فرضيات فرعية متسثمة

 .1تػجج علقة ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية وبيغ القيادة.

 .2تػجج علقة ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية والسػرد البذخؼ.
 .3تػجج علقة ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية والتخصيط االستخاتيجي.
 .4تػجج علقة ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية ثقافة السشطسة.

 .5تػجج علقة ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية ورضا العامميغ.
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 )2الفرضية الرئيدية الثانية :يؽجج أثر ذو داللة إحرائية لمسدؤولية االجتساعية عمى التسيز
التشعيسي لجى السشعسة السبحؽثة ومؼ الفرضية الرئيدية الثانية يسكؼ إدراج فرضيات فرعية

تسثمة

 .1يػجج أثخ ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية وبيغ القيادة.

 .2يػجج أثخ ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية و السػرد البذخؼ.

 .3يػجج أثخ ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية و التخصيط االستخاتيجي.
 .4يػجج أثخ ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية و ثقافة السشطسة.
 .5يػجج أثخ ذات داللة إحرائية بيغ السدؤولية االجتساعية ورضا العامميغ.
سادسا :مشيج البحث
استخجمت الباحثتان االسمػب الػصفي التحميمي ,إذ تع وصف الستغيخات ثع تحميميا  ,ويعج
ىحا السشيج مغ السشاىج السلئسة لسثل ىحه البحػث وشبيعة العلقات القائسة بيشيسا وفق وجو نطخ

الباحثتيغ.

سابعا :الحجود البحث

 .1الحجود السكانية  :تست البحث في محافطة نيشػػ إذ شسمت البحث مدتذفى دار الدلم

الحكػمي.

 .2لحجود الدمشية :انحرخت حجود البحث في السجة الدمشية التي تست فييا البحث والتي امتجت مغ

أيمػل  2517ولغاية تذخيغ الثاني .2517

 .3الحجود البذخية :أجخيت البحث عمى عيشة مغ العامميغ في السدتذفى.
ثامشا :اسمؽب جسع البيانات
اعتسجت البحث عمى استبانة اعجت ليحا الغخض وتع عخضيا عمى مجسػعة مغ السيتسيغ

واالختراصيغ لغخض الػقػف عمى صجق السحتػػ وثباتو ,وتكػنت االستسارة مغ ثلثة اجداء ,
االول اختز بالستغيخات الذخرية ,اما الجدء الثاني فاختز بالسدؤولية االجتساعية  ,والجدء

اآلخخ مغ االستبانة قج تشاول ابعاد التسيد التشطيسي ,وتع استخجام مقياس ليكخت الخساسي بأجابات
(اتفق بذجة,اتفق  ,محايج ,ال اتفق ,ال اتفق بذجة).
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الججول (  )1يؽضح متغيرات البحث ومؤشراتو
اإلبعاد

متغيرات البحث
السدؤولية االجتساعية
التسيز التشعيسي

السؤشر
X20 -X1

القيادة

السؽرد البذري

X1—X5

X6—X10

تخطيط استراتيجي

X11--X15

رضا العامميؼ

X21--X25

الثقافة التشعيسية

X16--X20

الججول مؼ إعجاد الباحثتيؼ

تاسعا :اساليب التحميل االحرائي

تع استخجام االساليب االحرائية االتية :

 .1عامل االرتباط البديط ): )pearsonلسعخفة نػع العلقة وقػتيا بيغ السدؤولية االجتساعية

الدائجة في السشطسة السبحػثة وبيغ التسيد التشطيسي

 . 2االنحجار الخصي البديط :لتحجيج تأثيخ الستغيخ السدتقل ( السدؤولية االجتساعية ) عمى الستغيخ

التابع (التسيد التشطيسي )

السحؽر الثاني -االطار الشعري

أوال"  :مفيؽم السدؤولية االجتساعية وأىسيتيا
 )1مفيؽم السدؤولية االجتساعية

تػضع السدؤولية االجتساعية في مقجمة السسارسات التجارية الحجيثة إذ أنيا تتػجو نحػ قزايا

التعاون والتآزر والسذاركة الفاعمة في التعاشي مع القزايا السجتسعية  ,فالسدؤولية االجتساعية
مفيػم متغيخ دائع التصػر لحا يجب عمى السشطسات بجانب بحثيا عغ الخبح (الثخوة) عمييا االىتسام

بالبيئة التي تعسل فييا مغ خلل إشار عسل يترف بالذفافية ومخاعاة األخلق وحقػق العامميغ

ومحاربة الفداد ,كسا يجب عمى مشطسات األعسال العسل بأفزل ما يكػن وعمى جسيع السدتػيات

 .فالقيام بالسدؤولية االجتساعية حالة مخبحة إذ ان الرجق والذفافية فيسا تقػم بو مشطسات األعسال

أمخ بالغ األىسية لكدب ثقة الجسيػر ,وكحلظ أنيا واجب والتدام مغ قبل السشطسات اتجاه السجتسع
بكافة مدتػياتو وتجاه البيئة التي تعسل فييا  ,والى اآلن لع يتع الػصػل الى مفيػم لمسدؤولية

االجتساعية بذكل محجد وقاشع ويكدب السدؤولية االجتساعية بسػجبو قػة االلتدام القانػنية ,
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والسدؤولية في جػىخىا ال زالت تدتسج قػتيا وقبػليا مغ شبيعتيا التصػعية االختيارية ,وقج تعجدت
تعخيفات السدؤولية االجتساعية لجػ السفكخيغ والكتاب والدبب ان السفيػم يكتدب أىسية متدايجة يػم
بعج يػم  ,وفيسا يمي نػرد بعس التعخيفات لسفيػم السدؤولية االجتساعية كسا أوردىا الباحثيغ
ججول ( ) 2يؽضح مفاىيػ السدؤولية االجتساعية وفقا" ألراء الباحثيؼ
البحث  /الدشة
رحساني 22, 2514,

السفيؽم
تحمي السشطسات بخوح السػاششة العالسية" التي تعصي كلا مغ

حقػق ومدؤوليات السشطسات وتحمييا بخوح السػاششة الرالحو

عغ شخيق اعتشاق واسترجار عجد مغ القيع والسبادغ الستفق

عمييا في مجاالت حقػق اإلندان وفي ضخوف العسل وحساية
البيئة
فلق23, 2514,

السداىسة العقلنية القائسة عمى السبادرة السخصصة مغ مشطسات
األعسال في متصمبات مدؤولية الذخاكة اإلستخاتيجية لمتشسية
االقترادية االجتساعية الستكاممة  ,السبشية عمى قػة العلقة بيغ

مشطسات األعسال والسجتسع  ,بسا يحقق التخابط والستػازن بيغ

تػقعات السجتسع مغ جانب وخصط وبخامج مشطسات األعسال
لمبقاء واالستقخار والشسػ مغ جانب أخخ
Ching,etl,2015,5

جيج السشطسة في تحديغ رفاىية السجتسع مغ خلل مداىسة

قيػاجي ,حدان 3, 2516,

التدام أخلقي بيغ السشطسة وأصحاب السرمحة بسغ فييع

مػارد السشطسة والسسارسات التقجيخية لمسشطسة

السداىسيغ,العسال والدبائغ والسجتسع السحمي والبيئة ,والحؼ
يشعكذ بجوره عمى نجاحيا وتحديغ أدائيا في السدتقبل
السداىسة في تحقيق التشسية ا
Masha&Mirages,2016,478

ىي قيام السشطسة بجمج أنذصتيع واألعسال االجتساعية والبيئية

وتفاعميع في نسػذج عسميات محاولة لتمبية االحتياجات
والتػقعات ألصحاب السرمحة

Qawasmen&Bourinic,2016,95

السسارسة الباىخة في إدارة السشطسة وتحقيق الشتائج السخجػة

Mwangangi,etal,2017,26

ىي تفاعل بشاء مع مختمف أصحاب السرمحة وإستخاتيجية
تدتخجميا السشطسة لتعديد صػرتيا السشطسية

السرجر :مؼ إعجاد الباحثتان باالعتساد عمى السرادر اعاله
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إذن السدؤولية االجتساعية نسط سمػكي أخلقي يطيخ التدام مشطسات األعسال تجاه السجتسع

الحؼ تعسل فيو عغ شخيق إدارة عادلة تخجم أصحاب السرالح بذكل عام مع االىتسام بقزايا
البيئة الستسثمة بالتمػث البيئي ,الفداد ,الفقخ ,ويشرب في الشياية لتحقيق رفاىية السجتسع مع

السحافطة عمى تحقيق عػائج مخبحة وبالتالي تزع مشطسات األعسال في السقجمة لسفيػم السيدة
التشافدية وبالتالي تسيدىا .

ومغ خلل ماتع عخضو ندتصيع ان نجرج بعس االستشتاجات الشطخية الخاصة بسفيػم السدؤولية

االجتساعي :

 )1تستج السدؤولية االجتساعية مغ داخل السشطسة مغ خلل مػاردىا بكافة أصشافيا الى خارجيا
متسثمة بالبيئة وأصحاب السرمحة.

 )2السدؤولية االجتساعية ىي تشسية مدتجامة إذ تختبط باألفخاد والسػارد السدتخجمة وبالتالي تحقق
قيسة مذتخكة بيغ السشطسة والسدؤولية االجتساعية.

 )3السدؤولية االجتساعية تخمق مبجأ التكافل االجتساعي مغ خلل سياساتيا وبخامجيا التي تتبعيا

في بيئتيا.

 )4السدؤولية االجتساعية قخار استخاتيجي يتع وضعو وربصو مع الق اخرات اإلستخاتيجية السشطسية.
 )5السدؤولية االجتساعية ميدة تشافدية لسشطسات األعسال.

 )2أىسية السدؤولية االجتساعية لمسشعسات

تتزح اىسية السدؤولية االجتساعية مغ خلل قيام السشطسات بجورىا تجاه السدؤولية
االجتساعية يزسغ الى حج كبيخ دعع جسيع أفخاد السجتسع ألىجاف ورسالة السشطسة  ,مسا دعا

بعس السفكخيغ والباحثيغ الى تدسية السدؤولية االجتساعية بعجة مدسيات مشيا(ضسيخ السشطسات,

مػاششة السشطسات ,األعسال السدؤولية) ) ,)F rrington,etal,2017,34إذ أدت سياسات

السشطسات ذات السدؤولية االجتساعية ومبادراتيا االندانية الستعمقة بالبيئة ساىست بذكل كبيخ في
تحديغ ضخوف العامميغ وخفس تكاليف العسل إضافة الى تخفيس مجة غياب العامميغ عغ العسل

,وحدشت قجرة السشطسات عمى االحتفاظ بالعامميغ األكفاء ,وزيادة متػسط اإلنتاجية لمعامميغ ,كسا

قمرت تكمفو التػضيف الججيج ,فبجأ السجتسع يأخح بعيغ االعتبار قيع ومعاييخ أخخػ غيخ متجدجة

في الدمعة أو الخجمة ذاتيا أنسا بجأ يتأثخ بسػاقف السشطسات تبعا لسسارساتيا فالسشطسات ذات
الدسعة الجيجة والتي تخاعي لسدؤوليتيا االجتساعية تكػن أقجر عمى كدب بيئة األعسال الى جانبيا

وأجتحبيا لخؤوس أمػال ججيجة (نػال  )38,2515 ,ويؤكج ( )Post,2017,28ان السشطسة التي
تشتيج

السدؤولية االجتساعية في سياساتيا تداعج عمى تيجئة الخلفات التي قج تطيخ بيغ
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مشطسات األعسال عمى السرالح في مجتسعات األعسال إذ أن السشطسة ذات السدؤولية تجعع
مرالح السجتسع مغ اجل أداء أنذصتيا بذكل جيج ,وبالتالي تحرل عمى التخخيز السجتسعي

لمعسل ,فزل عغ ما تحققو مغ اىسية لسشطسات األعسال مغ خلل زيادة في األرباح شػيمة األجل
مع ثقة مغ قبل السداىسيغ نتيجة العلقات االيجابية التي تتستع بيا السشطسة مع أصحاب

السرمحة والتعامل وفق السعاييخ األخلقية العالية

كسا انيا تداعج عمى الحج مغ السخاشخ

القانػنية والتجارية التي قج تػاجيو مشطسات األعسال أثشاء تأدية أنذصتيع.

وتيتع السدؤولية االجتساعية بااللتدام لمسجتسع الحؼ تعسل فيو ىحا يعشي أنراف وإنقاذ

القيع ا الجتساعية في مكان العسل والديصخة عمى تجىػر السػارد الصبيعية فكمسا زادت السشطسة مغ
التحديغ االجتساعي زادت الفػائج االقترادية ()Mohammed&Bourini,2016,479

ويخػ كل مغ (قيػاجي وحدان )5:6,2516,أن أىسيو السدؤولية أالجتساعيو لمسشطسات تكسغ في

الشقاط التالية :

 .1السدؤولية أالجتساعيو تحدغ قجرة السشطسة عمى جحب وإبقاء أصحاب السرالح باختلف

مدسياتيع.

 . 2تذخيع القػانيغ والتذخيعات التي يفتخض ان تدتػعب كل التفاصيل السختبصة في السجتسع

فالسدؤولية االجتساعية والحؼ سيعج في نياية االمخ ل قانػنا اجتساعيا.

 .3تعسل السدؤولية االجتساعية عمى تحديغ سسعو السشطسة وصػرتيا االيجابية لجػ أصحاب

السرمحة.

 .4تؤدؼ السدؤولية االجتساعية ألسحافطو عمى معشػيات العامميغ والتداميع وإنتاجيتيع بذكل مختفع.
 .5عشج إعجاد عامميغ ماىخيغ ثقافيا" يشبغي ان يتزسغ عشرخ السدؤولية االجتساعية االولػيو في

إعجاداتيا فيي تقع في قمب الثقافة السشطسية.

 .6تبخز السدؤولية االجتساعية مغ وجية نطخ السجراء عسل" نػعيا"مسي اد.
 .7السدؤولية االجتساعية تعشي دقة انجاز العسل مغ قبل العامميغ مغ خلل تػفيخ االحتياجات

ليع ولزسان التستع بحقػقيع وتمبي مرالحيع وتحقق أىجافيع وخاصة تمظ الستعمقة بالجػانب
االجتساعية واإلندانية.

وبيغ (  )Mwangangi, et al,2017,28ان السدؤولية االجتساعية تعسل عمى تحديغ

رفاىية السجتسع وااللتدام في التعمع السجتسعي والتجريب وبشاء القجرات والتعاون والسذاركة السجتسعية
والتبخعات الخيخية واألىجاف اإلنسائية ,وإيجاد عالع يقل فيو الفقخ والجػع والسخض وتكافؤ فخص

وبيئة أكثخ صحية ,وحساية حقػق اإلندان ,ويسكغ القػل ان السدؤولية االجتساعية وسيمة لسذاركة
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اآلخخيغ في الشجاح وتحقيق الخيخ االجتساعي لكافة شخائح السجتسع باختلف مدتػياتيع

السجتسعية ,وكحلظ ان السشطسة التي تتبع في سياستيا السدؤولية االجتساعية تدتصيع ان تحكع عمى
نفديا بالرجق والذفافية بسعشى التقييع الحاتي وليا تأثيخ في تحقيق الخفاىية السجتسعية مع فخص
اكبخ في الحرػل عمى السػاىب والسبجعيغ في العسل لجييا والحرػل عمى الجعع السجتسعي.

ثانيا" :ماىية السدؤولية االجتساعية

تعج السدؤولية االجتساعية واجب والتدام مغ قبل السشطسات تجاه مجتسعاتيع وبيئتيع ,فيي شكل

مغ أشكال التشطيع الحاتي لمسشطسات التي تقػم بأعسال يكفميا االمتثال الى السعاييخ األخلقية

وتصبيق القانػن متسثمة بالجػانب آالتية(:) post,2017,2

 .1البيئة  :ىي السخكد األول لمسدؤولية االجتساعية ,فالسشطسات تتبع شخيقا" وجيػدا" نحػ
السدؤولية االجتساعية مغ خلل استخجاميا الصاقة الخزخاء,والدياسات الرجيقة لمبيئة وتتحسل

السشطسات مدؤولية الديصخة عمى كافة تأثيخاتيا الدمبية وااليجابية

 .1األعسال الخيرية  :تسارس السشطسات مدؤولية االجتساعية مغ خلل التبخع لمجيات الخيخية

الػششية والسحمية والسشطسات التي لجييا مػارد يسكغ االستفادة بيحا السجال

 .2التطؽع :مغ خلل القيام بأعسال جيجة دون تػقع أؼ شئ بالسقابل كالجعع لبعس السشطسات

 .3العسل األخالقي  :مغ خلل معاممة العامميغ بذكل عادل وأخلقي يسكغ السشطسة مغ إثبات
مدؤوليتيا االجتساعية
أما ( )Farrington, etal,2017,40ان السدؤولية لمسشطسات تعبخ مغ خلل
 .1عسميات التخمز مغ الشفايات والتمػث.

 .2مغ خلل السداىسة التعميسية والبخامج االجتساعية.

 .3مغ خلل كدب عػائج عمى السػارد السدتخجمة.
ثالثا :أبعاد السدؤولية االجتساعية

نطخية السدؤولية االجتساعية لمسشطسات تتجسع حػل مجرستيغ مغ خلل الشيج االقترادؼ

والشيج االجتساعي  ,فالشيج االقترادؼ نيج رأسسالي يعصي األولػية لسشطسات االعسال مغ اجل
السشافدة والبقاء في مجتسع االعسال  ,والشيج االجتساعي يعصي األولػية لمسجتسع مغ خلل تػفخ
عػامل االنتياج وبيئة أعسال مؤاتية لتددىخ ,و مشطسات االعسال لع تأتي مغ فخاغ فسغ الحكسة ان

تكػن لمسشطسة استخاتيجيات يكػن فيو أصحاب السرمح جسيعيع معشييغ بيا ,وبسا ان السدؤولية
االجتساعية تسثل السداواة والعجالة واألنراف وعجم التسيد بيغ األفخاد مغ اجل حساية البيئة
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وحساية األجيال القادمة فقج تع تحجيج مجسػعة مغ السبادغ لمسدؤولية االجتساعية وكاآلتي
): )Ching,2015,7

 )1مبجأ االمتثال القانؽني  :يتػجب عمى أؼ مشطسة ان تستثل لجسيع القػانيغ والتعميسات الشافحة
وىحا يعشي تحجيج القػانيغ والتعميسات والػعي بيا ونذخىا عمى نحػ واضح في السشطسة مع ضخورة
عمع األفخاد العامميغ لجسيع تمظ القػانيغ والعسل بيا.

 )2مبجأ احترام االتفاقيات الجولية واالتفاقات الثشائية  :ويذيخ الى ضخورة احتخام مشطسات
األعسال لكافة االتفاقات وكل ما يتعمق بيا مغ أنذصة مع تجشب كافة األنذصة التي تتعارض مع

تمظ االتفاقيات وتحػل دون تحقيقيا.

 )3احترام أصحاب السرالح  :يػضح ىحا السبجأ وجػب إدراك السشطسة لسجػ أىسية أصحاب
السرالح واالىتسام بستصمباتيع التي تتأثخ بأنذصة السشطسة السعشية و اىتساماتيع وىحا ما يتصمب

تذخيز دقيق لػاقع أصحاب السرالح وإيجاد وسائل ملئسة للترال والسذاركة معيع

واستذاراتيع وإفداح السجال لمتعبيخ عغ أرائيع كسا يخغبػن ,فحقػق ىؤالء محسية بسػجب القانػن

والعقػد.

 )4مبجأ السداءلة  :يتػجب عمى السشطسات ان تخزع لقانػن السداءلة لمدمصات القانػنية ومغ

كان لجيو مرالح وتأثيخات عمى السشطسة مغ أصحاب السرالح الخئيدييغ ,وذلظ بان تكػن
مدؤولية أماميع عغ كل الدياسات والق اخرات واإلجخاءات التي تتخحىا بقجر تأثيخ تمظ الدياسات

عمى التشسية االجتساعية والتشسية السدتجامة  ,ومغ السفيج اإلشارة الى ان السداءلة تتزسغ قبػل

السشطسات لإلجخاءات والتحقق مشيا وكحلظ التداميا بإضيار ردود األفعال السشاسبة اتجاه ذلظ حتى
لػ اقتزى األمخ تعجيل السدارات التي تتخحىا في عسمياتيا .

 )5مبجأ الذفافية  :يذيخ ىحا السبجأ الى ضخورة وضػح السشطسة أمام أصحاب السرالح التي
تتعامل معيع فيذسل كل ما يتعمق بيياكميا الجاخمية وسياستيا وأنطستيا ومدؤولياتيا وق اخراتيا وبقية

السعمػمات ذات الرمة بالتشسية االجتساعية والتشسية السدتجامة وتختكد السشطسة في تحقيق ىحا السبجأ
عمى تذجيع االتراالت الستبادلة بيغ األشخاف في ضل وجػد قشػات اترال متبادلة ودرجة مغ

االندجام والثقة.

 )6مبجأ احترام االستحقاقات السالية
واضيخ كل مغ )القيػاجي و حدان  )5,2016,الى ان مبادغ السدؤولية االجتساعية تطيخ مغ

خلل:
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- 1الحساية وإعادة اإلصلحات البيئية السجتسعية.

-2العادات والقيع األخلقية
 -3السدألة والعقاب

 -4تقػيو وتعديد الدمصة والرلحية
 -5مسيدات مػقع العسل

-6االتداقات االجتساعية

وتعتبخ السدؤولية أالجتساعيو

لسشطسات األعسال مغ العشاصخ األساسية في تكػيغ سسعو

السشطسة والسذاركة في استخاتيجيات واقعيو وفعالو لتقجيع الخجمات االجتساعية وتعديد الدسعة
العامو لمسشطسة مسا يديل آليات إدارة السشطسة والخفع مغ قجرتيا عمى زيادة حرتيا الدػقية  ,ومغ
ىحا السشصمق فإن شسػليو محتػػ السدؤولية االجتساعية جعمت مغ الباحثيغ يشطخون الى جػىخىا

بأربعة أبعاد رئيديو اختمف الباحثػن في تدسيتيا ,ولع يختمفػا في مزسػنيا فقج أشار كل مغ (
دمحم ,أحلم )357 ,2516 ,و( ىيبة )79 ,2514 ,و(نػال )35 ,2515 ,الى أربعو أبعاد رئيديو

لمسدؤولية االجتساعية والتي تبشاىا الباحث(  ) Carrollوتتسثل :

 .1البعج االقترادي  :تتسثل بدعي السشطسة الن تكػن إعساليا مججيو اقتراديا ونافعة وتديج مغ

قيسو السشطسة ماديا ومعشػيا .ومشاسبة لحساية العامميغ مغ األخصار واألضخار التي قج يتعخضػن
ليا أثشاء عسميع

مع تػفيخ العجالة الػضيفية وأتاحو الفخص لتقجم العامميغ في وضائفيع

(ياسيغ)2013,15,أضافو الى مدؤوليتيا اتجاه تػفيخ الطخوف السشاسبة لمعسل واإلجخاءات .

 .2البعج القانؽني  :تمتدم السشطسة بسػجبيا بإشاعة القػانيغ والتذخيعات وعجم االختلل بيا وذلظ

مغ خلل رفزيا األعسال الغيخ قانػنية والغيخ مذخوعو ,,وبيحا تكدب ثقة السدتيمظ  .وعادة

مدؤولياتيا في ىحا البعج ما تحجدىا الحكػمات بقػانيغ وأنطسو وتعميسات محجدة يجب ان ال
تختخقيا السشطسات  ,وكحلظ يذسل البعج حق السدائمة االجتساعية وىي حق األفخاد ومشطسات

السجتسع السجني في شمب مغ السدؤوليغ تقجيع تػضيحات,وتبخيخات اللزمة ألصحاب ألسرمحو
حػل كيفيو استخجام صلحياتيع وكيف يتع تشفيح واجباتيع (ياسيغ )2013,15,

 .3البعج األخالقي  :اعتساد ىحا البعج عمى أنذصة ألسشطسو لسخاعاة القيع االخلقيو وااللتدام
باألعسال الرحيحة واالبتعاد عغ إلحاق الزخر باآلخخيغ  .والق اخرات التي تتخحىا السشطسة يجب

ان تكػن عادلو ونديية وصادقو وتتستع بقجر كبيخ مغ الذفافية (ياسيغ)15,2013,

 .4البعج اإلنداني(الخيرة)  :تعسل السشطسة في اإلسيام بتػزيع مػارد السجتسع وتحديغ نػعية

الحياة مع مخاعاة الجانب الخيخؼ في اداءىا واالىتسام بالعجالة والسداواة في التػزيع.
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ولغخض فيع السكػنات األربعة التي قجميا ( )Carrollفشجج ىشالظ وثيقة بيغ متصمبات الشجاح
في العسل ومتصمبات تمبية حاجات السجتسع وخاصة في األبعاد االقترادية واالجتساعية اذ تسثل

ىحه األبعاد مصالب أساسية لمسجتسع يجب عمى السشطسات والسجتسع تمبيتيا ويتػقع ان تؤدؼ األبعاد

األخخػ األخلقي والخيخؼ دو ار اكبخ ,خاصة ان السجتسع يخغب وبذكل كبيخ مغ جسيع مشطسات
األعسال ان تتبشى البعج (الخيخؼ) لسا لو تأثيخ كبيخ في السجتسع وفي نفذ الػقت لو تأثيخ عمى
الدسعة السشطسية  )Carroll ( ,مثل ىحه األبعاد بذكل ىخمي لتػضيح التخابط بيشيسا مغ جانب,
ومغ جانب أخخ ان كل بعج يدتشج عمى بعج أخخ بسثل حالة

واقعية فل يسكغ ان تتػقع مغ مشطسة خيخة وتتستع بسدتػػ معيغ مغ السدؤولية إذا لع يكغ قج

قصعت شػشا" في إشار تحسيميا لسدؤولية اقترادية قانػنية أخلقية تجاه السجتسعات (العمي,
)357, 2516

شكل رقػ()2يؽضح ىرميو((carolألبعادالسدؤوليةاالجتساعية
السرجر :وىيبة,مقجم  ,2514,تقييع مجػ استجابة مشطسات األعسال في الجدائخ لمسدؤولية االجتساعية ,بحث
تصبيقية عمى عيشة مغ مؤسدات الغخب الجدائخؼ ,رسالة ماجدتيخ ,جامعة وىخان ,كمية العمػم االقترادية
والتجارية وعمػم التدييخ ,ص85

ثانيا :التسيز التشعيسي
أ  :مفيؽم التسيز التشعيسي وأىسيتو :كسفيػم يرشف ضسغ السفاىيع اإلدارية الحجيثة بجأ االىتسام
بو في اآلونة األخيخة ,وقج ساد لسرصمح التسيد الكثيخ مغ االلتباس والخمط كغيخه مغ السرصمحات

والسفاىيع

األخخػ

و

قج

يتجاخل

مع

مرصمحات

أخخػ

,وىحا

ما

أكج

عميو

( )Boussalems,2015,361إذ أوضح انو ىشالظ حالة إرباك حػل ما ان كان مفيػم التسيد
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ىػ أدارة الجػدة الذاممة بدبب ميل الى تدسيو أؼ بخنامج لتحديغ األعسال التجارية عمى انو

أدارة الجػدة الذاممة ,ولكغ الحقيقة ان التسيد في األعسال يذابو أدارة الجػدة لكغ مع نيج أكثخ
وضػحا" وفمدفة أكثخ نزػجا" لعلج السشطسات ,إضافة

الى ان التسيد اعتسج نساذج وجػائد

نػعية لمتسيد باعتباره آلية رئيدية لتحديغ أداء السشطسات .فقج اعتبخ التسيد مفيػم يعكذ العبقخية

,السػىبة ,التفػق ,االبتكار واإلبجاع .

فسرصمح التسيد في المغة العخبية و مغ حيث السعشى المغػؼ في( معجع الػسيط )اسع مرجر
مغ الفعل (تسيد(الحؼ يعشي (أمتاز ) ,يقال  :تسيد القػم أؼ انفخد ,أما في المغة االنكميدية فػرد
التسيد في( قامػس السػسػعي ) بسعشى (تفػق,امتاز ,إتقان ,أبجاع ) شئ يبجع بو الفخد ويتسيد بو
عغ األخخ (البحيري )28-27 ,2514,فطيخ مفيػم التسيد في قسة التصػرات التي جاءت بيا
الثػرة السعخفية إذ انو مفيػم جامع يبمػر اليجف األساسي لمسشطسة السعاصخة مغ ناحية  ,ويبخز
الرفة الخئيدية التي يجب ان تترف بيا السشطسة مغ ناحية أخخػ ,ويذيخ (سيسػد 15, 2513,
) الى بعجيغ في اإلدارة الحجيثة تتجيان نحػ التسيد وىسا :
 .1البعج األول  :غاية اإلدارة الحقيقية ىي الدعي الى تحقيق التسيد بسعشى انجاز نتائج غيخ
مدبػقة تتفػق بيا عمى كل مغ يشافديا  ,وتتفػق بيا عمى نفديا بسشصق التعمع.
 .2البعج الثاني  :كل ما يرجر عغ اإلدارة مغ أعسال وق اخرات وما تعتسجه مغ نطع وفعاليات يجب
ان تتدع بالتسيد أؼ الجػدة الفائقة الكاممة التي ال تتخك مجاال" لمخصأ أو االنحخاف ويييئ الحخص
الحقيقي كي يتحقق تشفيح األعسال الرحيحة تشفيحا" صحيحا" وتاما" مغ أول مخة اآلخخ ,فسجخل
اإلدارة العمسية حجد مفيػم الكفاءة كأساس التسيد التشطيسي ,في حيغ أضاف مجخل العلقات
اإلندانية البعج البذخؼ لعسمية التسيد تشطيسي وبسػجب ىحا السجخل تع التخكيد عمى الحاجات
االجتساعية لمعامميغ ,فيسا أشارات السجاخل اإلدارية السعاصخة ان مفيػم الفاعمية بعجا" أساسا"
لمتسيد  ,وان ىحا السجخل يخكد عمى تحقيق أىجاف السشطسة الكمية في ضل التغيخات السعقجة في
البيئة( ىشية, )26 ,2516 ,ويطيخ الججول األتي وجيات نطخ الباحثيغ لسفيػم التسيد التشطيسي
وفقا لمبحػث والجراسات التي تع االشلع عمييا.
ججول ( ) 3يؽضح وجيات نعر الباحثيؼ لسفيؽم التسيز التشعيسي

الباحث  /الدشة

السفيػم

Miller,2014,66

ىؽ الدعي الستؽاصل لتحديؼ األداء والربحية في جسيع مجاالت
السشعسة ويذسل أدارة السؽاىب ,وحفز اإلبجاع ومؽاءمة

اإلستراتيجية والتكتيكات ,وتحديؼ مذاركة الزبائؼ وتحجيج

الدرعة القرؽى لتطؽير العسل ,والبحث عؼ مؽاطؼ وفرص

ججيجة في األداء وخاصة في مجاالت التي تغفل عشيا السشعسة

في اغمب األحيان
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البحيري 28, 2414,

ىؽ ان تستاز وتتفؽق وتشفرد السشعسة في األداء عؼ مثيالتيا
مؼ السشعسات وان تقؽم بذكل متؽازن بتقجيػ أفزل مسارسات

في أداء مياميا ,وعسمياتيا بؽصفيا سياسات واستراتيجيات
تركز عمى اإلفراد العامميؼ والستعامميؼ وكل أصحاب السرمحة

والسجتسع بأسره لتتخطى التؽقعات السدتقبمية لعسالئيا
Boussalems,2015,360

قجرة السشعسة عمى تحقيق األرباح مع تمبية متطمبات المعسالء

العبيجي 32, 2415,

مجسؽعة خرائص تشعيسية نادرة وفريجة مؼ نؽعيا تتستع بيا

السشعسة قياسا بالسشعسات السشافدة األخرى والتي تجعميا قادرة

عمى أدارة مؽاردىا لتعزيز مركزىا التشافدي
Ostoje , etal,2015,360

األداء السستاز الشاجػ عؼ األنذطة الرئيدية لمسشعسة

حجيجا وجؽدة 259, 2415,

ىي السشعسة التي تحقق وتحافظ عمى مدتؽيات أداء متفؽقة

تمبي وتتجاوز احتياجات وتؽقعات جسيع أصحاب العالقة
السعشييؼ ويركز التسيز عمى تبشي مجسؽعة مؼ قيػ وااللتزام بيا

مؼ قبل كافة العامميؼ في السشعسة

بمبيكر 168, 2416,

ىؽ تحقيق مدتؽيات أداء عالي والتفؽق عمى السشافديؼ ,وذلغ

مؼ خالل القرب مؼ العسيل ,خمق بيئة تشعيسية تجعػ اإلبجاع

واالستقاللية في العسل واالىتسام بعاممي السعرفة والتعمػ
Qawasmenic&Bourini,2016,95

السسارسة الباىرة في أدارة السشعسة وتحقيق الشتائج السرجؽة

,مؼ خالل زيادة القجرة عمى تحديؼ العسميات وتطؽير السشتجات

الججيجة والحرؽل عمى فرص أفزل لمشجاح
بالحسر 12, 2416,

ىؽ تفاعل عجة عشاصر اإلدارة والقيادة الجيجة ,االستراتيجيات ,

واألىجاف الؽاضحة ,السؽرد البذري ,السؽارد السالية والتقشية

وإمكانيات السشعسة والعسميات التذغيمية ,كل ذلغ في ضؽء

االىتسام بإيجاد التؽازن بيؼ احتياجات السشعسة والعامميؼ

والعسالء والسجتسع ككل
ليميا 14, 2417,

أسمؽب أو مسارسة إدارية حجيثةاو ثقافة تشعيسية تدعى
تشعيسات العسل العتسادىا وتحقيقيا فتربح الحريمة اإلجسالية
العامة لمسعرفة والسعتقجات والسعايير واألخالقيات و االتجاىات

االيجابية التي تشذر في بيئة السشعسة ويتحمى بيا جسيع
العامميؼ عمى مختمف مدتؽياتيػ اإلدارية

والؽظيفية فتطبع

طرق تفكيرىػ ونساذج سمؽكياتيػ وأساليب انجازىػ لسياميػ
السرجر :مغ إعجاد الباحثتيغ
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ويسكغ تػضيح مفيػم التسيد التشطيسي عمى انو جيػد أدارية تشطيسية مخصصة لتفػق

السشطسة مغ خلل التصػيخ والتحديغ السدتسخ في مختمف الجػانب التشطيسية والقجرة عمى تشفيح
أنذصتيا وتصػيخ إمكانياتيا وتشديق الجيػد واألعسال

مسا يديع في تحقيق أىجاف السشطسة

والسجتسع بأكسمو مغ خلل تػفيخ قيادة كفء وعامميغ أكفاء مبتكخيغ وثقافة تشطيسية متسيدة مع
استثسار فخص الشسػ لمسشطسة بسا يحقق الشجاح الذامل السدتجام شػيل السجػ .

مسا تقجم مغ شخح لسفاىيع التسيد التشطيسي يسكغ ان تحجد الباحثتان ما تع ملحطتو مغ

السفاىيع الدابقة :

 .1التسيد التشطيسي يختبط مباشخة بإستخاتيجية السشطسة وأىجافيا إذ يؤدؼ الى تكػيغ قيع ورؤية

مدتقبمية لمسشطسة وبسا يحقق التساسظ بيغ رسالة السشطسة والخؤية ويػفخ إستخاتيجية الستثسار

الفخص وتجشب السخاشخ

 .2يتفاعل التسيد مع العشاصخ الجاخمية الستسثمة بالسػارد البذخية واألنذصة واالستخاتيجيات والسػارد

وغيخىا مغ العشاصخ التي تسثل بيئة داخمية لمسشطسة والعشاصخ الخارجية مغ زبائغ ومػارد وقيع
وقػانيغ وتذخيعات تخز البيئة الخارجية لمسشطسة كسا يخكد التسيد عمى التحديغ السدتسخ

واالستثسار لإلمكانيات غيخ السدتغمة

 .3يخكد التسيد عمى العسلء ويحقق حالة مغ التػازن بيغ احتياجات السشطسة والعامميغ والسجتسع
برػرة شاممة وكمية.

 .4يخكد عمى األداء الحؼ يفػق الستػقع والسخصط ,كسا ان السشافع تطيخ في األمج الصػيل و

والتخكيد ىشا عمى التصػيخ اإلدارؼ.

 .5التسيد يتحقق مغ خلل السػرد البذخؼ أصحاب السعخفة والخبخة وأصحاب السيارة عغ شخيق
استثسار أفكارىع وقجراتيع السعخفية.

ثانيا :اىسية التسيز التشعيسي ومبادئو

التسيد التشطيسي يعتبخ بسثابة مجخل فكخؼ وثقافي لتأميغ جػدة أداء السشطسة عبخ كافة مخاحل

حياتيا ولتقجيع خجمة أو سمعة تترف بالتسيد والجػدة  ,ما يعشي بخوز أىسية لحلظ الفكخ القائع عمى
التسيد ويطيخ ذلظ مغ خلل األتي (بمكبيخ )168,,2516

 -1السشطسات بحاجة الى وسائل واساليب لمتعخف عمى الدمبيات والعقبات التي تػاجييا حال
ضيػرىا.

 -2السشطسات بحاجة الى وسيمة لجسع معمػمات عغ بيئتيا الجاخمية والخارجية لكي تتسكغ مغ مغ
تحميميا ومغ ثع استخجاميا بذكل يخجم اليجف السخجػ مغ ىحه السعمػمات.
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 -3السشطسة بحاجة الى تصػيخ أعزائيا برفة مدتسخة سػاء السجراء أو العامميغ ,حتى يتسكشػا مغ
السداعجة في جعل السشطسة أكثخ تسي اد في األداء قياسا مع السشطسة السشافدة ,وذلظ مغ خلل

إخزاعيع لبخامج تجريبية وتثقيفية لكافة السدتػيات السشطسية

 -4السشطسة بحاجة الى تػفخ ميارات لرانع القخار سػاء أكان فخد أو جساعة  ,مع التخكيد عمى
حداسية الجور الحؼ يقػم بو وأىسيتو في تحقيق اإلبجاع والتسيد لمسشطسات

في حيغ أشار(ريتذشبخج )37, 2517,الى ان أىسية التسيد التشطيسي تطيخ مغ خلل :
 )1تػجيو الجيػد لمعسل عمى تحقيق الكفاءة والفاعمية وتحقيق أىجاف السشطسة السسيدة  ,وتصػيخ
آليات عسل وفي كل االتجاىات وعمى جسيع السدتػيات ,مسا يشعكذ ايجابي عمى الشسػ

االقترادؼ ,وذلظ لتحقيق استس اخرية السشطسات ونجاحيا عمى فتخات شػيمة.

 )2تدييل عسميات االترال الفعال بيغ العامميغ في السشطسة لكافة السدتػيات اإلدارية والػضيفية
وفي كل االتجاىات ,كحلظ بيغ السشطسة والسجتسع والسحيط الخارجي مغ خلل استخجام أسمػب

الباب السفتػح.

 )3القجرة عمى أدارة العسميات ,واستخجام السػارد بذكل يتشاسب مع احتياجات السدتفيجيغ مغ اجل

الػصػل الى نتائج ايجابية ,وجحب العسلء ,وتحقيق والئيع ,وذلظ مغ خلل التسيد بسدتػػ أداء

السشطسة والتسيد بإدارة العسميات.

 ) 4تحقيق والء العامميغ ورضاىع الػضيفي ,مسا يجفعيع الى بحل كافة شاقاتيع وجيػدىع مغ اجل

تحقيق األداء األفزل وتحقيق اىجاف السشطسة وكحلظ يديل االحتفاظ بالعامميغ االكفاء بالتالي
يديع في نجاح السشطسة وتقجميا.

 )5تحقيق معجالت التغيخ الدخيعة ,وتحقيق السشافدة غيخ السحجودة ,وحفع مكانة التشطيسية

,لسػاجية التغيخات السدارعة.

 )6تػفيخ القيادة الكفء ,والعامميغ األكفاء ,والثقافة التشطيسية الستسيدة يشعكذ عمى البيئة التشطيسية
ويحقق مدتػيات عالية مغ األداء وصػال الى حالة مغ التسيد األدائي.

 )7تبشي أعادة ىشجسة العسميات  ,ألجل التحػيل مغ السشطسات التقميجية الى السشطسات الستسيدة
عبخ إعادة ترسيع كافة الشذاشات ,ابتجاء"مغ السجخلت وصػال" الى السخخجات مغ اجل تغيخ

أساليب األداء الحالي الى أساليب أكثخ تسيدا" (, )Miller,2014,53ويػضح (بالحسخ2516,
) 15,الى ان ارتفاع مدتػػ أداء السشطسة ووصػليا الى حالة التسيد يسكشيا مغ تصبيق التقييع
الحاتي وتصػيخ نطام القيع الحاتية السؤيجة لمعسل اإلبجاعي الستسيد مع مػاكبة التصػرات واالتجاىات
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لتصبيق السفاىيع اإلدارية الحجيثة  ,وتحقيق الشتائج بأقل تكاليف وبجػدة عالية يحقق رضا مختمف
الستعامميغ مع السشطسة.

إذن يسكغ ان نذيخ التسيد يعشي األداء السستاز الشاجع عغ األنذصة الخئيدية لمسشطسة

وتكسغ أىسيتو في تحقيق اإلبجاع والتصػر اإلدارؼ ورفع مدتػػ األداء وذلظ مغ خلل تصػيخ
ميارات وقجرات العامميغ وتحفيدىع واحتػائيع بحيث يذعخ الفخد ان السشطسة مكانا"لو ,كسا ان التسيد

التشطيسي يداىع في خمق محيط ملئع لتصػيخ الخجمات والسشتجات في السشطسة وتحديشيا وبالتالي

زيادة حرتيا الدػقية ,إضافة الى ان التسيد يداعج عمى تذخيز نقاط القػة واستغلليا وتخاكع
الخبخات والسعارف والسيارات وتعديد القجرات الفكخية السعخفية والعمسية الشاتجة عغ عسميات اإلبجاع
واالبتكار .

 )2مقؽمات التسيز التشعيسي
التسيد مسارسة أدارية وثقافة تشطيسية تتأتى مغ القجرة عمى تػفيق وتشديق عشاصخ السشطسة

وتذغيميا لتحقيق أعمى معجال ت الفاعمية وتحديغ مدتػػ السخخجات لتحقيق رغبات ومشافع

وتػقعات أصحاب السرمحة والسشطسة وقج حجد ) )Farid&Faisal,2016,96ثسانية مبادغ مغ
شأنيا بمػغ التسيد أذا ما تع األخح بيا وىي :

 )1االنحياز لمعسل.

 )2البقاء بجانب الدبائغ.
 )3القيادة واالستقللية.

 )4اإلنتاجية مغ خلل اإلفخاد.

 )5التخكيد عمى العسميات األساسية ذات القيسة.
 )6االكتفاء باإلعسال التي تتقشيا السشطسة.

 )7االكتفاء بالييكل التشطيسي البديط ذوؼ السدتػيات اإلدارية السحجودة واألعجاد القميمة مغ

القيادات اإلدارة العميا مع مخاعاة الجانب السخن في الييكل.

)8استخجام أسمػبي الميغ والذجة في اإلدارة في ان واحج وحيثسا اقتزت الحاجة بسعشى استخجام

اسمػب مدظ العرا مغ الػسط مع ضخورة االلتدام بالقيع الخئيدية لمسشطسة وثقافتيا
وبيغ ( ) Turmer&Crawford,1994,24ان التسيد يقػم عمى مبجئييغ ىسا :

 .1إدارة العسميات بذكل فاعل بسا يخجم أىجاف السشطسة ومتصمبات التسيد

 .2قجرة السشطسة عمى أجخاء تغييخ ليحه العسميات وفق متصمبات مدتقبمية وحدب إستخاتيجيتو
السعتسجة
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ثالثا"  :نساذج التسيز التشعيسي عالسيا" وعربيا"
يػلي العالع اليػم اىتساما" متدايجا "ببخامج التسيد التشطيسي انصلقا" مغ أىسيتيا ودورىا

السمسػس في تحديغ األداء واالرتقاء بسدتػػ تقجيع الخجمات والسشتجات وتسكيغ السشطسات مغ

السشافدة .فقج ضيخت مشطسات عالسية وعخبيا رائجة أخحت عمى عاتقيا ميسة تحفيد السشطسات

ودفعيا نح تفعيل إدارة التسيد وذلظ مغ خلل وضع نساذج تكػن بسثابة دليل او مقياس لمسشطسات

الستسيدة ا وشخيقيا نحػ التسيد والػقػف عمييا عشج إجخاء التقييع الحاتي والػقػف عمى أوجو القرػر
والزعف في األداء والججول التالي يعخض نساذج التسيد العالسية والعخبية ومختكدات لكل نسػذج

باالعتساد عمى السرادر اآلتية )Portor&Tanner,2004,75( (Sal-loba,2003,4):

(statute,2007,2

in

quality

National

(

,2010,

(السدروع

)88

-76

)( )Antonaras&otuer,2009,49سيسػد )29-26, 2013,
ججول رقػ ()4يبيؼ نساذج التسيز
اإلبعاد

ياباني

Deming

أمريكي

MBN

أوربي

EFQM

NQI

1951

QA

1991

1992

F

.5

.4

.3

.8

.7

.5

.4

القيادة

.6

إستراتيجيات

.1

السؽارد البذرية

.9

,سياسات

1987

كشجي

أفريقي

.9
.7

.6

شراكة السؽاد

.12

.11

العسميات

.18

.17

رضا السدتيمكيؼ

.8

.21

السدؤولية

SAE

1997

دبي لألداء فمدطي
الحكؽمي

ن

نسؽذج

2005

لإلبجاع

2013

العزيز

2015

.2

.1

.3

السمغ عبج

.2
.14

.16

.15

.24

.14

.13

.19
.24

.25

.23

.22

االجتساعية
.34

نتائج األداء
السعمؽمات

.35

.34

ضسان جؽدة

.37

.36

تأثيرات جؽدة

.38

.29
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.28

.27

.33

.32

.26
.31
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ىيكل تشعيسي

.39

تعميػ تجريب

.44

تخطيط إستراتيجي

.44

تشسيط

.45

الرقابة

.46

.43

.41

.42

.48

ثقافة وخجمة انترنت
تكشؽلؽجيا معمؽمات

.47
.49
.1

مبادرات إبجاعية
.4

رضا الستعامميؼ
رضا العامميؼ

.3

.7

.2
.6

.5

السرجر مغ اعجاد الباحثتيغ

سعت العجيج مغ السشطسات نحػ البحث عغ احجث التػجيات الشاجحة في مجال بشاء
خيار إستخاتيجي ا ميس ا لمحفاظ عمى ىػية التشطيسية وديسػمتيا ,وتأتي
التسيد التشطيسي باعتباره
ا
الشساذج بأبعادىا كسؤشخات ىامة لمحكع عمى قػة وثبات السشطسة في بيئة االعسال وبالتالي تسيدىا.

ومغ خلل مآتع عخضو في ججول( )5لشساذج التسيد التشطيسي االجشبية والعخبية يسكغ أن نغصي
السؤشخات التي سيتع اعتسادىا في البحث اذ سيتع قياس التسيد التشطيسي في بحثشا مغ خلل

نسػذج( )MBNاألمخيكي معتسجيغ عمى خسدة أبعاد تع اختيارىا الندجاميا مع معصيات البيئة

العخاقية ومشطساتيا والستسثمة (القيادة ,السػرد البذخؼ  ,تخصيط اإلستخاتيجية ,الثقافة التشطيسية ,رضا

العامميغ) ويشجرج تحت كل مؤشخ رئيدي مؤشخات فخعية سيتع شخحيا ضسشية في الدؤال مغ خلل
استسارة األستانة لتغصي السجال .ويسكغ أدراج تػضيح لكل بعج مغ األبعاد التي تع اختيارىا
مؤشخ مغ خلل عخضيا كجانب نطخؼ.
ا
بػصفيا
 )1القيادة  :القائج الفعال مغ شأنو تعطيع فخصة ربط األفخاد العامميغ مع استخاتيجيات األعسال
بفعالية وكفاءة لتحقيق نتائج قابمة لمقياس وناجحة و قادة األفخاد العامميغ يجب يكػنػا قادريغ عمى
فيع التحجيات التي قج تػاجييع في أداءىع وصياغة أفزل الحمػل السسكشة ليا(ريتذشبخج ,2517,
 )15وتعتبخ القيادة العميا مغ العػامل الجاعسة لتحقيق ثقافة التسيد في السشطسة مغ خلل دورىا في
إدخال

مفاىيع

التسيد

في

رسالة

وقيع

السشطسة

وغخسيا

في

العامميغ ))Abdulahman&Mohameed,2008,6ىتساميا بتذجيع السشافدة بيغ األفخاد

لمتػصل الى أفكار ججيجة مع ضخورة تبشي استخاتيجيو الباب السفتػح بسعشى دعع االترال بيغ

القيادة وبيغ األفخاد  ,والقجرة عمى السشافدة والػصػل الى اقتخاحات وابتكارات لحمػل ججيجة
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لسذاكميا(البحيري )33, 2514,وأوضح ( ) Sal-loba2003,49ان التسيد التشطيسي ىػ قيادة
مستازة إذا وصف القيادة عمى أنيا مفتاح التسيد وتكسغ في أربعة قيع عالسية ىي (الفخح ,األمل

,الدلم ,السحبة ) فالقادة الشاجحػن يجركػن ان ىحه القيع يسكغ ان( تميع ,تػحج  ,تحػل ) وميسا

كانت ىحه القيع ضخورية فميدت كافية مالع تتخجع الى سمػكيات متصابقة إذ ان التسيد وضيفة داخمية

في أذىان القيادة يحجث أوال تحػل وتغيخ في أذىان القيادة

ومغ ثع تحػيميا الى أصحاب السرالح (لتغيخ عقػليع) وتسكشيع مغ رؤية الػاقع والتفكيخ والثقة

وبالتالي يذعخ بعسق لمعسل بصخق ججيجة( )Qawasmen&Bourini,2016,96فالقيادة الستسيدة
ىي التي تدتصيع استغلل الفخص التشطيسية ومػاجية وتػفيخ الفخص التصػيخية وقبػل األعسال

الستحجية ,وتداعج السشطسة عمى مػاجية العسميات السزصخبة واألزمات الستعجدة (بمبكيخ2516,

 ) 169,يذيخ( بالحسخ  )31, 2516,ان التسيد القيادؼ يأتي مغ خلل :
 .1القجرة عمى إيجاد رؤية مذتخكة.
 .2الثقة بالشفذ وباآلخخيغ.

 .3زيادة معجل مذاركة العامميغ.
 .4تػفيخ فخص التعمع والتجريب لمعامميغ.
 .5احتخام التشػع واالستفادة مشو.

 .6تشسية االبتكار عمى مدتػػ الفخد والسشطسة .
فالقيادة دائسا" يشطخ إلييا عمى أنيا ( شخشة قػانيغ) وأالن يجب الشطخ إلييع عمى أنيع قادة

ستخاتجيػن يقع عمييع تسيد مشطساتيع مغ خلل قيادتيع السخنة ,الحكية ,السبتكخة ,السبجعة  ,السدودة

بأفخاد ماىخيغ مقجمي حمػل أبجاعية مع إقامة علقات شيبة مع العامميغ وان يكػن مثاال يحتحؼ بو

في األداء الػضيفي ويكػن محل ثقة لمعامميغ لكدب وتأييج حساسيع لمػصػل الى حالة التسيد مغ

خلل سمػكيع القيادؼ الحؼ يجعع ويعبخ عغ مشيجيات التسيد ال بسثابة حػاجد تعخقل األجخاءت

اإلدارية .

 )2السؽرد البذري :عخف عمى انو تعطيع مداىسة العامميغ مغ خلل تصػيخىع والعسل عمى
إشخاكيع ودعع مداىساتيع بصخيقيو ايجابية ,مع تعديد القيع الثقافية,التي تشز عمى الثقة واالنفتاح
والتسكيغ ,إضافة الى درجة إنراف أعزاء السشطسة بالحساس في تأدية مياميع وامتلكيع قج ارت

عقمية وإمكانيات إبجاعية متسيدة () Marti&Cabita,2012,120إذ تجرك السشطسات الستسيدة إن

نجاحيا مخىػن باىتسام وتصػيخ وتسكيغ مػاردىع البذخية فيع كالخوح لمجدج وان إسعادىع ىػ اقرخ
شخيق لتحقيق أىجاف السشطسة ولكدب رضا السدتفيجيغ وإسعادىع ,لحا فالسشطسات الستسيدة تحخص
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عمى االىتسام بالعامميغ حتى قبل التحاقيع بيا مغ خلل بشاء ىياكل تشطيسية ملئسة وتػصيف

الػضائف واألجػر والسدايا السشاسبة ووضع خصط واضحة السدارات والتجرج الػضيفي وتييئة بيئة
العسل الجاذبة مغ اجل تسكيشيع وإشخاكيع وتعديد الػالء ألسشطسي لجييع وتحفيدىع لتقجيع مدتػيات

أداء متفػقة تعدز األدوار السشاشة بيع وتػلج فييع الصاقة االيجابية لإلبجاع واالبتكار وتصػيخ

السيارات والسػاىب التي يستمكػنيا (كتيب جائدة السمظ بغ عبج العديد  ) 7, 2515,في حيغ

أضاف ( )Cristina&Caloric,2006,472ان أساليب التسيد في السػرد البذخؼ مغ خلل:
 .1ضخورة تذجيع العامميغ عمى شخح األفكار مع الحخص عمى االستساع إلييا واحتخاميا
 .2االىتسام بإيجاد قشػات اترال فعالة تدسح بتبادل واندياب السعمػمات بديػلة.
 .3تذجيع الشقاش الحخ.

 .4تذجيع التشافذ الذخيف بيغ العامميغ.

السشطسة الستسيدة تدعى الى تشسية مػردىا البذخؼ بكل األساليب الستاحة إدراكا" مشيا بأنو أىع

وأعطع أصػليا فيػ ال يتقادم وال يفقج قيستو بسزي الدمغ ,فالسػرد البذخؼ يشسػ ويتكيف مع
الطخوف البيئية وتبتكخ وتججد ,فالسشطسات الستسيدة تعخف كيف تػضف شاقات أفخادىا وتحػليع الى

متسيديغ في مجاالت عجيجة  ,وكيفية تأىيميع لسػاجية التغيخات الدخيعة ,فاألفخاد الحيغ يعسمػن

بصخيقة مبتكخة وأخلقية ومدؤلة ويمتدمػن بالسرالح العامة لمسشطسة ىع الحيغ يسيجون الصخيق
لسشطسة متسيدة.

 )3تخطيط استراتيجي  :وصف ( )Kandula,2002,55التخصيط االستخاتيجي أنو درجة تبيغ

الخصػات التي تتخحىا السشطسة لتحقيق رؤيتيا ورسالتيا وتفاعميا خصة مػحجة وشاممة ومتكاممة
تخبط مدايا السشطسة بقجرتيا اإلستخاتيجية وتعيشيا عمى مػاجية التحجيات البيئية .وأشار

(ريتذشبخج ) 11 ,2517,السشطسات الستسيدة فان التخصيط استخاتيجي لجييا يعسل عمى تبشي
تختيبات مغ خلل وضع إستخاتيجية تخكد عمى كافة أصحاب السرمحة ,وتأخح بعيغ االعتبار

الدػق والقصاع الحؼ تعسل فيو  ,ومغ ثع تصػيخ الدياسات والخصط واألىجاف والعسميات في ضػء

ذلظ ()Porter&Tanner,2004,166

ان التخصيط االستخاتيجي ىػ القجرة عمى تقييع البيئة الجاخمية والخارجية ,وفيع التحجيات والفخص

التي تػاجو السشطسة وتصػيخ خارشة شخيق النتقال السشطسة مغ الحالة الخاىشة الى السدتقبل .أذن
ىػ ترػر مدتقبمي لسا ستحققو السشطسة مدتقبل" مغ أىجاف مغ خلل تحميل البيئة الجاخمية
والخارجية ووضع األىجاف وتشفيحىا ومتابعتيا وتقػيسيا ,فيأتي التسيد التشطيسي مغ خلل رؤية

إستخاتيجية واضحة تتخجع الى خصط مخحمية واقعية وذات أىجاف محجدة ,واستيعاب جسيع العامميغ
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فييا ,وتتع مغ خلل عسل جاد ومدتسخ ,وتخسيخ ثقافة التسيد مغ خلل ربط التخصيط االستخاتيجي
والعسميات ,والعسل السدتسخ عمى التصػيخ والػقػف عمى نقاط القػة والزعف وتذجيع السذاركة

,والسشاقذة والحػار لتحديغ نػعية الق اخرات وخمق جػدة الثقة .

 )4الثقافة التشعيسية  :تدعى التشطيسات الى العسل العتساد التسيد بالثقافة التشطيسية وتحقيقيا اذ
تعتبخ الثقافة التشطيسية حريمة اإلجسالية العامة لمسعخفة والسعتقجات والسعاييخ األخلقية

واالتجاىات االيجابية التي تشتذخ في بيئة السشطسة ,ويتحمى بيا جسيع العامميغ وعمى اختلف
مدتػياتيع اإلدارية والػضيفية فتصبع شخيقة تفكيخىع ونساذج سمػكياتيع وأساليب انجازىع لسياميع

وىي في مجسميا تدتشج الى قيع ( اإلبجاع ,االبتكار ,التسكيغ ,االلتدام ,إدارة السخاشخ ,التصػيخ

السدتسخ ) فالتسيد التشطيسي ال يسكغ ان يتحقق دون العسل الستقغ  ,والجيج الستػاصل  ,والدمغ
السدتثسخ ( ليميا  )15 ,2517,فيي بسثابة شخرية السشطسة اذ تعكذ شخيقة عسميا وكيف تعبخ

عغ نفديا ولمثقافة تأثيخ أساسي عمى علقة العامميغ مع القادة وزملء العسل  ,وكحلظ مع العسل
نفدو والصخيقة التي يتع بيا تشفيح العسل,والثقافة التشطيسية إما أنيا تعسل عمى تعديد السشطسة أو

االنحخاف عشيا  ,فالثقة والشداىة والسسارسات الثابتة لمقيع التشطيسية تعتبخ عػامل جػىخية في تذكيل

وتعديد ثقافة السشطسة ( ريتذشبخج  ) 12-11, 2517,فالتػجو نحػ التسيد يتصمب قبل كل شئ
تجديج الثقافة التشطيسية لجػ العامميغ وتخسيخيا بأذىانيع وحثيع عمى تشفيح األعسال وفق معاييخ
الجػدة  ,ومخاجعة وتحجيث ىحه الثقافة كسا يتصمب التحديغ السدتسخ والتغيخ والتصػيخ لمثقافة مغ

اجل تػفيخ بيئة مشاسبة تداعج عمى تسيد السشطسة بيغ مثيلتيا (الشفار )28 , 2516,إذن ىي
مجسػعة مغ األنساط الدمػكية الشاتجة عغ القيع والسعتقجات السذتخكة بيغ األفخاد العامميغ داخل

السشطسة وتطيخ فييا تعامميع مع مؤشخات السحيط الجاخمي والخارجي لمسشطسة وتذكل شابع عام
لجػ الستعامميغ معيا ايجابيا أو سمبا.
 ) 5رضا الع امميؼ  :الحالة الشفدية أو االنفعالية الدا رة التي يرل إلييا الفخد العامل عشج
حرػلو عمى درجة إشباع معيغ  ,ف تحجث لو ج خاء تعخضو لسجسػعة عػامل نفدية أو
اجتساعية والسيشية والسادية  ,واإلدا رة الحجيثة تؤمغ ان تسيد السشطسة مخىػن بتحقيق

أىجافيا مغ قبل العامميغ الح يغ يعتبخون وسيمة رئيدية لتحقيق األىجاف ,لحا يقع عمى
عاتق السشطسة تذجيعيع ومذاركتيع في شؤون السشطسة السختمفة كالدساح بسذاركتيع في

تحجيج أوصاف وحجود الػضائف والسداىسة في إج خاء تقػيع األداء والسذاركة في اتخاذ

الق خا رات  ,وكحلظ يجب عمى السشطسة ان تػفخ االستق خار الػضيفي لمعامميغ مع ضسان

الح ػافد السشاسبة لكدب رضاىع وليكػن ػا ا كثخ نذاشا"وتحسدا" الداء االعسال .فالسشطسة
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الستسي دة ىي التي تقجر العامميغ لجييا وتدسح بتحقيق مشفعة متبادلة بيغ أىجاف السشطسة

واىجاف العامميغ الذخرية كسا تقػم بتصػيخ قج رات العامميغ ل تعديد العجالة والسدا واة

(حجاد وجػدة ) 258 , 2515 ,

الهدف

األسس

المعايير

شكل (  ) 3يؽضح أبعاد التسيز التشعيسي وفقا لستغير البحث
السرجر :اعجاد الباحثتيغ باالعتساد عمى نسػذج السمظ عبج العديد لمتسيد 2515

السحؽر الثالث-الجانب العسمي
اوال" :وصف لعيشة البحث وفق الستغيرات الذخرية :يذير الججول ( )5خرائص الجيسؽغرافية
لعيشة البحث وعمى الشحؽ االتي:
ججول (  )5وصف الستغيرات الذخرية لعيشة البحث
الستغير

الفئة

العجد

الشدبة

الجشس

ذكر

انثى

36
14

%72

العسر

أقل مؼ  34سشة

18

%36

54 -44سشو

14

%24

22

 44-34سشة

-

 54سشة فأكثر

181

%28

%44
-
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الذيادة

ثانؽي واقل

14

%24

بكالريؽس

دراسات عميا

35
2

%68

 5سشؽات فاقل

3

%8

دبمؽم

سشؽات الخجمة

3

14 – 5سشة

%8
%4

 24-14سشة

14
34

%24

24سشة فاكثر

7

%12

%64

نلحع مغ خلل الشدب الستػفخة عمى ججول ( ) 5ان (  )%72مغ العامميغ في السشطسة

السبحػثة ىع ذكػر وىحا عائج الى شبيعة عسل السشطسة السبحػثة إذ أنيا تخغب في تػضيف الحكػر
الندجام نذاط السشطسة السبحػثة بذكل أفزل مع األفخاد العامميغ الحكػر ,وذلظ لصبيعة األداء

السصمػب مشيع ,كحلظ نلحع ان أعسار أفخاد العيشة كبيخة نػعا ما إذ بمغت ()%44مغ األعسار
مابيغ ( ) 45-35سشة وىحا سيخفع درجة اإلحداس بالسدؤولية االجتساعية وارتفاع روح االبتكار
والتفكيخ اإلبجاعي وشخح أفكار ججيجة لخجمة السجتسع  ,وأضيخت نتائج الججول ان ( )%68مغ

أفخاد العيشة لجييع مدتػػ عمسي جيج( بكالػريػس) وىحا يداعج السشطسة السبحػثة وبذكل كبيخ عمى
االىتسام بالسدؤولية والخغبة في تحقيق التسيد ومخاعاة الجانب اإلنداني في التعامل مع زائخؼ

السشطسة السبحػثة  ,نلحع ان ( )%65مغ أفخاد العيشة لجييع سشػات خجمة مختفعة نػعا ما إذ
تخاوحت سشػات خجمتيع ( ) 25-15سشة مسا يعشي انتساء األفخاد العامميغ الى مشطستيع والػالء ليا.
وقج أوضح مجيخ السػارد البذخية في السشطسة السبحػثة ان السشطسة تدعى الى ضع كفاءات ججيجة

تحسل مدتػػ تعميسي مختفع مغ اجل االرتقاء باألداء والخغبة في تقميل ندب البصالة ..
()1

ثانيا" :اختبار الفرضيات

عالقات االرتباط بيؼ السدؤولية االجتساعية و ابعاد التسيز :بيجف التعخف عمى شبيعة

واتجاه علقات االرتباط بيغ السدؤولية االجتساعية وابعاد التسيد التشطيسي في الذخكة قيج البحث تع

اعجاد الججول ( )6الحؼ يذيخ الى وجػد علقة ارتباط معشػية بيغ السدؤولية االجتساعية مجتسعة
و ابعاد التسيد السشطسي.وقج بمغت قيسة السؤشخ الكمي لسعامل االرتباط (*  . )0.810وتذيخ ىحه

الشتيجة الى ان زيادة اىتسام ادارة الذخكة السبحػثة بالسدؤولية االجتساعية سيديع في تعديد ابعاد

التسيد التشطبسي مجتسعة.
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الججول( )6تشائج عالقات االرتباط بيؼ السدؤولية االجتساعية ووابعاد التسيز التشعيسي في
الذركة السبحؽثة

ابعاد التسيز التشعيسي

المتغير
المتغير

المعتمد

المستقل االجتساعية
السدؤولية

القيادة

السؽرد البذري

*9.6.0

*4.847

التخطيط

السؤشر الكمي
الثقافة

االستراتيجي

التشعيسية

*4.973

*4.851

N=50

رضا
العامميؼ
*4.814 *9571

*P≤ 0.05

والجل اعصاء مؤشخات تفريمية لمعلقة بيغ السدؤولية االجتساعية وابعاد التسيد التشطيسي وفي

ضػء الفخضية الفخعية السشبثقة عغ الفخضية الخئيدة االولى فقج تع تحميل علقات االرتباط بيغ
السدؤولية االجتساعية وكل بعج مغ ابعاد التسيد التشطيسي وكاالتي :

 .1عالقات االرتباط بيؼ بعج السدؤولية االجتساعية و بعج القيادة في الذركة السبحؽثة :يػضح

الججول () ان علقة االرتباط بيغ السدؤولية االجتساعية وبعج القيادة كانت علقة مػجبة  ,وقج
بمغت ( )*0.639وتجل ىحه الشتيجة عمى ان زيادة اىتسام ادارة الذخكة بالسدؤولية االجتساعية
سيديع في تعديد بعج القيادة.

 .2عالقات االرتباط بيؼ بعج السدؤولية االجتساعية و بعج السؽرد البذري في الذركة السبحؽثة:
يػضح الججول () ان علقة االرتباط بيغ السدؤولية االجتساعية وبعج السػرد البذخؼ كانت علقة

مػجبة  ,وقج بمغت ( )*0.847وتجل ىحه الشتيجة عمى ان زيادة اىتسام ادارة الذخكة بالسدؤولية
االجتساعية سيديع في تعديد بعج السػرد البذخؼ.

 .3عالقات االرتباط بيؼ بعج السدؤولية االجتساعية و بعج التخطيط االستراتيجي في الذركة

السبحؽثة :يػضح الججول () ان علقة االرتباط بيغ السدؤولية االجتساعية وبعج التخصيط
االستخاتيجي كانت علقة مػجبة  ,وقج بمغت ( )*0.973وتجل ىحه الشتيجة عمى ان زيادة اىتسام
ادارة الذخكة بالسدؤولية االجتساعية سيديع في تعديد بعج التخصيط االستخاتيجي.

 .4عالقات االرتباط بيؼ بعج السدؤولية االجتساعية و بعج الثقافة التشعيسية في الذركة

السبحؽثة :يػضح الججول () ان علقة االرتباط بيغ السدؤولية االجتساعية وبعج الثقافة التشطيسية
كانت علقة مػجبة  ,وقج بمغت ( )*0.851وتجل ىحه الشتيجة عمى ان زيادة اىتسام ادارة الذخكة
بالسدؤولية االجتساعية سيديع في تعديد بعج الثقافة التشطيسية.
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 .5عالقات االرتباط بيؼ بعج السدؤولية االجتساعية و بعج رضا العامميؼ في الذركة السبحؽثة:
يػضح الججول () ان علقة االرتباط بيغ السدؤولية االجتساعية وبعج رضا العامميغ كانت علقة
مػجبة  ,وقج بمغت ( )*0.751وتجل ىحه الشتيجة عمى ان زيادة اىتسام ادارة الذخكة بالسدؤولية
االجتساعية سيديع في تعديد بعج رضا العامميغ.

واتدقا مع ما تقجم تقبل الفخضية الفخعية السشبثقة عغ الفخضية الخئيدة االولى .

ثالثا -تأثير السدؤولية االجتساعية في ابعاد التسيز التشعيسي  :يبيغ الججول ( )7ان السدؤولية
متغيخ معتسجا
ا
متغيخ مدتقلا في ابعاد التسيد التشطيسي بػصفو
ا
االجتساعية تؤثخ معشػيا بػصفيا
ويجعع ذلظ قيسة  Fالسحدػبة التي بمغت قيستيا ( )115.000وىي قيسة معشػية اكبخ مغ قيستيا

الججولية البالغة ( )4.04عشج درجتي حخية )  (1,48ومدتػػ معشػية ( )0.05وتجل قيسة معامل
التحجيج  R2البالغة ()0.796عمى ان ( )%79.6مغ االختلفات السفدخة في ابعاد التسيد

التطيسي تعػد الى السدؤولية االجتساعية في الذخكة السبحػثة فيسا يعػد الباقي الى متغيخات
عذػائية ال يسكغ الديصخة عمييا او انيا غيخ داخمة في أنسػذج االنحجار اصلا .ومغ خلل متابعة

قيسة  βواختبار  Tنتيغ ان قيسة  Tالسحدػبة بمغت ( (12.165وىي اكبخ مغ قيستيا الججولية
البالغة ()1.672عشج درجة حخية ) (1,38ومدتػػ معشػية ()0.05

الججول( )7تاثير السدؤولية االجتساعية مجتسعة في ابعاد التسيز التشعيسي مجتسعة
المتغير المعتمد

المتغير المستقل
السدؤولية االجتساعية

)d.F(1,48

F

ابعاد التسيز التشعيسي
β0

β1

R2

2.424

2.263

5.796

N=40

()12.165

السحدؽبة

الججولية

147.999

4.54

 )( *P ≤ 0.05تذيخ الى قيسة  Tالسحدػبة

رابعا :وألجل اعطاء مؤشرات تفريمو حؽل تاثير السدؤولية االجتساعية في ابعاد التسيز التشعيسي

تػ اعجاد الججول ()8

الججول( )8تاثير كل السدؽؤلية االجتساعية في ابعاد التسيز التشعيسي في الذركة السبحؽثة
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السدؤولية
االجتساعية

Β1

رضا العامميغ

التخصيط

الثقافة

االستخاتيجي

التشطيسية

Β2

Β3

Β4

Β5

5.255* 2.371

*5.569

*5.455

*5.266

*5.234

()3.373

()4.512

()2.393

()941.2

()963.1

) d.F(5,44

N=50

R

5.633

السحدػبة

المتغير المستقل

القيادة

السػرد البذخؼ

2

2.4 37.
15

*P ≤ 0.05

( )8تذيخ الى قيسة  Tالسحدػبة
 تأثير السدؤولية االجتساعية في بعج القيادة في الذركة السبحؽثة: :يبيغ الججول( )8ان ىشالظمتغيخ معتسجا
ا
متغيخ مدتقلا في بعج القيادة بػصفو
ا
تاثيخ معشػيا لمسدؤولية االجتساعية بػصفيا
ا
ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )37.10وىي قيسة معشػية واكبخ مغ الججولية والبالغة

( )2.41عشج درجتي حخية ) (5.44و مدتػػ معشػية ( , )0.05وقج بمغت قيسة  Tالسحدػبة
( )3.373وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة ( ,)1.672ان تاثيخ
السدؤولية االجتساعية في ىحا البعج جاء بالسختبة الثالثة حيث بمغت قيسة .)5.255( Β1

 -تأثير السدؤولية االجتساعية في بعج السؽرد البذري في الذركة السبحؽثة: :يبيغ الججول()8

متغيخ مدتقلا في بعج السػرد البذخؼ بػصفو
ا
تاثيخ معشػيا لمسدؤولية االجتساعية بػصفيا
ا
ان ىشالظ

متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )37.10وىي قيسة معشػية واكبخ مغ
ا
الججولية والبالغة ( )2.41عشج درجتي حخية ) (5.44و مدتػػ معشػية ( , )0.05وقج بمغت قيسة
 Tالسحدػبة ( )4.512وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة ( ,)1.672ان
تاثيخ السدؤولية االجتساعية في ىحا البعج جاء بالسختبة االولى حيث بمغت قيسة .)5.695( Β1

 تأثير السدؤولية االجتساعية في بعج التخطيط االستراتيجي في الذركة السبحؽثة: :يبيغمتغيخ مدتقل في بعج التخصيط
ا
تاثيخ معشػيا لمسدؤولية االجتساعية بػصفيا
ا
الججول( )8ان ىشالظ
متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )37.10وىي قيسة
ا
االستخاتيجي بػصفو

معشػية واكبخ مغ الججولية والبالغة ( )2.41عشج درجتي حخية ) (5.44و مدتػػ معشػية ()0.05
 ,وقج بمغت قيسة  Tالسحدػبة ( )2.393وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية
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البالغة ( ,)1.672ان تاثيخ السدؤولية االجتساعية في ىحا البعج جاء بالسختبة الثانية حيث بمغت

قيسة .)5.455( Β3

 تأثير السدؤولية االجتساعية في بعج الثقافة التشعيسية في الذركة السبحؽثة: :يبيغ الججول()8متغيخ مدتقل في بعج الثقافة التشطيسية
ا
تاثيخ معشػيا لمسدؤولية االجتساعية بػصفيا
ا
ان ىشالظ
متغيخ معتسجا ..ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )37.10وىي قيسة معشػية واكبخ
ا
بػصفيا

مغ الججولية والبالغة ( )2.41عشج درجتي حخية ) (5.44و مدتػػ معشػية ( , )0.05وقج بمغت
قيسة  Tالسحدػبة ( )2.941وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة (,)1.672
ان تاثيخ

السدؤولية االجتساعية في ىحا البعج جاء بالسختبة الثالثة حيث بمغت قيسة Β4

(.)5.266

 -تأثير السدؤولية االجتساعية في بعج رضا العامميؼ في الذركة السبحؽثة: :يبيغ الججول( )8ان

متغيخ مدتقل في بعج رضا العامميغ بػصفو
ا
تأثيخ معشػيا لمسدؤولية االجتساعية بػصفيا
ا
ىشالظ
متغيخ معتسجا ويعدز ذلظ قيسة  Fالسحدػبة البالغة ( )37.10وىي قيسة معشػية واكبخ مغ
ا

الججولية والبالغة ( )2.41عشج درجتي حخية ) (5.44و مدتػػ معشػية ( , )0.05وقج بمغت قيسة

 Tالسحدػبة ( )1.963وىي قيسة معشػية أيزا واكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة ( ,)1.672ان
تاثيخ السدؤولية االجتساعية في ىحا البعج جاء بالسختبة الخامدة حيث بمغت قيسة .)5.234( Β4

واتداقا مع ماذكر اعله يسكغ قبػل الفخضية الفخعية السشبثقة عغ الفخضية الخئيدة الثانية.
السحؽر الرابع_ االستشتاجات والتؽصيات

اوال:االستشتاجات
 .1استشتجت الباحثتان مغ خلل الػصف والتذخيز ومغ خلل ملحطة الستػسصات الحدابية
لترػرات العامميغ لمسدؤولية االجتساعية جاءت بجرجة عالية ولعل ضيػر ىحا القجر العالي مغ
السدؤولية االجتساعية يعج مؤش اخ ايجابيا لتحقيق التسيد التشطيسي  ,الن السدؤولية االجتساعية صفة

مشاسبة لمسشطسات الشاجحة والتي تعتبخ حالة مغ التػافق واالندجام بيغ الفخد والسشطسة ,اذ تػفخ

السدؤولية االجتساعية تؤدؼ الى السديج مغ االداء والسػاششة والدمػك والجافعية

 .2اضيخت الشتائج ان ىشالظ علقة احرائية مػجبة لمسدؤولية االجتساعية البعاد التسيد التشطيسي
بذكل عام

 .3اشارت نتائج التحميل الى تفاوت درجة االرتباط بيغ كل بعج مغ ابعاد التسيد التشطيسي مع
السدؤولية االجتساعية ,اذ كان بعج التخصيط االستخاتيجي في السختبة االولى مغ حيث االرتباط
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وجاء بعج الثقافة التشطيسية بالسختبة الثانية في حيغ جاء بعج السػرد البذخؼ بالسختبة الثالثة ,وكل

مغ التػصيات بعجؼ رضا العامميغ والقيادة بالسختبة الخابعة والخامدة عمى التػالي

تأثيخ معشػيا لمسدؤولية االجتساعية مع ابعاد التسيد التشطيسي
ا
 .4اوضحت نتائج التحميل ان ىشالظ

 .5اوضحت نتائج التحميل تفاوت في قػة التأثيخ لكل بعج مغ ابعاد التسيد التشطيسي مع السدؤولية

االجتساعية ,حيث جاء بعج السػرد البذخؼ في السختبة االولى مغ حيث قػة التأثيخ ثع بعج التخصيط
االستخاتيجي بالسختبة الثانية ,اما السختبة الثالثة فكان لبعج القيادة حرة فيو وكل مغ السختبة الخابعة

والخامة جاءت لبعجؼ الثقافة التشطيسية ورضا العامميغ عمى التػالي
ثانيا" التؽصيات

 .1ان تقػم ادارة السشطسة السبحػثة بديادة االىتسام بعاممييا  ,مغ خلل القيام بسدػحات دورية

لمتعخف عمى احتياجاتيع ورغباتيع وتحقيق السسكغ ليع بسا يعدز السدؤولية االجتساعية ورفع اداءىع

والػصػل الى االىجاف السخجػة

 .2اجخاء بعس التعجيلت عمى التذخيعات ا لخاصة بالسشطسة السبحػثة التي تكفل حق العامميغ
وتمبية شمباتيع مع ضخورة التػاصل مع الشقابة لزسان حقػقيع

 .3اشخاك العامميغ بعسمية صشاعة القخار وخاصة ما يخز اداءىع واعساليع مغ خلل ما يخسسػنو
مغ خصط وبخامج النفديع ليتع تشفيحىا  ,وىحا يعكذ انتساءىع ووالءىع لسشطستيع

 .4تعديد العسل ضسغ فخيق العسل الػاحج مع ضخورة مخاعاة القيام باجخاءات دورية تجريبية تذجع
عمى تقجيع السقتخحات واالفكار االبجاعية التي يسكغ مغ خلليا تججيج وتصػيخ شخيقة تقجيع الخجمة

 ,مع اقامة دورات تثقيفية بسا يخز الدمػك الخاص بالعامميغ وكيفية التعامل مع الدبائغ إضافة
الى ضخورة السخونة في التعامل

 .5السحافطة عمى السدتػيات الجيجة البعاد التسيد التشطيسي في السشطسة السبحػثة وال سيسا السػرد

البذخؼ لسا لو تأثيخ عمى السدؤولية االجتساعية مع االىتسام السزاعف للفخاد العامميغ بسا يخز
احتياجاتيع الذخرية والسشطسية والشفدية النو الدبيل لتعديد التسيد التشطيسي والدعي الستجامتيا,
فزل عمى ضخورة تبشي انساط قيادية متشػعة تعدز ابعاد التسيد التشطيسي مثل القيادة الخؤيػية مع

ضخورة االىتسام باالبعاد مجتسعة لتحقيق الشجاح والتسيد
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