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:ملخص

تهدف هذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى واقع تبنّـــي سياسات املـــسؤولية االجتماعيـــة جتـــاه املوظفني باملؤسسات
 وأيــضًا قياس االختالفات بني املوظفني يف مدى، وقيــاس أثــر ذلــك علــى إدارة املــوارد البــشرية بهــا،اإلقتصادية بوالية الوادي
، املـستوى الـوظيفي، املؤهـل العلمي،إدراكهم لسياسة املسؤولية االجتماعية املقدمـة هلـم وفقًـا لعـدد مـن املتغريات (العمر
 وقـد، وقد مت صياغة فرضيات الدراسة.وحتقيقًـا لـذلك فقد مت بناء منوذج للدراسة بني املتغيـرات املستقلة والتابعة للدراسة،)اخلربة
.) إستمارة88 اعتمـدت الدراسـة علـى أسـلوب املسح الشامل جلميع مفردات اجملتمع حمل الدراسة (والبالغ عددها
 أهمهـا أن املؤسسات حمـل الدراسة تعمـل علـى حتقيـق األمـن الـوظيفي،وقد توصلت الدراسة إلـى عدد من النتـائج
. كما تطبق نظام للحـوافز واملكافـآت مبـا يـنعكس إجيابًـا علـى أداء املوظفني، كمـا تتـيح فرص عمل للخرجيني،للموظفني
كمـا أبــرزت الدراســة أن ملمارســة سياسات املــسؤولية االجتماعيــة مــن قبــل الــشركات موضــع البحــث أثّــر على إدارة
 كمــا أبـــرزت الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصائية يف متوسطات مدى إدراك املوظفني لسياسة.املـــوارد البـــشرية
.املـسئولية االجتماعيـة املقدمـة هلـم وفقًـا للمتغيـرات الدراسة فيما عدا املتغيـر اخلـاص بـاخلربة فـي العمـل
. املؤسسات االقتصادية، املــوارد البــشرية، املـــسؤولية االجتماعيـــة:الكلمات املفتاحية
O15, D21 : )jel ( الرتميز ا القتصادي
Abstract:
This study aims to identify the motive of adopting social responsibility programs towards workers in economic
companies in the El Oued, and to measure its impact on human resources management policies. It also measures the
differences between workers with regards to their performance in social responsibility programs provided to them,
taking into account a number variables, namely age, academic qualification, career level and work experience. To
meet these objectives, a model for study has been built showing the independent and the dependent variables of the
study. In light of this, the study hypotheses have been developed. The study uses a comprehensive survey method for all
the companies concerned (88 Questionnaires). The major findings of the study include that the companies used in the
survey work on achieving job security for their workers, as well as offering job opportunities for graduates. Moreover,
incentives and rewards are offered to employees, which is positively reflected in their performance. The study also
highlights that the practice of social responsibility programs by the companies in question affects the already applied
policies and programs of human resources management. Furthermore, the study highlights the existence of some
statistically
significant
differences
in
the
averages
of
workers'
perception
of
social responsibility programs provided to them according to the variables mentioned above, except for the variable
related to job experience.
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متهيد:
يكتسب الدور االجتماعي للمؤسسات أهمية متزايدة ،ألن هذه املسؤولية مستمدة من طابعها االختياري املرن
والشامل ،مبا يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجمها ،ونطاق أعماهلا بأن تنتهج ما تراه مناسباً ومالئم ًا من
اإلجراءات واملمارسات ،وفق إمكانيات وقدرات املادية ومبا يتجاوب مع حقائق السوق ومقتضياته ،إال أن جناح
قيام املؤسسة بدورها يف املسؤولية اإلجتماعية يعتمد أساساً على التزامها مبعيار اإلحرتام واملسؤولية اجتاه املوظفني
وأفراد اجملتمع ،ودعم اجملتمع ومساندته.
.1إشكالية الدراسة :أصبح هناك ضرورة لنشر ثقافة املسؤولية اإلجتماعية وغرسها فـي كــل عامــل أو موظــف فــي
املؤسسة ،إال أن املوظفني لــن يقتنعــوا بأهميــة ممارســة بــرامج املـــسؤولية االجتماعيـــة ومـــساهمتهم فيهـــا ،إال إذا
كـــان هلـــم نـــصيب كـــاف مـــن هـــذه املسؤولية وأدركوا أهميتها يف حياتهم املهنية  ،ليتم طرح اإلشكالية
التالية:
كيف تؤثر سياسات املسؤولية االجتماعية على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية؟
 .2فرضيات الدراسة :إعتمدنا على اختبــار ثالثــة تتماشى مـع األهـداف اخلاصـة بالدراسة ،وهي كاآلتي:
 يوجد التزام من قبل إدارة املؤسسات حمل الدراسة حنو تبين سياسة املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني بها.
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملمارسة أو لتبين سياسة املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني على سياسات إدارة
املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة.
توجد اختالفات أساسية بني املوظفني باملؤسسات االقتصادية حمل الدراسة فـي مـــدى إدراكهـــم لسياسة
املـــسؤولية االجتماعيـــة وفقًـــا ملعلوماتهم الشخـــصية (العمـ ــر ،املؤهل العلمي ،املستوى الوظيفي ،اخلربة).
أوالً :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 -1اإلطار النظري:
 -1-1ماهية املسؤولية اإلجتماعية :تضاعف يف اآلونة األخرية االهتمام باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات وسلط الضوء
على الدور االجتماعي الذي جيب أن تلعبه يف اجملتمع املعاصر ،ويف حميط العمل الذي تعمل فيه ،واختلفت الرؤى
حول ما إذا كانت تلك املسؤولية التزاما على تلك املؤسسات حنو أصحاب املصاحل و على وجه اخلصوص العمالء
و املستهلكني ،الذين حتقق عن طريقهم أرباحا كثرية ،أم أن هذه املسؤولية اختيار املؤسسات حتسن من خالهلا
صورها  ،تثري سجلها وتزيد من شهرتها وهذا األمر يتطلب تكثيف اجلهود من أجل تعزيز ثقافة وممارسة
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،حيث أن هذه املؤسسات أصبحت اآلن أكثر من أي عهد مضى تقوم بدور
قيادي يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك يف ظل عوملة متزايدة ،هذا ما يستوجب بناء كيانات
اقتصادية أكثر تنافسية ،وبالتالي ال ميكن للمؤسسات أن تتجاهل حقيقة أن طاقاتها التنافسية وأدائها املالي
وحتقيق أرباحها تتأثر بتوجهات وآراء العمالء واملستهلكني ومبدى مراعاتها ألخالقيات األعمال ،ومبمارساتها
املسؤولية االجتماعية خاصة اجتاههم؛
فاملسؤولية االجتماعية القضية األكثر اهتماماً ،وإنشغال إدارات األعمال يف الوقت احلاضر ،وخصوصا بعد
الدعم املعنوي واإلنساني الذي قدم هلا،حيث هناك الكثري من املشكالت اليت يعاني منها اجملتمع ،واليت
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إنعكست على جماالت شتى من احلياة اليومية لألفراد ،وهذا دليل عل ضعف كفاءة األنظمة اإلدارية السابقة
وقدرتها على تفادي والتقليل من منو وتفاقم املشكالت وحتملها املسؤولية إجتاه اجملتمع  ،لكن اإلدارة الناجحة
اليوم هي اليت تستطيع مواكبة التطور واليت تعي متاما أن االزدهار اليوم ال يعين ضمان املستقبل ،إن مل نتفاعل
مع البيئة واجملتمع ومتغرياتهما.
 -1-1-1مفهوم املسؤولية االجتماعية :شهد تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة تغريات جوهرية على مر الزمن وال
يزال يتطور مع تقدم اجملتمع وتطور توقعاته ،إذ ال يوجد تعريف حيظى بالقبول العاملي ،ويسلم عادة أن املسؤولية
االجتماعية ليست عمال خرييا من جانب املؤسسة وال امتثاال مطلقا للقانون ،وفيمايلي أهم هذه التعاريف:
عرف دركر( (Druckerاملسؤولية االجتماعية بأنها التزام املؤسسة اجتاه اجملتمع العاملة به ،وأن هذا
االلتزام يتسع باتساع شرحية أصحاب املصاحل يف هذا اجملتمع وتباين وجهاتهم.1
ويرى ( (Robbinsأن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة تستند إىل اعتبارات أخالقية مركزة على األهداف
بشكل التزامات بعيدة األمد تفي بها املؤسسة مبا يعزز صورتها يف اجملتمع.2
وعرفها ثامر ياسر البكري على أنها جممل االلتزامات اليت تتعهد بها املنظمة يف تقديم ما يرغبه الزبون
وانسجاما مع القيم املشرتكة ما بينهما واليت تنصب يف النهاية حتقيق رفاهية اجملتمع واس تمرار عمل املنظمة ومبا
حتققه من عوائد مرحبة.3
وقد عرفت أيضا بأنها :عبارة عن األنشطة اليت يقوم املشروع بتنفيذها اختياريا ،واليت تعنى بالتزامات
املشروع اجتاه اجملتمع باإلضافة إىل التزامات املشروع اجتاه أصحابه ،وهذا يعين مراعاة األنشطة االجتماعية
جبانب اهلدف التقليدي للمشروع وهو تعظيم الربح ،فهي ختلق لدى املنظمة مبدأ التكافل االجتماعي من خالل
السياسات والربامج اليت تتبعا،4بعدما كان اهلدف الرئيسي للمنظمة هو الربح ،أصبحت لديها أهداف أخرى من
بينها األنشطة اإلقتصادية واليت تكون من أطراف خمتلفة.
ويرى بريد و فري ( (Pride & ferrellأن املسؤولية االجتماعية تشري إىل االلتزام من قبل املنظمات من أجل
تعزيز تأثريها االجيابي وتقليل تأثريها السليب على اجملتمع فهي تهتم بالتأثريات الكلية لقرارات التسويق على
اجملتمع  ،5فكل منظمة تهتم باإللتزام من أجل احملافظة على السري عليها
كما يعرفها املكتب الدولي للعمل بأنها :طريقة تنظر فيها املنظمات يف تأثري عملياتها يف اجملتمع وتؤكد
مبادئها وقيمها يف أساليبها وعملياتها الداخلية ويف تفاعلها مع قطاعات أخرى ،6فاملنظمات تهتم بالركائز
والدعائم األساسية لكل ما تتبناه.
 -2-1-1أهمية املسؤولية االجتماعية :هناك وجهات نظر متعارضة حول تبين املؤسسة ملزيد من الدور االجتماعي،
وعلى العموم هناك اتفاق عام بكون املسؤولية االجتماعية حبدود معينة متثل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات يف
عالقاتها ملواجهة االنتقادات والضغوط املفروضة عليها ،ومن شأن الوفاء باملسؤولية االجتماعية حتقيق عدة مزايا
بالنسبة للمجتمع والدولة واملؤسسة وأهمها ما يلي:7
أ  -بالنسبة للمؤسسة:
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 حتسني صورة املؤسسة يف اجملتمع وخاصة لدى العمالء والعمال وخاصة إذا اعتربنا أن املسؤولية متثل مبادرات
طوعية للمؤسسة اجتاه أطراف مباشرة أو غري مباشرة من وجود املؤسسة؛
 من شأن االلتزام باملؤسسة االجتماعية للمؤسسة حتسني مناخ العمل ،كما تؤدي إىل بث روح التعاون والرتابط
بني خمتلف األطراف؛
 متثل مسؤولية االجتماعية جتاوباً فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اجملتمع؛
 كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل يف املردود املادي واألداء ،والتطور من جراء تبين هذه املسؤولية.
ب  -بالنسبة للمجتمع:
 االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر املسؤولة االجتماعية
للشركات ؛
 حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع؛
 ازدياد الوعي بأهمية االندماج التام بني املؤسسات وخمتلف الفئات ذات املصاحل؛
 االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة تثقيف والوعي االجتماعي على مستوى األفراد وهذا يساهم باالستقرار
السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.
ج  -بالنسبة للدولة
 ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية
األخرى؛
 يؤدي االلتزام باملسؤولية البيئية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات بأهمية املساهمة العادلة
والصحيحة يف حتمل التكاليف االجتماعية؛
 املساهمة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغريها من اجملاالت اليت جتد الدولة احلديثة نفسها غري
قادرة على القيام بأعبائها مجيعا بعيداً عن حتمل املؤسسات االقتصادية اخلاصة دورها يف هذا اإلطار.
 -3-1-1أبعاد املسؤولية اإلجتماعية :عرض بعض الباحثني عناصر املسؤولية االجتماعية للمنظمات يف إطار عام يغطي
جمموعة من األبعاد ،حيث أن هذه العناصر ميكن أن تكيف بقياسات خمتلفة وفق اعتبار طبيعة عمل املنظمة
ونشاطها وتأثري فئات أصحاب املصاحل املختلفني ،وحسب كرول ( (Carrollفإن املسؤولية االجتماعية تضم أربعة
عناصر جوهرية رئسية ،البعد االقتصادي ،البعد القانوني،البعد األخالقي ،البعد اخلريي.8
أ  -البعد االقتصادي :متارس منظمة األعمال أنشطة اقتصادية لتحقيق الكفاءة والفعالية وتستخدم املوارد
بشكل رشيد لتنتج سلع وخدمات بنوعية راقية وتوزع العوائد بشكل عادل على عوامل اإلنتاج املختلفة بتحقيق،
ذلك تكون قد حتملت مسؤولية اقتصادية؛
ب  -البعد القانوني :يندرج يف هذا اإلطار االلتزام الواعي والطوعي بالقوانني والتشريعات احلاكمة ملختلف
اجلوانب يف اجملتمع سواء كان هذا يف االستثمار أو األجور أو العمل أو البيئة أو املنافسة أو غريها؛
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ج  -البعد األخالقي :تراعي من خالله منظمة األعمال اجلانب األخالقي يف ك ل قرارتها ومسارها يف الصناعة
اليت تعمل فيها،جتنبا ألي ضرر قد يلحق اجملتمع؛
د  -البعد اخلريي :الذي يشمل على التربعات واهلبات واملساعدات اإلجتماعية اخلريية اليت ختدم اجملتمع وال
تهدف إىل الربح.كما قد يتبنى املنظمة يف هذا اإلطار قضية أساسية من قضايا اجملتمع وتعمل على دعمها
ومتابعتها.
 - 4- 1- 1مبادئ املسؤولية اإلجتماعية :ترتكز املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة على تسعة مبادئ رئيسية
نلخصها يف األتي:9
أ  -املبدأ األول :احلماية وإعادة اإلصالح البيئي يدعو إىل أن تقوم املؤسسة على محاية وإعادة إصالح البيئة
والرتويج للتنمية املستدامة فيما يتعلق باملنتجات والعمليات واخلدمات واألنشطة األخرى وإدماج ذلك يف العمليات
اليومية؛
ب  -املبدأ الثاني :القيم واألخالقيات تعمل مبوجبه املؤسسة على تطوير وإيفاد املواصفات واملمارسات األخالقية
املتعلقة بالتعامل مع أصحاب احلق واملصلحة؛
ج  -املبدأ الثالث :املساءلة واحملاسبة يستوجب إبداء الرغبة احلقيقية يف الكشف عن املعلومات واألنشطة بطريق
وفرتات زمنية ألصحاب الشأن إلختاد القرارات؛
د  -املبدأ الرابع :تقوية وتعزيز السلطات العمل على املوازنة يف األهداف اإلسرتاتيجية واإلدارة اليومية بني مصاحل
املستخدمني والعمالء واملستثمرين واملزودين واجملتمعات املتأثرة وغريها من أصحاب الشأن؛
هـ  -املبدأ اخلامس :األداء املالي والنتائج تعمل املؤسسة على تعويض املساهمني برأس املال مبعدل عائد تنافسي
بينما حتافظ يف ذات الوقت على املمتلكات واألصول واستدامة هذه العائدات وان تكون سياسات املؤسسة هادفة
اىل تعزيز النمو على املدى الطويل؛
و  -املبدأ السادس :مواصفات موقع العمل أن ترتبط أنشطة املؤسسة بإدارة املوارد البشرية لرتقية وتطوير القوى
العاملة على املستويات الشخصية واملهنية حبسبان أن العاملني ميثلون شركاء قيمني يف العمل مبا يستوجب إحرتام
حقوقهم يف ممارسات عادلة يف العمل واألجور التنافسية واملنافع وبيئة عمل أمنة وصديقة وخالية من املضايقات؛
ز  -املبدأ السابع :العالقات التعاونية أن تتسم املؤسسة بالعدالة واألمانة مع شركاء العمل وتعمل على ترقية
ومتابعة املسؤولية اإلجتماعية هلؤالء الشركاء؛
ح  -املبدأ الثامن :املنتجات ذات اجلودة واخلدمات حتدد املؤسسة وتستجيب إلحتياجات وحقوق الزبائن
وامل ستهلكني اآلخرين وتعمل على تقديم أعلى مستوى للمنتجات وقيمة للخدمات مبا يف ذلك اإللتزام الشديد
برضى وسالمة الزبائن؛
ط  -املبدأ التاسع :اإلرتباط اجملتمعي تعمل املؤسسة على تعميق عالقات مفتوحة مع اجملتمع الذي تتعامل معه
تتميز باحلساسية إجتاه ثقافة وإحتياجات هذا اجملتمع.
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تلعب املؤسسة يف هذا اخلصوص دورا يتسم باإلجيابية والتعاون واملشاركة حيثما يكون ممكن ا فيجعل اجملتمع
املكان األفضل للحياة وممارسة األعمال.
 -5-1-1عناصر ومعايري قياس املسؤولية االجتماعية :إن متابعة ما كتب حول املسؤولية االجتماعية يشري إىل أن
الباحثني قد حددوا عدد كبري من العناصر اليت تشكل حمتوى املسؤولية االجتماعية ولكنهم يتباينون يف ترتيب
أولويات هذه العناصر ،حيث ظهرت اختالفات يف ذلك حسب بيئة الدراسة وحسب زمنها وطبيعة الصناعة املبحوثة.
 - 1- 5- 1- 1عناصر املسؤولية االجتماعية :ميكن اعتماد العناصر التالية كمؤشرات حملتوى املسؤولية
االجتماعية وبالتالي فإن لكل منها توقعاتها اخلاصة ملا جيب أن تؤديه إدارة املؤسسة اجتاهها.10
اجلدول رقم) :(01بعض عناصر املسؤولية االجتماعي
العناصر
املالكون
العاملون
الزبائن
املنافسون
اجملهزون

التوقعات
حتقيق أكرب ربح ممكن؛ -تعظيم قيمة السهم واملؤسسة ككل؛رسم صورة جيدة للمؤسسة يف بيئتها؛ -محاية أصول املؤسسة؛ -زيادة حجم املبيعات.رواتب وأجور جمزية؛ -فرص تقدم وترقية؛ -تدريب وتطوير مستمر؛عدالة وظيفية؛ -ظروف عمل مناسبة؛ -رعاية صحية؛ -إجازات مدفوعة.منتجات بنوعية جيدة؛ -أسعار مناسبة؛ -اإلعالن الصادق؛-منتجات أمنية عند االستعمال؛

-إرشادات بشأن استخدام املنتج.

منافسة عالية ونزيهة؛ -معلومات صادقة وأمينة؛عدم سحب العاملني من املنافسني بوسائل غري نزيهة.االستمرارية يف التجهيز؛ -أسعار عادلة ومقبولة؛ -تطوير استخدامات املواد اجملهزة؛-تسديد االلتزامات املالية والصدق يف التعامل؛

-املشاركة يف التعامل.

املساهمة يف دعة البين التحتية؛ -توظيف املعوقني؛ -دعم األنشطة االجتماعية؛ -اجملتمع

املساهمة يف حالة الكوارث والطوارئ؛ -الصدق يف التعامل وتزويده باملعلومات الصحية؛ -
احرتام العادات والتقاليد السائدة.
-احلد من تلوث املاء واهلواء والرتبة؛ -االستخدام األمثل والعادل للموارد وخصوصا غري

البيئة

املتجددة منها؛ -تطوير املوارد وصيانتها؛
التشجري وزيادة املساحات اخلضراء.-االلتزام بالتشريعات والقوانني والتوجهات الصادرة من احلكومة؛

احلكومة

-احرتام تكافؤ

الفرص بالتوظيف؛ -تسديد االلتزامات الضربية والرسوم األخرى وعدم التهرب منها؛ -
املساهمة يف الصرف على البحث والتطوير؛ -املساهمة يف حل املشكالت االجتماعية مثل
القضاء على البطالة؛ -املساعدة يف إعادة التأهيل والتدريب.

مجاعات
الضغط

التعامل اجليد مع مجعيات محاية املستهلك؛ -احرتام أنشطة مجاعات محاية البيئة؛ -احرتام دور النقابات والتعامل اجليد معها؛
-التعامل الصادق مع الصحافة.

املصدر :غالي نسيمة ،احلوكمة واملسؤولية االجتماعية للشركات (دراسة حالة بعض مؤسسات تلمسان) ،أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه ،ختصص حوكمة الشركات؛ جامعة أبي بكر بلقليد تلمسان ،2015 ،ص.ص.128- 125 :
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 - 2- 5- 1- 1معايري قياس املسؤولية اإلجتماعية :هناك أربعة معايري أساسية يتم من خالهلا تقيي م املسؤولية
اإلجتماعية:11
 معيار األداء االجتماعي للعاملني باملؤسسة :ويشمل مجيع تكاليف األداء خبالف األجر األساسي الذي تقدمه
املؤسسة للعاملني فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعماهلم وتقوم املؤسسة بااللتزام بتوفري
كافة العوامل الالزمة خللق وتعميق حالة الوالء وانمتاء العاملني كاالهتمام حبالتهم الصحية وتدريبهم وحتسني
وضعهم الثقايف واالهتمام مبستقبلهم عند انتهاء فرتة خدماتهم وما إىل ذلك؛
 معيار األداء اإلجتماعي حلماية البيئة :ويشمل كافة تكاليف األداء االجتماعي املضحى بها حلماية أفراد
اجملتمع احمليط الذي تعمل املؤسسة داخل نطاقه اجلغرايف حيث حتاول جاهدة لرد األضرار عن البيئة احمليطة
واملتولدة من أنشطتها الصناعية ،وهذه تشمل على تكاليف محاية تلوث اهلواء والبيئة البحرية واملزروعات
واألعشاب الطبيعية وتلوث املياه وما إىل ذلك؛
 معيار األداء االجتماعي للمجتمع :ويتضمن كافة تكاليف األداء اليت تهدف إىل إسهامات املؤسسة يف خدمة
اجملتمع مشتملة بذلك على التربعات واملساهمات للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية واخلريية ثم تكاليف
اإلسهامات يف برامج التعليم والتدريب االجتماعي ومشاريع التوعية االجتماعية؛
 معيار األداء االجتماعي لتطوير اإلنتاج :وتشمل كافة تكاليف األداء اليت تنصب يف خدمة املستهلكني حيث
تتضمن تكاليف الرقابة على جودة اإلنتاج وتكاليف البحث والتطوير ثم تكاليف ضمانات املتابعة ما بعد البيع
وتدريب وتطوير العاملني وغريها من اخلدمات اليت حتقق حالة الرضا عن املنافع املتأتية من املنتجات واخلدمات
املقدمة إىل املستهلكني.
 - 2- 1اإلطار النظري إلدارة املوارد البشرية :تعتمد كفاءة املنظمات على حسن استثمار مواردها وعلى األخص
املوارد البشرية اليت تتحكم يف باقي املوارد ويف طريقة استخدامها ،وهلدا ظهر االحتياج إىل إدارة مستقلة ختص
املوارد البشرية ،وسنعطي فيما يلي حملة عن التطور التارخيي إلدارة األفراد واملوارد البشرية.
 1.2.1مفهوم إدارة املوارد البشرية :من خالل التطور التارخيي الذي عرفته إدارة املوارد البشرية ،وذلك من
مفهومها كقوى عاملة إىل مفهوم أوسع وأمشل منه ،وهو املوارد البشرية ميكن إعطاء بعض التعاريف املتعلقة
بإدارة املوارد البشرية.
يتلخص اهلدف الرئيسي إلدارة األفراد يف تكوين قوة عمل مستقرة وفعالة ،أي جمموعة متفاهمة من
املوظفني والعمال القادرين على العمل والراغبني فيه ،فان إدارة األفراد ميكن تعريفها » النشاط اإلداري املتعلق
بتحديد احتياجات املنظمة من قوى العاملة وتوفريها باإلعداد والكفاءات احملددة وتنسيق االستفادة من هده الثروة
البشرية بأعلى كفاءة ممكنة.«12
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وعرفت إدارة األفراد بدراسة السياسات املتعلقة باختيار وتعيني وتدريب ومعاملة األفراد يف مجيع املستويات،
والعمل على تنظيم القوى العاملة داخل املؤسسة ،وزيادة ثقتها يف عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينها ،للوصول
باملؤسسة إىل أعلى طاقاتها اإلنتاجية.13
وعرف مفهوم إدارة األفراد من أنه العلم الذي يؤدي إىل احلصول على األفراد الالزمني ألداء األعمال والعمل
على احملافظة عليهم.
ويعرف آخرون مفهوم إدارة األفراد من كونه احلصول على أفضل ما ميكن من األفراد للمنظمة ،ورعايتهم
وترغيبهم يف البقاء ضمن املنظمة وإعطاء كل ما يف وسعهم ألعماهلم.
وبناءا على التعريفات السابقة ،ميكن اخلروج بتعريف شامل عن إدارة املوارد البشريـة» ،هي اإلدارة اليت
ختتص بتسيري شؤون األفراد يف املنظمة ،بغية وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب ،وذلك من أجل حتقيق
أهداف املنظمة«.
 2.2.1أهداف إدارة املوارد البشرية وكيفية حتقيقها :إذا اتفقنا أن اهلدف هو نتيجة حمددة ،ينبغي الوصول إليها
مبستوى معني من الدقة ،والكفاءة نستطيع أن نركز أهداف إدارة املوارد البشرية فيما يلي:14
 تكوين قوة عمل مستقرة ومنتجة؛
 تنمية القوى العاملة وحتسني كفاءتها يف اإلنتاج؛
 صيانة القوى العاملة واحملافظة على سالمتها ،ومستوى مهارتها يف األداء؛
 تعويض أفراد القوى العاملة عن جهودهم ماديا ومعنويا وخلق درجة كافية من الرضا واإلقبال على العمل؛
 احملافظة على القوى العاملة املدربة ذات الكفاءة وتأهيل مساهمتها املستمرة يف جناح أهداف املنظمة.
وميكن تصور طريقتني لتحقيق هذه األهداف:
الطريقة األوىل :أن تتحقق األهداف مبحض الصدفة أي بسبب متغريات ال دخل لنا فيها؛
الطريقة الثانية :أن تتحقق األهداف بالعمل اجلاد والتفكري اجليد واستثمار الطاقات واإلمكانيات املتاحة.
 -3-1سياسات تسيري املوارد البشرية :يهتم علم اإلدارة بالعنصر البشري ،ويعتربه العامل الرئيسي يف بناء االقتصاد
الوطين وكون هذا املورد مهم بالنسبة للمنظمة فكانت الضرورة لوجود إدارة تعمل على تسيريه من اجل جلب
أحسن األفراد ليكونوا جديرين بتحقيق أهدافها.
وعلى هذا األساس اقتضى األمر بوجود خطط حتكم التفكري ،والتصرفات يف الظروف املتشابهة
واملتكررة ،اليت حتدث أثناء الربامج املوضوعة يف جماالت املوارد البشرية.
 -1-3-1مفهوم سياسات تسيري املوارد البشرية :ختتص سياسات تسيري املوارد البشرية بدراسة قواعد العمل ،اليت
تسرتشد بها اإلدارة يف معامالتها مع األفراد ،فان اهلدف الرئيسي لسياسة إدارة املوارد البشرية هو العمل على
تكوين قوة عمل مستقرة وفعالة ومتعاونة وبدل جهد يف سبيل تنميتها باستمرار ،إذ جيب على اإلدارة أن تبدل
عنايتها إلعداد وتنمية القوى العاملة ،فالعنصر البشري هو الدعامة األساسية ألي منظمة ،وتهتم الدولة يف كثري
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من اجملتمعات بتنظيم عالقات العمـل وتفرض القواعد والضوابط اليت تضمن استقرار العالقات بني اإلدارة من
ناحيـة وبني العاملني من ناحية أخرى.
لذلك حتتل سياسات تسيري املوارد البشرية أهمية خاصة يف املنظمات على اختالف أنواعهـا وتعترب اجلهود
املبذولة يف سبيل إعداد وتنمية هذه السياسات من أنواع العمل اإلداري املثمر.15
 -2-3-1األسس الرئيسية اليت تقوم عليها سياسات تسيري املوارد البشرية :خيتلف نوع النشاط من منظمة ألخرى ،سواء
كانت هده املنظمة ذات طابع جتاري أو صناعي ،أو خدماتي ،لكن األسس اليت تقوم عليها سياسات تسيري
املوارد البشرية تبقى واحدة تعمل بها كل منظمة ،لدا جيب التقيد بها يف جمال إدارة املوارد البشرية وميكن أن
نذكر بعض األسس الرئيسية وهي كما يلي:16
 وضع مستويات عادلة لألجور وساعات العمل وشروطه ،إذ يكون هدف اإلدارة هو حتقيق العدالة يف
معاملتها للعمال عن طريق دراسة مستويات هذه النواحي يف املنظمات األ خرى ،وحبث طلبات العمال،
واقرتاحات املديرين املشرفني يف هذا اجملال و االستجابة هلا؛
 ال تكفي أن تكون األسس عادلة بل جيب إقناع العمال بعدالتها؛
 مد العمال باملعلومات واألسباب الرئيسية اليت تربر موقف اإلدارة يف معاملتها لألفراد على شكل معني،
فكثريا ما متتنع اإلدارة مثال عن االستجابة إىل طلب العمال أو نقابتهم بشأن إعطائهم بيانات عن درجة جناح
املنظمة يف السوق ومقدار أرباحها حبجة أن دلك ليس من اختصاصاتهم بل من أسرار اإلدارة؛
 دراسة قوة النقابات العمالية على حقيقتها ودرجة ذكاء قادتها؛ إذ أنه من مصلحة اإلدارة اشرتاك العمال يف
اختاذ القرارات املتعلقة بهم واألخذ بآرائهم واقرتاحاتهم فيما حيدث داخل املنظمة.
 -3-3-1خمتلف سياسات تسيري املوارد البشرية :إن سياسة البحث والتنقيب عن العناصر البشرية ،املتميزة يف الداخل
واخلارج ،هي أهم سياسة بالنسبة لتسيري املوارد البشرية ،وجيب العمل على ترغيبهم وهدا بتقديم عدة حوافز
ومكافآت جللبهم ،وسياسـات تسيري املوارد البشرية متكن يف تنمية املهــارات وتدريب املستخدمني ،وهذا
التحقيق األهداف املسـطرة ،وتتمثل هذه السياسـات فيما يلي:
أ  -حتليل العمل :هو عملية حتديد وتسجيل املعلومات املرتبطة بطبيعة وظيفة معينة ،فهو حيدد املهام اليت
تتكون منها الوظيفة ،واملهارات ،واملعرفة ،والقدرات واملسؤوليات املطلوبة من الفرد شاغل الوظيفة لكي
حيقق أداء ناجح.17
ب  -ختطيط القوى العاملة :يعرف بأنه عملية احلصول على العدد الصحيح من األفراد املؤهلني للوظائف
املناسبـة ويف الوقت املناسب ،وبطريقة أخرى فان ختطيط املوارد البشرية هو نظام توافق أو مقابلة عرض
األفراد داخليا األفراد املوجودين فعال ،وخارجيا هؤالء الدين سيتم تعيينهم أو البحث عنهم مع الوظائف املتاحة
اليت تتوقع املنظمة وجودها عرب فرتة زمنية حمددة.18
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ج  -االختيار والتعيني :وتهتم هذه السياسة بالبحث عن العاملني يف سوق العمل ،وتصنيفهم من خالل طلبات
التوظيف ،واالختيارات واملقابالت الشخصية ،وغريها من األساليب ،وذلك ضمانا لوضع الفرد املناسب يف
املكان املناسب.19
د  -تصميم هيكل األجور :وتهتم هذه السياسة بتحديد القيمة واألهمية النســبية لكـل وظيفـة ،وحتديـد أجرهـــا
وحتديد درجات أجرية للوظائف ،كما تهتم هاته السياسة بإدارة سليمة لنظام األجـور حتـى يـتم ضـمان مقابـل سـليم
.

للقيم واألهميات املختلفة للوظائف املختلفة

هـ  -تصميم أنظمة احلوافز :وتعين هاته السياسة مبنح مقابل عادل لألداء املتميز وميكن حتفز العاملني على
أدائهم الفردي ،وأدائهم اجلماعي ،فتظهر احلوافز الفردية ،واحلوافز اجلماعية ،وأيضا هناك حوافز على
أساس أداء املنظمة ككل.
و  -تقييم األداء :تهتم كل املنظمات تقريبا بتقييم أداء موظيفها ،ويتم ذلك من خالل أساليب معينــة وغالبا
ما يقو بتقييم الرؤساء املباشرين بغرض التعرف على الكفاءة العاملة للعاملني ،ومنه التعرف على أوجه القصور
يف هذا األداء.
ز  -التدريب :يعرف التدريب بأنه اجلهود اإلدارية ،أو التنظيمية اليت تهدف إىل حتسني قدرة اإلنسان على أداء
عمل معني ،أو القيام بدور حمدد يف املنظمة اليت يعمل فيها ،ويعرف أيضا بأنه إجراء منظم من شأنه أن يزيد
من املعلومات ومهارات اإلنسان لتحقيق هدف معني.20
ح  -تصميم أنظمة املزايا وخدمات العاملني :تهتم املنظمات مبنح عامليها مزايـا معينة مثل املعاشـات والتأمينـات
اخلاصة باملرضى والعجزة والبطالة ،كما تهتم املنظمات بتقديم خدمات للعاملني يف شكل خدمات مالية،
اجتماعية ،وقد متتد إىل اإلسكان واملواصالت وغريها.21
ط  -ختطيط املسار الوظيفي :تهتم هاته السياسة بالتخطيط للتحركات الوظيفية املختلفة للعاملني باملنظمة،
وعلى األخص فيما خيص النقل ،الرتقية ،والتدريب وحيتاج هدا إىل التعرف على نقاط القـوة والضعف لدى
الفرد.
ي  -العالقة مع النقابات :وهي سياسة تهتم بتنظيم العالقة مع التنظيمات العاملية أي النقابات والتطرق
ملوضوعات مثل الشكاوي والنزاعات العمالية ،والتأديب والفصل يف اخلدمة.
ك  -ساعات وجداول العمل :وتهتم هاته السياسة بتحديد ساعات العمل ،والعمل اإلضايف ،واإلجازات وفقا
لنظام يناسب طبيعة املنظمة ،ووضع نظام يكفل كفاءة العمل.
ل  -أمن وسالمة العاملني :وتهتم هاته السياسة بإجراءات احلفاظ على محاية سالمة العاملني ،واألمن،
والصحة واالجتاهات النفسية السليمة هلم.
 .2الدراسات السابقة:
 1.2دراسة عبد القادر بريش ،املوسومة بـ :دور القطاع اخلاص يف اجلزائر يف تعميق مبادئ وممارسات املسؤولية
االجتماعية للشركات ):تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور املسؤولية االجتماعية يف احلد من ظاهرة الفقر
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وحتقيق التنمية يف اجلزائر والتطرق إىل دور القطاع اخلاص يف اجلزائر من ذلك مت أخذ عينات من منظمات
أعمال اخلاصة يف اجلزائر ،ومتكن أهمية الدراسة يف النظر يف دور القطاع اخلاص يف اجلزائر ،وما مدى حتمل
ملسؤولياته االجتماعية أمام اجملتمع اجلزائري ،ودوره يف حتقيق التنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية من جهة ودورها
يف خلق مناصب الشغل والقضاء ولو نسبيا على ظاهرة الفقر يف أوساط اجملتمع ،وقد توصل الدراسة إىل جمموعة
من االستنتاجات من بينها تطوير دور اجلمعيات واجملتمع املدني كشريك يف برامج املسؤولية االجتماعية
للشركات ،وتأخر تبين املسؤولية االجتماعية من طرف القطاع اخلاص يف اجلزائر.
 2.2دراسة بوبكر حممد احلسن ،املعنونة بـ :دور املسؤولية االجتماعية يف حتسني أداء املنظمة2014/2013 ،
تناولت هذه الدراسة واليت خصت فرع نفطال وحدة باتنة حيث هدفت إىل معرفة موقف املنظمة من املسؤولية
اجتماعية وأداء املنظمة وكذلك معرفة عالقة املسؤولية االجتماعية مع أداء املنظمة وتوصلت إىل أن املسؤولية
االجتماعية هي التزام املنظمة اجتاه أصحاب املصاحل وأن تطبيق املسؤولية االجتماعية يساعد على حتسني أداء
املنظمة باإلضافة إىل إقناع املنظمة أن املسؤولية خيارا البد منه،وهو يف صاحلها ليس تكاليف مفروضة عليها
لكي تستطيع الضي بهذا املنتج.
 3.2دراسة فؤاد حممد عيسى :2016 ،حيث هدفت الدراسة إىل البحث عن دوافع لشركات القطاع اخلاص حنو
مساهمة يف األنشطة االجتماعية للمسؤولية االجتماعية ،وحتليل عناصرها للشركات وبيان أثر ذلك على أدائها
ونتائجها االقتصادية ،إضافة إىل وضع معايري أو مؤشرات قياسية لقياس عناصر املسؤولية االجتماعية وبتالي
تقسيم الدور االجتماعي لشركات القطاع اخلاص ،وقد خلصت الدراسة إىل ضرورة دمج املسؤولية يف رسالة
ورؤية وفلس فة الشركات وثقافتها ،كذلك ضمن قواعد ومبادئ الشركات واملؤسسات احلكومية ،باعتبارها
من مسؤوليات اإلدارة التنفيذية وحتت إشرافها ضمن خطط وسياسات جملس إدارة الشركات ،أيضا ضرورة
اإلفصاح الكامل عن املعلومات املتعلقة باألنشطة االجتماعية اليت تقوم بها خالل السنة ،إىل جانب تطوير جمموعة
من املعايري أو املؤشرات من قبل اهليئات املعنية يف مصر ويشرتط يف املعايري قابليتها للتطبيق العملي إال أنها ال توجد
مؤشرات حمددة قابلة للتطبيق يف جل الشركات.
 3.2دراسة مقدم وهيبة :املوسومة بـ :سياسات وبرامج املسؤولية االجتماعية جتاه املوارد البشرية يف منظمات
األعمال (دراسة حالة ثالثة شركات عربية) ،حبث مقدم إىل امللتقى الدولي اخلامس حول رأس املال الفكري يف
منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة ،يومي  14/13ديسمرب  ،2011كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الشلف ،حيث هدفت الدراسة إىل البحث عن إهتمام املنظمات بالتزاماتها جتاه
األطراف اخلارجية مثل اجملتمع و البيئة وحتمل مسؤولياتها األساسية واالجتماعية جتاه مواردها البشرية،
فاالهتمام باملورد البشري من شأنه أن يعزز من أدائها االجتماعي جتاه باقي أصحاب املصلحة ،كما أن التزامها
املسئول جتاه العاملني يعترب أيضا خطوة اجيابية لغرس ثقافة املسؤولية االجتماعية يف املنظمة ككل هذا من جهة.
ومن جهة أخرى تظهر أهمية هذا املوضوع يف التعرف بشكل عملي على جتارب كربى الشركات العربية
اليت تتميز يف جمال إعداد وتطبيق نشاطات متميزة ملمارسة املسؤولية االجتماعية جتاه املوارد البشرية ،و من خالل
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ذلك نعرض جمموعة من األفكار و املمارسات املسئولة اجتماعيا جتاه املورد البشري لتكون معينا لكل املنظمات
على وضع برامج مماثلة أكثر فعالية و متيزا.
 4.2دراسة زكية مقري ،عبد احلليم بليزاك :املوسومة بـ :أثر تبين املسؤولية االجتماعية على تنمية املوارد
البشرية :دراسة ميدانية مبؤسسة نفطال مقاطعة باتنة ،حيث هدفت الدراسة إىل دراسة إشكالية تبين وتطبيق
املسؤولية االجتماعية يف املنظمات اجلزائرية وأثرها على تنمية املوارد البشرية وذلك من خالل اختبار فرضيتني:
تدرس األوىل عالقة االرتباط بني أبعاد املسؤولية االجتماعية والربامج اخلاصة بتنمية املوارد البشرية يف مؤسسة
نفطال –مقاطعة باتنة ،وختترب الثانية وجود فروق بني متغريات البحث يف ن فس املؤسسة.
ثانياً :الطريقة واألدوات واملعطيات اجملمعة
سنحاول من خالل هذه الدراسة إبراز الوسائل واألساليب املستخدمة يف حتليل عينة الدراسة ،كما سنتطرق
إىل طرق دراسة الصدق والثبات واإلتساق الداخلي لفقرات اإلستبيان.
 -1منهجية الدراسة :ملا كان هدف الدراسة هو التعرف على أثر سياسات املسؤولية االجتماعية عل ى إدارة املوارد
البشرية يف املؤسسات االقتصادية ،قام الباحثني بإتباع املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ،وذلك ألن املنهج
الوصفي التحليلي يهدف إىل دراسة الظاهرة ،ومجع احلقائق واملعلومات عنها ومن ثم حتليلها للوصول إىل النتائج
والتوصيات ،كما مت احلصول على البيانات عن طريق املصادر الثانوية ومصادر البيانات األولية وذلك كما يلي:
 -2أداة الدراسة :لتحقيق هدف الدراسة املتمثل يف التعرف على أثر سياسات املسؤولية االجتماعية على إدارة املوارد
البشرية يف املؤسسات االقتصادية ،قام الباحثني ببناء وتصميم إستبيان الدراسة مستفيداً من األدبيات السابقة
املشابهة وإستشارة ذوي اخلربة واإلختصاص يف هذا اجملال يف احلقل األكادميي واملهين.
وقد إشتمل اإلستبيان على جزئني :يستخدم اجلزء األول يف مجع البيانات الشخصية عن املستجوبني
كالعمر ،املؤهل العلمي  ،سنوات اخلربة ،املستوى الوظيفي ،أما اجلزء الثاني من اإلستبيان فهو عبارة عن مقياس
يهدف إىل التعرف أثر سياسات املسؤولية االجتماعية على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية ،وقد
إحتوى هذا اجلزء على جمموعة من الفقرات بلغ عددها  39فقرة موزعة على حمورين ،وحيتوي احملـــور األول:
مـــدى ممارســـة املؤسسات بتبين سياسات املـــسؤولية اإلجتماعية ويتكون من  11فقرة ،أما احملـــور الثـــانى :أثـــر
تبنـــى سياسات املـــسؤولية اإلجتماعيـــة علـــى إدارة املـــوارد البـــشرية باملؤسس ات اإلقتصادية حمـــل الدراسة
ويتكـــون مـــن  28فقرة.
وقد مت إستهداف عينة الدراسة بالرتكيز على عدد من املوظفني باملؤسسات االقتصادية لوالية الوادي( ،املدير
العام ،مدير تنفيذي ،رئيس مصلحة ،رئيس مكتب) ،وقد مت إستخدام مقياس( )likertليكرت اخلماسي
املكون من مخس درجات لتحديد أهمية كل فقرة من فقرات اإلستبيان ،وذلك لقياس إستجابات املبحوثني
لفقرات اإلستبيان حسب اجلدول التالي:
جدول رقم( :)01يبني درجات إجابة املبحوثني
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املصدر :من إعداد الباحثني

كما أنه مت وضع مقياس ترتييب هلذه األرقام إلعطاء الوسط احلسابي مدلوال بإستخدام املقياس الرتتييب
لألهمية ،وذلك لإلستفادة منها فيما بعد حتليل النتائج ،حيث تبنت الدراسة املعيار التالي للحكم على اإلجتاه
عند إستخدام مقياس ليكرت اخلماسي وهو موضح يف اجلدول اآلتي:
جدول رقم( :)02يبني مقياس حتديد املعدل النسيب واألهمية النسبية للوسط احلسابي
الوسط احلسابي
من

إىل

4.20

5.00

3.40

4.19

2.60

3.39

1.80

2.59

1.00

1.79

املعدل النسيب
من
84
%

إىل
100
%

68
%
%
%

%
52

67.8
%

36

51.8
%

20
%

83.8

%

35.8

درجات

املقياس

املستخدمة يف الدراسة

22

األهمية

النسبية

لدرجات املقياس

موافق بشدة

درجة كبرية جدا

موافق

درجة كبرية

حمايد

درجة متوسطة

غري موافق

درجة صغرية

غري موافق بشدة

درجة صغرية جدا

املصدر :من إعداد الباحثني

وهكذا أصبح باإلمكان تصنيف قيم املتوسطات احلسابية لكل فقرة من الفقرات ،واألهمية النسبية هلا
كما ظهر يف اجلدول السابق.
 -3عينة الدراسة :نظرا لصعوبة حتديد جمتمع الدراسة بدقة ،ومنه استحالة ضبط حجم العينة وفقا للنماذج
اإلحصائية املعروفة ،مت حتديد عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية من جمتمع الدراسة ،ولقد مت توزيع
 98إستبانة على مجيع أفراد العينة ،واسرتداد  88إستبانة صاحلة وخاضعة للدراسة ،بعد إستبعاد اإلستبيانات
امللغاة نظرا لعدم حتقق الشروط املطلوبة منها ،وبنـــاءا على ما سبق تـــم إعـــداد كافـــة اجلـــداول اإلحـــصائية ،و
مت حتليـــلها إحصائيا.
 -4الصدق والثبات واالتساق الداخلي لفقرات االستبيان :قام الباحثني بدراسة ثبات وصدق االستبيان عن طريق
التحكيم ،معامل ألفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية.
 -1-4التحكيم :فقد مت عرض اإلستبانة يف صورتها األولية على بعض األساتذة األكادمييني املتخصصني ومن هلم
خربة وإطالع يف هذا اجملال ،من أجل االسرتشاد بآرائهم حول الفقرات اليت تضمنتها اإلستبانة ،وقد اخذ الباحثني
بآراء ونصائح احملكمني حيث مت حذف بعض الفقرات ،كما مت تعديل فقرات أخرى ،حتى مت التوصل للصورة
النهائية لالستبيان.
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 -2-4طريقة ألفا كرونباخ :مت إستخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبيان كطريقة ثانية لقياس الثبات،
ونالحظ من خالل جدول رقم ( )03واجلدول رقم ( )04أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لردود املستجوبني على مجيع
ا ألسئلة ذات قيمة أكرب من قيمة احلد األدنى املقبول مبعامل ألفا كرونباخ  ،%60وهذا يعين توفر درجة عالية
من الثبات الداخلي يف اإلجابات ،مما ميكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف الدراسة وحتليل
نتائجها.
 -3-4صدق اإلتساق البنائي حملاور الدراسة :ونالحظ من خالل جدول رقم( )05أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لردود
املستجوبني على مجيع احملاور ذات قيمة أكرب من قيمة احلد األدنى املقبول مبعامل ألفا كرونباخ  ،%60وهذا
يعين توفر درجة عالية من الثبات الداخلي يف اإلجابات ،مما ميكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق
أهداف الدراسة وحتليل نتائجها.
جدول رقم( :)05يبني معامل الثبات(طريقة ألفا كرو نباخ)
الرقم

احملور

01

مـــدى ممارســـة املؤسسات بتبين سياسات املـــسؤولية اإلجتماعية

02

أثـــر تبنـــى سياسات املـــسؤولية اإلجتماعيـــة علـــى إدارة املـــوارد البـــشرية
باملؤسسات اإلقتصادية حمـــل الدراسة
مجيع الفقرات

عدد

معامل

معامل اإلرتباط

الفقرات

اإلرتباط

املصحح

11

0.924

0.9612

28

0. 853

0.9235

39

0.944

0.9715

املصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على نتائج SPSS

 -5طريقة التجزئة النصفية :مت إجياد معامل اإلرتباط بريسون بني معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة
الزوجية الرتبة لكل قسم وقد مت تصحيح معامالت اإلرتباط بإستخدام معامل إرتباط سيربمان براون للتصحيح .23
جدول رقم( :)06يبني معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
الرقم
01
02

حمتوى احملور
مـــدى ممارســـة املؤسسات بتبين سياسات املـــسؤولية اإلجتماعية
أثـــر تبنـــى سياسات املـــسؤولية اإلجتماعيـــة علـ ـى إدارة املـــوارد
البـــشرية باملؤسسات اإلقتصادية حمـــل الدراسة

التجزئة النصفية
معامل الثبات

عدد الفقرات

معامل اإلرتباط

11

0.918

0.957

28

0.676

0.806

املصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على نتائج SPSS

ونالحظ من خالل جدول رقم( )06أن قيمة معامل إرتباط سيربمان براون للتصحيح لردود املستجوبني على
مجيع احملاور ذات قيمة أكرب من قيمة احلد األدنى املقبول معامل إرتباط سيربمان براون للتصحيح  ،%60وهذا
يعين توفر درجة عالية من الثبات الداخلي يف اإلجابات ،مما ميكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات يف حتقيق
أهداف الدراسة وحتليل نتائجها.
ثالثاً :حتليل وتفسري النتائج
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 -1إختبار التوزيع الطبيعي (إختبار كوجملروف -مسرنوف) :إن اهلدف من خالل إختبار كوجملروف  -مسرنوف ملعرفة
هل البيانات تتبع التو زيع الطبيعي أم ال ؟ ،وهو اختبار ضروري يف حالة إختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات
املعلمية تشرتط أن يكون هلا توزيع البيانات طبيعياً.

ويوضح اجلدول التالي رقم ( )07نتائج االختبار حيث أن قيمة االختبار  Zصغرية (أي اصغر من قيمة Z
اجلدولية  1.96وكذلك قيمة مستوى الداللة أكرب من  ) Sig0.05( )05.0وهذا يدل على أن البيانات تتبع
التوزيع الطبيعي وجيب إستخدام اإلختبارات املعلمية.
 -2نتائج الدراسة ومناقشتها :يتـــضمن هـــذا العنصر عرضـــاً وحتلـــيالً لنتـــائج الدراســـة امليدانيـــة ،بـــشأن إختبـــار
صـــحة الفروض اخلا صة بها ،وسوف يتم ذلك بالنسبة لكل فرض على حدى.
 -1-2نتائج إختبار الفرضية األوىل :الفرضية األوىل من فروضيات الدراسة ينص عل ى أنه يوجــد إلتــزام مــن قبــل
إدارات املؤسسات حمــل الدراسة حنــو تبنــي سياسات املــسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني.
ويتبني لنا من اجلدول رقم( )08أن املتوسط احلسابي جلميع فقرات احملور يساوي  ،9719.3واملعدل النسيب
يساوي  %79.438وهو أكرب من املعدل النسيب احملايد  %60وأن قيمة  Tاحملسوبة تساوي  204.14وهي أكرب
من قيمة  Tاجلدولية  1.96ومستوى الداللة كان معدو وهو أقل من  ،0.05ممــا يــشري إلــى أن املستجوبني مــنهم
يتجهــون إلــى الــرأي باملوافقــة علــى التــزام تلــك املؤسسات علــى تبنــي سياسات املسؤولية االجتماعية حنو
املوظفني.
على الرغم من إجتاه املستجوبني منهم حنو املوافقة إال أنـه يالحـظ وجـود إخـتالف بينهم من حيث املوافقة على
متغريات تبين برامج املسؤولية االجتماعية املقدمة هلم ،ويؤكــد هــذا اإلســتنتاج أن نتــائج إختبــار  Tاحملــسوبة
للفــرق بــني املتوســط الفعلي واملتوسط املتوقع ،والذي يعكس مدى املوافقة على وجود كل عبارة على حـده تــدل
فــي معظمهــا علــى أن هــذه الفــروق معنويــة ،ويــدعم ذلــك أن اإلحنرافــات املعي اريــة كانـت فـي معظمهـا أقـل مـن
الواحـد الـصحيح ،ممـا قـد يفـسر تقـارب اإلجابـات الكليـة مــن متوسطها احلسابي.
 -2-2نتائج إختبار الفرضية الثانية :يتشري الفرضية الثانية من فروضيات الدراسة إىل أنه يوجد أثر ذو داللة إحـصائية
ملمارسـة أو تبين سياسات املسؤولية االجتماعية حنو املوظفني علـى إدارة املـوارد البـشرية باملؤسسات اإلقتصادية،
وإلختبار صحة هذه الفرضية األساسية فقد مت تقسيمها إلـى سـتة فرضيات ثانوية ،وسوف يتم إختبار مدى صحة
كل منها تباعاً ألسـلوب االحنـدار البـسيط للتوقع بــأثر ممارســة بــرامج املــسؤولية االجتماعيــة جتــاه املوظفني
علــى إدارة املوارد البشرية ،وذلك وفق اجلـدول اآلتـي رقـم ( )09لعـرض وحتليـل النتـائج اخلاصـة بالفرضـيات
الثانوية .24

االحاالت واملراجع:
 1نوال ضيايف ،املسؤولية االجتماعية للمؤسسة واملوارد البشرية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة أبو بكر القايد تلمسان،2010،ص.21 :
 2أمينة شباح ،واقع أهمية املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة بسكرة ،2009 ،ص.8 :
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 3بن مسعود نصر الدين ،كنوش حممد ،واقع أهمية وقيمة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية ،دراسة استطالعية على إحدى املؤسسات الوطنية،
امللتقى الدولي الثالث منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،فيفري  ،2012ص.3 :
 4عنابي بن عيسى ،فاطمة الزهرة قاسول ،إدارة السلوك األخالقي واملسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال ،امللتقى الدولي الثالث منظمات األعمال
واملسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،فيفري  ،2012ص.3 :
 5أمينة شباح،مرجع سابق ،ص ص.38- 37:
 6املرجع السابق ،ص.8 :
 7الطاهر خامرة ،املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملساهمة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة(حالة سوناطراك) ،مذكرة مقدمة الستكمال
شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2007،ص ص.83- 82 :
 8وهيبة مقدم ،تقييم استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية ،رسالة الدكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة وهران،
اجلزائر ،2014 ،ص ص.89- 79 :
 9عريوة حماد ،دور األداء املتوازن يف قياس وتقييم األداء املستدام باملؤسسات املتوسطة للصناعات الغدائية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة فرحات
عباس ،سطيف ،2011 ،ص ص.56- 55 :
 10غالي نسيمة ،احلوكمة واملسؤولية االجتماعية للشركات (دراسة حالة بعض مؤسسات تلمسان) ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،ختصص حوكمة
الشركات ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،2015 ،ص.124 :
11حممد فالق وقدور بنافلة ،املسؤولية اإلجتماعية لشركات اإلتصاالت اجلزائرية جيزي ،موبيليس ،جنمة ،التحول من العمل اخلريي إىل العطاء الذكي،
ملتقى دولي حول "منظمات األعمال واملسؤولية اإلجتماعية " 15- 14 ،فيفري  ،2012كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،جامعة الشلف ،ص.10 :
 12مصطفى جنيب شاوش ،إدارة األفراد ،دار الشروق للنشر التوزيع ،األردن ،عمان ،الطبعة األوىل ،1996 ،ص.27 :
 13مهدي حسان زدليف ،إدارة األفراد يف منظور كمي والعائالت اإلنسانية ،دار جمدالوى ،األردن ،عمان ،الطبعة األوىل ،1994 ،ص.9 :
 14علي السلمي ،إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية ،دار غريب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،1985 ،ص.19 :
 15علي السلمي  ،السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات ،دار غريب ،القاهرة  ،ص.43 :
 16عادل حسن ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية 1998 ،ص.18 :
 17راوية حممد حسن ،إدارة املوارد البشرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.58 :
 18املرجع السابق ،ص.75 :
 19أمحد ماهر ،ادارة املوارد البشرية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،الطبعة اخلامسة ،2001 ،ص.29 :
 20مصطفى جنيب شاوش  ،مرجع سبق ذكره ،ص.232 :
 21أمحد ماهر ،مرجع سبق ذكره ،ص.30 :
 22وقد مت إعداد هذا اجلدول وفق املعيار التالي :املدى = احلد األعلى – احلد األدنى =  ،4 =1- 5عدد الفئات = ( 5حسب مقياس ليكرت اخلماسي
املستخدم يف الدراسة) ،طول الفئة = ( 0.8 = 5 ÷ 4املدى ÷ أكرب قيمة يف املقياس) ،إضافة هذه القيمة( )8.0إىل أقل قيمة يف املقياس (بداية املقياس وهي
الواحد الصحيح) ،وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية.
 23حسب املعادلة التالية :معامل الثبات= ، 2 r ÷ r+1حيث  rميثل اإلرتباط .
 24مع األخذ بعني اإلعتبار التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنرافات املع يارية ،اليت تبني أثر تبين سياسات املسؤولية اإلجتماعية حنو
املوظفني على إدارة املوارد البشرية باملؤسسات اإلقتصادية ،واليت حتتوي على :اإلستقطاب ،املسار الوظيفي ،تقييم األداء ،التدريب والتطوير ،الصحة والسالمة
املهنية ،حتسني ظروف العمل.
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