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 م هذا،براز أثر تطبيق المس ة ة ة ة ولية االجتماعية وأبعادها المختلفة عل تحسة ة ة ةةي الربحية
تص ة ةةميق س ة ةةتبيا تق توزيعه عل عينة م عما م سة ة ةس ة ةةة مطاح

1

:ملخص

تهدف هذه الد ارسة ة ة ةةة ل

المنطلق قمنا بإس ة ةةتخداق طريسة اإلس ة ةةتسص ة ةةا م خ

. لمعالجة وتحلي النتائج المتحص عليهاSPSS 21  واإلستعانة ببرنامج،األغواط
 بينما ال يوجد أثر،م أهق النتائج وجود أثر ذو داللة حص ةةائية لتطبيق المس ة ولية االجتماعية عل تحس ةةي الربحية
 وبنا ا عل ذلك يجب التوصة ة ةةية بضة ة ةةرورة تفعي، ماعدا البعد األخ قي،بعد م أبعادها عل حدا

ذو داللة حصة ة ةةائية ل

.دور م سسة مطاح االغواط اإلجتماعي و اإلقتصادي وتحسي ممارساتها البيئية ناهيك ع سلو ها تجاه عمالها
. المسؤولية االجتماعية؛ الربحية؛ مؤسسة مطاحن األغواط:الكلمات المفتاحية
G30  ؛M14 : JEL تصنيف

Abstract:
This study aims to highlight the impact of the application of social responsibility and its
various dimensions on improving profitability, from this point, we used the survy method by
designing a questionnaire, which was distributed to a sample of Laghouat Mills Corporation workers,
and using the SPSS 21 program to process and anlyze the results.
One of the important results is the presence of a statisticlly significant effect of applying social
responsibility on improving profitability, while there is no statistically significant effect for each its
dimension separately, except for the ethical demension. Accordingly, it is necessery to recommend the
necessity of activating the social and economic role of Laghouat Mills Corporation and improving its
environmental practices not to mention its behavior towards its workers
Keywords: The Social Responsibility, Profitability, Laghouat Mills Corporation.
JEL Classification Codes : M14 ; G30
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 1مسدمة:
الم سة ةسة ةةة غالبا ما ت ة ة

مادة دسة ةةمة للد ارسة ةةات واألبحا

االقتصة ةةادية لما يدور م حولها م

أسة ة ة ةةئلة وا ة ة ة ة اليات عديدة تطرو م واقب أثرها وتلثرها بالعوام المختلفة م حولها ،والتي تد ب بالباحثي
لل ةةف ع أسةةبابها وتطوراتها ونتائجها ،والم س ةسةةة بدورها تسةةتفيد م هذه األبحا
وتعزيز نساط السوة ،و

لتدارك نساط الضةةعف

هذا بصة ة ةةفة عامة يصة ة ةةب ي مجرن تحسة ة ةةي أدائها وام انياتها ،لدا الم سة ة ةسة ة ةةة

عنصةةر هاق بالنسةةبة لها ولألطراف ذات المصةةلحة معها أيضةةا .مث األدا المالي قد يعطي م ةرات جد
مهمة تساعد عل تسييمها وتحديد م انتها ومدن مساهمتها ي التنمية االقتصادية.

تعتبر الربحية م أهق م ة ةرات األدا المالي للم سة ةس ةةات والتي تتخذها هدف أس ةةاس ةةي تس ةةع م

أجله ،ولهذا قد تنتهج عدة سة ة ةةتراتيجيات والتي م

ة ة ةةلنها التلثير عل الربحية باإليجاب ،ولع م أحد

تلك اإلسةةتراتيجيات هو تبني المسة ولية االجتماعية خيار عا لتحسةةي تعام تها مب البيئة المحيطة بها،
والذي سي دي بالضرورة لتحسي أدائها.
عند تتبب األبحا

المثارة حو موض ة ة ةةوو المسة ة ة ة ولية االجتماعية وآثارها عل أدا الم سة ة ة ةس ة ة ةةة نجد

تناقض ي آ ار الباحثي حو يجابية هذا األثرها بصفة عامة وعل ربحيتها بصفة خاصة.
ولهذا وم منطلق ماسبق ذ ره ا لزاما علينا طرو اإل الية التالية:

هل هناك أثر لتطبيق المسؤولية اإلجتماعية على تحسين ربحية مؤسسة مطاحن األغواط؟
ولإلجابة عل اإل الية المطروحة قمنا بصياغة مجموعة م الفرضيات عل النحو التالي:

الفرضـــية الرييســـية 𝑯𝟎 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــايية لتطبيق المســـؤولية االجتماعية على تحســـين
ربحية مؤسسة مطاحن األغواط عند مستوى داللة .%5

الفرضيات الفرعية :نط قا م الفرضية الرئيسة تتفرو الفرضيات الفرعية التالية:

: 𝐻0ال يوجد أثر ذو داللة حصةةائية للبعد اإلجتماعي عل تحسةةي ربحية م س ةسة ة مطاح األغواط عند

مستون داللة .%5

: 𝐻0ال يوجد أثر ذو داللة حصةةائية للبعد اإلقتصةةادي عل تحسةةي ربحية م س ةسةةة مطاح األغواط عند

مستون داللة .%5

: 𝐻0ال يوجد أثر ذو داللة حصة ة ة ةةائية للبعد البيئي عل تحسة ة ة ةةي ربحية م سة ة ة ةسة ة ة ةةة مطاح األغواط عند

مستون داللة .%5

: 𝐻0ال يوجد أثر ذو داللة حصة ةةائية للبعد األخ قي عل تحسة ةةي ربحية م س ة ةسة ةةة مطاح األغواط عند

مستون داللة .%5

أهداف الدراسة :ا الهدف م هذه الدراسة تحسيق النساط التالية:
-

تحديد وبدقة األبعاد المختلفة للمس ولية اإلجتماعية للم
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 تسليط الضو عل الربحية بإعتبارها أحد أهق م رات األدا المالي للم سسات؛ م حظة مدن م انية ربط أبعاد المس ة ة ة ة ولية االجتماعية بالربحية وتجس ة ة ة ةةيد ذلك عل م س ة ة ة ةس ة ة ة ةةةمطاح األغواط.
منهجية الدراسة:

نموذج الدراسة :قمنا بتسسيق المتغيرات ل نوعي

ما يلي:

 المتغير المس ةةتس  :المس ة ولية االجتماعية لم س ةس ةةة مطاح األغواط وت ةةم أربعة أبعاد هي ( البعداالجتماعي ،البعد االقتصادي ،البعد البيئي والبعد األخ قي)؛
 -المتغير التابب :والمتمث

ي ربحية م سسة مطاح األغواط

مجتمع وعينة الدراســـة :تمث مجتمب الد ارسة ةةة ي جميب موظفي م س ة ةسة ةةة مطاح األغواط والبال عددهق
 250موظف ،وأخذنا عينة ع ة ة ةوائية مانس ة ة ةةبته  %20م مجتمب الد ارس ة ة ةةة ا حجمها  50موظف ،تق
سةترجاو  45سةتبانة واسةتبعاد  3سةتبانات لتناقض المعلومات المدونة عليها م طرف المسةتسصة منهق،
ليصبح عدد اإلستبانات النهائي هو  42ستبانة.
أســلوج جمع البيانات :قمنا ي هذه الد ارس ةةة بإس ةةتخداق طريسة اإلس ةةتسص ةةا م خ

اإلس ةةتبيا

جمب البيانات األولية ،ما تق ستخداق مسياس لي ارت الخماسي لتسييق جابات أ راد العينة.

وتسسيق اإلستبيا

ي

ل قسمي هما:

السسق األو  :يحتوي عل البيانات ال خصية أل راد العينة (الجنس ،العمر ،الم ه العلمي والخبرة)؛

السس ة ة ةةق الثاني :يحتوي عل  - :المتغيرات المس ة ة ةةتسلة المتمثلة ي أبعاد المسة ة ة ة ولية االجتماعية وهي:

البعد االجتماعي ،البعد االقتصادي ،البعد البيئي والبعد األخ قي.
 -المتغير التابب :المتمث

بعد يتضم مجموعة م العبارات.

ي ربحية م سسة مطاح األغواط.

أســـاليج تحليل البيانات :تق اإلس ة ةةتعانة ببرنامج  SPSS 21ي عملية التفري والتحلي اإلحص ة ةةائي للبيانات
واختبار رضيات الدراسة حي

طبست األساليب اإلحصائية التالية:

 -معام آلفا رونباخ ) (Cronbach’s Alphaم أج

ختبار ثبات أداة الدراسة؛

 المتوسطات الحسابية واإلنح ار ات المعيارية لمعر ة تجاهات جابات أ راد العينة؛ -نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد إلختبار الفرضية الرئيسية األول والفرضيات الفرعية التابعة لها؛
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الدراسات السابقة

 .1دراســـة ) :( John OHAKA, Odinakachukwu I. OGALUZOR, 2018أجريت هذه الد ارس ة ةةة
حو محاس ةةبة المسة ة ولية األجتماعية وتلثير التبرعات عل ربحية ةةر ات النفط والغاز ي نيجيريا ،تق
ستخداق تصميق مسح مسطعي إلج ار البح  ،ويمث مجتمب الدراسة ي جميب ر ات النفط والغاز ي
نيجيريا ،حللت البيانات التي تق جمعها م خ
نتائج الد ارسة ة ةةة أ  :التبرو يوثر ب ة ة ة

تحلي اإلرتباط البس ة ة ة ة ةةيط واإلرتباط الجزئي.

بير عل

ة ة ة ة ةةفت

م العائد عل حسوق المسة ة ةةاهمي  ،صة ة ةةا ي ربح

ال ة ةةر ات والعائد عل أصة ةةو ال ة ةةر ات ،وم ثق خلإ هذا البح

ل وجود ع قة يجابية قوية بي

محاسبة المس ولية االجتماعية والربحية.
 .2دراســـة (  :) Babalola, Yisau Abiodun, 2012بحثت هذه الد ارس ة ةةة ي الع قة بي المسة ة ة ولية
االجتماعية وربحية ال ةر ة ي نيجيريا ،تق سةتخداق بيانات ثانوية ملخوذة م التسرير السةنوي والملخإ
المالي

 10ةةر ات مختارة ب ة ة

ع ة ةوائي للفترة مابي  ،2008-1999س ةةتخدمت الد ارس ةةة طريسة

المربعات الصةغرن العادية لتحلي البيانات المجمعة ،أظهرت نتائج التحلي أ

ةر ات العينة سةتثمرت

أق م  10%م أرباحها السةةنوية عل مس ة وليتها االجتماعية ،أظهرت النتائج المتحص ة عليها أخي ار
أ المتغير التوضة ة ة ة ة ة ةةيحي للتغيرات أو اإلخت ةةات ي أدا ال ة ة ة ة ة ة ةةر ةةات المختةةارة راجب لإلخت ف ي
المس ولية االجتماعية ل

ر ة ي نيجيريا.

 .3دراســة ( :(Munaza Kanwal and others, 2013ا هدف هذه الد ارسةةة هو سةةت ةةاف الع قة
بي المسة ة ة ة ة ولية االجتماعية لل ة ة ة ةةر ات واألدا المالي لها ،تق أخذ البيانات م  15ة ة ة ةةر ة مدرجة ي
بورصةة رات ةي (البا سةتا ) بإسةتخداق تحلي اإلرتباط ،أظهرت نتائج الد ارسةة المتحصة عليها أ هناك
ع قة يجابية بيرة بي المس ة ة ولية االجتماعية لل ة ةةر ات واألدا المالي لها ،وأ

نفاق ال ة ةةر ات عل

مس ة ة وليتها اإلجتماعية ل يفيدها سط ي ضة ةةما التنمية المسة ةةتدامة عل المدن الطوي

حسة ةةب وانما

أيضا تحسي أدائها المالي.
 .4دراســة ( :(Jean Francis Ory, Jean Luc Petitjeanا الهدف م هذه الد ارس ةةة اإلجابة ع
السة ة ة ة ا حو أثر لتزامات ال ة ة ةةر ة م منطلق مسة ة ة ة وليتها االجتماعية عل أدائها المالي ،تق د ارس ة ة ةةة
المسة ولية االجتماعية لل ةر ات م خ

التصةريح اإللزامي والطوعي ع المعلومات التي تخصةها ي

تساريرها السة ة ة ة ة ةةنوية المختلفة ،تمثلت أداة الد ارسة ة ة ة ة ةةة ي ختبار اإلرتباط بي اإل صة ة ة ة ة ةةاو ع المعلومات
والربحية المالية ،يمث مجتمب الد ارس ة ةةة ال ة ةةر ات المدرجة ي الس ة ةةوق المالي الفرنس ة ةةي ( يورون س ة ةةت-
باريس) ،أما العينة تت و تحديدا م

ال ةةر ات التي ت ة
88
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المالية و ة ةةر ات التلمي وال ة ةةر ات التي ال تتو ر عل المعلومات ال زمة لتص ة ةةبح العينة النهائية 33
ة ة ة ة ة ةةر ة ،تق جمب المعلومات م خ

التسارير المختلفة ل

ة ة ة ة ة ةةر ة ي العينة للفترة مابي 2010-

 ،2008أثبتت الد ارس ة ةةة وجود رتباط يجابي بير بي المسة ة ة ولية االجتماعية لل ة ةةر ات باألدا المالي
األثر ال بير للتواص ة ة ة ة ة ة ة المتعلق بةإلت ازمةاتهةا االجتمةاعيةة عل أدائهةا المةالي مسةارنةة بةلثر

لهةا م خ

االتصا المتعلق يإلتزاماتها البيئية والمجتمعية الضعيف.
 .5دراســــــة ) إيمان بن عزوز ،إلياس بن ســــــاســـــ  :)2015 ،هد ت هذه الد ارس ة ة ة ةةة ل قياس أثر
المسة ة ولية اإلجتماعية للم سة ةس ةةات عل األدا المالي ،تق ختيار 51م سة ةس ةةة قتص ةةادية جزائرية للفترة
مةابي  ،2013-2009تق قيةاس المسة ة ة ة ة ة ة وليةة االجتمةاعيةة م خ

 :المحةا ظةة عل البيئةة ،االهتمةاق

بالعاملي  ،التفاع مب المجتمب وحماية المسةةتهلك ،أما األدا المالي تق قياسةةه م خ

م ةةر الربحية

األهق هو العةةائةةد عل األصة ة ة ة ة ة ةةو  .تق نتهةةاج ة م نموذج اإلنحةةدار المجمب ،نموذج اآلثةةار الثةةابتةةة
ونموذج اآلثار الع ة ة ة ةوائية طريسة لسياس المتعيرات ،أظهرت النتائج وجود ع قة س ة ة ةةلبية بي المحا ظة
عل البيئة والعائد عل األصة ة ةةو  ،ي حي لق يثبت وجود ع قة بي عناصة ة ةةر المسة ة ة ولية اإلجتماعية
الث

الباقية.
الدراسـة الحالية:

الد ارسةةة الحالية تتساطب مب الد ارسةةات السةةابسة ي تناو

(المسة ة ة ولية االجتماعية) والتابب (الربحية) ما هو الحا

أحد المتغيري

المتغيري المسةةتس

ي الد ارس ة ةةة األول والثانية ،أو عل األق تناو

ما هو م حظ ي الد ارسة ة ة ةةة الثالثة والرابعة والخامسة ة ة ةةة ،والتي تخذت لها م المس ة ة ة ة ولية

االجتماعية متغي ار مس ة ة ةةتس وربطتها باألدا المالي بالرغق م

خت ف ختيار أس ة ة ةةاليب جمب البيانات و ذا

نماذج تحليلها م طرف هذه الد ارسةةة بالمسارنة مب باقي الد ارسةةات السةةابسة.
ة ةةف األثر الذي تحدثه المسة ة ولية اإلجتماعية وتلثير

د ارسةةتنا الحالية ر زت عل

بعد م أبعادها عل ربحية الم سة ةسة ةةة مبا ة ةرة

عل خ ف باقي الد ارس ة ة ةةات الس ة ة ةةابسة التي ر زت أغلبها عل األدا المالي متغير تابب واعتبرت الربحية
م ر م م راته سط.

 2المسؤولية اإلجتماعية
 2.1ماهية المسؤولية اإلجتماعية
 2.1.1تعريف المسؤولية اإلجتماعية:

المسة ة ة ولية اإلجتماعية" :عبارة عما تسوق به الم سة ة ةس ة ةةات وتسدمه للمجتمب طبسا لتوقعاته مب ض ة ةةما

مراعاة حسوق الموارد الب ةرية وقيق المجتمب وأخ قياته وااللتزاق بالسواني وم ا حة الفسةاد م خ

ال ةفا ية

واإل صةاو ع أعمالها ،وتمث المسة ولية االجتماعية ن ةاطا مرتبطا ببعدي أسةاسةيي أحدهما داخلي يتمث
89
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ي سة ة ة ة ةةهاق الم س ة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةة ي تطوير العاملي وتحسة ة ة ة ةةي حياتهق ،والبعد الثاني خارجي يتمث
الم سسات ي التدخ لمعالجة الم ا

ي مبادرات

التي يعاني منها المجتمب( ".زرقو  ،2015 ،صفحة )204

ما تعرف أيضةةا عل أنها " االلتزاق األخ قي والتصةةرف المسةةئو تجاه مجموعة م األطراف وهق

أصة ةةحاب المصة ةةلحة ،وم أهق األطراف المسة ةةتفيدة م برامج المس ة ة ولية اإلجتماعية نجد

م المجتمب

والبيئة ،وهذا يع س أ مفهوق المسة ولية اإلجتماعية جا ليعزز دور وم انة الم سةسةةات ي المجتمب ليس
سط

يا اقتصادي نما

يا

جتماعي يسهق ي ح م

ت المجتمب والحفاظ عل البيئة التي يعم

ي طارها( ".السعيد و آخرو  ،2017 ،صفحة )72

"

المفهوق الواسةب للمسة ولية االجتماعية للم سةسةات يتعلق بماهية – أو ماينبغي أ ت و عليه –

الع قة بي الم سة ة ة ةس ة ة ةةات ،ح ومات البلدا والمواطني  .أما محليا هي الع قة بي الم سة ة ة ةس ة ة ةةة والمجتمب

المحلي الذي تتواجد أو تن ط يه(Crowther & Güler Aras, 2008, p. 11) ".

وعليه يم ننا السو بل المسة ة ولية اإلجتماعية هي الع قة بي الم سة ةس ةةة وأص ةةحاب المص ةةلحة ،أي

بينهةا وبي العةاملي بةالةدرجةة األول والتي تةلخةذ عل عةاتسهةا مهمةة تطوير مهةاراتهق وتو ير ظروف عمة

مناسةبة لهق ،باإلضةا ة ال المجتمب الذي تلتزق بإحتراق قوانينه ومبادئه والمبادرة بتسديق خدمات عالة تسةاهق
ي ح م ة ة ته ،دو نسة ةةيا البيئة التي تن ة ةةط يها والتي يجب أ تحا ظ عليها م

واإلت ف وغيرها وهذا مايجع منها يا

قتصادي واجتماعي اع

ي المجتمب.

أ ة ة ا التلو

 2.1.2مبادئ المسؤولية اإلجتماعية:

تسوق المس ولية اإلجتماعية عل مجموعة م المبادئ هي:

 مبدأ اإلذعا السانوني :أ تلتزق الم سة ة ةس ة ةةة بجميب السواني واللوائح الس ة ةةارية المحلية والدولية الم توبةوالمعلنة والمنفذة طبسا إلج ار ات راسخة ومحددة واإللماق بها( .أبوال عر ،2016 ،صفحة )17

 مبدأ ال ة ةةفا ية :هي قياق األجهزة العليا للرقابة باإل صة ةةاو بطريسة آنية وواضة ةةحة ومفيدة ع أوضة ةةاعهاوأن ة ة ة ةةطتها وادارتها المالية وعملياتها وأدائها تجاه المجتمب الذي تعيش يه ،ما يلزق مفهوق ال ة ة ة ةةفا ية
ض ة ة ة ةةرورة اإل ص ة ة ة ةةاو ع عمليات الرقابة باإلض ة ة ة ةةا ة ال تم ي األ راد المعنيي م الحص ة ة ة ةةو عل
المعلومات ال زمة حو األن طة االجتماعية للم سسة( .محس و آخرو  ،2016 ،صفحة )333

 مبدأ اإلسة ة ة ة ةةتدامة :تعن اإلسة ة ة ة ةةتدامة بتلثير األ عا الم خوذة ي الحاضة ة ة ة ةةر عل خيارات المتاحة يالمس ةةتسب ( ،)...ي حالة س ةةتخدامنا لمورد معي

ي دورات األعما يجب علينا د ارس ةةة م انية بسائه

متاحا ي المستسب (OHAKA, Odinakachukwu.l, & OGALUZOR , 2018, p. 269) .
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 مبدأ حتراق مصةالح األطراف المعنية :أ تسر الم سةسةة وتتسب أ هناك تنوعا ي المصةالح لألطرافالمعنية ،وتنوعا ي أن ةةطة ومنتجات الم سة ةس ةةة الرئيس ةةية والثانوية وغيرها م العناص ةةر التي قد ت ثر
عل تلك األطراف المعنية( .أبوال عر ،2016 ،صفحة )17
 -مبدأ المسا لة :يرتبط مفهوق المسا لة باإلطار السانوني والهي

التنظيمي واإلستراتيجيات ،واإلج ار ات

التي تضم لجهاز المراقبة بالم سسة النساط التالية( :محس و آخرو  ،2016 ،صفحة )333

)1

أ تفي بواجباتها السانونية المتعلسة بتوزيب مواردها وتسييق أدا ها؛

)2

تفصح ع قانونية و فا ة ستخداق الما العاق باإلضا ة ل

)3

رئيس وموظفو الجهاز مس ولو ع أعمالهق.

ج ار اتها وأن طتها؛

 مبدأ أحتراق الحسوق األسة ة اس ةةية لإلنس ةةا  :أ تنفذ الم سة ةس ةةة الس ةةياس ةةات والممارس ةةات التي محتراق الحسوق الموجودة ي اإلع

ةةلنها

العالمي لحسوق اإلنسا ( .أبوال عر ،2016 ،صفحة )17

 2.2أبعاد المسؤولية اإلجتماعية

ي محاولة لتوسيب مفهوق المس ولية اإلجتماعية تق التمييز بي أربعة أبعاد رئيسية هي ما يلي:

 البعد االقتص ة ةةادي :حيالموارد ب

تمارس الم سة ة ةس ة ةةة أن ة ةةطة قتص ة ةةادية لتحسيق ال فا ة والفعالية ،وتس ة ةةتخدق

ر يد لتنتج سلب وخدمات بنوعية راقية .وتوزو العوائد ب

عاد عل عوام اإلنتاج

المختلفة .بتحسيق ذلك ت و قد تحملت مس ولية قتصادية( .وهيبة ،2014 ،صفحة )79

-

البعةةد األخ قي (المسة ة ة ة ة ة ة وليةةة اإلجتمةةاعيةةة تجةةاه أخ قيةةات العمة ) :تعةةد أخ قيةةات األعمةةا بمثةةابةةة
الصةورة العا سةة التي تبي الم سةسةة عل حسيستها وبالتالي قد تظهر الجانب الم ةرق للم سةسةة أماق
المس ةةتهل ي والمجتمب ب ة ة

عاق ،ويم

ذلك أ ت ةةف المس ةةتور ع الجوانب الس ةةلبية ي أدا

الم سسة تجاه المجتمب( .محس و آخرو  ،2016 ،صفحة )333

 البعد البيئي :البد للم س ةسةةة أ تراعي اآلثار البيئية المترتبة عل عملياتها ومنتجاتها والسضة ا علاإلنبعاثات الس ةةامة والنفايات ،وتحسيق أقصة ة قدر م ال فا ة واإلنتاجية م الموارد المتاحة ،وتسلي
الممارس ةةات التي قد ت ثر س ةةلبا عل تمتب الب د واألجيا السادمة بهذه الموارد( .أبوال ةةعر،2016 ،
صفحة )15
 البعد اإلجتماعي :والذي يملي عل الم سة ةس ةةة أ تس ةةهق ي تحسيق ر اهية المجتمب الذي تعموتحس ةةي ورعاية ة ة و العاملي

يه،

يها ،بما ينع س يجابا عل زيادة نتاجيتهق وتنمية قدراتهق الفنية،

وتو ير األم الوظيفي والمهني والرعاية الص ةةحية والمجتمعية لهق .وي ةةم البعد االجتماعي
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ممارسة ة ةةات الت ة ة ةةغي والعم العادلة ،والمسة ة ةةاهمة ي المجتمب المحلي( .روضة ة ةةة و جديدي سة ة ةةميحة،
 ،2017صفحة )3

 3الربحية
 3.1مفهوم الربحية

ة ة ة ة ة ة ةةر ةة هو ربحيتهةا" ،وقةد عر وا الربحيةة عل

و سةا لرحمةا وآخرو )" ،(2011أ ثر مةاتهتق بةه ة

أنها " السابلية لتحسيق الربح م جميب أن ةطة المنظمة ،ال ةر ة ،المن ةلة أو الم سةسةة .باإلضةا ة ل ذلك،
إنه يوض ة ةةح مدن فا ة اإلدارة ي تحسيق الربح م خ

س ة ةةتخداق جميب الموارد المتاحة ي الس ة ةةوق".

)(EJIKE, Nancy C, & AGHA, 2018, p. 77

المفهوم المحاســــب  :ويعني الفرق بي الدخ المحسق م قب الوحدة االقتصة ة ةةادية خ

معينة والمص ة ة ة ة ةةرو ات التي ت بدتها هذه الوحدة خ

المحاسبي مفهوما

ترة زمنية

هذه الفترة لتحسيق هذا الدخ  ،ويسب ض ة ة ة ة ةةم المفهوق

رعيا للربح ،هما( :المدهو  ،2017 ،صفحة )40

 -صة ةةا ي ربح العمليات :ويعني الفرق بي المبيعاتخ الخدمات المحسسة خ

الفترة الزمنية م ن ة ةةاط

الم سةسةةة الرئيسةةي وت اليف هذه المبيعاتخ الخدمات ،باإلضةةا ة ل المصةةرو ات اإلدارية والعمومية
ومص ةةرو ات البيب والتوزيب ،دو أ ي ةةم ذلك الفائدة المد وعة أو اإليرادات والمص ةةرو ات األخرن
والضرائب.
 ص ةةا ي الربح بعد الضة ةريبة (الربح ال ةةام ) :ويعني هذا الربح الناتج ع الفرق بي دخ الم سة ةس ةةةم جميب المص ة ة ة ة ة ة ةةادر (المبيعةةات واإليرادات األخرن) والت ةةاليف مهمةةا ةةانةةت (ت ةةاليف المبيعةةاتخ
الخةدمةات) وأيةة ت ةاليف أخرن غير مرتبطةة بةالعمليةات ( خسة ة ة ة ة ة ةةارة بيب أحةد األصة ة ة ة ة ة ةةو ) وبعةد طرو
الضرائب أيضا.
المفهوم االقتصــاد  :م الناحية اإلقتصةةادية هي عبارة ع " الزيادة ي الثروة والتي تتضةةم زيادة

اإليرادات المتحسسة ع ت اليف مضة ة ة ةةا ا ليها ت اليف الفرإ البديلة ،يعني أ الربح االقتصة ة ة ةةادي أق م

الربح المحاسبي بسبب وجود هذه الت اليف المضا ة"( .المبيضي و آخرو  ،2016 ،صفحة )851

أو هو "مسدار التغير ي السيمة الص ة ة ة ة ةةا ية للوحدة اإلقتص ة ة ة ة ةةادية خ

ترة زمنية معينة"( .المدهو ،

 ،2017صفحة )40

 3.2مؤشرات الربحية:

 معد العائد عل األصة ة ةةو ) :(ROAيعد معد العائد عل األصة ة ةةو م ضة ة ةةم مساييس الربحيةوالذي ع طريسه يم

معر ة معد العائد المتحسق م
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فا ة الم سةسةة

( ،)...ويتق حس ة ةةاب معد العائد عل األص ة ةةو م خ

مسارنة بالم سةسةات األخرن

المعادلة التالية( :العلي ،2018 ،ص ة ةةفحة

)190

معدل العايد على األصول= صاف الربح بعد الضرايج ÷ إجمال الموجودات
 معةد العةائةد عل المل يةة (المسة ة ة ة ة ة ةةاهمي  :)ROEويسيس هةذا الم ة ة ة ة ة ة ةةر معةد العةائةد المتحسق عسة ة ة ة ة ة ةةتثمةار أموا المةال ي  ،وأ
ويم

رتفةاو معةد العةائةد عل حق المل يةة هو دلية ألدا اإلدارة ال ف ،

أ ي و رتفة اعةةه دلي للمخةةاطرة العةةاليةةة النةةاجمةةة ع زيةةادة ال ار عةةة المةةاليةةة ،بينمةةا ي ة ة ة ة ة ة ةةير

نخفاض ةةه ل تموي متحفظ م السروض وبحس ةةب الص ةةيغة التالية( :المبيض ةةي و آخرو ،2016 ،
صفحة )851

معدل العايد على حق الملكية= (صاف الربح بعد الضريبة ÷ حقوق الملكية) 100% x
 نسة ة ةةبة الربح الت ة ة ةةغيلي( :( Operating Profit Ratioهذه النسة ة ةةبة تبي الع قة بي الربح الت ة ة ةةغيليوصة ة ةةا ي المبيعات،

الهدف الرئيسة ة ةةي لحسة ة ةةاب هذه النسة ة ةةبة هو تحديد ال فا ة الت ة ة ةةغيلية لإلدارة،

تس ةةم هذه النس ةةبة أيض ةةا بهامش الربح الت ةةغيلي ،و الربح الت ةةغيلي يعني ص ةةا ي الربح الناتج ع
العمليات و األن ة ةةطة العادية لألعما دو مراعاة المعام ت والمص ة ةةرو ات الخارجية ذات الطبيعة
المالية البحتة ،لما رتفعت نسةةبة الربح الت ةةغيلي لما د عل

فا ة ت ةةغيلية أ ضة و نسةةبة الربح

الت ة ة ةةغيلي المرتفعة تعني أ الم سة ة ة ةس ة ة ةةة قادرة ليس عل زيادة مبيعاتها سط نما أيض ة ة ةةا عل تدنية
نفسات الت غي  ،ويم

حساب هذه النسبة بالمعادلة التالية(tulsian, 2014, p. 20):

نسبة الربح التشغيل = ( الربح التشغيل ÷ صاف المبيعات) 100% x
 هامش ص ةةا ي الربح ) :(Net Profit Marginتمث الع قة بي ص ةةا ي الربح والمبيعات.هذه النسةةبة يم

أ يعد

سةةتنادا ل حاجة المحل مث

حس ةةاب

سةةتبدا صةةا ي الربح بالعائد قب ت اليف

الفائدة أو العائد بعد الفائدة والض ة ة ةرائب ،ويجب عل المحل أ يبح

ع أي دخ خ مصة ة ةةاريف أو

ربحخ خسةةارة غير عادي أو غير مت رر يما يتعلق مبا ةرة بالن ةةاط األسةةاسةةي للم س ةسةةة ،ويجب أ
تستثن هذه البنود عند قياس اعلية الم سسة( :المبيضي و آخرو  ،2016 ،صفحة )851

هامش الربح الصاف = ( صاف الربح ÷ المبيعات) 100% x
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 4الدراسة التطبيقية
 4.1صدق وثبات أداة الدراسة
 4.1.1صدق اإلتساق الداخل لعبارات اإلستبيان

 -قياس اإلتساق الداخلي لعبارات المحور األو (البعد االجتماعي):

الجدول :01يوضح اإلتساق الداخلي لعبارات المحور األو (البعد اإلجتماعي)
الرقم
1

العبارات
تو ر الم سسة بيئة صحية جيدة للموظفي وتحرإ عل س متهق البدنية والنفسية

معامل اإلرتباط

مستوى المعنوية

0.66

0.00

 2تو ر الم سسة خدمات صحية للموظفي

0.72

0.00

 3تدعق الم سسة حم ت التوعية التي تسوق بها مختلف الجهات الح ومية

0.79

0.00

0.68

0.00

0.73

0.00

0.72

0.00

0.55

0.00

0.72

0.00

0.86

0.00

0.76

0.00

ن ة ة ة ة ة ة ةغةةاالتهق أو قت ارحةةاتهق يمةةا يخإ 0.81

0.00

 4تسوق الم سسة بتسديق تعويضات مناسبة ي حالة التعرض لحاد

عم

المجتمبوسائ تسلية للموظفي الستخدامها ي أوقات الراحة
لصالحالم سسة
 5تو ر
 6تسوق الم سسة باستحدا

أن طة ثسا ية وتر يهية لصالح الموظفي وعائ تهق

 7تسدق الم سسة تعويضات مالية جيدة للموظفي

ي األعياد الدينية وغيرها م المناسبات

 8تسدق الم سسة أجور تتناسب مب متطلبات العم
 9تو ر الم سسة أجوا مريحة جدا للموظفي والعم

عل حد سوا

 10تتوا ق مبادئ وسياسات الم سسة مب حسوق اإلنسا وحسوق العاملي
 11غةةالبةةا مةةا يفتح المجةةا للموظفي للتعبير ع
وضعية الم سسة

 12دائما ما تسوق الم س ة ة ة ةسة ة ة ةةة م
أبحاثهق والمتعلسة بالم سسة

المصدر :م

دارة وموظفي بتسة ة ة ةةهي مهاق الباحثي األ ادميي إلتماق 0.37

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

0.016

ن حظ م الجةدو رقق ( )01أ معةام ت اإلرتبةاط لهةا ذات داللةة معنويةة حص ة ة ة ة ة ة ةةائيةة حية

أ

 sig=0.00 ≤ 0.05لجميب العبارات ،وقد تراوحت بي  0.37حد أدن و 0.86حد أقصة ة ة ة مما يد

عل أ جميب عبارات المحور األو (البعد االجتماعي) متس ة ةةسة داخليا مب المحور المنتمية ليه مما يثبت
صدق اإلتساق الداخلي لفسرات المحور األو وأنها صادقة ي قياس البعد اإلجتماعي.
 -قياس اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني (البعد اإلقتصادي):
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الجدول  :02يوضح اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني(البعد اإلقتصادي)
الرقق
13

العبارات
نظاق التوظيف للم سسة مر ويتناسب مب ما هو متو ر ي سوق العم

معامل اإلرتباط

مستوى المعنوية

0.59

0.00

 14تفتح الم سة ةس ةةة رص ةةة التوظيف أماق الفئات الخاص ةةة ي المجتمب (ذوي اإلحتياجات 0.56

0.00

 15تو ر الم سسة سلب وخدمات ي المستون المطلوب م قب السوق

0.69

0.00

 16تسع الم سسة دائما لزيادة نتاجيتها وتلبية متطلبات السوق قدر اإلم ا

0.64

0.00

 17غالبا ما تسوق الم سسة بتسديق الرعاية والدعق للتظاهرات المسامة محليا ووطنيا

0.75

0.00

 18تساهق الم سسة ي عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

0.82

0.00

 19تهتق الم سسة بمدن مساهمتها ي الر ب م اإلقتصاد الوطني

0.51

0.00

الخاصة ..لخ)

المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م الجةدو رقق ( )02أ معةام ت اإلرتبةاط لهةا ذات داللةة معنويةة حصة ة ة ة ة ة ةةائيةة بحية

أ

 sig= 0.00 ≤ 0.05لجميب العبارات ،وقد تراوحت بي  0.51حد أدن و 0.82حد أقصة ة مما يد

عل أ جميب عبارات المحور الثاني (البعد اإلقتصةةادي) متسةةسة داخليا مب المحور المنتمية ليه مما يثبت
صدق اإلتساق الداخلي لفسرات المحور الثاني وأنها صادقة ي قياس البعد اإلقتصادي.
(البعد البيئي):

 -قياس اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الثال

الجدول  :03يوضح اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الثال (البعد البيئي)
الرقق
20

العبارات

0.49

0.001

 21تعتبر منتجات الم سسة آمنة وغير مضرة بالبيئة

0.42

0.005

 22يحرإ الموظفو بالم سسة عل اإللتزاق بالسواني واللوائح الخاصة بإحتراق البيئة

0.93

0.00

0.47

0.002

0.50

0.001

 25يتق التخلإ م المخلفات والمنتجات غير الص ة ة ة ة ة ةةالحة بطريسة آمنة وص ة ة ة ة ة ةةحية وغير 0.48

0.001

23

تسوق الم سسة بإنتاج منتجاتها ي بيئة صحية وأمنة

معامل اإلرتباط

مستوى المعنوية

تو ر الم سسة مساحات خض ار نظيفة لصالح الموظفي لإلستراحة

 24تمنب قواني الم سسة التدخي داخ

ضا ها سوا ا م قب العما أو الزبائ

مضرة بالبيئة المحيطة

المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م الجدو رقق( )03أ

معام ت اإلرتباط ذات داللة معنوية حصة ائية حي

أ

≤sig

 0.05لجميب العبارات ،وقد تراوحت بي  0.42حد أدن و 0.93حد أقصة ة ة ة ة ة مما يد عل أ جميب
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(البعد البيئي) متسة ة ة ةةسة داخليا مب المحور المنتمية ليه مما يثبت صة ة ة ةةدق اإلتسة ة ة ةةاق

الداخلي لفسرات المحور الثال

وأنها صادقة ي قياس البعد البيئي.

 قياس اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الرابب (البعد األخ قي):الجدول :04يوضح اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الرابب (البعد األخ قي)
الرقق
26

العبارات مــــــــعــــــــامــــــــل
تفرض الم سسة عل العاملي احتراق السواني الخاصة بالعم واإلج ار ات اإلدارية

مستوى المعنوية

 0.84اإلرتباط 0.00

 27تسوق الم سسة دوريا بمراقبة سير اإلج ار ات اإلدارية والتعام ت التجارية

0.78

0.00

 28تحرإ الم سسة عل محاربة الفساد اإلداري

0.69

0.00

 29تسدق الم سسة دوريا الدعق والتبرعات لصالح الجمعيات الوطنية

0.46

0.002

 30تضب الم سسة تحت تصرف الزبائ صندوق لل اون

0.72

0.00

0.89

0.00

0.68

0.00

0.82

0.00

 31تدرس الم سسة ال اون الصادرة ع الزبائ ب

جدي وتلخذها بعي اإلعتبار

 32يلتزق جميب الموطفو بلخ قيات المهنة التي ي غلونها وبسرية معلومات الزبائ
 33يس ة ة ة ة ةةود العم جو مفعق باالحتراق المتباد بي الموظفي

يما بينهق وبي الموظفي

والزبائ
المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م هذا الجدو أ

 5%حي

معام ت اإلرتباط ذات داللة معنوية حصة ة ة ةةائية عند مسة ة ة ةةتون داللة

أ  sig< 0.05لجميب العبارات وقد تراوحت بي  0.46حد أدن و 0.89حد أقص ة ة مما

يد عل جميب عبارات المحور الرابب (البعد األخ قي) متس ة ة ة ةةسة داخليا مب المحور المنتمية ليه مما يثبت

صدق اإلتساق الداخلي لفسرات المحور الرابب وأنها صادقة ي قياس البعد األخ قي.
 قياس اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الخامس (الربحية):الجدول  :05يوضح اإلتساق الداخلي لعبارات المحور الخامس ( الربحية)
الرقق
34

العبارات
تحسق الم سسة نتائج جد مرضية مسارنة مب منا سيها ي المحيط الذي تن ط يه

 35ال ت

0.52

0.00

0.47

0.001

0.72

0.00

ن ة ة ةةاطاتها اإلجتماعية والبيئية ي التسرب أ ثر م أ راد 0.71

0.00

ت اليف تبني المس ولية االجتماعية عبئ عل الم سسة

 36دائما تسج الم سسة م رات مالية ايجابية
37

تس ة ة ةةتفيد الم سة ة ة ةس ة ة ةةة م خ

معامل اإلرتباط

مستوى المعنوية

المجتمب وتعريفهق بن اطاتها والخدمات التي تسدمها
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0.71

0.00

الم سسة

0.75

0.00

تع س م ة ةرات األدا المالي للم سة ةس ةةة السيمة المض ةةا ة التي تس ةةاهق بها ي االقتص ةةاد 0.66

0.00

 39ت دي ممارسة المس ولية االجتماعية ل خلق قيمة مضا ة بالنسبة للم سسة
40

الوطني

المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م خ

الجدو رقق ( )05أ جميب معام ت اإلرتباط ذات داللة معنوية حصة ة ة ة ة ةةائية عند

مسة ة ة ة ة ة ةةتون داللةة  ،5%حية

أ  sig < 0.05لجميب العبةارات ،وقةد تراوحةت بي  0.47حةد أدن و

 0.75حد أقص ة ة ة ة مما يد عل أ جميب عبارات المحور الخامس (الربحية) متسة ة ة ةةسة داخليا مب المحور

المنتمية ليه مما يثبت صةةدق اإلتسةةاق الداخلي لفسرات المحور الخامس وأنها صةةادقة ي قياس ماوضةةعت

لسياسه.
 4.1.2الصدق البناي لمحاور اإلستبيان:
الجدول :06يوضح الصدق البنائي لمحاور الدراسة
الرقم
01
02
03
04
05

المحور
المحور
المحور
المحور
المحور

المصدر :م

األول :البعد اإلجتماع
الثان  :البعد اإلقتصاد
الثالث :البعد البيي
الرابع :البعد األخالق
الخامس :الربحية

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

مستوى المعنوية
معامل اإلرتباط
المحاور
0.00
0.85
0.001
0.78
0.00
0.77
0.00
0.82
0.00
0.69

ن حظ م الجدو رقق ( )06أ معام ت رتباط المحاور مب متوس ةةط عبارات اإلس ةةتبيا جيدة جدا

وذات داللة معنوية حصة ة ة ة ة ةةائية عند المسة ة ة ة ة ةةتون  ،5%حي

أ  sig=0.00 < 0.05وهذا يد عل أ

المحاور الموضوعة م ئمة جدا لسياس هذه الدراسة.
 4.1.3إختبار ثبات أداة الدراسة
الجدو  :07يوضح نتائج معام آلفا رونباخ لمتغيرات الدراسة
الرقم
01
02
03
04
05

المحور
المحور
المحور
المحور
المحور
المجموع

المصدر :م

المتغير

األول :البعد اإلجتماع
الثان  :البعد اإلقتصاد
الثالث :البعد البيي
الرابع :البعد األخالق
الخامس :الربحية
عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21
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40

عدد العبارات

0.90
0.76
0.35
0.87
0.78
0.88
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ن حظ م الجدو رقق ( )07أ معام ت الثبات آلفا رونباخ لمحاور الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة جيدة جدا (ماعدا
معةةام ة الثبةةات للمحور الثةةال ة

ةةا منخفض نوعةةا مةةا) ،و ةةذا معةةام ة آلفةةا رونبةةاخ العةةاق بحي ة

حي ة

 α=0.88وهذا مايجع هذه األداة تتصف بثبات جيد ي قياس هذه الدراسة.
 4.2عرض نتايج الدراسة

 تجاه عبارات المحور األو (البعد اإلجتماعي):الجدول  :08يوضح تجاه عبارات المحور األو (البعد اإلجتماعي)

الرقم
1

العبارات
تو ر الم سسة بيئة صحية جيدة للموظفي وتحرإ عل س متهق البدنية والنفسية

المتوسط المرجح

اإلنحراف المعيار

اإلتجاه

4.21

0.95

موافق بشدة

3.71

1.043

موافق

0.96

موافق

3.62

1.103

موافق

3.02

1.179

محايد

2.93

1.351

محايد

3.38

1.168

محايد

3.19

1.292

محايد

3.26

1.308

محايد

3.76

1.284

موافق

 11غةالبةا مةا يفتح المجةا للموظفي للتعبير ع ان ة ة ة ة ة ة ةغةاالتهق او اقت ارحةاتهق يمةا يخإ 3.45

1.214

موافق

دارة وموظفي بتس ة ةةهي مهاق الباحثي األ ادميي إلتماق 3.57

1.213

موافق

3.47

0.824

موافق

 2تو ر الم سسة خدمات صحية للموظفي
3

تدعق الم س ة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةة حم ت التوعية التي تسوق بها مختلف الجهات الح ومية لصة ة ة ة ةةالح 3.55

المجتمب سسة بتسديق تعويضات مناسبة ي حالة التعرض لحاد
 4تسوق الم

عم

 5تو ر الم سسة وسائ تسلية للموظفي إلستخدامها ي أوقات الراحة
 6تسوق الم سسة بإستحدا
7

أن طة ثسا ية وتر يهية لصالح الموظفي وعائ تهق

تسدق الم سة ة ة ة ة ة ةس ة ة ة ة ة ةةة تعويض ة ة ة ة ة ةةات مالية جيدة للموظفي

المناسبات

ي األعياد الدينية وغيرها م

 8تسدق الم سسة أجور تتناسب مب متطلبات العم
 9تو ر الم سسة أجوا مريحة جدا للموظفي والعم

عل حد سوا

 10تتوا ق مبادئ وسياسات الم سسة مب حسوق االنسا وحسوق العاملي

وضعية الم سسة

 12دائما ما تسوق الم سة ة ةس ة ةةة م

أبحاثهق والمتعلسة بالم سسة

متوسط عبارات المحور

المصدر :م

مسج

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

يتض ة ةةح لنا م الجدو رقق ( )08وجود موا سة نس ة ةةبية عل البعد اإلجتماعي  ،3.47ل بر متوس ة ةةط
ا للعبارة األول  ( 4.21بإتجاه موا ق ب دة) وهذا دلي عل تو ير الم سسة لبيئة صحية وجيدة

للموظفي حرص ةةا منها عل سة ة متهق ،بينما تجهت العبارة الس ةةادس ةةة ل الحياد بلق متوس ةةط  ،2.93أي
أ الم سة ة ةس ة ةةة تهم األن ة ةةطة الثسا ية والتر هية الموجهة لص ة ةةالح الموظفي  ،ما ن حظ أ العبارة الرابعة
98

مجلـة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة

ISSN 2572-0171

المجلد  ،05العـــدد ،)2021( 02 :ص 104 -85

انت األق تجانس ي جابات الموظفي المس ة ة ةةتسصة ة ة ة منهق بإنحراف معياري قدره  ،1.351بينما العبارة
األول هي األ ثر تجانس بإنحراف معياري قدره .0.95
 تجاه عبارات المحور الثاني (البعد اإلقتصادي):الجدول  :09تجاه عبارات المحور الثاني (البعد اإلقتصادي)
العبارات الــمــتــوســـــــــــط

الرقق

اإلتجاه

اإلنحراف المعيار

 3.71المرجح 1.066

موا ق

تفتح الم سة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةة رصة ة ة ة ةةة التوظيف أماق الفئات الخاصة ة ة ة ةةة ي المجتمب (ذوي اإلحتياجات 2.98

1.405

محايد

 15تو ر الم سسة سلب وخدمات ي المستون المطلوب م قب السوق

4.14

0.843

موا ق

 16تسع الم سسة دائما لزيادة نتاجيتها وتلبية متطلبات السوق قدر اإلم ا

4.07

0.973

موا ق

 17غالبا ما تسوق الم سسة بتسديق الرعاية والدعق للتظاهرات المسامة محليا ووطنيا

3.60

1.127

موا ق

 18تساهق الم سسة ي عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

3.88

1.131

موا ق

 19تهتق الم سسة بمدن مساهمتها ي الر ب م اإلقتصاد الوطني

4.00

0.911

موا ق

3.768

0.698

موا ق

13
14

نظاق التوظيف للم سسة مر ويتناسب مب ما هو متو ر ي سوق العم
الخاصة ..لخ)

متوسط عبارات المحور

المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م الجدو رقق ( )09وجود موا سة عامة عل البعد االقتصادي  ،3.768ا أ بر متوسط

للعبارة الثالثة ب ة  ،4.14حي

أ الم سسة تسدق السلب والخدمات المطلوبة ي السوق وبالسدر ال ا ي ،بينما

تجهت العبارة الثانية ل الحياد بلق نسة ة ة ة ة ةةبة  ،2.98وهذا يعني أ هناك تسصة ة ة ة ة ةةير م قبلها ي توظيف

وادماج ذوي اإلحتياجات الخاص ة ةةة .ما تبي أ العبارة األق تجانس ة ةةا هي العبارة الس ة ةةادس ة ةةة حي

س ة ةةجلت

نحراف معياري قدره  ،1.131وأ العبارة األ ثر تجانسا هي العبارة الثالثة بإنحراف معياري قدره .0.843
 -تجاه عبارات المحور الثال

(البعد البيئي):

الجدول  :10يوضح تجاه عبارات المحور الثال
الرقق
20

العبارات

المتوسط المرجح

اإلتجاه

اإلنحراف المعيار

4.10

0.878

موا ق

 21تعتبر منتجات الم سسة آمنة وغير مضرة بالبيئة

4.21

0.976

موا ق ب دة

 22يحرإ الموظفو بالم سسة عل اإللتزاق بالسواني واللوائح الخاصة بإحتراق البيئة

3.95

1.168

موا ق

3.38

1.268

محايد

23

تسوق الم سسة بإنتاج منتجاتها ي بيئة صحية وآمنة

(البعد البيئي)

تو ر الم سسة مساحات خض ار نظيفة لصالح الموظفي لإلستراحة
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3.88

1.131

موا ق

ضا ها سوا ا م قب العما أو الزبائ

يتق التخلإ م المخلفات والمنتجات غير الص ة ة ة ة ة ةةالحة بطريسة آمنة وص ة ة ة ة ة ةةحية وغير 4.00

0.883

موا ق

4.11

1.644

موا ق

مضرة بالبيئة المحيطة

متوسط عبارات المحور

المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م الجدو رقق ( )10وجود موا سة عامة عل البعد البيئي  ،4.11حازت العبارة الثانية عل

أ بر متوسة ةةط مرجح  4.21حي

تعي الم سة ةسة ةةة بضة ةةرورة نتاجها لسة ةةلب تتوا ق والمتطلبات البيئية ،بينما

تجهت العبارة الثالثة ل الحياد بمتوس ة ة ة ةةط بل  ،3.38وهذا دلي عل عدق تو ر المس ة ة ة ةةاحات الخضة ة ة ة ة ار

المخصصة للراحة داخ وحو محيط الم سسسة .ما ن حظ أ العبارة السادسة انت األ ثر تجانسا ي
جابات المس ة ة ة ة ةةتسصة ة ة ة ة ة منهق بإنحراف معياري  0.883بينما العبارة الرابعة انت األق تجانس ة ة ة ة ةةا م بي

عبارات المحور بإنحراف معياري يساوي .1.268
 تجاه عبارات المحور الرابب (البعد األخ قي)الجدول  :11يوضح تجاه عبارات المحور الرابب (البعد األخ قي)
الرقق
26

العبارات
تفرض الم سسة عل العاملي

حتراق السواني الخاصة بالعم واإلج ار ات اإلدارية

المتوسط
المرجح

3.88

اإلنحراف
المعيار

1.087

اإلتجاه
موا ق

 27تسوق الم سسة دوريا بمراقبة سير اإلج ار ات اإلدارية والتعام ت التجارية

4.19

0.862

موا ق

 28تحرإ الم سسة عل محاربة الفساد اإلداري

4.07

1.135

موا ق

 29تسدق الم سسة دوريا الدعق والتبرعات لصالح الجمعيات الوطنية

3.62

1.103

موا ق

 30تضب الم سسة تحت تصرف الزبائ صندوق لل اون

3.31

1.047

موا ق

3.17

1.146

محايد

3.52

1.234

موا ق

3.50

1.132

موا ق

3.65

0.806

موا ق

 31تدرس الم سسة ال اون الصادرة ع الزبائ ب

جدي وتلخذها بعي اإلعتبار

 32يلتزق جميب الموطفو بلخ قيات المهنة التي ي غلونها وبسرية معلومات الزبائ
 33يسود العم جو مفعق باإلحتراق المتباد بي الموظفي

يما بينهق وبي الموظفي و الزبائ

متوسط عبارات المحور

المصدر :م

م خ

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

الجدو رقق ( )11ن حظ وجود موا سة نس ة ة ة ة ة ةةبية عل عبارات البعد األخ قي  3.65ا

أ بر متوسة ة ة ة ةةط للعبارة الثانية  4.19حي

منتظمة ،و ي المساب

تسوق الم س ة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةة بمراقبة اإلج ار ات اإلدارية والتجارية بصة ة ة ة ةةفة

ا أق متوسة ةةط للعبارة السة ةةادسة ةةة  3.17دلي عل عدق أخذ ة ة اون الزبائ بعي
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اإلعتبار ،ذلك ي حظ أ العبارة الثانية هي األ ثر تجانس ةةا بإنحراف معياري يس ةةاوي  0.862بينما العبارة
األق تجانسا هي العبارة السابعة بإنحراف معياري قدر بة .1.234
 تجاه عبارات المحور الخامس (الربحية):الجدول  :12يوضح تجاه عبارات المحور الخامس (الربحية)
العبارات

الرقق
تحسق الم سسة نتائج جد مرضية مسارنة مب منا سيها ي المحيط الذي تن ط يه

34

 35ال ت

ت اليف تبني المس ولية االجتماعية عبئ عل الم سسة

المتوسط

اإلنحراف

المرجح

المعيار

3.93

0.745

اإلتجاه
موا ق

3.57

0.737

موا ق

3.88

1.041

موا ق

ن ة ة ةةاطاتها اإلجتماعية والبيئية ي التسرب أ ثر م أ راد المجتمب 3.21

1.025

محايد

3.55

0.942

موا ق

 39ت دي ممارسة المس ولية االجتماعية ل خلق قيمة مضا ة بالنسبة للم سسة

3.83

0.908

موا ق

 40تع س م رات األدا المالي للم سسة السيمة المضا ة التي تساهق بها ي اإلقتصاد الوطني

3.85

1.108

موا ق

3.68

0.618

موا ق

 36دائما تسج الم سسة م رات مالية يجابية
37

تسة ة ةةتفيد الم سة ة ةسة ة ةةة م خ

وتعريفهق بن اطاتها والخدمات التي تسدمها

 38تحسق ممارسات المس ولية اإلجتماعية زيادة ي عدد عم

الم سسة

متوسط عبارات المحور

المصدر :م

عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

ن حظ م خ

الجةةدو رقق ( )12وجود موا سةةة عةةامةةة حو عبةةارات المحور الخةةامس (الربحيةةة)

بمتوسة ة ة ة ة ةةط مرجح بل  ،3.68حي

انت أ بر موا سة للعبارة األول بمتوسة ة ة ة ة ةةط  3.93حي

تسر بتحسيسها

لنتائج مرضية جدا ي السوق الذي تن ط يه ،بينما سج أق متوسط مرجح للعبارة الرابعة ب ة ة  3.21وهذا

يعني أ الم س ةسةةة ال تلجل ل السياق بن ةةاطات جتماعية وبيئية للتسرب م الزبائ  .م جهة أخرن انت

العبارة الثانية هي العبارة األ ثر تجانسةا بإنحراف معياري يسةاوي  0.737بينما انت العبارة السةابعة انت

األق تجانسا بإنحراف معياري بل .1.108
 4.3إختبار فرضيات الدراسة

يبي الجدو التالي نتائج التحلي اإلحص ة ة ةةائي المبني عل نموذج اإلنحدار المتعدد م أج

ختبار

رضيات الدراسة سابسة الذ ر والتي تو رت م العينة النهائية للدراسة:
الجدول :13يوضح ختبار الفرضية الرئيسية و رضياتها الفرعية
المتغيرات المستقلة
البعد االجتماع

المتغير التابع
الربحية

قيمة Sig
0.941
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البعد االقتصاد

الربحية

0.967

نقبل 𝟎𝑯

البعد البيي

الربحية

0.468

نقبل 𝟎𝑯

البعد األخالق

الربحية

0.001

نقبل 𝟏𝑯

0.00

نقبل 𝟏𝑯

المسؤولية اإلجتماعية الربحية
المصدر :م
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عداد الباحثي عل ضو مخرجات SPSS 21

بالنســـبة للفرضـــية الرييســـة األولى :م الجدو رقق ( )13ن حظ أ  sig = 0.00 < 0.05وهذا يعني

قبو الفرضة ة ة ةةية البديلة  𝐻1أي يوجد أثر ذو داللة حصة ة ة ةةائية للمسة ة ة ة ولية اإلجتماعية عل تحسيق الربحية
لم سسة مطاح األغواط عند مستون داللة .5%
بالنسبة للفرضية الفرعية األولى :لدينا م خ

الجدو  sig=0.941> 0.05 :هذا يعني قبو الفرضية

الص ةةفرية  𝐻0أي ال يوجد أثر ذو داللة حص ةةائية للبعد اإلجتماعي عل ربحية م سة ةس ةةة مطاح األغواط
عند مستون داللة .%5
الجدو  sig= 0.967> 0.0 :ومنه نسب الفرض ة ة ةةية

بالنســـــبة للفرضـــــية الفرعية الثانية :لدينا م خ

الصةةفرية  𝐻0أي ال يوجد أثر ذو داللة حصةةائية للبعد اإلقتصةةادي عل ربحية م س ةسةةة مطاح األغواط
عند مستون داللة .%5
الجدو  sig=0.468> 0.05 :ومنه نسب الفرضة ة ةةية

بالنســــبة للفرضــــية الفرعية الثالثة :لدينا م خ

الص ةةفرية  𝐻0أي ال يوجد أثر ذو داللة حص ةةائية للبعد البيئي عل ربحية م سة ةس ةةة مطاح األغواط عند
مستون داللة .%5

بالنســـــــــبة للفرضـــــــــية الفرعية الرابعة :لدينا م خ

الجدو  sig=0.001 < 0.05:وهذا يعني قبو

الفرضة ة ة ةةية البديلة  𝐻1أي يوجد أثر ذو داللة حصة ة ة ةةائية للبعد األخ قي عل الربحية لم س ة ة ة ةسة ة ة ةةة مطاح
األغواط عند مستون داللة .5%

 5تحليل النتايج:
نط قا م نتائج الد ارس ة ة ة ة ةةة المتحص ة ة ة ة ة عليها والمتعلسة بتطبيق المس ة ة ة ة ة ولية االجتماعية م طرف

م سة ة ة ةس ة ة ةةة مطاح األغواط وأثرها عل تحس ة ة ةةي الربحية  ،وجدنا أ للمسة ة ة ة ولية االجتماعية أثر ذو داللة
حص ة ة ة ةةائية عل تحس ة ة ة ةةي الربحية وهذا م خ

بعد واحد سط هو البعد األخ قي ،بينما ال يوجد أثر ذو

داللة حص ةةائية لباقي األبعاد ( البعد االجتماعي ،االقتص ةةادي والبيئي) ،وعليه تق ر ض الفرض ةةية الرئيس ةةية
و الفرضة ةةية الفرعية الرابعة ،بينما تق تل يد صة ةةحة الفرضة ةةيات الفرعية األول والثانية والثالثة ،ولع تفسة ةةير
هذا اإلخت ف والتناقض س ة ةوا بي الفرضة ةةية الرئيسة ةةية والفرضة ةةيات الفرعية األول والثانية والثالثة ،أو بي

هته األخيرة والفرض ة ة ةةية الفرعية الرابعة يعود ل محدودية هق العما ونظرتهق ل المسة ة ة ة ولية اإلجتماعية
وأبعادها عام مسة ةةاعد عل تحسة ةةي األدا العاق للم س ة ةسة ةةة و ذا تسيدهق باإلعتساد ال سة ةةي ي حو تلثر
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الربحية بتغيرات ميات اإلنتاج سط دو متغيرات أخرن ،وهذا مالمس ة ة ة ة ة ةةناه م خ
العينة .باإلضة ة ة ةةا ة ل

األبعاد األخرن.

جابات مختلف أ راد

قتصة ة ة ةةار نظرتهق للمس ة ة ة ة ولية االجتماعية عل الجانب األخ قي سط واهما باقي

 6خاتمة:
الد ارس ةةة التي أجريناها حو أثر تبني أبعاد المسة ة ولية اإلجتماعية عل تحس ةةي ربحية م سة ةس ةةة

م خ

مطةاح األغواط والتي تطرقنةا يهةا ل جةانبي اإلطةار النظري بةاإلضة ة ة ة ة ة ةةا ةة ل الجةانةب التطبيسي أي تق

التحسق م صحة الفرضيات الموضوعة ،وبنا ا عل ذلك تق ستخ إ مجموعة م النتائج هي اآلتي:
 هناك أثر لتطبيق أبعاد المسة ة ة ة ة ة ولية اإلجتماعية مجتمعة معا عل تحس ة ة ة ة ةةي الربحية وهذا راجب لالنظرة ال املة لهته األبعاد بعد واحد م طرف عما م سسة مطاح األغواط؛
 بالرغق م أ م س ة ة ة ة ةسة ة ة ة ةةة مطاح األغواط تضة ة ة ة ةةق عدد معتبر م الموظفياالجتماعي لهق بتو ير جو صةحي م ئق للعم مما قد ي دي ل

ال أنها تهم الجانب

نخفاض نتاجيتهق وبالتالي التلثير

بالسلب عل م راتها المالية؛
 -يم

وصةف الدور الذي تلعبه م سةسةة مطاح األغواط عل المسةتون االقتصةادي بلنه غير عا ،

حي

س ة ة ة ةةهاماتها ي د ب عجلة التنمية المحلية وخلق مناص ة ة ة ةةب ة ة ة ةةغ لمختلف ئات المجتمب

أ

ضعيفة نسبيا؛
 مما ال ة ك يه أ ممارسةةات حماية البيئة ثيرة ومت ةةعبة ال أ نظرة الم س ةسةةة مح الد ارسةةة لهذاالجانب تستصة ةةر عل

نتاج سة ةةلب صة ةةحية سط دو مراعاة الجوانب األخرن ،مما قد ي ثر عل نظرة

المجتمب لها وحت الموظفي  ،وبالتالي التلثير عل صورتها و زعزعة م انتها؛
 -بما أ البعد األخ قي يرتبط ب ة ة ة ة

بير بإحتراق السواني واللوائح التنظيمية تق م حظة لتزاق بير

م قبة الموظفي وحت اإلدارة ي هةذا الجةانةب ،وبطبيعةة الحةا هةذا أدن ل زيةادة عةاليةة و فةا ة
أدا الم سسة وبالتالي التلثير عل ربحيتها ب

خاإ.

واستنادا ل تحلي نتائج دراسة تجاه جابات عما م سسة مطاح األغواط يم

التوصية بة:

 يجةب عل م سة ة ة ة ة ة ةسة ة ة ة ة ة ةةة مطةاح األغواط االهتمةاق أ ثر بةالجةانةب االجتمةاعي للعمةا واإللتفةات لم اغلهق ،وتهيئة األجوا المناسبة لتسهي مهامهق داخ الم سسة؛
 عل الم سة ة ةسة ة ةةة عادة النظر ي اإلج ار ات التي تفرضة ة ةةها عل الموظفي لإللتزاق بالسواني واللوائحالخاصة بإحتراق البيئة ومحاولة ستحدا

طرق مبت رة لذلك.
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مسدق وهيبة .)2014( .تسيق مدن اسة ةةتجابة منظمات األعما

ي الجزائر للمس ة ة ولية االجتماعية – د ارسة ةةة تطبيسية

ع عينة م م س ةسةةات الغرب الجزائري( ،رسةةالة دو توراه ي علوق التسةةيير) .لية العلوق االقتصةةادية و

التجارية وعلوق التسيير ،جامعة وه ار .
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